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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Korányi György 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1913 

 

Hol élt még? 

Dembe (Lengyelország) 1961-1963 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdasági Egyetem – 3 év, 

Gépipari Technikum 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, gyári munkás, raktáros, külkereskedő 

 

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

gyermekkorában? 

Az anyai nagyszülők (akikkel a szüleivel együtt éltek) vallásosak, „félvallásosak” 

voltak, így az édesanyja is hagyományápoló volt: a nagyszülők péntekenként 

gyertyát gyújtottak, héberül imádkoztak, a fontosabb ünnepeken zsinagógába 

jártak, disznóhúst nem ettek és alkalmanként ugyan, de főzték a tradicionális 

ételeket is. A szülők gyermeküknek körülmetélési szertartást rendeztek, aki aztán 

13 évesen énekes máftír volt a bár micva avatáson, és édesanyja kérésére 

érettségiig reggel és este tfilinnel imádkozott héberül. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1935-től 1940-ig megszakításokkal többször behívták a magyar hadseregbe, és 

karpaszományos gyalogos címzetes őrmesterként szerelt le. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálaton - először Magyarországon, azután Ukrajnában -, majd a 

budapesti gettóban. 

 

Mit csinált a háború után? 

Megnősült, dolgozott, különböző zenekarokban hegedült, és máig is zenél. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

- 

 

Születési hely és idő 

 

 

Anyanyelv 

 

 

Iskolai végzettség 

 

 

Foglalkozás 

 

 

Hol él/élt?  

 

 

Hol élt még? 

 

 

Gyerekek? 

 

 

Halálozási hely és idő 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Korányi Györgyné (szül.: Ladányi Györgyi) 

 

Születési hely és idő 

Petrozsény, 1918 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdaságtudományi Egyetem 

 

Foglalkozás 

Közgazdász 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1995 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Egy hét évvel fiatalabb öccse volt, Endre. Budapesten született. A holokausztot a 

budapesti gettóban vészelte át. A felszabadulás után esti hallgatóként elvégezte a 

Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakát. Eleinte politikai funkciókat töltött be, 

majd a Ganz Vagon- és Gépgyárban volt osztályvezető, később főmérnök. 

Nyugdíjba a gabesi Vagongyár vezérigazgatójaként vonult. 2005-ben hunyt el. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Werner Éva 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1942 

 

Hol élt még? 

Párizs, 1977–1981 

 

Iskolai végzettség 

ELTE, Pszichológia szak 

 

Foglalkozás 

Pszichológus 

 

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

Anna – 1964-ben született. Szinkrontolmács és fordító. Családja nincs. 

Gábor –  1974-ben született. Osztályvezetőként dolgozik egy francia–magyar 

vegyes-vállalatnál. Egy gyermeke van, Bence, aki ötéves múlt. 
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Apa 

 

Teljes név 

Korányi (Klein) László Lajos 

 

Születési hely és idő 

Slebina-puszta, 1882 

 

Hol élt még? 

Szentes, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970 

 

Iskolai végzettség 

Öt gimnáziumi év 

 

Foglalkozás 

Festék-, lakk- és vegyiáru-nagykereskedő, tisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az apai nagyszülők egyáltalán nem voltak vallásosak, de az apa a 

hagyományokat a feleségével együtt ápolta: együtt laktak az anyai 

nagyszülőkkel, akik héberül imádkoztak és péntekenként gyertyát gyújtottak, a 

fontosabb ünnepeken zsinagógába jártak, disznóhúst nem ettek és alkalmanként 

ugyan, de főzték a tradicionális ételeket is. Az apának gyomorfekélye volt, így 

hosszúnapkor nem böjtölhetett. Gyermekének körülmetélési szertartást 

rendezett. 1950-ben új felesége kedvéért áttért a római katolikus hitre. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az I. világháborúban számvivői őrmesterként szolgált 1914-től 1918-ig. 

 

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 Miksa 

 

 

1874, ? - 

Budapest, 1944 

Eleinte 

kereskedősegéd 

volt, majd az I. 

világháború után 

nyugdíjazásáig 

Budapesten a 

Lukács fürdő 

főpénztárosa 

volt. 

