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Apa 
 

Vidor (Weisz) József 
1882-1944 

Anya 
 

Vidor Józsefné  
(szül. Hahn Anna) 

1885-1944 

Apai 
nagyapa 

 
Weisz Ignác 

?-1919 
 
 

Apai 
nagyanya 

 
Weisz Ignácné 
(szül. Abelesz 

Stefánia) 
?-? 

Házastárs 
Ján Šrámek 

?–? 
Oskar Klopstock 

?–? 
Ladislav Löffler 

1909-1979 

Interjúalany 
Katarína Löfflerová  
(szül. Vidor Katalin) 

1910 

Testvérek 
 

Alžbeta Dukeszová  
(szül. Vidor Alžbeta) 

1917-1993 
 

Gyermekek 
 

Anna Šimkovičová  
(szül. Anna Löfflerová) 

1948 

Anyai 
nagyanya  

 
Hahn Gyuláné 

(szül. Singer Ida) 
?-1931 

 

Anyai 
nagyapa  

 
Hahn Gyula  

?-1919 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Löfflerová, Katarína (szül. Vidor Katalin) [lásd: magyar nevek szlovákosítása] 

(zsidó név: Naomi) (Korábban: Katarína Šrámeková, ill. Katarína Klopstocková) 

 

Születési hely és idő 

Pozsony (Pozsony vm.), 1910  

 

Hol élt még? 

Nyitra (1955–1966) (Csehszlovákia)  

 

Iskolai végzettség 

Evangélikus líceum (Pozsony)  

 

Foglalkozás 

Háború előtt: hivatalnok a Klinger gyár exportosztályán. 

Háború után: vállalati hivatalnok, majd 1960–1990 között idegenvezető. 

 

Mennyire vallásos családból származik? Milyen vallási hagyományokat adtak át a 

szülei gyermekkorában? 

A szülők hívők voltak, de nem vallásosak. Már a nagyszülők is neológok voltak.  

Hanukát tartottak, volt Hanukagyertya-gyújtás, de volt karácsonyfa is.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, szlovák, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (1944. október 3-13.) (Lengyelország), 

Mauthausen (1945 tavasza) (Ausztria) 

Munkatábor: Freiberg (a flossenburgi koncentrációs tábor egyik altábora) (6-7 

hónap) (Németország)  

Halálmenet: 16 napon át nyitott marhavagonban Kelet-Németországban és a 

Cseh–Morva Protektorátus területén. 

 

Mit csinált a háború után? 

Harmadik férjével közös szállítási vállalatuknál intézte az irodai munkát, majd egy 

állami vállalatnál dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Alžbeta Dukeszová (szül. Vidor Erzsébet) (zsidó név: Málke) 

(Házasságkötés: 1938; férj jogi végzettségű, egy állami gazdaság 

igazgatóhelyettese volt) 

 

Születési hely és idő 

Pozsony (Pozsony vm.), 1917  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi Akadémia (Pozsony) 

 

Foglalkozás 

A Nova kiadóvállalatnál dolgozott, majd a Čedok utazási irodánál.  

 

 

Hol él/élt?  

Ógyalla (Csehszlovákia)  

 

 

Hol élt még? 

Pozsony, Nováky, Nyitra (Csehszlovákia, ill. Szlovákia) 

 

 

Gyerekek? 

Lány (Zuzana, kb. 1943–2004), fiú (Pavel – mezőgazdasági mérnök, két 

gyermeke van) 
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Halálozási hely és idő 

Zólyom, 1993 (Csehszlovákia) 



 6

Házastárs 

 

Teljes név 

Ján Šrámek 

Oskar Klopstock  

Ladislav Löffler (Házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: Szentistvánkút (Pozsony vm.), 1909 

 

Hol élt még? 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: Pozsony, Prága, Brünn, Nyitra (Csehszlovákia, ill. Szlovákia) 

 

Zsidó származású? 

Ján: nem 

Oskar: igen 

Ladislav: igen 

 

Anyanyelv 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: szlovák 

 

Iskolai végzettség 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: Kereskedelmi Akadémia 

 

Foglalkozás 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: a második világháború előtt a Schenker szállítmányozási vállalat 

alkalmazottja volt, a háború után egy ideig saját szállítási vállalata volt 

Pozsonyban, majd vállalati főkönyvelő.  
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Halálozási hely és idő 

Ján: nincs adat 

Oskar: Auschwitz, 1944/5 (Lengyelország) 

Ladislav: Pozsony, 1979 (Csehszlovákia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Ján: nincs adat 

Oskar: nincs adat 

Ladislav: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Anna Šimkovičová (szül. Anna Löfflerová) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 
Nem nevelték vallásosnak, mivel az interjúalany és a férje sem az. Ma 

a nagyünnepek alatt az interjúalany a lányával együtt megy zsinagógába. A lánya 

nem zsidóhoz ment férjhez, megünneplik a karácsonyt is.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1948  

 

Hol élt még? 

