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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

V. Andor 
(1896–1944) 

 

Anya 
 

V. Andorné 
(szül. R. Ilona) 
(1905–1944) 

Apai 
nagyanya 

 
Apai 

nagyapa 
 

V. Ignác 
(?–1944) 

 

V. Ignácné 
(szül.: ?) 
 (?–1908) 

Nevelőanya:  
V. Ignácné 

(szül. ? Éva) 
(?–1944) 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
R. Lipótné  R. Lipót 

(szül. D. Cecília) (1883–1944) 
1886–1944 

Gyermekek 
 

W. Gy.  
1947 
W. L.  
1953

Testvérek 
 

V. László 
(1937–1944) 

Házastárs 
Interjúalany  

 W. J. 
W.  J.-né 1917 

(szül. V. Zsuzsa) 
1925 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

W. J.-né (szül.: V. Zsuzsa) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, tanonciskola (női szabó) 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: szabósegéd 

Háború után: átmeneti fizikai munkák után könyvelő (elvégzett egy alap- és egy 

középfokú tanfolyamot), társadalombiztosítási ügyintéző 

 

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

gyermekkorában? 

A nagyünnepeket mindig megtartották, édesanyja péntek esténként gyújtott 

gyertyát. Nem tartottak kóser konyhát, de a nagymama még libazsírral főzött, és 

sakternál vágatta a baromfit. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Németül beszélt régen, de már nem tud. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Ravensbrück (Németország), 

Neustadt bei Coburg (Németország) 

Halálmenet: Neustadt bei Coburgból Pilsen felé, 3 hét, útközben szabadultak föl. 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment, gyereket szült, 1960-ig otthon volt a gyerekekkel, utána 

helyezkedett el. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

V. László 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1937 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

– 

 

Foglalkozás 

– 

 

Hol él/élt?  

Pécs 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

W. J. (Házasságkötés: 1945) (Első feleségét és Éva nevű lányát Auschwitzban 

gyilkolták meg.) (Apjának férfiruha-üzlete volt Pécsett.) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1917 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Reálgimnázium, szabó mestervizsgát tett. 

 

Foglalkozás 

Férfi szabó; 1950-ig férfiruha-üzletük volt, 1952-ig otthon folytatta az ipart, majd 

egy ruházati boltban dolgozott szabóként.  

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

1. W. Gy. 

2. W. L. 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Amíg lehetett, zsidónak nevelték a gyerekeiket. Bár micvójuk is volt, 14 éves 

korukig hittanra is jártak. A gyerekek nem tartják a vallási szokásokat, de 

fontosnak tartják a zsidóságukat. 

 

Születési hely és idő 

Gy.: Pécs (Baranya m.), 1947 

L.: Pécs (Baranya m.), 1953 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gy.: főiskola 

L.: gépipari szakközépiskola 

 

Foglalkozás 

Gy.: számítástechnikus  

L.: technikus 

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

Gy.: 3 fia van  (P., 1967, építész, nincs családja; Zs., 1969, tervező, grafikus, 

nincs családja; M., 1995, tanuló) 

L.: 2 fia van (T., 1980, számítástechnikus, nincs családja; G., 1982, 

környezetvédelmi szakmérnök, nincs családja) 
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Apa 

 

Teljes név 

V. Andor 

 

Születési hely és idő 

Máriakéménd (?) (Baranya vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Pécs 

 

Halálozási hely és idő 

Magdeburg, 1944. december és 1945. január között (Németország, munkatábor) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket mindig megtartotta.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Első világháború alatt (1914–1918), de nem tudni, hogy a közös hadseregben 

vagy a m. kir. honvédségnél.  

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

 

Név Szül./hal. 

hely és idő 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

V. Sándor (báty) 

 

 

Máriakéménd (?) 

(Baranya vm.), 

1893 –

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Nincs adat Nincs adat Fiú  

Lány 

Nincs adat 

K. Lajosné (szül. 

V. Juliska) 

(nővér) 

 

 

Máriakéménd (?) 

(Baranya vm.), 

1890 körül –

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)   

Pécsváradon 

éltek. 

