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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kornfeld Ferenc   

(zsidó név: Efraim) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely, 1924. április 11. (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Verbó (polgári iskola, kb. 1934–37) (Csehszlovákia); Érsekújvár (1940-es évek 

eleje) (Csehszlovákia, ill. Magyarország); Budapest (1940-es évek eleje) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, tanonciskola, élelmiszeripari és közgazdasági szakközépiskola  

 

Foglalkozás  

A háború előtt: szabó 

A háború után: szabó, bolti eladó, könyvelő, kereskedelmi osztályvezető, 

idegenvezető, vállalati tisztviselő 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt túlbuzgóan vallásos, de szigorúan ortodox háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Aktív: szlovák, német 

Passzívan: angol, héber, cseh, jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Komárom (Igmándi erőd), Győr 

Halálmenet: Győr–Ausztria (1944. november), majd 1945 áprilisában 

Floessbergből Mauthausenba (16 nap tehervagonban enni- és innivaló nélkül 

Németországban, Ausztriában és a Cseh–Morva Protektorátus területén) 

Koncentrációs tábor: Buchenwald, Mauthausen (Németország) 

Munkatábor: Schlieben, Floessberg (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, tanult. 
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Testvérek 

Teljes név 

Arie Kornfeld (szül. Kornfeld László) (Feleség: Langer Trude, Dvora. Palesztinában 

házasodtak össze, még a háború előtt.) 

Végh Sándorné (szül. Kornfeld Terézia) (A férj a Kornfeld család alkalmazásában 

állt mint főkönyvelő.) (Házasságkötés: 1933) 

 

Születési hely és idő 

Arie: Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1910 

Terézia: Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1911 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Arie: egyetem (textilmérnök, Berlinben végzett) 

Terézia: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Arie: textilmérnök  

Terézia: háztartásbeli 

 

Hol él/élt?  

Arie: Tel-Aviv (Izrael) 

Terézia: Dunaszerdahely  

 

Hol élt még? 

Arie: Dunaszerdahely (Magyarország, Csehszlovákia), Hradec Králové 

(Csehszlovákia), Brno (Csehszlovákia), Prostějov (Csehszlovákia)  

Terézia: Reichenhall (ott járt iskolába) 

 

Gyerekek? 

Arie: 1 lány 

Terézia: nem volt 
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Halálozási hely és idő 

Arie: Tel-Aviv, 1989 (Izrael) 

Terézia: koncentrációs tábor, 1945 (Férje, Végh Sándor is koncentrációs táborban 

halt meg 1944/5-ben.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kornfeld Ferencné (szül. Weiss Rozália) (zsidó név: Sarah Lea bat Gitl) 

(Házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely, 1926. szeptember 30. (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen (Túlélte a koncentrációs táborokat /Auschwitz, Birkenau, Dachau, Bergen-

Belsen/, szülei és az egyik testvére nem.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Alapiskola (= általános iskola) 

 

Foglalkozás 

Bolti eladó, üzletvezető 

 

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? 

Weiss Márton Dunaszerdahely , 

? / ?, 1944 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Nagy Sándorné Dunaszerdahely, Mosodában és Nagy Sándor 2 lány: Ági, Kati Nincs adat 
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(szül. Weiss 

Ilona) 

? / 

Dunaszerdahely, 

2002 (Szlovákia) 

tisztítóban 

dolgozott. 

Később 

szakácsnő. 

2 fiú: Sándor, Laci 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kornfeld Tibor (zsidó név: Mose Cvi) (Feleség: Jana Marková, nem zsidó 

származású) (Házasságkötés: 1978) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Pozsony, 1952. október 21. (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely (Csehszlovákia, Szlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (vegyészmérnök) 

 

Foglalkozás 

Vegyészmérnök, nyugdíjasotthon igazgatója (Feleség: gyógytornász) 

 

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

Martin (szül. 1979, egyetemi hallgató) 

Nelly (szül. 1983, egyetemi hallgató) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kornfeld Ármin (zsidó név: Hirsch Joszef Cvi) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1883 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen (valószínűleg Auschwitz), 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

Szabómester, szabóműhely- és konfekcióüzlet-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt túlbuzgóan vallásos, de szigorúan ortodox háztartást vezettek. 

Szombaton az üzlet zárva volt, a műhelyben nem dolgoztak. A szombatot 

mindenki tartotta. Kapedlit nem hordott. A zsinagógában megvolt a bérelt helye. 

