
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Friedmann Ferenc 
1878-1944 

Anya 
 

Friedmann Ferencné 
(szül. Pollák Aranka) 

1887-1944 

Apai 
nagyapa 

 
 

Friedmann 
Sámuel 

1845-1933 

Apai 
nagyanya 

 
Friedmann 
Sámuelné 

(szül. Flaschner 
Pepi) 

1851-1882 

Gyermekek 
 

Koltai Károly 
1946 

 

Házastárs 
 

Koltai István 
(Greiner Izidorból 

magyarosítva) 
1907-1980

Interjúalany 
 

Koltai Istvánné 
(Greinerből magyarosítva) 

(szül. Friedmann Anna) 
1915

Testvérek 
 

Déri Antalné 
(szül. Friedmann Piroska) 

1906-1972 
Schwarz Dezsőné 

(szül. Friedmann Rózsi) 
1908-1968 

Spiegel Pálné 
(szül. Friedmann Erzsébet) 

1910-1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Pollák Jakabné 
(szül. Gajdusek 

Júlia) 
1848-1919 

Anyai 
nagyapa  

 
Pollák Jakab 
1839-1913 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Koltai Istvánné (Greinerről magyarosítva 1946-ban) (szül. Friedmann Anna) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1915 

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. az 1930-as évek közepétől), közben Cece (1937–1942), Eger 

(1945–1948) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

1945 előtt: női szabó 

 1945 után: függetlenített szakszervezeti titkár (országos intézmény, majd 

Közalkalmazottak Szakszervezete) 

 

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

gyermekkorában? 

A család ortodox volt anyai oldalon és neológ apai oldalon. Az interjúalany 

édesapja nem tartotta a vallást olyan szigorúan, mint az édesanyja, ebből viták is 

voltak a családon belül. Az ünnepeket a család megtartotta, a család nőtagjai 

szombattartók voltak, és a háztartás kóser volt. Ő maga felnőttkorában 

nagyünnepeken eljárt a zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

–  
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Függetlenített szakszervezeti titkár 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Déri Antalné (szül. Friedmann Piroska, Déri Antal a 2. férj, az 1. férj, Krausz 

Gyula meghalt a munkaszolgálat során) 

Schwarz Dezsőné (szül. Friedmann Rózsi, Schwarz Dezső, a 2. férj, az 1. férj, 

Schwarz Sándor meghalt a munkaszolgálat során) 

Spiegel Pálné (szül. Friedmann Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Piroska: Eger (Heves vm.), 1906 

Rózsi: Eger (Heves vm.), 1908 

Erzsébet: Eger (Heves vm.), 1910 

 

Anyanyelv 

Mindhármuknak magyar 

 

Iskolai végzettség 

Piroska: polgári iskola és kétéves kereskedelmi iskola 

Rózsi: polgári iskola  

Erzsébet: polgári iskola  

 

Foglalkozás 



 5

 

Piroska: autókereskedőnél adminisztrátor, majd kifutó Budapesten egy 

pékségben (férje kereskedő volt) 

Rózsi: háztartásbeli (2. férj kereskedő volt Egerben) 

Erzsébet: varrónő (férj a családi savanyítóüzemet vezette Budapesten) 

 

Hol él/élt?  

Piroska: Budapest 

Rózsi: Eger 

Erzsébet: Eger 

 

Hol élt még? 

Piroska: Eger 

Erzsébet: Budapest 

 

Gyerekek? 

Erzsébet: Julika (1939-1944, meghalt Auschwitzban) 

 

Halálozási hely és idő 

Piroska: Budapest, 1972 (Az 1. férje, Krausz Gyula /szül. 1896/ munkaszolgálat 

során halt meg 1945-ben) 

Rózsi: Eger (Heves m.), 1968 (Az 1. férje, Schwarz Sándor munkaszolgálat során 

halt meg.) 

Erzsébet: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Férje már évekkel korábban 

öngyilkos lett betegség miatt) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Koltai István (Greiner Izidorról magyarosítva 1946-ban) 

 

Születési hely és idő 

Kolta (Komárom vm.), 1907 

 

Hol élt még? 

Eger (kb. 1909-től), Cece (kb. 1937–1942), Budapest (1942-től), közben: Eger 

(1945–1948) 

 

Zsidó származású? 

