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Apa 
 

Molnár Miklós 
1898–1972 

Anya 
 

Molnár Miklósné 
(szül. Katz Irén) 

1902–1989 
 

Apai 
nagyapa 

 
Molnár Farkas 

Vilmos 
1869–1945 

 

Apai nagyanya 
 

Molnár Farkas 
Vilmosné 

(szül. Polnauer 
Róza) 

1873–1929 

Házastárs 
 

Susan Molnar 
(szül. Susan Kaufman) 

1937 
Sandra Molnar 

(szül. Sandra Nixon) 
1947  

Interjúalany 
 

Thomas Molnar 
1931 

Testvérek 
 

Peter Molnar  
1937 

John Molnar 
 1945 

Anyai 
nagyanya  

 
Katz Mórné 
(szül. Pollák 

Amália) 
1880–1954 

Anyai 
nagyapa  

 
Katz Mór 

1877–1952 
 
 

Gyermekek 
 

Vivienne Graeme 
(szül. Vivienne Molnar) 

1958 
Ronald Molnar 

1959 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Thomas Molnar (disszidálása előtt: Molnár Tamás) (zsidó név: Tadres) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

Sydney (Ausztrália), 1949-től; Woodburn (Ausztrália) 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Ausztrália, 1967–71) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, jogász, ügyvéd 

 

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

gyermekkorában? 

A családban senki sem volt vallásos. Se a nagyszülők, se a szülők nem jártak 

templomba, nem vezettek kóser háztartást, de Jom Kipurkor böjtöltek, volt 

szédereste, és volt bár micvója. Az első esküvője 1956-ban egyházi volt, az 

unokáinak volt bár micvója. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest (egy ház pincéjében az Erzsébet királyné útján) 

 

Mit csinált a háború után? 

1949-ben disszidált, Ausztráliában telepedett le, dolgozott, és közben egyetemet 

is végzett. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Peter Molnar (disszidálás előtt Molnár Péter) (zsidó név: Moishe)  

John Molnar (disszidálás előtt Molnár János) (zsidó név: Jankele) 

 

Születési hely és idő 

Peter: Budapest, 1937 

John: Budapest, 1945 

 

Anyanyelv 

Peter: magyar 

John: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Peter: általános iskola és szakmunkásképző 

John: általános iskola 

 

Foglalkozás 

Peter: kereskedő 

John: kereskedő 

 

Hol él/élt?  

Peter: Sydney (Ausztrália, 1956-tól) 

John: Sydney (Ausztrália, 1956-tól) 

 

Hol élt még? 

Peter: Budapest 

John: Budapest 

 

Gyerekek? 

Peter: Michelle (1979; japán szakon végzett Oxfordban, 2005-ben Tokióban él, 

bróker); Amber (1980; egyetemet végzett, ipari formatervező, de apja 

éttermében dolgozik) (Peter felesége Birminghamben született, nem zsidó, 

házasságkötés: 1970. A feleség bolti eladó.)  

John: Nicole (1975; a középiskolát nem fejezte be; egyedül neveli gyermekét) 

(John felesége Mauritiuson született 1955-ben, nem zsidó, modell volt, majd a 



 5

családi boltban dolgozott)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Susan Molnar (szül. Susan Kaufmann) (Zsidó név: Nöhe) (eredeti neve: 

Hoffenreich Zsuzsa, nevelőapja 1946-ban adoptálta) (Házasságkötés: 1956; 

válás: 1970) 

Sandra Molnar (szül. Sandra Nixon) (Házasságkötés: 1975) 

 

Születési hely és idő 

Susan: Budapest, 1937  

Sandra: Sydney, 1947 (Ausztrália) 

 

Hol élt még? 

Susan: Budapest, Párizs (Franciaország, 1946–1948), Sydney (Ausztrália, 1948-

tól) 

Sandra: – 

 

Zsidó származású? 

Susan: igen (apja meghalt a munkaszolgálatban, ő anyjával együtt hamis 

papírokkal bujkált; nevelőapja mátészalkai származású, szabó volt, Ausztráliában 

konfekcióüzeme van ) 

Sandra: nem 

 

Anyanyelv 

Susan: magyar 

Sandra: angol 

 

Iskolai végzettség 

Susan: egyetem (szociális munkás szak, esti egyetem, már a válás után) 

Sandra: gyors- és gépíróiskola 

 

Foglalkozás 

Susan: szociális munkás 

Sandra: adminisztrátor 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Susan: nincs 

Sandra: Diana Nixon, nincs több adat.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Vivienne Graeme (szül. Vivienne Molnar)  

Ronald Molnar (zsidó név: Mikháel) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Mindkettőt zsidónak nevelték.  

 

Születési hely és idő 

Vivienne: Sydney, 1958 (Ausztrália) 

Ronald: Sydney, 1959 (Ausztrália) 

 

Hol élt még? 

Vivienne: – 

Ronald: – 

 

Iskolai végzettség 

Vivienne: egyetem (pszichológia szak) 

Ronald: középiskolai érettségi + könyvelői végzettség 

 

Foglalkozás 

Vivienne: vállalkozó (ingatlantulajdonos) 

Ronald: óra- és ékszerkereskedő 

 

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

Vivienne: Jessica, 1985, egyetemre jár; Melissa, 1986, 2005-ben érettségizett 

(Vivienne férjének, Graeme Lane-nek mérnökként kisüzeme van) 

Ronald: Nicholas, 1990 ; Simon, 1992 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Molnár Miklós (zsidó név: Mordecháj) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1898 

 

Hol élt még? 