Nyitra, Pozsony  

 

Iskolai végzettség 

Közgazdasági középiskola (Nyitra) 

 

Foglalkozás 

Hivatalnok volt a „Smena” könyv- és lapkiadó vállalatnál, amíg az meg nem szűnt 

1992 körül. 

 

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

Petra: Pozsony, 1977 (Csehszlovákia), tolmács, idegenvezető, hajadon, Hradec 

Kralovén él (Csehország). 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Vidor József (Weiszről magyarosított 1900-ban)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1882  

 

Hol élt még? 

Nagymegyer (Komárom vm.), Pozsony (Pozsony vm., majd Csehszlovákia, majd 

Szlovák Állam)  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi Akadémia (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Bankfiók vezetője  

 

Mennyire volt vallásos?  

A neológ hitközség tagja volt. Hívő volt, de nem ortodox.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháború alatt a pozsonyi 13. honvéd hadtestnél 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? 

Vidor (Weisz) 

Ottó 

 

 

Bécs, ? 

(Ausztria) / ?, ?  

A háború után 

Budapesten élt. 

Hivatalnok 

pénzintézetben 

Nincs adat Nem volt gyereke. Neológ volt. 

Vidor (Weisz) 

Béla 

 

 

Nagymegyer 

(Komárom vm.), 

? /?, ? 

A háború után 

Budapesten élt. 

Raktáros 

 

Nincs adat 2 gyerek: István 

és Aranka 

Neológok voltak. 

? ?-né (szül. 

Weisz Etel) 

 

 

Budapest, ? /?, ? 

 

A háború előtt 

Kaposváron élt. 

Túlélte a 

holokusztot. 

Háztartásbeli Nincs adat 2 fiú: György, Pál 

1 lány: Éva 

Neológok voltak. 

? ?-né (szül. 

Weisz Olga) 

 

Budapest, ? /?, ? 

Túlélte a 

holokusztot. 

Háztartásbeli Nincs adat 3 fiú: István, Pál, 

László 

Neológok voltak. 

? ?-né (szül. 

Weisz Rózsi) 

 

Budapest, ? /?, ? 

Túlélte a 

holokusztot. 

Háztartásbeli Nincs adat 6 gyereke volt. Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)  

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Weisz Ignác 

 

Születési hely és idő 

Nagymegyer (Komárom vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Bécs, Budapest, Nagymegyer 

 

Halálozási hely és idő 

Kaposvár (Somogy vm.), 1919 körül  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Az apai nagyapa mindenféle munkát megpróbált, de semmi sem sikerült neki. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, csak a nagyünnepeken járt el a zsinagógába. 

 

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? 

Weisz Miksa 

 

 

Nagymegyer 

(Komárom vm.), 

? / ?, ? 

Komáromban élt. 

Ügyvéd 

 

Nincs adat 1 fiú: András Neológok voltak. 

Weisz Móric 

 

 

Nagymegyer 

(Komárom vm.), 

? / ?, ? 

Győrben élt.  

Orvos 

 

Nincs adat 1 fiú: Endre Neológok voltak. 

3 lány 

 

Kaposváron éltek 

valószínűleg. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Weisz Ignácné (szül. Abelesz Stefánia)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Bécs, Budapest, Nagymegyer (Komárom vm.) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Kaposvár (Somogy vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar („tökéletesen beszélt németül és franciául”) 

 

 

 13



 14

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Vidor Józsefné (szül. Hahn Anna)  

 

Születési hely és idő 

Kiskunfélegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Pozsony (Pozsony vm., Csehszlovákia, Szlovák Állam)  

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország)  

 

Iskolai végzettség 
 
Felsőbb lányiskola (Pozsony) 

 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hívő volt, de nem volt vallásos. Már a nagyszülők is neológok voltak. A 

nagyünnepeket megtartották, volt Hanuka, de volt karácsony is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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 adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

? ?-né (szül. 

Hahn Etel) 

 

 

Kiskunfélegyháza 

(Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm .), ? / 

?, ? 

Háztartásbeli Nincs adat 2 lány: Margit, Lili Nincs adat 

? ?-né (szül. 

Hahn Emma) 

 

 

Kiskunfélegyháza 

(Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.), ? / 

?, ? 

Háztartásbeli Nincs adat 1 fiú: István Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Hahn Gyula 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Pozsony (Pozsony vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1918/19 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Egy bécsi konfekcióüzlet pozsonyi fiókjának vezetője volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos.  

 

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? 

Hahn Janka 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Sándor 

Irma 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Hahn Gyuláné (szül. Singer Ida)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Pozsony (Pozsony vm., majd Csehszlovákia) 

 

Halálozási hely és idő 

Pozsony, 1931 (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Egy bécsi konfekcióüzlet pozsonyi fiókjában, ahol a férje volt a vezető, dolgozott 

pénztárosként.   

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos.  

 

Anyanyelv 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem voltak testvérei. 

 
 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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