Családfa

Apai
nagyanya

Apai
nagyapa

Preisz Sománé
(szül. Deutsch
Berta)
1870-es évek –
1944

Preisz Soma
1860-as évek –
1944

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Blum Mór
1868–1944

Blum Mórné
(szül. Klein Róza)
1870-es évek –
1944

Apa

Anya

Preisz Gyula
1893–1944

Preisz Gyuláné
(szül. Blum Margit)
1899–1944/45

Házastárs
Testvérek
Nem volt

Interjúalany
Preisz György
1922

Preisz Györgyné
(szül. Banty Melinda)
1924
Preisz Györgyné
(szül. Farkas Vera)
1923

Gyermekek
Preisz Judit
1954
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Preisz György (Jákob)

Születési hely és idő
Budapest, 1922

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Gimnáziumi érettségi

Foglalkozás
Háború előtt: női szabó
Háború után: különböző vállalatoknál könyvelő, majd vállalati műszaki
részlegvezető
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A család nem volt vallásos, bizonyos tradícióelemeket megőriztek (péntek esti
gyertyagyújtás, berhesz, de közös étkezések nélkül), eljártak a zsinagógába, de
inkább csak a zsinagóga épületében lévő kultúrterembe. Karácsonykor pedig
karácsonyfát állítottak.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, angol
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat (Bereck, Vereckei-szoros; Ungváron szabadult fel 1944
novemberében)

Mit csinált a háború után?
Rövid ideig a szakmájában dolgozott (szabó), majd könyvelő lett, mivel azonban
egy családi örökség miatt kuláknak nyilvánították, 1956-ig több munkahelyéről
elbocsátották, egy ideig csak fizikai munkásként dolgozhatott.
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Testvérek
Teljes név
Nem volt testvére

Házastárs
Teljes név
Preisz Györgyné (szül. Banty Melinda) (Házasságkötés: 1952, válás: 1965)
Preisz Györgyné (szül. Farkas Vera) (Házasságkötés: 1967)

Születési hely és idő
Melinda: Budapest, 1924
Vera: Kállósemjén (Szabolcs-Ung vm.), 1923

Hol élt még?
Melinda: –
Vera: Budapest

Zsidó származású?
Melinda: nem
Vera: igen

Anyanyelv
Mindkettőnek magyar

Iskolai végzettség
Melinda: gimnázium + könyvelői tanfolyam
Vera: polgári iskola, egyéves kereskedelmi tanfolyam, majd fűzőkészítő
tanoncság
Foglalkozás
Melinda: könyvelő az Építők Szakszervezetében
Vera: varrónő, majd adminisztrátor
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Preisz Judit

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem. A gyerek az első házasságban született, anyja hívő, vallását gyakorló
református.

Születési hely és idő
Budapest, 1954

Hol élt még?
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Nincs adat

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

Teljes név
Preisz Gyula (Simon)

Születési hely és idő
Nagykáta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1893

Hol élt még?
Budapest (az 1910-es évek elejétől)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1944 nyara

Iskolai végzettség
Kereskedelmi iskolai érettségi

Foglalkozás
Könyvelő, majd főkönyvelő-helyettes 1943-ig, akkor zsidó származása miatt
elbocsátották.

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Magyar királyi 23-as honvédezred, I. világháborúban Szerbiában. Főhadnagyként
szerelt le.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Horváth Imre, ?,

(1) Horváth László, Nincs adat

iskolát

? / ?, 1944

(Nagykáta /Pest...

végzett.)

Divat- és

vm./, 1909 –

Nagykátán éltek,

méteráru üzlete

Montreál /Kanada/,

koncentrációs

volt,

1982). Miután

táborban halt

koncentrációs

hazajött a

meg.

táborban halt

munkaszolgálatból,

meg.

nagybátyjával

Horváth Imréné

Nagykáta (Pest... (Polgári

(szül. Preisz

vm.), 1890 körül

Etelka)

/ ?, 1944

(Preisz István)
textilüzletet nyitott
Budapesten. Az
államosítás után
feleségével
Kanadába
távozott, ott is
kereskedő volt.
(2) Vajda Józsefné
(szül. Stern
Erzsébet) (?, 1919
– Auschwitz,
1944/45
/Lengyelország/),
fogadott lány (férj
testvérének
gyermeke).
Kovács Istvánné

Nagykáta (Pest

(Polgári

Kovács István,

Kovács Andor,

(szül. Preisz

vm.), 1892/

iskolát

divatáruüzletük

visszatért a

Jolán)

Budapest, ?

végzett.)

volt, az 1930-as

munkatáborból.

Jóval a háború

években halt

Hegedűművész

előtt Budapestre

meg tbc-ben.

volt, zenekarban

költöztek, itt

Nincs adat

játszott.
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vészelte át a
háborút, de nem
a gettóban.
Preisz Miklós

Nagykáta (Pest…

(Négy

Deutsch Margit,

Preisz Katalin

vm.), 1895 /

polgárit

1922-ben

egyetemi hallgató,

Auschwitz,

végzett.)

házasodtak

(Nagykáta /Pest...

1944/45

Fűszer- és

össze.

vm./, ? –

(Lengyelország)

rövidáruüzlet

(Nagykáta

Auschwitz,

Nagykátán éltek.

ük volt

/Pest... vm./,

1944/46

1898 –

/Lengyelország/))

Auschwitz,

Preisz László

1944/45

(Nagykáta /Pest...