Ausztrália 

 

Halálozási hely és idő 

Keszthely (Zala m.), 1972 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos, Jom Kipurkor böjtölt a család, volt szédereste, 

de nem járt rendszeresen zsinagógába, és nem volt kóser. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, I. világháború 

 

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? 

Róna Jánosné 

(szül. Molnár 

Margit) 

(Házasságkötés: 

1924) 

 

 

Budapest, 1901 / 

Budapest, 1968 

Gép- és 

gyorsíró, 

majd 

kereskedő 

Róna János, 

kereskedelmi 

utazó, meghalt a 

bombázások 

alatt, 1945-ben 

Budapesten. 

Endre, 1925–1976 

Endre felesége: 

Kreisler Ági (1927–

1988),  

Lánya: Róna Márta 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest (egy ház pincéjében az Erzsébet királyné útján) 

 

Mit csinált a háború után? 

1948-ig a boltját vitte, 1949-ben disszidálási kísérlet, 1950-ben új disszidálási 

kísérlet, 1950–1954-ig börtön, 1954–1956 különböző munkahelyek, 1956-ban 

kivándorolt Ausztráliába. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Molnár Farkas Vilmos (Weisz Volf Vilmos) (névmagyarosítás: 1896) (Zsidó név: 

Volf) 

 

Születési hely és idő 

Veszprém (Veszprém vm.), 1869 

 

Hol élt még? 

Pápa (Veszprém vm., tanonc), 1884–1887; New York (Egyesült Államok, 1901–

1903); Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 (bombázás alatt) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + ipariskola 

 

Foglalkozás 

Pék, kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, nem járt rendszeresen zsinagógába. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 11



 12

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, 1887–1899 

 

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? 

Bujkálás: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

1945-ben meghalt Budapesten a Zichy utcában (gránátrepesz). 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Molnár Farkas Vilmosné (szül. Polnauer Róza) (Házasságkötés: 1897) 

 

Születési hely és idő 

Enying (Veszprém vm.) 1873 

 

Hol élt még? 

Pápa (Veszprém vm.), Vágújhely (Nyitra vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Rákoshegy (Pest-Pilis Solt-Kiskun vm.), 1929 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Harisnyakötőnő, házasságkötése után háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Molnár Miklósné (szül. Katz Irén) (Házasságkötés: 1929) 

 

Születési hely és idő 

Berettyóújfalu (Bihar vm.), 1902 

 

Hol élt még? 

Budapest (1913/4-től), Sydney (Ausztrália, 1956-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Sydney (Ausztrália), 1989 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Katz Márton 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1904 / 

Budapest, 1945 

1913/4-től 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nincs adat Lány, 

Hódmezővásárhely

en él, nincs több 

adat. 

Nincs adat 

Katz Andor 

(Bandi) 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1906 / 

Budapest, 1945 

(bujkálás 

közben) 

1913/4-től 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Schön Dezsőné 

(korábban: 

Berger Józsefné) 

(szül. Katz Rózsi) 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1908 / 

Budapest, 1962 

Nincs adat (1) Berger 

József, meghalt 

1944-ben a bori 

kényszermunkat

áborban. 

(2) Schön Dezső 

(házasságkötés 

1951) 

Egyik házasságból 

sem született 

gyerek. 

Nincs adat 

Köves (Katz) 

Kálmán 

(Névmagyarosítá

s: 1930-as évek) 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1910 / 

Budapest, 2001 

(1939–1942: 

munkaszolgálat, 

Ukrajna; 1942–

1947: 

hadifogság) 

 

Szűcs 

 

Schneitzer 

Gabriella 

(házasságkötés: 

1950) 

(A Schneitzer 

család egy része 

bujkálkással élte 

túl a 

holokausztot, az 

apa 

Mauthausenben 

halt meg.) 

Tamás, 1951 

Judit, 1953 

Nem voltak 

vallásosak. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest (egy ház pincéjében az Erzsébet királyné útján) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt, de disszidálási kísérlet miatt több évet töltött börtönben.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Katz Mór 

 

Születési hely és idő 

Hajdúszovát (Hajdú vm.), 1877 

 

Hol élt még? 

Darvas (1900 körül); Berettyóújfalu (kb. 1901-től); Budapest, 1913/4-től 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1952 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Szobafestő-mázoló 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Katz Fáni 

 

 

?, 1882 / ?, 1944 Nincs adat László Jenő Nincs adat Nincs adat 

Katz Albert 

 

 

?, 1885 /?, 1944 Nincs adat Nincs adat Manci, 1915–1986 

Sándor, 1919–1945 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

1948-tól a zsidó szeretetotthonban élt. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Katz Mórné (szül. Pollák Amália) (Házasságkötés: 1901) 

 

Születési hely és idő 

Vekerd (Bihar vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Darvas (1900 körül); Berettyóújfalu (kb. 1901-től); Budapest, 1913/4-től 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1954 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 Herman 

 

 

?, 1885 / ?, 1937 Nincs adat Nincs adat Márton 1912–1949 

László 1915–1962 

György 1920–1945 

Nincs adat 

Pollák Ignátz 

 

?, 1890 / ?, 1945 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pollák József 

 

?, 1898 / ?, 1921 Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

1948-tól a zsidó szeretetotthonban élt. 
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