
 

 

 

Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
  

Bauer László 
1892–1945 

Anya 
 

Bauer Lászlóné 
(később 

Vadász Albertné) 
(szül. Váradi Ilona) 

1895–1970 

Apai 
nagyapa 

  
Bauer Manó 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Bauer Manóné 
(szül. Steiner 

Fanni) 
1852–1937 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

 Váradi 
(Burger) 
Salamon 

Váradi (Burger) 
Salamonné (szül. 
Frieder Czeczilia) kb. 1850 – 

1932 1859–1945 

Gyermekek 
 

fiú 
1949 
fiú 

1954

Testvérek 
 

Bauer Ferenc 
1919–1943 

Házastárs 
 Interjúalany 

Herczog (Herzog) 
Herman Imre 

Herczog (Herzog) Imréné 
(szül. Bauer Zsuzsanna) 

1923–1972 1927 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Herczog (Herzog) Imréné (szül. Bauer Zsuzsanna) (Zsidó név: Sára Rachel) 

(Vezetékneve – a férjéé és fiaié is – személyi igazolványának elkészültekor, 

adminisztrációs hiba folytán változott.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1927. január 19. 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi középiskolai érettségi (1945), közgazdasági technikumi érettségi 

(felnőtt korban, munka mellett) 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő (normaellenőr, munkaügyi előadó, tervstatisztikus stb.), majd 1972-

től, férje halála után üveges kisiparos – átvette az üzletet. 

 

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

gyermekkorában? 

A nagyünnepeket a család megtartotta, pénteken gyertyát gyújtottak, de nem 

vezettek kóser háztartást még akkor sem, amikor összeköltöztek ortodox 

nagymamájukkal, aki ugyanabban a lakásban, ugyanabban a konyhában kóser 

háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Gyengén németül és angolul 
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Hol volt a holokauszt idején? 

1944. május vége – december 1. a Hazai Fésűsfonóban dolgozott. Az üzem 

hadiüzem volt. 

1944. december 1-jén indították a Józsefvárosi pályaudvarról Ravensbrückbe 

(Németország) 

1944. december 8. – 1945 január 19. Ravensbrück, majd 3 napi utazás után, 

1945. január 22-től Freiburg (Németország), repülőgép-alkatrészeket szereltek 

össze.  

Halálmenet: a szovjet hadsereg elől a csoportot fokozatosan vitték kelet felé, az 

országúton szabadult fel Karlsbad (Csehszlovákia, mai nevén Karlovy Vary) 

környékén, 1945. május elején. 

 

Mit csinált a háború után? 

Leérettségizett, férjhez ment, apósa üveges műhelyében adminisztrációs 

feladatokat látott el, majd többfelé tisztviselő volt. 1972-ben, férje halála után 

átvette az ipart és az üzletet. Nyugdíjba menetele után is dolgozott, egészen 72 

éves koráig. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

Bauer Ferenc 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1919. december 16. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Szövőipari középiskolai érettségi (Újpest) 

 

Foglalkozás 

Goldbergernél technikusi gyakornok, majd bevonulásáig édesanyja 

fűszerüzletében dolgozott. 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

Gyerekek? 

Nem házasodott meg, nem volt családja. 

 

Halálozási hely és idő 

A hivatalos értesítő szerint: Osztrogorszk (Don-kanyar), 1943. január 16. 

Munkaszolgálatosként, állítólag súlyos betegen került orosz fogságba, aztán 

nyoma veszett.  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Herczog (Herzog) Herman Imre (Házasságkötés: 1946) 

(Vezetékneve – a feleségéé és fiaié is – személyi igazolványának elkészültekor, 

adminisztrációs hiba folytán változott. Édesapja irataiban kezdetben Hercognak 

írták a vezetéknevüket, de később az egész család már Herzogként szerepel.) 

(Apa: Hercog Mór /majd Herzog Miklós/ /Bátorkeszi [Esztergom vm.], 1894–

Budapest, 1967/ üveges és képkeretező kisiparos volt 1927-től. A család apai ága 

/nevük: Herzeg/ Balassagyarmatra való, nagyapa hentes, majd cipész volt. Anya: 

Schwarcz Blanka /1897–1968/.) 

