
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

Apa 
 

Farkas Miklós 
1887–1967 

Anya 
 

Farkas Miklósné 
(szül. Strausz Szerén) 

1893–1957 

Apai 
nagyapa 

 
Farkas Vilmos 

1848–1920 

Apai nagyanya 
 

Farkas Vilmosné 
(szül. Katz Vilma) 

1853–1922 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Házastárs 
 

Sólyom (Schwartz) 
László 

1921–1966 
Gerő Andor 

1920 
Preisz György

Interjúalany 
 

Preisz Györgyné 
(szül. Farkas Vera) 

Gyermekek 
 

? ?-né  
(szül. Gerő Judit) 

1953 

Anyai 
nagyanya  

 
Strausz Jakabné 

(szül. Weisz 
Betti) 

?– 1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Strausz Jakab 

1870-es évek –
1940 körül 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Preisz Györgyné (szül. Farkas Vera) (zsidó név: Debora) 

 

Születési hely és idő 

Kállósemjén (Szabolcs-Ung vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

Budapest (Kállósemjénben nem élt, csak ott született) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, majd 1 éves gyors- és gépíróiskola, majd kitanulta a fűzőkészítést. 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: kézilány egy belvárosi divatszalonban 

Háború után: tisztviselő a vendéglátóiparban. 

 

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

gyermekkorában? 

Szülei már nem nagyon voltak vallásosak (bár nagyünnepeken apja is eljárt a 

zsinagógába), de bizonyos tradíciókat úgy-ahogy megtartottak (péntek esti 

gyertyagyújtás, szédereste). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest (1944. november, téglagyár), Kópháza (gyűjtőtábor) 

Koncentrációs tábor: Günskirchen (Ausztria) 

Munkatábor: Wels (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Otthon varrt rokonoknak, ismerősöknek, majd állásba ment. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Sólyom László (Schwartzról magyarosított 1949-ben) (Házasságkötés: 1944, 

válás: 1945)  

Gerő Andor (Házasságkötés: 1947, válás: 1957) 

Preisz György (Házasságkötés: 1967) 

 

Születési hely és idő 

László: Budapest, 1921 

Andor: Budapest, 1920 

György: Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Mindhárom zsidó származású 

 

Anyanyelv 

Mindháromnak magyar 

 

Iskolai végzettség 

László: a háború előtt közoktatásról nincs adat, de kitanulta a szabóságot is. A 

háború után (és már a válásuk után) elvégezte az orvosi egyetemet.  

Andor: közoktatásról nincs adat, bőrdíszműves szakmája volt 

György: gimnáziumot végzett, majd a háború után elvégzett egy könyvelői 

tanfolyamot. 

 

Foglalkozás 

László: a háború előtt: szabósegéd; a háború után: orvos 

Andor: a háború előtt: bőrdíszműves; a háború után: osztályvezető volt a 

Városházán, majd elbocsátották, és fizikai munkás lett.  

György: a háború előtt: szabó; a háború után: főkönyvelő 
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Halálozási hely és idő 

László: Budapest, 1966 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

László: nincs adat 

Andor: nincs adat 

György: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

? ?-né (szül. Gerő Judit) (Elvált, a volt férj nem zsidó.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdaság-tudományi egyetem 

 

Foglalkozás 

Közgazdász 

 

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

Kettő, az egyik egyetemre, a másik főiskolára jár [2001-ben, amikor az interjú 

készült]. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Farkas Miklós 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Budapest (1904-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1967 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola vagy polgári iskola + valamilyen szintű kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

A II. világháború előtt: bolti eladó, majd osztályvezető-helyettes a Fenyves 

Áruházban,  majd szakszervezeti tevékenysége miatt csak valamilyen Hangya-

boltnál tudott elhelyezkedni az élelmiszerkereskedelemben. A háború előtt volt 

egy kis méteráruboltja is (később már csak strómannal). 

A II. világháború után: 1950-ig, az államosításig önálló egyszemélyes 

méteráruüzlet, majd eladó lett egy nagyáruházban.  

 

Mennyire volt vallásos?  

A háború előtt – inkább a felesége kedvéért – valamennyire tartotta a 

hagyományokat, de azért titokban megette a disznóhúst. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, frontszolgálat 1915-ben 

 

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? 

Farkas Gerzson 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), ? 

/ ?, ? 

 

Romániában 

maradt, de nem 

Szatmárnémetib

en élt. 

Szabómester Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Farkas Eszter) 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), ? 

/ ?, ? 

 

Romániában 

maradt, de nem 

Szatmárnémetib

en élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Farkas Piroska) 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), ? 

/ ?, ? 

 

Romániában 

maradt, 

Szatmárnémetib

en. 

Háztartásbeli Műszerész volt Nincs adat Nincs adat 

Farkas Helén 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

Háztartásbeli  

(valamelyik 

Nem volt 

házastársa 

Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 
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1880-as évek 

vége, 1890-es 

évek eleje / 

Budapest, 1960-

as évek 

 

1920-ban 

Budapestre 

költözött. 

testvére 

családjával 

élt) 

Farkas Adolf 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), ? 

/ Svájc, ? 

 

Még a 

Tanácsköztársas

ág kikiáltása 

előtt Budapestre 

költözött, a 

Tanácsköztársas

ág bukása után 

Bécsbe 

menekült, majd 

1938-ban, az 

Anschluss után 

visszatért 

Budapestre. 

