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1893–1944 
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1895–1944 

Apai 
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Kallós György 
1955

Anyai 
nagyanya  

 
Schwartz ?-né 

(szül ?) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Schwartz ? 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kallós Miklós 

 

Születési hely és idő 

Nagyvárad, 1926 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1945 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (Filozófia szak a Babeş-Bolyai Egyetemen Kolozsváron) 

 

Foglalkozás 

Egyetemi tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos ortodox család volt (de látogatták néhány haszid rabbi “udvarát” is), 

kóser háztartást vezettek, mindenben tartották a hagyományokat. 

Gyerekkorában mindig sapkát viselt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis, román, angol, német, francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Buchenwald (Németország), 

Magdeburg (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult és tanított az egyetemen. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Kallós Katalin Ágnes (szül. Havas Katalin Ágnes) 

 

Születési hely és idő 

Dés, 1922 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1936 óta) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári (vagy 4 osztály a 8 osztályos gimnáziumból) + inasiskola (varrás) 

 

Foglalkozás 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Havas György (sz. 1917), vegyészmérnök, felesége orvos, lányuk kivándorolt az 

Egyesült Államokba. Nem vallásosak.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kallós Péter 

Kallós György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Annak ellenére, hogy nem nevelték őket zsidónak, és nem metélték körül őket, 

zsidónak tartják magukat, és mindent elolvasnak, amit a holokausztról találnak. 

Egyikük felesége sem zsidó származású. 

 

Születési hely és idő 

Péter:Kolozsvár, 1950 (Románia) 

György: Kolozsvár, 1955 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Péter: Bukarest 

György: Nagyvárad, Szatmár 

 

Iskolai végzettség 

Péter: konzervatórium (Kolozsvár) 

György: műegyetem (Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

Péter: fordító 

György: üzletember 

 

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

Péter: Róbert (1976) 

György: Renáta (1989), Patricia (1992) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kallós Zoltán (Zsidó név: Jikusziél Zálmán) 

 

Születési hely és idő 

Técső (Máramaros vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Samesz (eredetileg szabó volt, majd péksegéd) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Rendszeresen járt zsinagógába, és megtartotta a tradíciókat. A nagyváradi neológ 

hitközség samesze volt, egyébként azonban ortodox zsidó. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, az első világháború alatt az olasz fronton. 

 

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? 

Kallós Szrúl 

(Izrael) (öcs) 

 

Técső 

(Máramaros 

vm.), 1890-es 

évek / ?, 1944/5 

A holokauszt 

során pusztult el. 

Técsőn élt 

anyjával. 

Gazdálkodó 

(nagyon 

kevés földje 

volt) 

Nincs adat Nincs adat Ortodox 

Kallós Kális 

(báty) 

 

Técső, 1880-as 

évek/ ?, ? 

Máramarossziget

en élt. 

Bádogos Nincs adat Reizi  

Fiú 

Ortodox 

Mostohatestvér: 

Feuer Reize 

(szül. ? Reize) 

Nincs adat 

(Túlélte a 

holokausztot) 

Háztartásbeli Zsidó férj: Feuer 

Dezső 

Fiú Ortodox 

 

 Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Buchenwald (Németország), 

Magdeburg (Németország), Auschwitz (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kallós ? 

Csak annyi tudható róla, hogy Técsőn élt, magyar anyanyelvű ortodox zsidó volt, 

aki még a holokauszt előtt meghalt. 

 
 
 
 
 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kallós ?-né (szül. ?)  

Csak apja mostohaanyjáról van némi információ: Técsőn élt Szrul nevű fiával, 

nagyon szegény, tanulatlan, magyar anyanyelvű ortodox zsidó asszony volt, 

valószínűleg a holokauszt során pusztult el. 
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Anya 

 
Teljes név 

Kallós Ilona (szül. Schwartz Helén) (Zsidó név: Henjie) 

 

 

Születési hely és idő 

Sasvár (Nyitra vm.), 1895  

 

Hol élt még? 

Nagyvárad 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó asszony volt, parókát hordott. Rendszeresen járt zsinagógába. 

 

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? 

Schwartz Zoltán 

 

?, ? /?, 1944  A Zsidó 

hitközségnél 

alkalmazott, 

tűzifa 

kiskereskedő 

Schwartz Regina Hajnal,  

Edit 

Ortodox 

Guttman ?-né 

(szül. Schwartz 

?) 

(nővér) 

Budapesten élt Nincs adat Guttman ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schwartz ?  

Csak annyi tudható róla, hogy magyar anyanyelvű ortodox zsidó volt, aki még a 

holokauszt előtt halt meg. 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schwartz ?-né (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy Nagyváradon van eltemetve, magyar anyanyelvű 

ortodox zsidó asszony volt. 
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