
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Hochberger Miksa 
1890-es évek – 1944 

 
Nevelőapa 

Ladányi (Lőwinger) László 
1905–1957 

Apai 
nagyapa 

 
Hochberger 

Lipót 
1870-es évek – 
1930-as évek 
második fele 

Anyai nagyanya  
 

Alsó Ferencné 
(szül. Grünstein 

Zseni) 
1880-as évek – 

1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Alsó Ferenc 

1880-as évek – 
1944 

 

Apai 
nagyanya 

 
Hochberger 

Lipótné 
(szül. ?) 

Nincs adat 

Anya 
 

Ladányi (Lőwinger) Lászlóné 
(Hochberger Miksáné) 

(szül. Alsó Margit) 
1905–1977 

Házastárs 
 

Vári  (Weitzenfeld) 
Pál 

1906 – ? 
Interjúalany 

 
Vári (Weitzenfeld) Pálné 
(szül. Hochberger Éva) 

1924 

Testvérek 
 

Két féltestvér, 
mindketten 

kisgyermekként 
meghaltak  1944 (?)-
ben Auschwitzban 

Gyermekek 
 

Kárpáti Györgyné 
(szül. Vári Zsuzsa) 

1947–1991 
Vári  Judit 

1950 
Vári Ágnes  

1950 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Vári Pálné (szül. Hochberger Éva) (Weitzenfeldról magyarosított a férjével együtt 

1951-ben) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1924 

 

Hol élt még? 

Debrecen, Miskolc 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola és női ipariskola (nőiruha-készítő) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: nem dolgozott rendszeresen, ide-oda varrt csak 

II. világháború után: eladó optikában, háztartásbeli, majd 1960-as évektől: téesz 

melléküzemág műanyagüzemében csoportvezető, majd üzemvezető 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ családban nevelkedett, de a nagyünnepeken elment a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Miskolc (Borsod vm.) 

Koncentrációs táborok: Auschwitz (Lengyelország), Bergen-Belsen 

(Németország), Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

Kényszermunka: Wienerstadt (Ausztria)  

 

Mit csinált a háború után? 

Miskolcon, majd Budapesten dolgozott.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Apja második házasságából (Eperjes, egy rabbi lányát vette feleségül) született 

két fia, de az interjúalany csak annyit tud róluk, hogy az egész család 

Auschwitzban (Lengyelország) pusztult el. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Vári Pál (Weitzenfeldből magyarosított 1951-ben) 

(A férjnek volt egy korábbi házassága; felesége és 12 éves fia koncentrációs 

táborban halt meg.) 

1957-ben elváltak. 

 

Születési hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

 

Halálozási hely és idő 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

2 fiú- és 3 lánytestvére volt (mindegyik másképp magyarosított). A fiútestvérek a 

II. világháború előtt textilkereskedők voltak Budapesten, az apjuknak textilüzlete 

volt Miskolcon. A szülők meghaltak a deportálás során, fiaik a háború után 

újraélesztették a miskolci üzletet. Egyéb információ nincs róluk. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kárpáti Györgyné (szül. Vári Zsuzsa) 

Vári Judit 

Vári Éva 

Mindhárom lánynak Weitzenfeldről magyarosították a nevét 1951-ben. 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak őket, de zsidónak tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsa: Miskolc (Borsod-Gömör vm.), 1947 

Judit: Miskolc (Borsod-Gömör vm.), 1950 

Éva: Miskolc (Borsod-Gömör vm.), 1950 

 

Hol élt még? 

Zsuzsa: Budapest 

Judit: Budapest, Los Angeles (USA) 

Éva: Budapest, Németország, Los Angeles (USA) 

 

Halálozási hely és idő 

Zsuzsa: Budapest, 1991 

 

 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsa: középiskola 

Judit: színművészeti főiskola 

Éva: színművészeti főiskola 

 

Foglalkozás 

Zsuzsa: újságíró 

Judit: színésznő 

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

Három unoka 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Hochberger Miksa  

   (Az interjúalany egyéves korában a szülők elváltak.) 

Nevelőapa: Ladányi László (1951-ben magyarosította a  

    nevét Lőwingerről) 

    („Nekem a nevelőapám olyan volt, mintha az apám lenne” – egészen  

    kisgyermekkortól nevelte.) 

 

Születési hely és idő 

Miksa: hely ismeretlen, 1890-es évek 

László: Miskolc(?) (Borsod vm.), 1905 

 

Hol élt még? 

Miksa: Budapest, Eperjes 

László: Miskolc  

 

Halálozási hely és idő 

Miksa: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

László: Miskolc (Borsod-Gömör vm.), 1957 

 

Iskolai végzettség 

Miksa: nincs adat 

László: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Miksa: zenész, majd kereskedő. 

