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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

M. M. I. (Magyarosított 1946-ban)   

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1921  

 

Hol élt még? 

Pécs (1921–1939), Miskolc (két hónap 1939-ben), Budapest (1941-től), 

Békéscsaba (1947–1949), Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Reálgimnázium (érettségi) 

 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: bőrdíszműves 

Háború után: újságíró 

 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők vallásosak voltak, ”normálisan, nem voltak bigottak”. A nagyünnepekkor 

böjtöltek, apja is, anyja is eljárt zsinagógába szombatonként. Nem 

kényszerítették, de elvárták, hogy a formális szertartásokon (pl. bár micvá) 

átessen. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol; franciául ért 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg, 1954 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Magyar Honvédség: Pécs, 1941 (szerbiai bevonuláskor), gépkocsivezető 

Munkaszolgálat: Baja, Mohács, Budapest, Budakalász (1942–1944) 

Koncentrációs tábor: Buchenwald, 1944 (Németország) 

Munkatábor: Osterode (1944–1945) (Németország) 

Halálmenet: Osterodétól Peinéig, ahol az amerikaiak felszabadították 

 

Mit csinált a háború után? 

Egyetemre járt (1 év), majd újságíróként dolgozott („Viharsarok”, Békéscsaba, 

1947–1949, Kommunista Párt Sajtó Főosztálya, Budapest, 1949–1950);  

blokkfúró a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművekben (1950–1955); előadó, főelőadó 

a külügyminisztériumban (1955–1957); tördelő szerkesztő a Kossuth 

Könyvkiadónál (1957–1959); főmunkatárs a Hírlapkiadó Vállalatnál (1959–1971); 

vezérigazgató a Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyárban (1971–1974); 

osztályvezető a Magyar Rádió és Televíziónál (1974–1981); tudományos 

főmunkatárs a Magyar Közvélemény-kutató Intézetben (1988–1990) 
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Testvérek 

 

Teljes név 

F. B.-né (szül. M. R.) (féltestvér, apja első házasságából, Róza férje orvos)  

M. Gy. 

 

Születési hely és idő 

R.: Pécs (Baranya vm.), 1913 

Gy.: Pécs (Baranya vm.), 1923  

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

R.: kereskedelmi középiskola  

Gy.: gimnázium 

 

Foglalkozás 

R.: tisztviselő  

Gy.: tisztviselő 

 

Hol él/élt?  

R.: Budapest  

Gy.: Budapest  

 

Hol élt még? 

R.: Pécs  

Gy.: Pécs 

 

Gyerekek? 

R.: egy fiú, mérnök 

Gy.: nincs 

 

Halálozási hely és idő 

R.: Budapest, 1965 körül (Rózát 1944-ben Auschwitzba hurcolták)  

Gy.: Kőszeg 1944/45 (munkaszolgálatosként) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

M. M. I.-né (szül. P. M.) 

 

Születési hely és idő 

Tolna (Tolna vm.), 1926 

 

Hol él/élt? 

Békéscsaba, Budapest 

 

 

Hol élt még? 

Tolna 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Statisztikus 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1999 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1956 

 

Hol él/élt? 

Maglód 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Vállakozó (nincs több adat) 

 

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

Nincs adat 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

M. J. 

 

Születési hely és idő 

Lánycsók (Baranya vm.), 1883 

 

Hol élt még? 

Szigetvár, Pécs 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Kereskedő – valószínűleg terménykereskedő, aki terményt exportált  

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, minden péntek este és szombaton járt zsinagógába, Jom Kipurkor 

böjtölt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, harcolt az első világháborúban, szakaszvezető volt, orosz 

fogságba esett, megszökött, Kínán keresztül tért haza. 

 

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? 

Munkaszolgálat: Mohács, Kaposvár (1942–1943) 

Gettó: Pécs 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt)  

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

M. ? 

 

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 
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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 

M. ?-né (szül. L. K.) 

 

Születési hely és idő 

Szigetvár (Somogy vm.) vagy Barcs (Somogy vm.), 1854 körül 

 

Hol él/élt még? 

Pécs 

 

 

 

Hol élt még? 

 – 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

 Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Nem hordott parókát. 
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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? 

B. M.-né (szül. L. 

?) 

 

?,1840/50-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Háztartásbeli  B. M. (1) E.: varrónő 

volt. Auschwitzban 

(Lengyelország) 

halt meg. 

(2) S. ?-né (szül. 

B. I.), 

hentesüzletben 

volt pénztáros 

vagy eladó a 

háború után. A férj 

honvédszázados 

volt. 

Nagyünnepekkor 

elmentek a 

zsinagógába. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

M. J.-né (szül. K. I.) 

 

Születési hely és idő 

Somogyviszló (Somogy vm.), 1892 

 

 

Hol él/élt? 

Pécs 

 

 

 

Hol élt még? 

Szigetvár 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket megtartotta.  
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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? 

K. G. 

 

 

?, 1892 után / ?, 

1930-as évek 

(betegség) 

Lótenyésztő 

 

Nőtlen 

 

Nincs adat Nincs adat 

K. M. 

 

?, 1892 után /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Marhakereskedő 

 

Nőtlen 

 

Nincs adat Nincs adat 

K. I. 

 

?, 1892 után /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kereskedő 

 

L. L. 
?, ? /  

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelorsz

ág) 

 
Lány 
 
 

Nincs adat 

K. J. 

 

?, ? / ?, ? 

Budapesten élt, 

túlélte a 

holokausztot. 

Pincér 

 

Keresztény 

nő volt. 

Nem volt. Nem voltak 

vallásosak.  

S. L.-né 

(szül. K. E.) 

 

?, 1892 után /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli 

 

S. L. Nincs adat Nincs adat 

S. E.-né 

(szül. K. J.) 

?, 1892 után /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli 

 

S. E. Lány 

Fiú, túlélte a 

holokausztot 

Nincs adat 

K. R. 

 

?, 1892 után /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 
 



 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

K. ? Nincs más adat. Az interjúalany nem ismerte a nagyapját. 

 
 
 
 
 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

K. ?-né (szül. ?) Nincs más adat. Az interjúalany nem ismerte a nagyanyját.  
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