Családfa

Apai
nagyanya

Apai
nagyapa

Bauer Sámuelné
(szül. Weiss
Léni)
1857–1920

Bauer Sámuel
?–?

Apa
Bauer Izidor
1879–1944

Testvérek
Bauer Árpád
1907–1944
Bauer Margit
(szül. Bauer)
1919–1999

Anyai
nagyapa

Kellermann ?
?–?

Anyai
nagyanya

Kellermann ?-né
(szül. ?)
?–?

Anya
Bauer Izidorné
(szül. Kellermann Ilona)
1888–1912
Bauer Izidorné
(szül. Schwarz Janka)
(mostohaanya)
1896–1944

Interjúalany
Bársony Józsefné
(szül. Bauer Erzsébet)
1909–2004

Házastárs
Fényes Mór
(1901–1944)
Bársony József
(1907–1995)

Gyermekek
Fényes Ervin
1929 –1944

1

Az interjúalany és családja
Teljes név
Bársony Józsefné (szül. Bauer Erzsébet)

Születési hely és idő
Budapest, 1907

Hol élt még?
Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928–1948

Iskolai végzettség
1 év polgári iskola

Foglalkozás
Női kalapos

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Vallásos családból jön, a nagyszülők is és a szülők is kóser háztartást vezettek,
templomba jártak, megtartották az ünnepeket (újév, hosszúnap, húsvét). Ő
maga csak saját háztartásában hagyott föl a kóser háztartásvezetéssel,
elsősorban anyagi és háztartás-szervezési okok miatt.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
–
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Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Gettó: monori téglagyár
Koncentrációs tábor: Birkenau (Lengyelország)
Munkatábor: Lübberstedt (Németország)
Halálmenet: Németország
Mit csinált a háború után?
Női kalapos, műanyaggyártó üzemben dolgozott munkásként (1953–1963),
nyugdíjasként kötödében eladó, üzletvezető (1963–1969)
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Testvérek
Teljes név
Bauer Árpád
Bauer Margit

Születési hely és idő
Árpád: Budapest, 1907
Margit: Budapest, 1919

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
Mindkettő: polgári iskola

Foglalkozás
Árpád: vásározó
Margit: a háború előtt kalaposlány, a háború után műszaki rajzoló, majd a
Fővárosi Fotóvállalatnál ügyfélszerző
Hol él/élt?
Mindkettő: Budapest

Hol élt még?
Árpád: –
Margit: Kispest

Gyerekek?
Árpád: György (sz. 1938) (Auschwitzban halt meg 1944-ben /Lengyelország/)
Margit: Erzsébet (sz. 1956)
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Halálozási hely és idő
Árpád: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Felesége, Eckenfeld Helén is
Auschwitzban pusztult el.)
Margit: Budapest, 1999 (Margit férje, akitől 1951-ben elvált, nem volt zsidó,
Margit így kerülte el a deportálást.)
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Házastárs
Teljes név
Fényes Mór (Házasságkötés: 1928) (Az apa, Bauer Izidor Róza nevű testvérének
Fényes Ferenccel kötött házasságából született.)
Bársony József (Házasságkötés: 1947)
Születési hely és idő
Mór: hely ismeretlen, 1901
József: hely ismeretlen, 1907

Hol élt még?
Mór: Budapest, Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928–1942
József: Kispest

Zsidó származású?
Mindkettő zsidó származású.

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
Mór: nincs adat
József: nincs adat

Foglalkozás
Mór: először vidéki vásárokon árusított, majd Kispesten volt saját textilboltja, ill.
a piacon is árusított
József: a háború előtt taxitulajdonos, a háború után teherautó-sofőr, fuvaros
Halálozási hely és idő
Mór: hely ismeretlen, 1944 (1939-től évente behívták munkaszolgálatra, 1942-től
már nem került haza)
József: Budapest, 1995
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Fényes család: lásd apa testvérének, Fényes Ferencné sz. Bauer Rózának a
gyermekeinél.
Bársony család: egy báty (szül. 1901, a második világháború után halt meg) és
egy nővér.
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Gyermekek
Teljes név
Fényes Ervin

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Igen

Születési hely és idő
Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1929

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Polgári

Foglalkozás
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Apa

Teljes név
Bauer Izidor

Születési hely és idő
Halábor (Bereg vm.), 1879

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Cipész (volt egy kis cipőboltja is)

Mennyire volt vallásos?
Tartotta az ünnepeket, rendszeresen járt a zsinagógába, zsidó esküvői szertartás
szerint esküdött. Az öltözködés szempontjából nem tartották a zsidó
hagyományokat, nem volt pajesza, viszont tartották a kóser étkezés szabályait,
amennyire szegényes életmódjuk engedte.
Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A magyar kir. honvédségnél szolgált, 1914–1917 között (1915–17 között
hadifogságban volt Oroszországban)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Bauer Eszter

Nincs adat

Rózner Kálmánné ?, ?/ Brazilia, ?

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Rózner Kálmán,

Nincs adat

Nincs adat

(szül. Bauer

Az 1930-as évek

(1917 előtt

?, ? / Brazília, ?

