
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Göndör Herman 
1883–1944 

Anya 
 

Göndör Hermanné 
(szül. Friedrich Olga) 

1891–1944 

Apai nagyapa 
 

Göndör 
(Grünwald) Jakab 

Nincs adat 
 
 

Apai nagyanya 
 

Bauman ?-né 
(Göndör /Grünwald/ 

Jakabné) 
(szül. Heimovics 

Regina) 
1850-es évek–1940-es 

évek 

Házastárs 
 

Szeszler Tibor 
1919–1992 

Interjúalany 
 

Szeszlerné Göndör Márta 
(szül. Göndör Márta) 

1919–2003

Testvérek 
 

Göndör László 
1913–1989 

Gyermekek 
 

Szeszler Zsuzsa 
1948 

Szeszler Anna 
1951

Anyai nagyanya  
 

Friedrich Vilmosné 
(szül. Blumenfeld 

Fáni) 
?–1919/20  

Anyai 
nagyapa  

 
Friedrich 
Vilmos 

Nincs adat 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) (Házasságkötés: 1946) (Válás: 

1975) 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1919 

 

Hol élt még? 

Sárospatak (Zemplén vm.), (1936–38), Budapesten (1934-től kisebb 

megszakításokkal) 

 

Iskolai végzettség 

Zeneművészeti Főiskola 

 

Foglalkozás 

Hegedűtanár, a Állami Hangversenyzenekar tagja (nyugdíjasként, 1985–1990 

között az Operaházban dolgozott) 

 

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

gyermekkorában? 

Az anyai nagymama miatt kóser háztartást vezetett a mama, volt külön húsos és 

tejes asztal és edények. Gyújtottak gyertyát pénteken, tartották az ünnepeket. 

Miután férjhez ment, nem gyújtott gyertyát, és az ünnepeket sem tartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, német, kis angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Sátoraljaújhely 

Internálótábor: Kistarcsa (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

Bujkálás: Budapest (a Gellért-hegyen egy pincében) 

 

Mit csinált a háború után? 

Hegedűművész, zenekari hegedűs 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Göndör László (Zsidó név: Zev) 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1913 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar, Debrecen)  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: Palesztinában különböző elfoglaltságok egy kibucban, majd angol 

katona. 

A háború után: gyémántvágó (Brazília), majd tisztviselő a külkereskedelemben, 

betanított gyári munkás, könyvtáros (Budapest), könyvtáros, tiszteletbeli 

egyetemi tanár (Toronto, Kanada) 

 

Hol él/élt?  

Toronto (Kanada) (1956-tól) 

 

Hol élt még? 

Palesztina (1939– kb. 1944), London (Anglia) (kb. 1944–1946), Brazília (1946–

1948), Budapest (1948–1956) 

 

Gyerekek? 

Nem volt. 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1989 (egy látogatás során itt halt meg) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Szeszler Tibor 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1919 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Zeneművészeti Főiskola 

 

Foglalkozás 

Oboista 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1992 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Báty (Andor): túlélte a munkaszolgálatot, Budapesten élt és a Fővárosi Tanács 

munkaügyi osztályán dolgozott. Van egy fia, aki az MTV-nél dolgozik. 

Nővér (Otília) – eltűnt a háború alatt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Szeszler Zsuzsa 

Szeszler Anna 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak, de ma zsidóként definiálják magukat. Anna egy 

zsidó gimnázium igazgatója. 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsa: Budapest, 1948 

Anna: Budapesten, 1951 

 

Hol élt még? 

Zsuzsa: Algéria (két év) 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsa: műszaki egyetem (építészmérnök)  

Anna: tanítóképző főiskola 

 

Foglalkozás 

Zsuzsa: saját építészeti cégének vezetője 

Anna: a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola főigazgatója 

 

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

Zsuzsa: fiú (1976, szakács), lány (1980) 

Anna: fiú (1974), lány (1976) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Göndör Herman 

 

Születési hely és idő 

Nyírlövő (Szabolcs vm.), 1883 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Állatorvosi főiskola 

 

Foglalkozás 

Városi állatorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartotta az ünnepeket, de ha szombaton beteg állathoz hívták, akkor ment. Az 

anyja halála után már nem vezettek kóser háztartást. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A m. kir. hadseregben a tüzérségnél szolgált az I. világháború alatt mint 

állatorvos. 

 

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. 

Göndör Helén) 

Mikóházán 

(Zemplén vm.) 

élt a családjával. 

Nincs adat Terménykereske

dő 

Egy lány Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Sátoraljaújhely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Göndör Jakab (Grünwaldról magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Bauman Ida 

(esetleg 

féltestvér, anyja 

második 

házasságából?) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Bauman ?-né (szül. Heimovics Regina) (Első férje, Göndör Jakab halála után újra 

férjhez ment.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1940-es évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (az 1920-as években a sátoraljaújhelyi zsidó népkonyhának volt a 

szakácsnője)  

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, mindig viselt kendőt, kóser háztartást vezetett, zsinagógába járt 

minden pénteken és ünnepeken. A zsinagógában parókát viselt. 

 

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 

Göndör Hermanné (szül. Friedrich Olga) (Házasságkötés: 1912) 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola (egy félév az aradi felsőbb leányiskolában) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Anyósa miatt kóser háztartást vezetett, volt tejes asztal, húsos asztal. Amikor 

(anyósa halála után) sonkát vett a család, azt azért papírtányérról ették. 

 

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? 

Radó ?-né (szül. 

Friedrich Terézia) 

 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1880-as évek 

eleje / ?, ? 

 

Sátoraljaújhelye

n élt. 

Kézimunkaüzl

etben 

bedolgozó 

Radó ? Dr. Radó György: 

ügyvéd, 

Edelényben 

(Borsod, Gömör, 

Kishont vm.) élt,  

deportálásban halt 

meg.  

Radó István: 

deportálásban halt 

meg.  

Radó László: még 

a háború előtt 

kivándorolt 

Palesztinába, majd 

Vancouverben 

(Kanada) 

telepedett le. 

Nincs adat 

Moskovitz 

Menyhértné 

(szül. Friedrich 

Rozália) 

 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1880-as évek 

első fele / ?, ? 

Pozsonyban élt a 

férjével. 

Nincs adat Moskovitz 

Menyhért, 

ügyvéd 

Nem volt. Kikeresztelkedtek. 

Friedrich József 

 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1880-as évek 

közepe / ?, ? 

Beregszászon, 

majd 

Debrecenben élt. 

Mozit 

vezetett. 

Nincs adat Két lány: Anna és 

Erzsébet (túlélte a 

deportálást, ma 

Debrecenben él) 

Nincs adat 

? ?-né (szül. 

Friedrich Ilona) 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

? / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Sátoraljaújhely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Friedrich Vilmos 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat (még 1919 előtt meghalt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kávéház-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

 17



 18

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 

Friedrich Vilmosné (szül. Blumenfeld Fáni) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1919/1920 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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. 
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