Bőrkereske-

désük volt. 

K. Lajos Nem volt. Nincs adat 

V. Izidor 

(féltestvér, öcs) 

 

Máriakéménd (?) 

(Baranya vm.), 

1909 körül – ?, ? 

(Izrael) 

Mohácson laktak, 

a háború után 

Izraelbe 

(Palesztinába) 

költöztek. 

Nincs adat Nincs adat Fiú  

Lány 

Nincs  adat 

S. Györgyné 

(szül. V. Ilonka) 

(féltestvér, húg) 

 

 

Máriakéménd (?) 

(Baranya vm.), 

1911  

Pécsváradon 

éltek, S.-né ma 

Pécsett él a 

lányánál. 

Pékségük 

volt.  

S. György, pék S. Györgyi – 

Pécsett él. 

S.Zsuzsa (?–2004) 

(ikrek) 

Ilonka nem zsidó 

emberhez ment 

férjhez. 

?-né (szül. V. 

Bözsi) 

Máriakéménd (?) 

(Baranya vm.), 

Nincs adat Nincs adat Fiú  

Lány 

Nincs adat 
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(féltestvér, húg) 

 

 

1910-es évek –

Auschwitz, 1944  

(Lengyelország )   

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Magdeburg (Németország) (ott 

meghalt) 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

V. Ignác 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Máriakéménd 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, volt tálesze és imaköyve. 

 

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 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 13

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

V. Ignácné (? Éva) – nevelőanya az apa 12 éves korától, 1908-tól. 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Máriakéménd 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Anya 

 

Teljes név 

V. Andorné (szül. R. Ilona) (Házasságkötés: 1923) 

 

Születési hely és idő 

Szentlőrinc (Baranya vm.), 1905 

 

Hol élt még? 

Pécs 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

Női szabó mestervizsga 

 

Foglalkozás 

Varrónő, nőiruha-szalonja volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünepeket tartotta, péntekenként gyertyát gyújtott, nem vezetett kóser 

háztartást. 

 

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 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

R. Kálmán (öcs) 

 

 

?, 1910 körül – a 

Sopronba vezető 

országúton, 

1944 

Kirakatrendez

ő 

Nem volt házas. Nem volt. Nincs adat 

R. István (öcs) 

 

?, 1910-es évek 

– ?, 1944 

(koncentrációs 

tábor) 

Pécsett éltek. 

Nincs adat ? Annus (Mohácsi 

volt.) 

Koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

R. Lipót 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1876  

 

Hol élt még? 

Szentlőrinc, Pécs, Los Angeles 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rövidáru-kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartották a nagyünnepeket, gyújtottak gyertyát péntekenként, volt saját helye a 

templomban. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Osztrák–Magyar Monarchia hadserege (K. u. k.), idő ismeretlen 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Név Szül./hal. 

hely és idő 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

Báty ?, ? / ?, ? 

Los Angelesben 

(USA) élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat  

Nővér Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

R. Móric 

 

 

?, ? / ?, ? 

 

Pécsett éltek. 

Feltehetőleg a 

pécsi 

bőrgyárban 

dolgozott 

? Szerén Anna  

Róza  

Fiú 

Viszonylag vallásosak 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

R. Lipótné (szül. D. Cecília) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Balaton környéke), 1878  

 

Hol élt még? 

Szentlőrinc, Pécs 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Varrónő (bedolgozó) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak ortodoxok, de eléggé vallásosak voltak. Tartották a nagyünnepeket, 

gyújtottak gyertyát péntekenként, nem vezetett kóser háztartást, de csak 

libazsírral főzött. 

 

 

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 

Foglalkozá

s 

Házastárs 

adatai 

Gyerekek 

adatai 

Mennyire voltak 

vallásosak? 

Báty 

 

Nincs adat Nincs adat 
 
Nincs adat Két fiuk volt, 

túlélték a 

koncentrációs 

tábort, az egyiknek 

volt egy lánya, D. 

Edit, aki 

Kaposváron él. 

Viszonylag vallásosak 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Pécs  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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