László: „mindennel foglalkozott, hogy meg tudjon élni”. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Miksa: nem volt vallásos.  

László: nem volt vallásos. 
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Anyanyelv 

Miksa: magyar 

László: magyar 

 

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? 

Miksa: testvére: 

Hochberger 

József 

 

 

?,? / ?,? 

Öngyilkos lett 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Miksa: testvére: 

Hochberger Náci 

(1945-ben 

kivándorolt a 

családjával 

Palesztinába) 

?,? / Izrael, ? Nincs adat Nincs adat Ernő  

Rudi – megjárta és 

túlélte valamelyik 

koncentrációs 

tábort 

Nincs adat 

Miksa: testvére: 

Hochberger 

Dezső 

 

 

?,? /  

Mauthausen, 

1944/45 

(Ausztria) 

Bőrkereskedő Nem volt Nem volt Nincs adat 

Miksa: testvére: 

Hochberger Ernő 

(Budapesten élt, 

1956-ban 

kivándorolt 

Petach Tikvába 

/Izrael/.) 

 

?,? / Izrael, ? Bőrgyári 

osztályvezető

, Izraelben is 

bőrgyárban 

dolgozott. 

Zsidó volt. Fiú – meghalt a 

munkaszolgálat 

során 

Lány – lelőtték 

visszavonuló a 

németek 

Budapesten 

Nincs adat 

Miksa: testvére: 

Hochberger Tibor 

?,? / ?,? 

Túlélte a 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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holokausztot 

László: testvére nincs adat     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Miksa: koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

László: munkaszolgálat 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Apa, Miksa apja: Hochberger Lipót 

Nevelőapa, László apja: Löwinger ? 

 

Születési hely és idő 

Miksa apja: hely ismeretlen, 1870-es évek 

László apja: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Miksa apja: Debrecen, Budapest 

László apja: Miskolc 

 

Halálozási hely és idő 

Miksa apja: Budapest, 1930-as évek második fele 

László apja: nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Miksa apja: nincs adat 

László apja: ipariskola(?) 

 

Foglalkozás 

Miksa apja: zongorahangoló 

László apja: órásmester 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Miksa apja: kóser háztartást vezettek. 

László apja: nincs adat 

 

Anyanyelv 

Miksa apja: magyar 

László apja: 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.) 

 

Nincs adat egyik nagyapának a testvéreiről sem. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Miksa apja: meghalt korábban 

László apja: nincs adat 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Apa, Miksa anyja: Hochberger Lipótné (szül. ?) 

Nevelőapa, László anyja: Lőwinger ?-né (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Miksa anyja: nincs adat 

László anyja: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Miksa anyja: Budapest 

László anyja: Miskolc 

 

Halálozási hely és idő 

Miksa anyja: Budapest 

László anyja: nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Miksa anyja: nincs adat 

László anyja: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Miksa anyja: nincs adat 

László anyja: nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Miksa anyja: nincs adat 

László anyja: nincs adat 

 

Anyanyelv 

Miksa anyja: nincs adat 

László anyja: nincs adat 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat egyik nagymamának a testvéreiről sem. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Miksa anyja: meghalt korábban. 

László anyja: nincs adat 

 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Ladányi Lászlónéné (szül. Alsó Margit) (Lőwingerből magyarosított a második 

férjével együtt 1951-ben)  

(1. férjétől, Hochberger Miksától 1924 körül vált el.) 

 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely(Maros-Torda vm.), 1905  

 

Hol élt még? 

Debrecen, Budapest (1923–1924), Miskolc, Budapest (1957-1977) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1977 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 16



 17

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? 

Alsó Teréz 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1900 / 

Kecskemét, ? 

Nincs adat Nincs adat Lány Nincs adat 

Alsó Gyula 

Bécsben élt 

1938-ig, akkor 

Chilébe ment. 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1903 / 

Chile, ? 

 

kirakatrendez

ő 

Osztrák feleség, 

nem zsidó. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Miskolc 

Koncentrációs táborok: Auschwitz (Lengyelország), Bergen-Belsen 

(Németország), Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

Kényszermunka: Wienerstadt (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Alsó Ferenc 

 

Születési hely és idő 

Erdély, 1880-as évek  

 

Hol élt még? 

Debrecen, Miskolc 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs információ 

 

Foglalkozás 

Katonai foglár 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden reggel előírásosan (tálesz, tfilin) imádkozott. Megtartották az ünnepeket, 

de nem öltözött hagyományosan. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 18



 19

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

40 évig katonai foglárként dolgozott a hadseregben. 

 

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? 

Gettó: Miskolc (Borsod vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Alsó Ferencné (szül. Grünstein Zseni) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Debrecen, Miskolc  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos, de nagyünnepeken elment a zsinagógába. 

 

 

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? 

Gettó: Miskolc (Borsod vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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