Igen (Vallásos, ortodox család, az apja Tóra-tanító volt az egri ortodox 

hitközségnél. Szakálla és pajesza volt, de nem viselt hagyományos öltözéket. A 

fiúk zsidó fiúiskola híján valahol a Felvidéken jesivába jártak. 1942-től volt 

munkaszolgálatos, sűrűn behívták. Felnőttkorában egyáltalán nem volt vallásos, 

nagyünnepeken sem járt el a zsinagógába.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola (II. világháború előtt, magánúton szerzett érettségit) 

Egyetem (II. világháború után) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: fatelepen tisztviselő 

II. világháború után: osztályvezető a pártközpontban (1948-tól), minisztériumi 

osztályvezető (kb. az 1950-es évek elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1980 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Schwarz Joachimné (szül. Greiner Szerén): Szarvason élt, 3 gyereke volt, 

Ausztriában voltak a holokauszt alatt, a II. világháború után kivándoroltak 

Izraelbe, ill. Kanadába. 

Elza: Pesten élt a férjével (Hajnal ?), gyermeke nem volt.  

Dóra: varróműhelye volt Mandival együtt Egerben, majd Pesten a körúton, itt élte 

túl a holokausztot.  

Mandi: varróműhelye volt Dórával együtt Egerben, majd Pesten, itt élte túl a 

holokausztot. Férje, Gárdos György erősen részt vett a kommunista 

mozgalomban. Mindketten meghaltak már. Egy lányuk van, akinek jelenleg üzlete 

van. 

Arnold: jesivába járt, majd festőművész lett, munkaszolgálatban Balfon halt meg 

a holokauszt alatt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Koltai Károly 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves m.), 1946 

 

Hol élt még? 

Budapest (1948-tól) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (műszaki egyetem, építészmérnöki kar) 

 

Foglalkozás 

Építési beruházó (felesége vegyészmérnök végzettségű külkereskedő) 

 

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

András, 1974, közgazdász, felesége van (Németországban dolgozik) 

Róbert, 1975, számítógépes szakember (Olaszországban dolgozott) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Friedmann Ferenc 

 

Születési hely és idő 

Erdőkövesd (Heves vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Recsk (gyerekként költözött oda apjával anyja halála után), Eger (kb. 10 éves 

korától szabóinasként) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Úri szabó (két inassal és egy segéddel dolgozott) 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ családból jött, nem tartotta a vallást nagyon szigorúan, szombaton 

dolgozott, de a nagyünnepeken elment a zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona 

 

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? 

Klein Sándorné 

(szül. Friedmann 

Helén) – 

féltestvér 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Balassagyarmato

n éltek 

Háztartásbeli szabómeste

r, meghalt: 

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelors

zág) 

4 gyerek (Sándor, István, 

Erzsébet, László) – 

meghaltak: Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat 

Friedmann Lajos 

– féltestvér 

 

?, ? / Cleveland, 

? 

 

Recsken lakott, 

majd kivándorolt  

Clevelandbe 

(USA) 

 

Itthon szabó 

volt, az USA-

ban 

folttisztítóüze

m tulajdonosa 

Malvin Lány (Irén) Nincs adat 

Friedmann József 

– féltestvér 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Giza, 

meghalt 

Auschwitzb

an, 1944 

(Lengyelors

zág) 

3 gyerek (Rózsi, Vera, ?), 

meghaltak Auschwitzban, 

1944 (Lengyelország)  

Nincs adat 

Kohn Mórné 

(szül. Friedmann 

Júlia) 

 

 

Erdőkövesd 

(Heves vm.),  

1877 / Eger, 

1940 

 

Recskről 

Miskolcra ment 

férjhez, férje 

halála után 

Egerbe költözött. 

Cseléd volt 

(háztartást 

vezetett), 

később zsidó 

szociális 

konyhán 

dolgozott 

Kohn Mór Mindhárom gyerek Kőrösire 

magyarosított 

(1) Béla: ügyvéd, 1919-ben, 

a Tanácsköztársaság bukása 

után Buenos Airesbe 

(Argentína) emigrált. Egy fia 

van. 

(2) József: mérnök, felesége 

nagyon vallásos felvidéki nő 

volt, 1919-ben a 

Szovjetunióba mentek, K. 

Nincs adat 
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József valamelyik szibériai 

táborban tűnt el, özvegye és 

fia 1956-ban hazatelepült.  

