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Apa 
 

Steinberger Márton 
1888–1944 

Anya 
 

Steinberger Mártonné  
(szül. Schillinger Márta) 

1901–1982 

Apai 
nagyapa 

 
Steinberger 

Dávid 
?–? 

 

Apai nagyanya 
 

Steinberger 
Dávidné  

(szül. Czinner 
Jozefa) 
?–1944 

Házastárs 
 

Kőnig István 
1920–1999 

Interjúalany 
 

Kőnig Istvánné 
(szül. Steinberger Judit) 

1928

Testvérek 
 

Steinberger Hanna 
(korábban: Farkas 

Miklósné) 
1924  

Gyermekek 
 

Fiú  
1951 
Lány 
1953

Anyai nagyanya  
 

Schillinger Lipótné  
(szül. Keppich 

Róza) 
1874–1944 

 

Anyai 
nagyapa  

 
Schillinger 

Lipót 
1864–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kőnig Istvánné (született: Steinberger Judit) (Steinberger Szekeresre 

magyarosítva 1947-ben)  

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1928 

 

Hol élt még? 

Budapest, 1946 óta 

 

Iskolai végzettség 

Öt gimnázium + női szabó tanonciskola + női szabó mestervizsga 

 

Foglalkozás 

Női szabó 

 

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

gyermekkorában? 

A szülői generáció (egy nagybácsi kivételével) nem volt vallásos, anyai 

nagymama az ortodox templomba járt, a nagyünnepeket a nagyszülőknél 

tartották meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Békéscsaba 

Gettó: békéscsabai dohánygyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (1944. szeptember végéig), Bergen-Belsen 

(1945. január elejéig), Aschersleben (1945. április elejéig), Theresienstadt (1945. 

április közepétől) 

Halálmenet: Ascherslebenből indulva, Magdeburg környékén, kb. 2 hét 

 

Mit csinált a háború után? 

Szakmai képzettséget szerzett, családot alapított, dogozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Steinberger Hanna (korábban: Farkas Miklósné; házasságkötés: 1947, válás: 

1957;férj békéscsabai, apjának vágóhídja volt) 

(Steinberger Hanna Auschwitzban, Bergen-Belsenben, Ascherslebenben és 

Theresienstadtban volt a holokauszt idején, anyjával és húgával) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1924 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő, majd 1956 után Svédországban ápolónő 

 

Hol él/élt?  

Göteborg (Svédország) (1956-ban disszidált) 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1946/1947–1948); Békéscsaba (1948–1952); Budapest (1952–

1956) 

 

Gyerekek? 

Egy fiú (sz. 1949 körül) 
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Házastárs 

Teljes név 

Kőnig István (Házasságkötés: 1948) (Apa, König Miksa kávé export-import cég 

alkalmazottja volt; 1944. március 19. után valószínűleg internálták. Soha nem 

került elő. Anya: Weisz Aranka, 1894–1976.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Zsidó származású? 

Igen (1942-től munkaszolgálatos volt, az ukrajnai fronton átszökött a 

szovjetekhez, hadifogoly lett, 1947-ben szabadult a fogságból Zaporozsecben.) 

 

Anyanyelv 

 Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári + kereskedőtanonc-iskola 

 

Foglalkozás 

Bőrkereskedő, majd 1952-től különböző állami kereskedelmi vállalatoknál vezető. 

 

Halálozási hely és idő 

Sopron (Győr-Sopron m.), 1999 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Fiú 

Lány 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Tudták, hogy zsidók, a fiúnak volt bár micvója. Egyik gyerek házastársa sem 

zsidó származású. 

 

Születési hely és idő 

Fiú: Budapest, 1951 

Lány: Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

– 

 

 

Iskolai végzettség 

Fiú: egyetem (feleség szintén építészmérnök volt; elváltak) 

Lány: gimnáziumi érettségi (férj fogtechnikus) 

 

Foglalkozás 

Fiú: építészmérnök 

Lány: tisztviselő  

 

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

Fiú: egy fiú, 1984, egyetemi hallgató 

Lány: egy lány, 1982, geofizikus 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Steinberger Márton 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1888 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gabona-nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az I. világháború alatt, de nem tudni, hogy a m. kir. honvédségben vagy a közös 

hadseregben.  

 

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? 

Rasovszki 

Miksáné (szül. 

Steinberger Riza) 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Békéscsabán 

éltek. 

Háztartásbeli Rasovszki Miksa, 

hentes és 

mészáros, a 

holokauszt során 

pusztult el. 

Nem volt gyerekük Nem voltak 

vallásosak. 

Ádler Miksáné 

(szül. 

Steinberger 

Szerén) 

Békéscsaba 

(Békés vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Békéscsabán 

éltek. 

