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Apa 
 

Hoffenreich  Károly 
1892 – 1944 vagy 1945 

Anya 
 

Hoffenreich Károlyné  
(szül. Weinberger Irén) 

1899–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Hoffenreich 

Simon 
?–? 

 

Apai 
nagyanya 
Hoffenreich 

Simonné  
(szül. Spielmann 

Róza) 
1867 körül –

1944 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Weinberger ? 

?–? 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Weinberger ?-né 
(2. házasságban: 
Buschon ?-né) 

(szül. ? Regina) 
?–1944 

Gyermekek 
 

Fiú 1951 
Fiú 1952 

Fiú 1953–2005 
 

Testvérek 
 

Nem volt 

Családfa 
 

Interjúalany 
Havas György 

1925 
 

Házastárs 
 

Havas Györgyné 
(szül. Tóth Éva) 

1925–1999 
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Teljes név 

Havas György (Hoffenreichről magyarosított 1947-ben) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1925 

 

Hol élt még? 

1949–50-ben több vidéki város (Szeged, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár) 

 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt: 4 polgári és tanonciskola 

A háború után: Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia (3 hónapos politikaitiszt-

képző tanfolyam) 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei 

gyermekkorában? 

A szülők nem nagyon tartották a vallást. Anyja minden péntek este gyújtott 

gyertyát, de a szombatot nem tartották. Templomba nem jártak, a 

nagyünnepeket nem tartották, de összegyűltek a nagymamánál. Volt bár micvója. 

1945 után ennek semmi folytatása nem volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Az interjúalany és családja 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Hivatásos katonaként: Magyar Néphadsereg – politikai tiszt mellett munkatárs 

(1949–1950), majd a  

Honvédelmi Minisztériumban rendezvényszervező, később osztályvezető (1950–

1955) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1944. áprilistól decemberig (Nagykáta, 101/3231 

munkásszázad: Szolnok, Szeged, Baja, Bátaszék)  

Koncentrációs tábor: Oranienburg, Ohldorf, Buchenwald  

Halálmenet: Ohldorf–Buchenwald; Buchenwald–Neuburg (útközben, másfél nap 

múltán fölszabadultak)  

 

Mit csinált a háború után? 

A szakmájában dolgozott, szabó volt, 1950-ben katonatiszt lett, 1956-tól ismét 

szabó, majd szabász. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Havas Györgyné (szül. Tóth Éva) (Házasságkötés: 1950) (Apja, Tóth Nándor a 

háború előtt magánzó, anyja háztartásbeli volt.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1925 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Anyja zsidó, apja nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

2 polgári és női szabó tanonciskola 

 

Foglalkozás 

Női szabó, majd adminisztrátor 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1999 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

1. fiú 

2. fiú 

3. fiú 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekeket nem nevelték zsidónak. A feleségének az volt az álláspontja, hogy a 

gyerekeknek ahhoz, hogy mentesek legyenek a rájuk nehezedő zsidó múlttól, 

nem szabad zsidó nevelést kapniuk, nekik maguknak kell majd kialakítaniuk az 

életüket. Amikor gimnazisták voltak, egy tátrai nyaralás alkalmával két fiával 

elment Auschwitzba. A harmadik fia, amikor egyetemistaként az NDK-ban 

dolgozott, elment Buchenwaldba. A gyerekek pontosan tudják, hogy az apjuk 

miket élt át, és hogy a családdal mi történt. Mindegyik fiú vegyes házasságot 

kötött, de a legidősebb fiú második felesége zsidó.  

 

Születési hely és idő 

1. Budapest, 1951 

2. Budapest, 1952 

3. Budapest, 1953 

 

 

 

Hol élt még? 

1. – 

2. Vidéki város 

3. Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

1. Gimnáziumi érettségi után kereskedelmi szakmunkásképző  

2. Műszaki egyetem + euromérnöki képesítés (Párizs) 

3. Szakközép-iskolai érettségi + technikusi minősítő vizsga  

 

Foglalkozás 

1. Ruhaüzletben eladó 

2. Mérnök 

3. Ruhaipari technikus 
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Halálozási hely és idő 

3. Budapest, 2005 

 

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)? 

Vannak unokák, nincs adat 
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Teljes név 

Hoffenreich Károly 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1892 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1944 vagy 1945 (a deportálás során pusztult el) 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Ügynök egy osztrák tulajdonú textilgyártó cég alkalmazásában 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Kir. Honvédség, I. világháború 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Gróf Ferencné 

(szül. Hoffenreich 

Elza) 

(ő volt a 

legidősebb 

lánytestvér) 

 

Budapest, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Abonyban éltek. 

Háztartásbeli Rőföskereskedő, 

1944-ben 

Auschwitzban 

meghalt. 

3 lány  

Egyik túlélte a 

holokausztot 

Budapesten;  

Másik 1943-ban 

tbc-ben meghalt;  

Harmadik, Kató 

1944-ben meghalt 

Auschwitzban, 8-

10 éves korában. 

Nincs adat 

Rosenzweig 

Béláné (szül. 

Hoffenreich Sára) 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest,  

1944  

A Dunába lőtték. 

Budapesten 

éltek. 

 

Gépírónő Érsekújvárról 

származott, 

ékszerész volt, 

meghalt a 

deportálásban. 

Éva, meghalt a 

deportálásban; 

Ernő: bujkálás 

közben 

agyonlőtték 

Budapesten 1944-

ben vagy 1945-

ben. 