 

Anyanyelv 

Német (beszélt magyarul és franciául) 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháború alatt a magyar kir. honvédségnél (72. gyalogezred, olasz 

front, őrmester, kitüntetések) 
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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? 

Tischler ?-né 

(szül. Kornfeld 

Emma) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Az Egyesült 

Államokban élt. 

Nincs adat Tischler ? 2 gyereke volt. Nincs adat 

Kramer ?-né 

(szül. Kornfeld 

Gizella) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Kramer 2 fiú: Zoli, Pali Nincs adat 

Kornfeld Dávid 

 

 

 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ Nyitra, ? 

(Csehszlovákia) 

 

Pozsonyban élt, 

majd a II. 

világháború után 

Nyitrán. 

Megjárta 

Auschwitzet. 

Kitanulta a 

szabómesters

éget, de nem 

folytatta. 

Kereskedelmi 

utazó volt. 

Az első feleség 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

halt meg, a 

másodikkal 

(Cilka) a háború 

után házasodott 

össze, ő is 

megjárta 

valamelyik 

koncentrációs 

tábort. Nyitrán 

élt, majd a férje 

halála után 

testvérével 

együtt kitelepült 

Izraelbe. 

Nincs adat Nincs adat 

Kemény 

(Kornfeld) 

Sándor 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Budapesten, 

majd Bécsben 

élt. 

Kereskedő Nincs adat 1 lány: Éva, 

Bécsben élt 

Nincs adat 

Vidor ?-né 

(szül. Kornfeld ?) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Nincs adat Nincs adat 1 fiú: Bandi 

1 lány: Trude 

Nincs adat 
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Budapesten élt. 

Kemény 

(Kornfeld) Béla 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Prostějovban élt 

(Csehszlovákia).  

Konfekcióüze

me volt. 

Nincs adat 1 fiú: Laci 

1 lány: Éva 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1944-ben deportálták Dunaszerdahelyből. Ugyanabban az évben meghalt. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kornfeld Hirsch Lipót 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Bécs (Ausztria)  

 

Halálozási hely és idő 

Bécs, évszám ismeretlen (Ausztria) (1924 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabómester, majd nyitott egy ruhakereskedést is, és árult (egyik fiával közösen) 

mezőgazdasági gépeket is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos ember volt. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kornfeld Lipótné (szül. Breuer Terézia) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Dunaszerdahely, évszám ismeretlen (1924 előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, betartotta az ünnepeket. Parókát viselt.  

 

Anyanyelv 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kornfeld Árminné (szül. Grünwald Gizella) (zsidó név:. Gitl) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1890  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Koncentrációs tábor (valószínűleg Auschwitz), 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosabb volt, mint a férje. Kóser háztartást vezetett. Rendszeresen járt a 

mikvébe. Szombatonként délután imakönyvből olvasott. Ragaszkodott a 

valláshoz, szokásokhoz, így vezette a gyerekeit is. 

 

Anyanyelv 

Magyar (beszélt németül) 
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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? 

Grünwald Ella Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grünwald Muka  Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Leicht ?-né (szül. 

Grünwald Etelka) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grünwald Misi 

(öcs) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Dunaszerdahelye

n élt, túlélte a 

holokausztot. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Grünwald Ilona) 

(húg) 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Túlélte a 

holokausztot. 

Lukačovcén 

(Lukács). 

Merašicén 

(Merőce), végül 

Ivanka pri 

Dunajin (Ivánka) 

laktak. 

Nincs adat Valamilyen 

nagyobb egyházi 

birtok 

jószágkormányzó

ja volt 

Nincs adat Nincs adat 

? Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1944-ben deportálták Dunaszerdahelyről. Ugyanabban az évben meghalt. 



 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Grünwald Izidor (zsidó név: Izráel) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Dunaszerdahely, 1936 (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Malomigazgató, bankigazgató, biztosítótársaság kirendeltségének vezetője 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Grünwald Izidorné (szül. Fleischmann Fanny) (zsidó név: Fanny) 

 

Születési hely és idő 

Dunaszerdahely (Pozsony vm.), 1872 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Kendőt, ünnepi alkalmakkor parókát hordott, és betartotta 

az összes ünnepet. 

 

Anyanyelv 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1944-ben deportálták Dunaszerdahelyből. Ugyanabban az évben meghalt, 72 

évesen, valószínűleg Auschwitzban (Lengyelország). 
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