Az első felesége 

Szerén volt, aki az 

1930-as évek elején 

meghalt. Második 

felesége 

özvegyasszony volt, 

akinek egy 

fűszerüzlete volt 

Budapesten. Ő a II. 

világháborúban egy 

bombatámadás 

során vesztette el az 

életét. 

A második 

feleségnek volt 

egy fia, Szűcs 

Alfréd, aki 1942 

és 1944 között 

Ukrajnában volt 

munkaszolgálato

n, amit túlélt, de 

több adat nincs. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Klein Rudolf 

 

 

1870-es évek, ? 

- ?, ? 

Lakatos volt. Egy református nő 

volt a felesége, de 

több adat nincs. 

Két fia volt, de 

nincs róluk több 

adat. 

Nincs adat 

 

Klein Jenő 

 

1870-es évek, ? 

- Auschwitz, 

1944 

Gazdálkodó volt 

Szabadszálláson. 

Egy jómódú 

szabadszállási lány 

volt a feleség, de 

több adat nincs. 

Négy vagy öt 

gyereke volt, egy 

neve ismert 

közülük, 

Mariskáé, de róla 

sincs több adat. 

Nincs adat 

Klein Franciska 

 

 

1880-as évek, ? 

– Auschwitz, 

1944 

Az I. világháború 

után hadiözvegyi 

jogon kiváltotta 

az ipart és 

Báron Márton 

bádogos, aki az I. 

világháborúban hősi 

halált halt. 

Három fiuk és 

egy lányuk volt. 

A legidősebb fiú, 

Laci, és a 

Nem voltak 

vallásosak. 
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bádogosműhelye 

volt Szentesen, 

majd az 1930-as 

évek elején 

nyitott egy 

használati 

cikkeket, italt és 

festékárut árusító 

boltot. 

legfiatalabb, 

Jóska, 

bádogosok voltak 

Szentesen. A 

középső fiú, Feri, 

Budapesten 

elvégzett egy 

szeszfőző 

tanfolyamot, és 

Szentesen lett 

italkereskedő. 

Húguk, Rózsika 

varrólány volt 

egy szentesi 

szalonban. 

Mindannyiukat 

deportálták, 

ahonnan Laci és 

Rózsika már nem 

jöttek vissza. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Egy Vilmos császár úti házban lakott, és a házban kialakított svájci védettségű 

klinikán portás is volt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Üzlettársával még az államosítások előtt visszaadták az iparengedély, és 

felszámolták a közös vállalkozást. 1952-ben újból megnősült, és még 18 évet élt 

boldog házasságban. 80 évesen is dolgozott még mint tisztviselő a pesterzsébeti 

Tüzépnél. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Klein Károly 

 

Születési hely és idő 

Szentes, 1842 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes, 1917 

 

Iskolai végzettség 

Lokomobil-kezelő tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Cséplőmester és gépjavító, majd fuvarozó, később fa- és szénkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos 

 

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? 

Nincs adat 

 

 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Klein Károlyné (szül.: Veiler Róza) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1800-as évek közepe 

 

Hol élt még? 

Szentes 

 

Halálozási hely és idő 

Szentes, 1900-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 
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Anya 

 
Teljes név 

Korányi Lászlóné (szül.: Gattein Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1886 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

2 elemi 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományápoló volt. Családjával sokáig együtt laktak a szüleivel, akik gyertyát 

gyújtottak pénteken, héberül imádkoztak, a fontosabb ünnepeken zsinagógába 

jártak, disznóhúst nem ettek és alkalmanként ugyan, de főzték a tradicionális 

ételeket is. Férjével a gyermeküknek körülmetélési szertartást rendeztek, majd 

gyermekük 13 évesen énekes máftír volt a bár micva avatáson, és édesanyja 

kérésére érettségiig reggel és este tfilinnel imádkozott héberül. 
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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? 

Gattein Etel Budapest, 1882 

– Budapest, 

1962 

Varrónő volt. Blum Ignác, aki 

eleinte 

kereskedősegéd, 

majd tisztviselő 

volt, végül ismét 

kereskedéssel 

foglalkozott. 

Egy fiuk volt, 

Sándor, aki egy 

évet járt 

Kereskedelmi 

Akadémiára, majd 

többféle dologba 

belevágott. 

Megnősült, egy 

kisfia született, és 

1942-ben 

munkaszolgálatban

, a doni fronton 

nyoma veszett. 

Nincs adat. 