Nincs adat 

Halász Hugóné 

(szül. Hoffenreich 

Juci) 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, ? 

Budapesten 

éltek, az egész 

család túlélte a 

holokausztot. 

Háztartásbeli Szövettel házalt. Edit,  

Magda 

Nincs adat 

Hoffenreich Jenő 

(ő volt a 

legidősebb 

fiútestvér) 

Budapest, ? / ?, 

? 

Intézetben élt. 

Szellemi 

fogyatékos. 

Nem volt. Nem voltak. Nincs adat 

Hoffenreich Béla 

(öcs) 

Budapest, ? / 

Ukrajna, 1943? 

Meghalt a 

Forgalomirán

yító 

Hesl Kató, 1945-

ben kivándorolt 

Palesztinába, ott 

Tamás, 1945-ben 

anyjával 

kivándorolt 

Nincs adat 



 11 

munkaszolgálatb

an. 

rövid időn belül 

meghalt. 

Palesztinába. 

Hoffenreich 

Sándor (öcs) 

Budapest, ? / 

Don-kanyar, 

1943 (Ukrajna) 

Budapesten 

éltek. 

Kereskedőseg

éd 

Elza, 

háztartásbeli, 

1944-ben, a 

Hegyeshalom 

felé tartó 

halálmenetben 

lőtték agyon. 

Bandi, szűcs, 

túlélte a bori 

munkaszolgálatot,  

1956-tól New 

Yorkban él; 

Hédi, túlélte a 

ravensbrücki 

koncentrációs 

tábort, ma 

Budapesten él. 

Nincs adat 

Hoffenreich 

Dezső 

Budapest, ? / 

Budapest, 1960-

as évek 

Budapesten 

éltek. 

Pincér Rózsi, nem volt 

zsidó, 

háztartásbeli 

Nem volt gyerek. Nincs adat 

Hoffenreich 

Zoltán (öcs, ő 

volt a 

legfiatalabb 

testvér) 

Budapest, ? / 

Ukrajna, ? 

Valahol munka-

szolgálatban. 

Cégvezető 

volt egy 

bőrnagykeres

kedésben. 

Lili, 1945 

augusztusában 

kivándorolt, 

férjhez ment 

Kaufmann 

Józsefhez, 

Ausztráliában él, 

a második 

férjnek 

(korábban 

mátészalkai 

lakos, túlélte a 

melki 

munkatábort) 

ruhagyára volt 

Ausztráliában. 

Zsuzsa, 

Ausztráliában 

férjhez ment, két 

gyerek 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (1944 nyara), majd deportálták a Józsefvárosi pályaudvarról, 

több adat nincs, a deportálás során meghalt. 
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Teljes név 

Hoffenreich Simon 

Budapesten született, 1925 előtt halt meg, biztosítási ügynök volt. Több adat 

nincs róla. 

 

Apai nagyapa 
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Teljes név 

Hoffenreich Simonné (szül. Spielmann Róza) (Házasságkötés: 1880-as évek 

vége) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1867 körül  

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 (a Dunába lőtték a nyilasok) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Apai nagyanya 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (Budapest, Nagyatádi Szabó /ma: Kertész/ u. 35.)  

Védett ház (Budapest, Nagyatádi Szabó /ma: Kertész/ u. 47.) 
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Teljes név 

Hoffenreich Károlyné (szül. Weinberger Irén) (Házasságkötés: 1923) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 (A Dunába lőtték a nyilasok.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A szülők nem nagyon tartották a vallást. Péntek esténként volt gyertyagyújtás, 

de a szombatot nem tartották. Templomba nem jártak, a nagyünnepeket nem 

tartották, de összegyűltek a nagymamánál.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anya 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Fischer Lajosné 

(szül. Buschon 

Erzsébet) 

Féltestvér az 

anya második 

házasságából. 

Budapest, ? / 

Egyesült 

Államok, ? 

Túlélte a 

ravensbrücki 

koncentrációs 

tábort, 1957-ben 

útlevéllel 

hagyták el az 

országot, 2 évig 

éltek 

Belgiumban, 

majd New 

Yorkban, ill. San 

Francisco mellett 

éltek. 

Magyarország

on, áruházi 

eladó, az 

Egyesült 

Államokban 

háztartásbeli 

Ékszerész, az 

Egyesült 

Államokban halt 

meg. 

Lány (Budapest, 

1946), 1957-ben a 

szüleivel 

kivándorolt, 

amerikai 

ösztöndíjjal 

Párizsban végzett 

egyetemet, és 

Párizsban maradt, 

ott ment férjhez. 

Nincs adat 

Buschon Dezső 

Féltestvér az 

anya második 

házasságából. 

Budapest, ? / 

Ukrajna, ? 

Munkaszolgálatb

an halt meg. 

Szabó Nőtlen volt. Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (Budapest, Nagyatádi Szabó /ma: Kertész/ u. 35.)  

Védett ház (Budapest, Nagyatádi Szabó /ma: Kertész/ u. 47.) 
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Teljes név 

Weinberger ? 

Csak annyi tudható róla, hogy még 1925 előtt meghalt. 

 

 
 
 

Teljes név 

Weinberger ?-né (született: ? Regina)  

Első férje halála után ismét férjhez ment. Második férj: Buschon ? 1944-ben halt 

meg a budapesti gettóban, betegségben. Több adat nincs róla.  

 

Anyai nagyapa 

Anyai nagyanya 