/Lengyelország/)

vm./, 1927 –

Nincs adat

Auschwitz,
1944/45
/Lengyelország/).
Preisz Pál

Nagykáta (Pest... (Négy

Erlich Rózsi,

Preisz Zsuzsa –

vm.), 1898 /

polgárit

1929-ben

Auschwitzban halt

Auschwitz,

végzett.)

házasodtak

meg 1944/45-ben

1944/45

Fuvarozó volt

össze, (Nagykáta

(Lengyelország)

(Lengyelország)

(2 teherautó,

/Pest... vm./,

1 autóbusz).

1911 –

Jászberényben

Auschwitz,

éltek.

1944/45

Nincs adat

/Lengyelország/)
Preisz István

Nagykáta (Pest... (Négy

1. feleség:

1. házasság:

vm.), 1901 /

polgárit

Bmuthaner Mária

kislány meghalt

Budapest, 1977

végzett.)

(?, 1915–

Auschwitzban

(A háború végéig

A háború

1944/45,

2. házasság: Preisz

Nagykátán élt.)

előtt szülei

Auschwitz

András,

üzletét

/Lengyelország/)

villamosmérnök,

vezette. A

(házasságkötés:

feleségével együtt

háború után

1937).

disszidált

az

2. feleség (Miske

Montreálba (ott

unokaöccséve

/Pest... vm./, ?

elváltak)

l (Horváth

Budapesten él.

?-né (szül. Preisz

László) közös

Éva), férj

textlibolt

autóalkatrész-

Budapesten,

kereskedő, 2

majd az

gyerek.

Nincs adat
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államosítás
után egy
élelmiszerüzle
t vezetője
lett, majd egy
kis
kötőüzeme
volt.

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház (Csáky u.) Itt halt meg nyáron szívrohamban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Preisz Soma

Születési hely és idő
Tóalmás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
Nagykáta (1880-as évektől)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Vegyesboltja volt (fűszer-, rövid- és méteráru)

Mennyire volt vallásos?
A kósersági szabályokat annyiban betartották, hogy a tejes és a húsos edényeket
különválasztották, péntek este volt gyertyagyújtás és barhesz. A nagypapa
pénteken táleszban imádkozott, de szombaton kinyitották az üzletet, mert akkor
volt a legnagyobb forgalom. Megtartották a széderestét, olyankor összegyűlt
Nagykátán a család, a szertartást a nagypapa vezette.
A nagykátai hitközség alelnöke volt.
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Anyanyelv
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyanya
Teljes név
Preisz Sománé (szül. Deutsch Berta) (Házasságkötés: 1887)

Születési hely és idő
Nagykáta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1870-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Háztartásbeli, de dolgozott a boltban is

Mennyire volt vallásos?
A kósersági szabályokat annyiban betartották, hogy a tejes és a húsos edényeket
különválasztották, péntek este volt gyertyagyújtás és barhesz, de szombaton
kinyitották az üzletet, mert akkor volt a legnagyobb forgalom. Megtartották a
széderestét, olyankor összegyűlt Nagykátán a család, a szertartást a férje
vezette.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anya

Teljes név
Preisz Gyuláné (szül. Blum Margit) (Házasságkötés: 1921)

Születési hely és idő
Gyoma (Békés vm.), 1899

Hol élt még?
Budapest (1921-től)

Halálozási hely és idő
Bergen–Belsen, 1944/45 (Németország)

Iskolai végzettség
Líceumi érettségi (Mezőtúr)

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Csak bizonyos formaságokat tartott (péntek esti gyertyagyújtás, barhesz), de
nem voltak pénteken és szombaton kötelező közös étkezések. Eljártak ugyan a
zsinagógába, de inkább a kulturális rendezvényekre, melyeket a zsinagóga e
célra szolgáló helyiségében tartottak. Már a háború előtt is állítottak karácsonykor
karácsonyfát.
Anyanyelv
Magyar

15

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nem volt
testvére

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház (Csáky u.)
Svéd védett ház (Hollán u.) (Kovácsné Preisz Jolán nagynénivel együtt)
Gettó: téglagyár
Koncentrációs tábor: Bergen–Belsen (Németország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Blum Mór

Születési hely és idő
Gyöngyös (Heves vm.), 1868

Hol élt még?
Gyoma (1898-tól)

Halálozási hely és idő
Bergen–Belsen, 1944 (Németország)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Fűszer-, rövid- és divatáruüzlete volt.

Mennyire volt vallásos?
Felesége kóser háztartást vezetett, ő azonban titokban megette a sertéshúst.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Bergen–Belsen (Németország) (ott meghalt)
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Anyai nagyanya
Teljes név
Blum Mórné (szül. Klein Róza) (Házasságkötés: 1898, Gyoma)

Születési hely és idő
Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1870-es évek eleje

Hol élt még?
Gyoma (1898-tól)

Halálozási hely és idő
Bergen–Belsen, 1944 (Németország)

Iskolai végzettség
Hat elemi

Foglalkozás
Dolgozott a férjével közös fűszer-, rövid- és divatáruüzletben.

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos családból származott. Kóser háztartást vezetett, de az üzlet
szombaton is nyitva 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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Kádár (Klein)

Abony (Pest…

A Szolnoki

Gyula

vm.), ? / ?, ?

Cukorgyár

A háború előtt

Szolnokon élt.

vezérigazgató

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Fiúk és egy lány

Nincs adat

ja volt.

magyarosította a
nevét.

Kádár (Klein)

Abony (Pest…

Áruháza volt

Vilmos

vm.), ? / ?, ?

Gyomán

A háború előtt

Gyomán élt.

(„Kis-Klein

magyarosította a

Áruház“).

nevét.

További hat
testvér,
mindegyik
magyarosította a
nevét a
nagymama
kivételével.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Bergen–Belsen (Németország) (ott meghalt)
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