Gattein Miksa 

 

 

Budapest, 188? -

– Bécs, 1930 

körül 

Bécsben éltek 

a feleségével, 

ahol 

árukereskedé

se volt. 

Egy pozsonyi 

lány volt a 

feleség, több 

adat nincs. 

Két gyerekük volt, 

Emil és Käthe. 

Käthe Budapestre 

költözött, és ott is 

ment férjhez. 

Emilből, aki több 

nyelven beszélt, 

világjáró üzletkötő 

lett. 

Nincs adat. 

Gattein Rezső 

 

 

Budapest, 188? - 

Amerika, ? 

Vegyészmérn

ök volt. 

Amerikában 

nősült meg, de 

több adat nincs. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat. 

Gattein Simon 

Sándor 

 

 

Budapest, 188? 

– ?, 1915 

Kiadóhivatali 

tisztviselő 

volt. Az olasz 

fronton esett 

el. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat. 
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Gattein Gizella 

 

 

Budapest, 189? 

– Auschwitz, 

1944 

Háztartásbeli 

volt. 

Kampler Jenő, 

aki először 

banktisztviselő 

volt, majd a 

barcsi 

sertéshizlalda 

vezetője lett. 

Egy gyerekük volt, 

Edit, aki a II. 

világháború előtt 

férjhez ment Frey 

Vilmos 

tisztviselőhöz. Edit 

is és Zsuzsi nevű  

kislányuk is 

visszajött 

Auschwitzból. 

Nincs adat. 

Gattein Gábor 

 

 

Budapest, 189? 

– Budapest, 

1918 

Kultúrmérnök

ként végzett, 

majd 

rövidesen 

bevonult, így 

a katonaság 

miatt nem 

dolgozott. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Gattein Lipót 

 

Születési hely és idő 

Óbuda, 1853 

 

Hol élt még? 

Galánta, Illava, Trencsén, Pöstyén, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1926 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vasúti raktáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományápoló volt. Feleségével nem vezettek kóser háztartást, de péntek este 

gyertyát gyújtottak, héberül imádkoztak, és a fontosabb ünnepeken zsinagógába 

jártak. Újévkor és Jom Kippurkor az Izabella utca egyik lakásában kialakított 

pótimaházba vettek helyjegyet, és ott imádkoztak. Főzték a tradicionális ételeket, 

sóletot is, maceszt is, de csak alkalmanként. Disznóhúst nem ettek, csirke, kacsa, 

liba volt a húsétel. 

 

Anyanyelv 

Német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

10 évig szolgált az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében. 

 

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. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Gattein Lipótné (szül.: Zweig Berta) 

 

Születési hely és idő 

Óbuda, 1854 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományápoló volt: nem vezetett kóser háztartást, de péntek este gyertyát 

gyújtott, héberül imádkozott, és az ünnepeket is megtartotta. Újévkor és Jom 

Kippurkor férjével az Izabella utca egyik lakásában kialakított pótimaházba vettek 

helyjegyet, és ott imádkoztak. Sóletot is főztek, maceszt is, de csak 

alkalmanként. Disznóhúst nem ettek, csirke, kacsa, liba volt a húsétel. 
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Anyanyelv 

Német 

 

 

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? 

 

Zweig Vilmos 

 

Budapest, 1863 -  

Budapest, 1928 

Budapesten 

volt 

csemegekeres

kedése. 

Feleségét Lilinek 

hívták, 

háztartásbeli 

volt. 1944-ben 

az óbudai 

téglagyárból 

vitték el 

Auschwitzba, 

ahonnan már 

nem jött vissza. 

Egy fiuk volt, 

János. 1922-ben 

született, 1944-

ben az 

édesanyjával 

deportálták. 

Mindketten ott 

pusztultak el.  

Nincs adat. 

Zweig Pepi 

(Stefánia?) 

 

 

Budapest, 186? 

– Budapest, ? 

Háztartásbeli 

volt. 

Schwarcz Lázár 

szabómester. 

Két fiuk volt, 

Simon és Leó. 

Simon a debreceni 

Del-Ka cipőbolt 

vezetője volt, 

állítólag onnan 

deportálták 

Auschwitzba. 

Leó megnősült, 

gyermeke is 

született, Róbert, a 

sorsáról viszont 

nincs adat. 

Nincs adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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