RÉVECZ, Annamárija

Àlies:
BA?, AnamarijaBAS, AnamarijaBA?, Ana-MarijaBASCH, Ana-MarijaBASCH, AnamarijaBASCH, Anna MáriaBASCH,
AnneBASCH, Anne MarieBASCHNÉ
Lloc de naixement:
Fels?szentiván (Hongria, avui Sceti Jovan, Iugoslàvia)
País de procedència:
HongriaIugoslàviaRomania
Lloc de defunció:
Budapest
Cos de l'exercit:
Terra
Estada a Espanya:
1936Octubre1937GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre1938GenerFebrer
MarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubre
Brigada:
Brigada XIII | Dombrowski | D?browski
Paraules clau:
Dones Hongaresos Iugoslaus Romanesos Camp de concentració de Ravensbrück Camps de concentració i
presons a França Brigada XIII | Dombrowski | D?browski Segona Guerra Mundial (1939 - 1945) Cos de Sanitat
Hospital de València Gestapo Moviments de resistència | Maquis | Oposició al nazisme Purgues estalinistes |
Txeques | Servei d'Intel·ligència Soviètic Komunisticka Partija Jugoslavije (KPJ) (Partit Comunista de Iugoslàvia)
Infermers | Metges
Altra informació:
Va arribar a Bajmok (Sèrbia) quan era una nena
Destacà des de jove com activista en qüestions socials i feministes. Va ser delegada al Congrés Feminista de

Berlin de 1929
Es va casar amb l?enginyer Andrej Ba?
Es va afiliar al Partit Comunista Iugoslau a través del seu marit
Va marxar a Brussel·les el 1928 amb el seu marit, el qual es va canviar el nom per André / Endre Basch i va
esdevenir secretari de l?emigració iugoslava i major de les Brigades Internacionals
Es va graduar com a infermera
Va entrar a Espanya el 27 d?octubre de 1936 amb el seu marit i el seu fill de manera il·legal i es va integrar a les
Brigades Internacionals
Membre de la Brigada Dombrovski
Va treballar com a infermera a l'Hospital de les Brigades Internacionals de València, més tard va ser infermera de
l'Hospital del XV Cos de l'Exèrcit
Després d'estar a un camp francès (no identificar), al febrer de 1939 va aconseguir arribar a Bèlgica on va ser
molt activa a la Resistència
Va ser arrestada per la Gestapo i enviada a Ravensbrück, va sobreviure i a l'acabar la guerra va anar a Bèlgica
però el seu marit havia mort en un camp de concentració alemany
L'any 1949 tornà a Hongria on va ser acusada de revisionista i despedida de la seva feina
Va ser rehabilitada l'any 1954 i va continuar vivint a Budapest on va morir
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