Fakereskedő Első feleség 

meghalt, 

másodikkal 

együtt Svájcban 

élt 

Vitéz (Weisz) 

Balázsné (szül. 

Farkas Anna): 

visszatért a 

koncentrációs 

táborból, fiát Helén 

nagynénje 

mentette meg. A 

fiú Izraelben él. 

Nincs adat 

Farkas Imre (ő 

volt a 

legfiatalabb) 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1893 / ?, ? 

 

Valamikor 1920 

előtt Budapestre 

költözött. 

Szállítmányoz

ási cég 

alkalmazottja 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

További két 

gyerek, nincs 

adat róluk 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), ? 

/ ?, ? 

 

Romániában 

maradtak, de 

nem 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Szatmárnémetib

en éltek. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

1950-ig saját boltja volt, majd az állami kereskedelemben dolgozott áruházi 

eladóként. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Farkas Vilmos (zsidó név: Dávid Zev) 

 

Születési hely és idő 

Géres (Szatmár vm.), 1848  

 

Hol élt még? 

Szatmárnémeti 

 

Halálozási hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1920 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (valószínűleg nem járt iskolába, autodidaktaként tanult meg írni-

olvasni) 

 

Foglalkozás 

Gabonaraktárban munkás, majd raktáros  

 

Mennyire volt vallásos?  

Szabadidejében a szent könyveket olvasta, imádkozáskor felrakta az imaszíjat, 

mindig fedett fővel járt. 

 

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? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

adat róluk 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Farkas Vilmosné (szül. Katz Vilma) (zsidó név: Debora) (Házasságkötés: 1870) 

 

Születési hely és idő 

Csomaköz (Szatmár vm.), 1853 

 

Hol élt még? 

Szatmárnémeti, Budapest (1920–1922) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Iskolai végzettség 

Négy elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, mindig kendőt viselt, kóser háztartást vezetett 

 

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 

Farkas Miklósné (szül. Strausz Szerén) (zsidó név: Sára) (Házasságkötés: 1920) 

 

Születési hely és idő 

Kállósemjén (Szabolcs vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Budapest (1922-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1957 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Valamennyire Budapesten is tartották a tradíciókat (pl. péntek esti 

gyertyagyújtás, szédereste rokonokkal). 

 

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? 

Strausz Fanni 

 

 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? / ?, ? 

 

Balkányban 

(Szabolcs-Ung 

vm.) élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fülöp ?-né (szül. 

Strausz Gizella) 

 

 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Párizs, ? 

(Franciaország) 

 

Még a második 

világháború előtt 

kimentek 

Párizsba. 

Nincs adat Szabó volt, 

itthon nem volt 

munkája, 

kimentek 

Franciaországba, 

ott halt meg 

természetes 

halállal. 

Franciaországban 

születtek. 

(1) Klein Mihályné 

(szül. Fülöp Anna): 

gyermekei 

Izraelben élnek. 

(2) Fülöp László: 

részt vett a francia 

ellenállásban, 

kivégezték. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Strausz Hella) 

 

 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Szatócsboltju

k volt. 

? Móric. 

Szatócsboltjuk 

volt 

Kállósemjénben. 

Tibor: „zsákoló“ 

volt. Meghalt 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

? Józsefné (szül. 

Strausz Aranka) 

 

 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Nincs adat „Gazdatisztféle“ 

egy  Kállósemjén 

melletti pusztán.  

Nincs adat Nincs adat 

? (Glück) 

Sándorné (szül. 

Strausz Irma) 

 

Magyarosították 

a 

vezetéknevüket. 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Izrael, ? 

 

Budapesten élték 

túl a 

holokausztot, 

Nincs adat Nincs adat Három fiú és egy 

lány, Izraelben 

élnek.  Először az 

egyik fiú, István 

alijázott 1938-ban. 

Nincs adat 
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majd 

időskorukban 

kimentek a 

fiukhoz Izraelba. 

Strausz Ernő 

 

 

Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Talán 

jogakadémiát 

végzett, 

jogászféle 

volt. 

Nincs adat Két lány (az egyik 

neve: Éva), 

mindketten 

elpusztultak 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

 

Strausz Artúr Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Kállósemjénben 

élt a szülőkkel. 

A szülők 

gazdaságába

n dolgozott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Strausz Lajos Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Kállósemjénben 

élt a szülőkkel. 

A szülők 

gazdaságába

n dolgozott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Strausz Misi Kállósemjén 

(Szabolcs vm.), 

? /  

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Kállósemjénben 

élt a szülőkkel. 

A szülők 

gazdaságába

n dolgozott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Amíg 1950-ig, az államosításig férjének volt egy kis méteráruüzlete, 

alkalmanként besegített az üzletbe. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Strausz Jakab 

 

Születési hely és idő 

Nagykálló (Szabolcs vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Kállósemjén  

 

Halálozási hely és idő 

Kállósemjén (Szabolcs vm.), 1940 körül 

 

Iskolai végzettség 

Négy elemi 

 

Foglalkozás 

Kisgazdálkodó (néhány holdon dohány és dinnye) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartották a szombatot. Imádkozáshoz föltette az imaszíjat, mindig fedett fővel 

járt. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Strausz Jakabné (szül. Weisz Betti)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kállósemjén (Szabolcs vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (valószínűleg még a vonaton meghalt) (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A tradíciókat (kóser háztartás, szombat) tartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de gyakran beszélt jiddisül 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (valószínűleg meghalt a vonatúton) 
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