 

Születési hely és idő 

Pozsony (Pozsony vm.), 1923. február 17. 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi, üvegesmester 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő, majd üveges kisiparos 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1972. január 15. 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Herzog Judit: Budapesten született 1927-ben, diákként Bergen-Belsenbe 

hurcolták, ott fel is szabadult 1945. április 15-én. Svédországba került a 

Vöröskereszttel felerősítésre, de ott még 1945-ben meghalt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

1. fiú 

2. fiú 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték vallásosnak őket, de körül vannak metélve, és zsidónak tekintik 

magukat. A szülők el akarták kerülni a kettős nevelés okozta traumákat. Mind a 

ketten keresztény feleséget választottak, de egyik család sem tart semmilyen 

vallást. 

 

Születési hely és idő 

1. Budapest, 1949 

2. Budapest, 1954 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

1. szakközép-iskolai érettségi 

2. 8 általános 

 

Foglalkozás 

1. gépkocsivezető 

2. kiállításszervező 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

1. 2 lány (már 1 unoka is van) 

2. 1 fiú, 1 lány  
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Apa 

 

Teljes név 

Bauer László  

(Első feleségétől 1938-ban elvált, második házasságáról nincs adat, talán 

Örkényben alapított új családot.) 

 

Születési hely és idő 

Rózsahegy, (Liptó vm.) 1892 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Halálozási hely és idő 

Kőszeg (Vas vm.) 1945. február 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Utazó ügynök, kereskedő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos, de a nagyünnepeket tartotta, és a család 

péntekenként gyertyát gyújtott. Kóser háztartást nem vezettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

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? 

Bauer Margit Rózsahegy (Liptó 

vm.), ? / 

Budapest, 1944 

(gettó) 

Magántisztvis

elő 

Nem ment 

férjhez. 

– Disznóhúst nem evett, 

szombaton nem 

dolgozott, a 

nagyünnepeket 

tartotta, péntekenként 

gyertyát gyújtott. 

Csiki Imréné 

(szül. Bauer 

Berta) 

 

 

Rózsahegy (Liptó 

vm.), ?  ? / 

Budapest, 1944 

(gettó) 

Tisztviselő Csiki Imre, már a 

két háború 

között szocdem 

volt, sokat volt 

illegalitásban, 

túlélte a háborút. 

György (sz. 1925)  Nem voltak 

vallásosak.  

Bauer Júlia (Juci) 

 

 

 

 

Rózsahegy (Liptó 

vm.), ? / 

Budapest, 1944 

(gettó) 

Magántisztvis

elő 

Nem ment 

férjhez. 

– Disznóhúst nem evett, 

szombaton nem 

dolgozott, a 

nagyünnepeket 

tartotta, péntekenként 

gyertyát gyújtott. 

Bauer Sándor 

 

 

Rózsahegy (Liptó 

vm.), ?  / 

Budapest, ? 

(túlélte a 

háborút) 

Kereskedő, 

edényüzlete 

volt 

Volt felesége, de 

nincs adat. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálatos volt a család által ismeretlen helyen, majd Kőszegen 

agyonlőtték.  
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Bauer Manó  

 

Születési hely és idő 

Rózsahegy (Liptó vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Rózsahegy (Liptó vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg tanítóképző 

 

Foglalkozás 

Községi tanító Rózsahegyen 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Bauer Manóné (szül. Steiner Fanni) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1852 

 

Hol élt még? 

Rózsahegy (Liptó vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Disznóhúst nem ettek, szombaton nem dolgoztak. Pénteki gyertyagyújtás volt, a 

nagyünnepeket tartotta, de nem volt különösebben vallásos.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Bauer Lászlóné (szül. Váradi /Burger/ Ilona) (Névmagyarosítás: 1896) 

(Házasságkötés: 1919; válás: 1938) 

(1947-ben ismét férjhez ment. 2. férj: Vadász Albert, szül. 1893 körül. Családja – 

Lóránt fia kivételével – elpusztult Auschwitzban. 1953-ban elváltak.)  

 

Születési hely és idő 

Barátos (Háromszék vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Budapest (1916-tól, a románok elől menekült a család) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970 

 

 

Iskolai végzettség 

A családi legenda szerint 4 polgári, de valószínűbb, hogy csak 6 elemi, nincs 

írásos nyoma egyiknek sem.  

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást nem vezetett, pénteken gyertyát gyújtott, a nagyünnepeket 

megtartotta.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Mezei Pálné 

(szül. Váradi 

Szerén) 

Barátos 

(Háromszék 

vm.), ? / 

Budapest, 1925  

Nincs adat 

 

 

Mezei Pál 

 

Brieger Sándorné 

(szül. Mezei 

Piroska) – 

elpusztult Bergen-

Belsenben, férje 

Kőszegen. 

Gyermekei a 

cionisták 

segítségével a 

háború után 

kikerültek Izraelbe. 