(3) Sándor (1904–1983): 

orvosi egyetemre járt 

Bécsben, a háború alatt 

Sanghaiban (Kína) volt, 

ahonnan Clevelandbe (USA) 

ment. Egy fia és egy lánya 

van. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Friedmann Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Váraszó (Heves vm.), 1845 

 

Hol élt még? 

Erdőkövesd, Recsk, Balassagyarmat (az 1920-as évektől) 

 

Halálozási hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsma- és mészárszék-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, mindent megtartott, de nem volt ortodox. (A külsőségeket nem 

tartotta, magyarosan, inkább parasztosan öltözött, csizmát hordott és 

pörgekalapot, szakálla nem volt, csak bajusza.)  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 12



 13

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Friedmann Sámuelné (szül. Flaschner Pepi) 

Friedmann Sámuelné (Hermann Teréz, Rézi néni) – a nagyapa 3. felesége, őt 

tekintették nagymamának 

 

Születési hely és idő 

Pepi: Erdőkövesd (Heves vm.), 1851 

Teréz: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Pepi: nincs adat 

Teréz: Recsk, Balassagyarmat (az 1920-as évektől) 

 

Halálozási hely és idő 

Pepi: Erdőkövesd, 1882 

Teréz: Balassagyarmat, 1934 

 

Iskolai végzettség 

Pepi: nincs adat 

Teréz: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Pepi: háztartásbeli 

Teréz: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Pepi: nincs adat 

Teréz: Vallásos volt, megtartotta az ünnepeket, de nem volt ortodox. Viselete 

olyan volt, mint a parasztasszonyoké. 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek 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. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Friedmann Ferencné (szül. Pollák Aranka) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, mindent megtartott, kóser háztartást vezetett, minden pénteken 

elment a zsinagógába, havonta járt mikvébe. 

 

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? 

Pollák Ignác 

(Náci bácsi) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Egerben élt 

Üvegüzlet-

tulajdonos 

Brieger Etelka, 

meghalt 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

2 gyermek, egyik 

Gyuri, aki a 

MASPED-nál 

dolgozott, több 

nyelven beszélt 

Nincs adat 

Hirsch ?-né (szül. 

Pollák Szerén) 

 

?, ? /  Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Kálban élt 

libakereskedő  Olga (szül. 1900-

as évek eleje) 

Mostohalány 

Nincs adat 

Pollák Fülöp 

(Lipu bácsi) 

 

 

?, 1867 / Eger 

(Heves vm.), 

1940 

 

Egerben éltek. 

Rőfösüzlet-

tulajdonos 

Schachter Gizella 8 gyermek 

István (szül. Eger, 

1910) – a háború 

után kivándorolt 

Antwerpenbe 

(Belgium), 

gyémántcsiszoló 

lett. Nagyon 

vallásos lett; 

Borbála – 

Antwerpenben élt 

(Belgium). 

Nagyon vallásosak 

voltak, „ők valóban 

tartottak mindent, 

amit kellett”. (Pajesza 

volt, szakálla volt, és 

mindig kalapot viselt.) 

Pollák Miksa 

(Maxi bácsi) 

 

?,? / Dél-

Amerika, ? 

 

Borsodszemerén 

éltek. 

Túlélték az 

auschwitzi 

koncentrációs 

tábort, és 

feleségével 

együtt kimentek 

Dél-Amerikába. 

Szatócs 

 

Giza 3 lány, kimentek 

Dél-Amerikába. 

Nincs adat 

Pollák Mendel 

 

 

Fiatalon halt 

meg. 

Egerben élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Pollák Hermann 

 

?.? / ?, ? 

 

Budapesten élt 

Rőfösüzlet-

tulajdonos 

Róza Két fiú 

Pista: ügyvéd 

Laci: kereskedő, 

apja üzletében 

dolgozott 

Budapesten, a 

Király utcában 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Pollák Jakab 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1839 

 

Hol élt még? 

Eger 

 

 

Halálozási hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1913 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, rőfösüzlete volt 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis  
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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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Pollák Jakabné (szül. Gajdusek Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Verpelét (Heves vm.), 1848 

 

Hol élt még? 

Eger  

 

Halálozási hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1919 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos ortodox, kóser háztartást vezetett, parókát hordott, minden 

ünnepet megtartott.  

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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? 

Meghalt korábban. 
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