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nagyanya  
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 1870-es évek – 
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évek 
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Katalin) 
1836 −1900-as 

évek eleje 
1856−1925 

Gyermekek 
 

Honti György 
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Honti Katalin 
1955

Testvérek 
 

Nincsenek 

Házastárs 
 

Interjúalany Dr. Honti Géza 
 1923−2006 

Dr. Honti Gézáné 
(szül. Hertelendy Katalin) 

1928
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Honti Gézáné (szül. Hertelendy Katalin) 

 

Születési hely és idő 

Szentes (Csongrád vm.), 1928. március 6. 

 

Hol élt még? 

Kunszentmárton (1931); Szeged (kb. 1932–1949), Hódmezővásárhely (1949–

1951), Pécs (1951–1954), Kecskemét (1955 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (1 év orvosi egyetem, 1 év bölcsészkar) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, de ateista sem – a zsidó és a protestáns szemlélet 

érződött. Anyja születése előtt kikeresztelkedett (református lett). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Szegeden volt a szüleivel. 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, férjhez ment, a férjének a munkatársa volt. 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Házastárs 

Teljes név 

Dr. Honti Géza (Házasságkötés: 1949) 

(Munkás származású szülők) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1923. december 16. 

 

Hol élt még? 

Hódmezővásárhely (1949–1951), Pécs (1951–1954), Kecskemét (1955-től) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Orvostudományi egyetem 

 

Foglalkozás 

Belgyógyász szakorvos, rendelőintézeti főorvos magánpraxissal (1954-től), 

tudományos pályafutással (nagydoktor) 

 

Halálozási hely és idő 

Kecskemét (Bács-Kiskun m.), 2006. március 24. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

H. György elhalálozott; H. Klára Szegeden él ma is. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Honti György 

Honti Katalin 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak. György nem tekinti magát zsidónak, Katalin 

igen. 

 

Születési hely és idő 

György: Hódmezővásárhely (Csongrád m.), 1950 

Katalin: Kecskemét (Bács-Kiskun m.), 1955 

 

Hol él? 

György: Kecskemét 

Katalin: Budapest (középiskolás évek óta) 

 

Hol élt még? 

György: Budapest (középiskolás és főiskolai évek) 

Katalin: Kecskemét 

 

Iskolai végzettség 

György: Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Kar, Mozarteum, Orff Intézet 

Katalin: Óvónőképző Főiskola 

 

Foglalkozás 

György: zenepedagógus, zenekari zenész  

Katalin: óvodapedagógus 

 

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

György: fiú, 1986, tanuló 

Katalin: lány, 1987, tanuló; fiú, tanuló 
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Apa 

 

Teljes név 

Hertelendy György 

 

Születési hely és idő 

Nagybecskerek (Torontál vm.), 1891. október 11. 

 

Hol élt még? 

Szeged (?–1927); Szentes (1927–1931); Kunszentmárton (1931); Szeged 

(1932–1959), Kecskemét (1959-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Kecskemét (Bács-Kiskun m.), 1967. november 7.  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: ügynök (1918 után utazó ügynök, majd nagykereskedőknél 

kereskedősegéd /Szeged/, majd a Singer Rt. magyarországi részlegének vezetője 

/1927−29/). majd munkanélküli, majd különféle munkák 

Háború után: a Közellátási Hivatalban dolgozott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt zsidó származású, protestánsnak született, de nem volt vallásos.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Fel volt mentve. 

 

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? 

Hertelendy Lajos Nincs adat Asztalos Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Hertelendy János Nincs adat Asztalos Első feleség 

tanítónő volt, 

a második 

háztartásbeli. 

Egy gyerek, aki  

meghalt. 

Nincs adat 

Hertelendy Béla 

 

 

Nagybecskerek 

(Torontál vm.), ? 

/ Belgium, az 1. 

világháború alatt 

Nincs adat Nincs adat Mariann, 

egyetemet 

végzett. 

Titkárnő a „New 

York Herald 

Tribune”-nál. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nem zsidó. 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjazásáig tisztviselő a Városi Közélelmezési Hivatalban. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Hertelendy János 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nagybecskerek (Torontál vm.), Szeged (Csongrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád m.), 1950-es évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Csizmadiamester 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Protestáns volt, a Skót Puritán Egyház első magyarországi terjesztője.  

 

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? 

István Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lauer ?-né (szül. 

Hertelendy 

Katica) 

?, ? /?, ? 

Kivándorolt 

férjével együtt 

Amerikába. 

Nincs adat Lauer ? Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nem zsidó. 

 

Mit csinált a háború után? 

Kegydíjat kapott a skót egyháztól. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Hertelendy Jánosné (szül. Schaller Róza) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nagybecskerek (Torontál vm.), 1890-es évek (24 éves  volt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Sváb vagy magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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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? 

Nem zsidó. 
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Anya 

 
Teljes név 

Hertelendy Györgyné (szül. Fischer Lujza) (Házasságkötés: 1926) 

 

 

Születési hely és idő 

Csóka (Torontál vm.), 1891. május 8. 

 

Hol élt még? 