Margit)

elején vándorolt

táncosnő volt

Ékszerész volt.

ki férjével

Oroszországb

együtt.

an)

Bauer Mariska

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fényes Ferencné

Nincs adat

„Adott-vett”,

Fényes Ferenc

1. Fényes ?

Nincs adat

batyuzott,

(Süketnéma volt,

Szatmár vm.-ből

ebből tartotta

intézetben

kerültek

el a

nevelkedett.)

Budapestre.

gyerekeket.

2. Fényes Hermina

(szül. Bauer
Róza)

(„valahol külföldön
élt”)
3. Fényes Mór
1901–1944 –
ADATAIT LÁSD:
AZ
INTERJÚALANY
HÁZASTÁRSA
4. Fényes Pál (öcs)
Kispesten (pestPilis-Solt-Kiskun
vm.) élt, piacon
árult.
5. Fényes Cecilia
1905–1919
6. Fényes Szerén
?–1944
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(deportálás)
7. Fényes Etelka
1909–1944
(deportálás)
8. Fényes László
?– Budapest, 1994
9. Fényes Berta
?– Izrael, ?
(1939-ben ment ki
fiával /1934–2003/
és Angyal nevű
lányával /sz. 1937/

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Kispest
Gettó: Monor
Internálótábor: Sárvár
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Bauer Sámuel – mindössze annyi tudható róla, hogy vallásos volt, tartotta az
ünnepeket, templomba járt, kóserül étkezett, magyar anyanyelvű volt, és
Budapesten halt meg még a második világháború előtt.
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Apai nagyanya
Teljes név
Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1857 körül

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Budapest, 1920

Iskolai végzettség
Nem járt iskolába, nem tudott olvasni.

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt, tartották az ünnepeket, kóserül étkeztek.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

1. Bauer

Lehetőségeikhez

Sámuelné (szül.

Izidorné

mérten vallásosak

Fehér Eugénia)

(szül. Schwarz

voltak.

Az 1800-as évek

Janka) ADATAIT

végén

LÁSD: BAUER

magyarosított a

IZIDOR (apa)

Weiss család egy

MÁSODIK

része.

FELESÉGE

Schwarz

Nincs adat

Háztartásbeli

Schwarz Sámuel

2. Csupor Imréné
(szül: Schwarz
Róza)
1894–1980
3. Baán Gyuláné
(szül: Schwarz
Friderika)
1898–1985
Schwarz Izidor
1893–? (Két
gyermeke volt:
Gizella /1919–
1985/ és György
/?–1945/)
Fehér József

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Jentli)
Az 1800-as évek
végén
magyarosít a
Weiss család.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban
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Anya

Teljes név
Bauer Izidorné (szül. Kellermann Ilona) (Házasságkötés: 1906)
Mostohaanya: Bauer Izidorné (szül. Schwarz Janka) (Házasságkötés: 1914)
(Schwarz Janka az apai nagymama testvérének, Fehér /Weiss/ Eugéniának
Schwarz Jakabbal kötött házasságából származó lánya)
Születési hely és idő
Ilona: Budapest, 1888
Janka: Budapest, 1896

Hol élt még?
Ilona: –
Janka: –

Halálozási hely és idő
Ilona: Budapest, 1912
Janka: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Ilona: nincs adat
Janka: nincs adat

Foglalkozás
Ilona: nincs adat
Janka: varrónő

Mennyire volt vallásos?
Ilona: nincs adat
Janka: szerény körülményeikhez képest tartották a vallást, próbálták tartani
magukat a hagyományokhoz az étkezést illetően is. Öltözködésében nem tartotta
magát a zsidó hagyományokhoz, nem hordott parókát sem.
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Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

A vér szerinti
anya testvéreiről
nincs adat, a
mostohaanya
testvéreit lásd:
az apai
nagymama
tetvérének,
Schwarz
Sámuelné szül.
Fehér
Eugéniának
gyermekeinél.

Hol volt a holokauszt idején?
Ilona: Meghalt korábban.
Janka: Csillagos ház: Kispest
Gettó: Monor
Internálótábor: Sárvár
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Kellermann ? – a Kellermann nagyszülőkről, a vér szerinti anya szüleiről nincs
semmilyen információ azon túl, hogy nagyon vallásosak voltak.
Schwarz Sámuel – Schwarz Sámuel a mostohaanya apja, akiről annyi tudható,
hogy Magyarországon született 1920 előtt, magyar anyanyelvű volt, és
Budapesten halt meg a két világháború között.

Anyai nagyanya
Teljes név
Kellermann ?-né (szül. ?) – a Kellermann nagyszülőkről, a vér szerinti anya
szüleiről nincs semmilyen információ azon túl, hogy nagyon vallásosak voltak.
Schwarz Sámulné (szül. Fehér Eugénia) (A Weiss család az 1800-as évek vége
felé magyarosította nevét) – a mostohaanya anyjáról annyi tudható, Budapesten
halt meg a két világháború között, nem járt iskolába, és magyar volt az
anyanyelve.
Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Weiss Léni és
Fehér (Weiss
József)
Adatokat lásd:
apai nagyanya
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