Olga, akit most 

Rachelnek hívnak, 

banktisztviselő 

volt, nyugdíjas. 

Kálmán évekkel 

ezelőtt meghalt, 

könyvelő irodája 

volt. 

Nincs adat 

(A most Izraelben élő 

Rachel egyáltalán nem 

vallásos.) 

Váradi (Burger) 

András 

Barátos 

(Háromszék 

vm.), ? / Miami, 

1970 körül 

(Egyesült 

Államok) 

1919 után 

emigrált, az 

Anschlussig 

Bécsben élt, 

majd öccse 

segítségével 

először Kubába, 

majd az Egyesült 

Államokba ment. 

Nincs adat Wittmann Ilus, 

híres kozmetikus 

iskolája volt 

Bécsben. 

Nem voltak 

gyermekei. 

Kóser háztartást nem 

vezettek, csak a 

nagyünnepeket 

tartották meg. 

Váradi (Burger) Barátos Kozmetikus, Pataky Aranka Ifj. Kárpáti Aurélné Kóser háztartást nem 
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Ármin (Háromszék 

vm.), ? / Miami, 

1965 körül 

(Egyesült 

Államok) 

1919 után 

emigrált. 

kozmetikai 

üzeme volt az 

USA-ban. 

kozmetikus, 

elváltak, mert ő 

nem ment ki 

Amerikába, 

Pesten maradt. 

Idős korában 

azonban lányánál 

élt, az Egyesült 

Államokban. 

(szül. Váradi 

Manci) 

1956 után mentek 

ki az USA-ba 

lányukkal, 

Marikával. 

vezettek, csak a 

nagyünnepeket 

tartották meg. 

Váradi (Burger) 

Mózes (Michael 

M. Varadi) 

Barátos 

(Háromszék 

vm.), ? / Miami, 

1975 körül 

(Egyesült 

Államok) 

1919 után ment 

az Egyesült 

Államokba, 

először 

Clevelandben élt. 

Ingatlan- 

ügynöksége 

volt. 

 

 

1. házasság 

Schvarc Sára 

2. házasság 

Rátkai Györgyi, 

Háztartásbeli 

Nem voltak 

gyermekei. 

Kóser háztartást nem 

vezettek, csak a 

nagyünnepeket 

tartották meg. 

 

 

 

 

Váradi (Burger) 

Lajos 

Barátos 

(Háromszék 

vm.), 1892 körül 

/ Budapest, 1941 

(A nagykátai 

munkaszolgálato

s kiegészítő 

parancsnokságtól 

került kórházba) 

Kereskedő, 

saját 

csemege- 

üzlete volt 

Budapesten, 

a Király 

utcában. 

Hercog Erzsébet, 

túlélte a gettót, 

kb. 1948-ban 

halt meg 

 

Nem voltak 

gyermekei. 

Ők voltak a leginkább 

vallásosak, ők 

tartottak széderestét, 

amelyre meghívták a 

család többi tagját is. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (Budapest), Újlaki Téglagyár (1944. október 23-án került ide)  

Halálmenet: Budapest – Hegyeshalom (Wallenberg egyik munkatársa, aki 

ismerte, kiemelte a csoportból, kiállított neki egy menlevelet, és néhány emberrel 

együtt visszaküldte Pestre, a gettóba.) 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Újra fűszerüzletet nyitott, amelyet 1948-ig vezetett. Második férje asztalos volt, 

és vele nyitott egy asztalosműhelyt. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Váradi (Burger) Salamon (Névmagyarosítás: 1896) 

 

 

Születési hely és idő 

? (Máramaros vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Barátos (Háromszék vm.), Budapest (1916-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1932 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Melamed, majd szatócs 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox, haláláig minden szabályt szigorúan betartott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Váradi (Burger) Salamonné (szül. Frieder Czeczilia) (Névmagyarosítás: 1896) 

(Házasságkötés: 1880) 

 

Születési hely és idő 

Barátos (Háromszék vm.), 1859 

 

Hol élt még? 

Budapest (1916-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945. január 19.  

 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox, haláláig minden szabályt szigorúan betartott, még akkor is, amikor férje 

halála után, lányával és unokáival közös lakásban élt. Elkülönítve, külön 

háztartást vezetett.  
 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Egy nőtestvér, 

név ismeretlen 

 

 

?, ? / ?, ? 

Uzonban 

(Háromszék vm.) 

élt, nagyon 

gazdag volt 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, majd gettó (Budapest) (A gettó felszabadulását követő napon halt 

meg.) 
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