Háztartásbeli Ádler Miksa, 

Szatócs, a 

holokauszt során 

pusztult el. 

?-né (szül. Ádler 

Gizi) 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Gyermekével 

együtt elpusztult. 

Vallásosak voltak. 

Steinberger Mór 

(báty) 

 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Békéscsabán élt. 

Egy baromfi  

nagykereske-

delmi vállalat 

igazgatója 

volt. 

Pollák Ella, ház-

tartásbeli, a 

holokauszt során 

pusztult el. 

Magda 

(Békéscsaba, 1921 

/ Auschwitz, 1944 

[Lengyelország])  

Endre 

(Békéscsaba, 1920 

/ ?, 1940-es évek; 

munkaszolgálatban 

halt meg) 

Nem voltak vallásosak 

 

Steinberger ? 

(fiú) 

?, ? /?, ? 

Meghalt az első 

világháborúban. 

Nincs adat Nincs adat Radó Ervin (szül.: 

1900-as évek 

vége) 

Budapesten élt. 

Nincs adat 

Steinberger Imre 

 

 

Békéscsaba 

(Békés vm.), 

1887 / 

?, 1950-es évek 

(Izrael) 

1935-től 

Budapesten élt, 

Gabona-

nagykeresked

ő, Márton 

testvérével 

közös cége 

volt.  

Fáy Anna, ház-

tartásbeli 

Kornél, 1921 

Éva, 1924 

Nem voltak 

vallásosak, valamikor 

kitért. 
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a háború alatt 

bujkáltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Békéscsaba  

Gettó: békéscsabai dohánygyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Steinberger Dávid  

Mindössze annyi tudható róla, hogy Nagyszalontán (Bihar vm.) született, 

Békéscsabán élt, ott is halt meg (az 1920-as évek végén már nem élt), 

kereskedő volt, magyar anyanyelvű. 

 

 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 
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Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. „A nagymama minden hétvégén vágott libát, és ha tréfli volt egy 

liba, akkor azt mindig mi kaptuk meg. Nem haragudott, hogy mi nem vagyunk 

vallásosak. Odaadta a tréflit.” 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Csillagos ház 

Gettó: békéscsabai dohánygyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Steinberger Mártonné (szül. Schillinger Márta) (Házasságkötés: 1924) 

 

Születési hely és idő 

Gyula (Békés vm.), 1901 

 

Hol élt még? 

Békéscsaba (1924 – 1946 vagy 1947); Budapest (1946 vagy 1947 – 1948); 

Békéscsaba (1948–1952); Budapest (1952–1958); Göteborg (1958-tól) 

(kivándorolt a lányához) 

 

Halálozási hely és idő 

Göteborg, 1982 (Svédország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt 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? 

Klara Rapaport 

(korábban: Klara 

Rosenbach) 

(szül. Schillinger 

Klári) 

 

 

Gyula (Békés 

vm.), 1899 / 

Prága, 1969 

(Csehszlovákia) 

Háztartásbeli Karl Rosenbach 

(meghalt 1942-

ben, Theresien-

stadtban) 

Michal Rapaport 

(?, ?/ Prága, 

1974 

/Csehszlovákia/) 

Heinrich (Prága, 

1919 / ?, 1942) 

Hans (Prága, 1921 

/ ?, 1942) 

(Mindketten a 

Heydrich elleni 

merénylet 

megtorlásakor 

haltak meg.) 

 

Nem voltak 

vallásosak. 

Schillinger Ernő 

 

 

Gyula (Békés 

vm.), 1894 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Békéscsabán 

laktak. 

Vaskereskedő ? Magda, elvált 

asszony volt 2 

gyerekkel, 

meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben 

(Lengyelország) 

Éva, 1938-ban 

született, meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Békéscsaba 

Gettó: békéscsabai dohánygyár  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (1944. szeptember végéig), Bergen-Belsen 

(1945. január elejéig), Aschersleben (1945. április elejéig), Theresienstadt (1945. 

április közepétől) 

Halálmenet: Ascherslebenből indulva, Magdeburg környékén, kb. 2 hét 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 1958-ban legálisan Svédországba ment a nagyobbik lánya 

után. 1945 után a gyerekei tartották el. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schillinger Lipót 

 

Születési hely és idő 

Elek (Arad vm.), 1869 

 

Hol élt még? 

Gyula 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vaskereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Gettó: békéscsabai dohánygyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Shillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1874 

 

Hol élt még? 

Gyula 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

A családi vasboltban ő volt a pénztáros. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kicsit vallásos volt, eljárt a zsinagógába. (Ő volt a Nőegylet elnöke.) 

 

Anyanyelv 

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? 

Keppich Frigyes 

 

 

?, ? /Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Gyulán élt. 

Ügyvéd Nincs adat 2 lány 

1 fiú 

 Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: békéscsabai dohánygyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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