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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
Ungerleider Béla 

1895–1929 
 

Anya 
Ungerleider Béláné 

sz. Weiszberger Lenke 
1905–1993 

Apai 
nagyapa 

 
Ungerleider 

Mór 
1881–1931 

 

Apai 
nagyanya 
Ungerleider 

Mórné 
sz. Singer Eszter 

?–1940 
 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

Weiszberger 
Hermanné 

Weiszberger 
Herman 

sz. Fried Gizella 1872–1944 
1882–1915  

Gyermekek 
Ágnes 1949 

György 1957 
 
 

Testvérek 
 
 

Házastárs 
 Interjúalany 

Szegő Andor Szegő Andorné  
1921–2000 sz. Ungerleider Zsuzsanna 

1928 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 
Szegő Andorné (sz. Ungerleider Zsuzsanna) (1955-ben Stein Andornéról 
magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Mezőcsát, 1928 

 

Hol élt még? 

Salgótarján, Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári + tanonciskola 

 

Foglalkozás 

Kalapos, kötőkisiparos 

 

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

gyermekkorában? 

A nagyapám, akivel együtt éltünk, ortodox volt. Az ő kedvéért a lányai is kóser 

konyhát vittek, de azért nem voltak parókások. Természetesen tartották a 

szombatot és minden ünnepet. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Auschwitz, Ravensbrück, Neustadt bei Coburg 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment, gyerekeket szült, dolgozott 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincs testvér 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Szegő Andor (1955-ben Steinről magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

1921, Balassagyarmat 

 

Hol élt még? 

Salgótarján, Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Számviteli Főiskola 

 

Foglalkozás 

Vállalati tisztviselő 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 2000 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Lilla, 1919-1944 

József, 1923–2004. Izraelben halt meg. 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

1. Böhm Adámné (született Stein Ágnes, 1955-től Szegő Ágnes) 

2. Szegő György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

1. igen 

2. igen 

 

Születési hely és idő 

1. Salgótarján, 1949 

2. Salgótarján, 1957 

 

Hol élt még? 

1. Budapest 

2. Budapest 

 

Iskolai végzettség 

1. tudományegyetem  

2. orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

1. újságíró 

2. fogorvos 
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Halálozási hely és idő 

 

 

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

1. Ágnes gyereke: Judit, pszichológus, férjezett, van egy fia 

2. Gyuri gyereke: Andrea, orvostanhallgató 
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Apa 

 

Teljes név 

Ungerleider Béla 

 

Születési hely és idő 

Mezőcsát, 1895 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Mezőcsát, 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Terménykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Mérsékelten volt vallásos. A nagy ünnepeket megtartotta, egyebet nem. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A monarchia hadseregébe szolgált az első világháborúban 

 

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? 

Jenő 

 

 

Mezőcsát, 1891 

Auschwitz, 1944 

Rokkantnyug

díjas 

Etelka, 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben 

Ibi, a férje újságíró 

Magda 

Neológok voltak 

Miksa 

 

 

Mezőcsát, 1893 

Miskolc, 1938 

Bankigazgató Nincs adat Laci – Izraelben él, 

mérnök 

Lili – 1944, 

Auschwitz 

Neológok voltak 

Róza 

 

 

Mezőcsát, 1888 

Budapest, 1980 

htb Frei Sándor, 

kereskedelmi 

utazó, 

munkaszolgálatb

an meghalt 

Klári Neológok voltak 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koábban meghalt 

 

Mit csinált a háború után? 

 



 

 9

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Ungerleider Mór 

 

Születési hely és idő 

Mezőcsát, 1861 

 

Hol élt még? 

Máshol nem 

 

Halálozási hely és idő 

Mezőcsát 1931 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Termáénykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, a nagyünnepeket megtartotta 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 



 10

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A monarchia hadseregében. 

 

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? 

Korábban meghalt 

 

Mit csinált a háború után? 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Ungerleider Mórné (sz. Singer Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1940 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. A nagyünnepeket megtartotta. 

 

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? 

Korábban meghalt 

 

Mit csinált a háború után? 
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Anya 

 
Teljes név 

Ungerleider Béláné (sz. Weiszberger Lenke)  

1946-tól Gutfreund Antalné 

 

Születési hely és idő 

Mezőkeresztes, 1905 

 

Hol élt még? 

Mezőcsát, Salgótarján  

 

Halálozási hely és idő 

Salgótarján, 1993 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Manikűrös, bolti eladó 

 

Mennyire volt vallásos?  
A családom nagyon vallásos volt. Ortodox, kóser konyhával, amit Malvin néni vitt. A 
nagyapám volt ilyen. Anyám azért nem volt parókás, de az élet szombaton leállt, 
minden ünnepet megtartottunk, apuka miatt – így hívták a nagyapámat – muszáj volt. 
A péntek esti vacsora szent volt, mindenki ott volt az Őóvoda téri lakásban. A széder 
is mindig itt volt.  
Ebből 1945 után semmi nem maradt meg. Anyunál annyi, hogy gyertyát gyújtott 
minden péntek este. De a szonbatot már nem tartottak, a konyha sem volt kóser, 
sertéshúst is evett. De volt széder, és volt jam kiper és volt rasa sone. Az anyukám az 
évi szabadságát mindig ezekre az őszi ünnepekre vette ki. Amikor külön költöztünk, 
akkor is mindig megtartottuk anyunál. 
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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? 

Weisz Gyuláné 

(Weiszberger 

Rózsi) 

 

 

Mezőkeresztes, 

1911 

Auschwitz, 1944 

Kalaposmeste

r 

Weisz Gyula, 

divarárukeresked

ő 

György, 1938–

1944 (Auschwitz) 

 

Két fiú, akiknek a 

nevét nem tudja 

 

 

Korán meghaltak     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Auschwitz, Ravensbrück, Neustadt bei Coburg 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weiszberger Herman  (zsidó neve: Mendel Hersch) 

 

Születési hely és idő 

Nyíregyháza, 1872 

 

Hol élt még? 

Mezőkeresztes, Salgótarján 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 

 

Iskolai végzettség 

végzettsége egy jesiva boher lehetett, sőt meréne ráv volt, nem tudom hallott-e erről a 

fokozatáról a vallástudománynak. A meréne ráv, aki különösen ismerte már a 

Talmudot. 

 

Foglalkozás 

Hittantanár, mesgiáh 

 

Mennyire volt vallásos?  

Herman egy nagyon vallásos ember volt, a végzettsége egy jesiva boher lehetett, sőt 

meréne ráv volt, nem tudom hallott-e erről a fokozatáról a vallástudománynak. A 

meréne ráv, aki különösen ismerte már a Talmudot. Napi foglalatossága volt, hogy 

reggel elment a templomba, és este is elment a templomba. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

K.u.K. 1916–1918 

 

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? 

Auschwitzban halt meg. 

 

Mit csinált a háború után? 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weiszberger Hermanné (sz. Fried Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Tiszaszederkény, 1882 

 

Hol élt még? 

Mezőkeresztes, Salgótarján 

 

Halálozási hely és idő 

Tiszaszederkény, 1915 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

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? 

Korábban meghalt 

 

Mit csinált a háború után? 
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