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Apa

P. L.
1882–1928

Anya

P. L.-né
(szül. R.  E.)
1884–1972

Apai nagyapa

Nincs adat

Apai nagyanya

Nincs adat

Anyai 
nagyapa 

R. Ármin
?–?

Anyai nagyanya 

Nincs adat

Gyermekek

Fiú

Testvérek

P. Gy.
1917–1971

P. E.
1918–1942

F. I.-né
(szül. P. Á.)

1926 

 

Családfa

Interjúalany

P. K.
1920

Házastárs

P. K.-né
(szül. G. I.)

1916
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Teljes név

P. K.

Születési hely és idő

Budapest, 1920

Hol élt még?

–

Iskolai végzettség

A háború előtt: polgári iskola + felső kereskedelmi iskola

A háború után: közgazdasági egyetem, tanárképző főiskola (magyar, történelem, 

földrajz szak)

Foglalkozás

A háború előtt: segédmunkás az újpesti Pannónia Bőrgyárban (1938–1940), 

kerékpáros kifutó a Barta és Társa rádiókereskedésben (1940–1941)

A háború után: újra kerékpáros kifutó a Barta és Társa cégnél (1945–1946);

személyzeti előadó a Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetében 

(1948–1952); beruházási előadó, majd közgazdász, osztályvezető a Könnyűipari 

Ellátó Vállalatnál (1952–1980); nyugdíjasként közgazdász a Könnyűipari 

Tervezési Intézetben (1982–1989), portás a Nemzeti Banknál (1990–1996)

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

gyermekkorában?

Szülei egyáltalán nem voltak vallásosak, a fontosabb ünnepeket sem tartották, a 

szombatot sem. Öltözködésükben az alsó középosztály „divatját” követték, nem 

viseltek jellegzetes zsidó ruhadarabokat. Az interjúalany azonban bentlakásos 

zsidó árvaházban nevelkedett 8–18 éves kora között, és ott minden ünnepet és 

szokást tartottak, de elmondása szerint mindig is materialista volt.

Az interjúalany és családja
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Anyanyelv

Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?

Német, francia

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Nem volt katona.

Hol volt a holokauszt idején?

Munkaszolgálat: Erdély, Felvidék, Szerbia (1941–1944)

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria), Günskirchen (Ausztria)

Mit csinált a háború után?

Kerékpáros futár, majd személyzeti előadó. 1967-ben közgazdasági, később 

tanári diplomát szerez. Főelőadó, majd közgazdász-osztályvezető, munka mellett, 

társadalmi munkában filozófia és marxizmus előadásokat tart a munkahelyén, a 

Marxista-Leninista Esti Egyetemen és a Közgazdasági Egyetemen. Nyugdíjasként 

a rendszerváltásig közgazdászként, a rendszerváltás után portásként dolgozik. 
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Testvérek

Teljes név

P. Gy.

P. E.

F. I.-né (szül. P. Á.)

Születési hely és idő

Gy.: Budapest, 1917 (A munkaszolgálatból szovjet hadifogságba került, 9 évet 

töltött Szibériában hadifogolyként.)

E.: Budapest, 1918

Á.: Budapest, 1926 (Túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort.)

Anyanyelv

Mindhárom: magyar

Iskolai végzettség

Gy.: gimnáziumi érettségi

E.: polgári iskola

Á.: gimnáziumi érettségi

Foglalkozás

Gy.: Építésügyi Minisztériumban könyvszakértő, majd főkönyvelő

E.: nincs adat

Á.: irodai dolgozó

Hol él/élt? 

Mindhárom: Budapest

Hol élt még?

–
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Gyerekek?

Gy.: nincsenek

E.: nincsenek

Á.: két gyerek (F. Zsuzsa és F. Endre)

Halálozási hely és idő

Gy.: Budapest, 1971 

E.: Don-kanyar, 1942 (Szovjetunió)
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Házastárs

Teljes név

P. K.-né (szül. G. I.)

Születési hely és idő

Budapest, 1916

Zsidó származású?

Igen. Noha ő maga már nem tartotta a szokásokat, szülei vallásosan nevelték.

Anyanyelv

Magyar

Iskolai végzettség

Kereskedelmi érettségi

Foglalkozás

Előadó, főelőadó, majd nyugdíjazásáig személyzetiosztály-vezető

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

K. Sándorné (szül. G. Jolán) (Budapest, 1913 – Budapest, 1990): kereskedelmi 

érettségit tett, főkönyvelőként dolgozott, gyerekei nincsenek.

G. Zoltán (Budapest, 1914 – Budapest, 1985): jogi egyetemet végzett, 

jogászként dolgozott. Egy fia született.
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Gyermekek

Teljes név

Egy gyermek. Közlekedésmérnök. Nincs további adat.

Teljes név

P. L.

Születési hely és idő

Budapest, 1882

Hol élt még?

–

Halálozási hely és idő

Budapest, 1928

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Tisztviselő a Fegyver- és Gépgyárban

Mennyire volt vallásos? 

Egyáltalán nem volt vallásos.

Apa
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Anyanyelv

Magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

M. kir. honvédség, első 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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

B. G.-né (szül. 

P. Ilona)

?, ? / Budapest, 

1930

Háztartásbeli B. G., pék, 

1942-ben halt 

meg, 

Budapesten.

Sch. Ernőné 

(szül. B. Júlia)

Fiú: nincs adat

Nincs adat

P. H. 

(lánytestvér)

?, ? / Budapest, 

1931

Nincs adat Volt férje, de 

nincs további 

adat.

Voltak gyerekek, 

de nincs további 

adat.

Nincs adat

Lánytestvér Nincs adat Nincs adat Volt férje, de 

nincs további 

adat.

Voltak gyerekek, 

de nincs további 

adat.

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.
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Teljes név

Nincs adat. Az interjúalany nem ismerte.

Teljes név

Nincs adat. Az interjúalany nem ismerte.

Apai nagyapa

Apai nagyanya
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Teljes név

P. L.-né (szül. R. E.)

Születési hely és idő

Budapest, 1884

Hol élt még?

–

Halálozási hely és idő

Budapest, 1972

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Nem volt vallásos.

Anyanyelv

Magyar

Anya
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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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

R. B. 

(lánytestvér)

?, ? /?, ? Nincs adat Volt férje, zsidó 

származású, de 

az interjúalany 

nem emlékszik 

a nevére.

Nincs adat Nincs adat

R. Sz. 

(lánytestvér)

?, ? /?, ? Nincs adat ? Ferenc (az 

interjúalany 

nem emlékszik 

a nevére)

Nincs adat Nincs adat

R. H.

(lánytestvér)

?, ? /?, ? Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Reschig ?-né 

(szül. R. J.)

Nincs adat Nincs adat Reschig ? (az 

interjúalany 

nem emlékszik 

a nevére)

Nincs adat Nincs adat

B. L.-né (szül. 

R. A.)

Pécsett éltek. Háztartásbeli B. L. 

kormányfőtanác

sos

Lány, az 

interjúalany nem 

emlészik a 

nevére.

A férj keresztény 

volt, nem tartották a 

zsidó szokásokat.

Volt még 

további 7 

lánytestvére, de 

az interjúalany 

nem emlékszik 

a nevükre

Hol volt a holokauszt idején?

Gettó: Budapest

Mit csinált a háború után?

Nyugdíjas volt.
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Teljes név

R. Á. Nincs más adat. Az interjúalany nem ismerte.

Teljes név

R. Á.-né. Nincs más adat. Az interjúalany nem ismerte.

Anyai nagyapa

Anyai nagyanya