Budapest (1900-as évek eleje, polgári iskola évei); Szeged (?–1927); Szentes 

(1927–1931); Kunszentmárton (1931); Szeged (1932–1959)  

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád m.), 1959. január 6. 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: tisztviselő egy bankban, majd egy bornagykereskedőnél, majd saját 

trafikot nyitott. Férjhezmenetele után háztartásbeli volt, de hímzést stb. vállalt, 

hogy meg tudjanak élni. 

Háború után: 1949-től a Gyógyszertár Vállalatnál könyvelő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem tartotta a zsidó hagyományokat. 1927-ben vagy 1928-ban 

kitért, és fölvette a református vallást. 

 

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? 

Fischer Tivadar 

 

 

Pusztatenyő 

(Jász-Nagykun-

Szolnok vm.), 

1880-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Gazdatiszt a 

Wodianer- 

birtokon, 

majd kertész 

egy 

pszichiátriai 

intézetben 

mint volt 

beteg. 

 

Janka Nem volt. Nincs adat 

Kovács Jánosné 

(szül. Fischer 

Gizella) 

 

 

Csóka (Torontál 

vm.),  1875 / 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1934 

Zentán éltek, 

majd Szegeden. 

Háztartásbeli 

 

Kovács János 

(korábban Kohn 

Jakab): zentai, 

1918-ban halt 

meg 

spanyolnáthában

. 

Frank Pálné (szül. 

Kovács Franciska) 

(Zenta /Bács-

Bodrog vm./, 1915 

/ Budapest, 2002), 

tanár 

(Auschwitzban, 

Salzwedelben, 

majd Bergen-

Belsenben volt.) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Fischer Irén 

 

 

Csóka (Torontál 

vm.),  1880-as 

évek vége / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Pusztatenyőn, 

majd Szegeden 

élt. 

Tisztviselő 

volt a 

pusztatenyői 

nagybirtok 

irodájában, 

majd 

kalaposüzlete

t nyitott 

Szegeden. 

Nem volt. Nem volt. Nincs adat 

Dr. Ráday 

Lászlóné (szül. 

Fischer Ilona) 

 

 

Csóka (Torontál 

vm.), 1890-es 

évek/ Szeged, 

1950-es évek 

első fele 

Öngyilkos lett. 

A háború 

előtt 

háztartásbeli 

volt, de volt 

zongoratanári 

diplomája. 

Dr. Ráday 

László:  

katolikus, 

törvényszéki 

bíró, nagyon 

vallásos.  

Nem volt. Férjhezmenetele előtt 

katolizált. 
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Szegeden élt. 1949 után 

férjét kitették 

az állásából, 

nyugdíjat 

nem kapott, ő 

dolgozott 

kettejükre 

(takarított, 

mosott).  

Ágoston 

(Fischer) Anna 

(Mint postai 

alkalmazottat 

kötelezték neve 

magyarosítására.

) 

Csóka (Torontál 

vm.), 1890-es 

évek, / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szegeden élt. 

Postai 

tisztviselő 

volt 

Szegeden. 

Nem volt. Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Szegeden volt, mentességet élvezett. 

 

Mit csinált a háború után? 

A Gyógyszertár Vállalatnál dolgozott mint könyvelő. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Fischer Ármin 

 

Születési hely és idő 

Ógyalla (Komárom vm.), 1836 

 

Hol élt még? 

Pest, Pusztatenyő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), Csóka 

 

Halálozási hely és idő 

Csóka (Torontál vm.), 1900-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdatiszt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem tartotta a zsidó hagyományokat. Falun, ahol nem volt több 

zsidó család, nem is tudták a hagyományokat tartani. 

 

Anyanyelv 

Magyar/német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A Monarchia közös hadseregében volt zászlóvivő őrmester. 

 

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 Lujza ?,? /?, ? Operaénekes 

volt 

Németország

ban. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? ?,? /?, ? Nincs adat Nincs adat ?-né (sz. Fischer 

Margit), két lánya 

volt: dr. Török 

Lajosné   és br. 

Hatvany Lajosné 

Nincs adat 

Schweitzer 

Imréné (szül. ?) 

[Lehet, hogy a 

nagymama 

testvére volt. – A 

szerk.] 

Nincs adat 

Szegeden éltek. 

Nincs adat Férj zenész volt. 

Túlélte a 

munkaszolgálatot

, elhurcolták a 

szovjetek, 

hadifogolyként, 

meghalt. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fischer Árminné (szül. Schwartz Katalin) (Házasságkötés: 1874) 

 

 

Születési hely és idő 

Pest, 1856 

 

Hol élt még? 

Pusztatenyő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), Csóka, Szeged  

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1925 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar vagy német 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

?-né (szül. 

Schwartz Teréz) 

?, ? /?, ? 

Szegeden élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Makó Lajosné 

(szül. Schwartz 

Anna) 

 

Pest, 1854 / 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1896 

Táncosnő Makó Lajos, a 

szegedi színház 

igazgatója 

Lány, a férje 

Almássy Endre 

színész, a szegedi 

színház  

tagja 

Nincs adat 

Schwartz Henrik 

 

?, ? /?, ? 

New Orleansban 

(USA) élt. 

Fuvarvállalata 

volt. 

Amerikai nő volt. Robert,  

Lilian 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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