
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Lunczer Lipót 
1871–1930 

Anya 
 

Lunczer Lipótné 
(szül. Krausz Róza) 

1884–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Lunczer Gyula 

?–1925/26 
 
 

Apai nagyanya 
 

Lunczer Gyuláné 
(szül. ?) 

?–? 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Házastárs 
 

Lunczer Imréné 
(szül. Dávid Alice) 

1914–1999 

Interjúalany 
 

Lunczer Imre 
1914 

Testvérek 
 

Reiner Vilmosné 
(szül. Lunczer Sarolta) 

1904–? 
Tesán Sándorné 

(szül. Lunczer Ilona) 
1906–1978 

Lunczer Endre 
1908 – 1980/90-es 

évek 
Lunczer Piroska 

1920–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Krausz Adolfné 

(szül. ?) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Krausz Adolf 
1836–1928 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lunczer Imre 

 

Születési hely és idő 

Horvátkimle (Moson vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Győr, Budapest 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt: felső kereskedelmi (érettségi) 

A háború után: közgazdasági egyetem 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: magántisztviselő 

A háború után: közgazdász, osztályvezető a Könnyűipari Minisztériumban 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők, főleg az apa – míg falun éltek – szigorúan tartotta a vallási 

hagyományokat, naponta előírásosan imádkozott, majd a városba költözve 

fokozatosan elhagyta a hagyományok egy részét.   

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, német, orosz, horvát 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség (1935-1937) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Dunaszerdahely, Komárom, Csepel 

Koncentrációs tábor: Mauthausen, Günskirchen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, esti egyetemen tanult. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Reiner Vilmosné (szül. Lunczer Sarolta) 

Tesán Sándorné (szül. Lunczer Ilona) 

Lunczer Endre 

Lunczer Piroska 

 

Születési hely és idő 

Sarolta: Horvátkimle (Moson vm.), 1904 

Ilona: Horvátkimle (Moson vm.), 1906 

Endre: Horvátkimle (Moson vm.), 1908 

Piroska: Horvátkimle (Moson vm.), 1920 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Sarolta: elemi iskola 

Ilona: elemi iskola 

Endre: kereskedelmi érettségi 

Piroska: kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Sarolta: a férje szatócsüzletében segített 

Ilona: nincs adat 

Endre: nincs adat 

Piroska: nem dolgozott 

 

Hol él/élt?  

Sarolta: Győr 

Ilona: Győr 

Endre: Montreál (Kanada) 

Piroska: Győr 

 

Hol élt még? 

Sarolta: Horvátkimle  

Ilona: Párizs (Franciaország)  

Endre: Horvátkimle, Győr 
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Piroska: Horvátkimle 

 

Gyerekek? 

Sarolta: nincs adat 

Ilona: egy gyermek (1932 körül született Párizsban, majd szüleivel 

visszaköltözött Magyarországra, majd disszidált férjével Kanadába, Montréalban 

él)  

Endre: nincs adat 

Piroska: nem volt 

 

Halálozási hely és idő 

Sarolta: nincs adat 

Ilona: Magyarország, 1978 

Endre: Magyarország, 1990-es évek 

Piroska: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Lunczer Imréné (szül. Dávid Alice) 

 

Születési hely és idő 

Gyömrő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Egyéves kereskedelmi iskola 

 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1999 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Lunczer Lipót 

 

Születési hely és idő 

Horvátkimle (Moson vm.), 1871 

 

Hol élt még? 

Győr 

 

 

Halálozási hely és idő 

Győr (Győr, Moson, Pozsony vm.), 1930 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Földműves (40 holdon gazdálkodott) + kis szatócsboltja volt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan vallásos volt, amíg be nem költöztek a városba, ott lazított a 

hagyományokon. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, első világháborúban szolgált 

 

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 nagyapa 

 

Teljes név 

Lunczer Gyula 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Horvátkimle (Moson vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Horvátkimle (Moson vm.), 1925/26 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Lunczer Gyuláné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Lunczer Lipótné (szül. Krausz Róza) 

 

Születési hely és idő 

Homokbödöge (Veszprém vm.), 1884 

 

Hol élt még? 

Horvátkimle, Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd a férje halála után a családi szatócsboltot vezette. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, megvolt a péntek esti szertartás, de otthon nem 

kötötte be a fejét. 

 

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? 

Krausz Berta Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Krausz Fáni Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Krausz Rézi Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Még 1 vagy 2 

testvér 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Krausz Adolf 

 

Születési hely és idő 

Homokbödöge (Veszprém vm.), 1836 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Homokbödöge (Veszprém vm.), 1928 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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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