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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Lukács (Lichter) Gyula 

1878–1967 

 

Anya 
 

Lukács Gyuláné (szül. Szász 
/Schwartz/ Irén) 

1879–1976 
 

Apai 
nagyapa 

 
Lichter Jakab 

1850-es évek – 
1930-as évek 

 

Apai 
nagyanya 

 
Lichter Jakabné 

(szül. ?) 
? – 1920 előtt 

 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Schwartz Mórné 

(szül. Bleuer 
Róza) 

Schwartz Mór 
1848 körül – 

1910 előtt 
1855 – 1930 

körül 
 

Gyermekek 
 

Nem volt 
 

Testvérek 
 

Nincs, nem volt 

Házastárs 
 Interjúalany 

Nem volt  
Lukács Ágnes 

1920  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lukács Ágnes 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Képzőművészeti Főiskola 

 

Foglalkozás 

Középiskolai tanár (rajz – művészettörténet szakos) 

Wesselényi utcai gimnázium (1945–1948) 

Akácfa utcai általános iskola (1946–1947) 

Cházár András utcai gimnázium (mai Radnóti Miklós Gimnázium) 1947 

Politikai munkatárs a Pedagógus Szakszervezetben (1948–1955) 

ELTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (1955–1975) 

 

 

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

gyermekkorában? 

Asszimilált családban nőtt föl. Elemi iskolában és gimnáziumban zsidó hittanra 

járt, az ott tanultakat (széder, Hanuka megünneplése) az ő kérésére 

elevenítették föl a szülei gyermekkorában otthon is. Szülei a jom kipuri böjtöt 

megtartották, ritkán mentek templomba (a Dohány utcai, ill. az Aréna úti 

zsinagógába), illetve szokás volt a családban az elhunyt családtagok sírját 

fölkeresni a zsidó temetőben. Nem vezettek kóser háztartást. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, olasz, francia, eszperantó 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

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

Salzwedel (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Középiskolai tanár (rajz – művészettörténet szakos) 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Nem volt 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt 
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Apa 

 

Teljes név 

Lukács Gyula 

(Lichterről magyarosított 1910 körül) 

 

Születési hely és idő 

Lippa (Temes vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Budapest (1910–1967) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1967 

 

Iskolai végzettség 

Tanítóképző főiskola, majd polgári iskolai tanárképző (földrajz szak, Budapest, 

Budai Pedagógium?) 

 

Foglalkozás 

Tanító; később polgári iskolai tanár (1912 – kb. 1922); a b-lista után felesége 

(Lukácsné Szász Irén) magán elemi iskolájában tanított nyugdíjba vonulásáig, 

1938-ig. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ családban nőtt föl, de felnőttkorában nagyon kevéssé gyakorolta a vallást. 

A jom kipuri böjtöt megtartotta, ritkán eljárt a Dohány utcai zsinagógába, illetve 

az elhunyt rokonok sírját fölkereste a zsidó temetőben.  

 

Anyanyelv 

Magyar és német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem tudni, hogy a közös hadseregben vagy a honvédségnél szolgált-e, de 

frontszolgálatot látott el főhadnagyi rangban, századparancsnoki beosztásban 

1914–1916 között a balkáni fronton, majd az első világháború végéig a budapesti 

kadetiskolában [valószínűleg a budai hadapródiskolában] németet tanított. 

 

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. 

Lichter Etelka) 

 

Lippa (Temes 

vm.), 1880 után/ 

USA, 1950 körül 

1920 körül 

vándorolt ki 

férjével az 

Egyesült 

Államokba. 

Nincs adat Nincs adat Nem volt gyereke. Nincs adat 

 

?-né (szül. 

Lichter Jolán), 

második 

házasságban: 

Török Gyuláné 

 

 

 

Lippa (Temes 

vm.), 1880 után/ 

Budapest, 1960-

as évek 

 

Háztartásbeli 

 

Török Gyula, 

ügyvéd 

 

 

Török Frigyes, 

szobrász 

(Párizsban élt 

1920-as évektől), 

Incze ?-né (szül. 

Török Gabriella) 

Nagyváradon élt. 

Fia, György 

Kölnben él. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas  
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Lichter Jakab 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850 körül 

 

Hol élt még? 

Lippa (Temes vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Lippa, 1930 után (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Tanító zsidó elemi iskolában 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ vallású volt, az interjúalany feltételezi, hogy kóser háztartást vezettek. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Lichter Jakabné (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy élt Lippán (Temes vm.), és még 1920 előtt 

meghalt, magyar anyanyelvű volt. (Az apai nagyapa még egyszer 

megházasodott, második feleségről sincs adat.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Lukács Gyuláné (szül. Szász Irén) (Schwartzról magyarosított 1910 körül) 

(Házasságkötés: 1913) 

 

Születési hely és idő 

Békés (Békés vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Budapest (1910-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1976 

 

Iskolai végzettség 

Tanítóképző (Budapest /?/) 

 

Foglalkozás 

Tanító, iskolaalapító, iskolaigazgató (Lukácsné Szász Irén Magán Elemi Iskolája 

Budapesten, az Izabella utcában)  

 

Mennyire volt vallásos?  

Az interjúalany elmondása szerint édesanyjának már a szülei sem voltak nagyon 

vallásosak, ő maga teljesen asszimilált volt. Férjével és kislányával ritkán 

fölkeresték a Dohány utcai zsinagógát, a rokonok sírját látogatták a zsidó 

temetőben, illetve megtartották a jom kipuri böjtöt. Lánya kívánságára otthon 

megfőzte a széderestén és a Hanukakor szokásos ételeket, Hanuka napjaiban 

meggyújtotta a gyertyákat, de ez csak a lánya iskoláskorában volt szokás. Nem 

vezetett kóser háztartást. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Schwartz József 

 

 

Békés (Békés 

vm.), 1880 körül 

/ Békés (Békés 

vm.), 1890 előtt 

Gyerekkorben 

meghalt 

– – – 

 

Szász (Schwartz) 

Berta 

 

 

 

Békés (Békés 

vm.), 1880 körül 

/ Budapest, 1927 

körül 

 

Testvére 

iskolájának 

adminisztráci

ós teendőit 

végezte. 

 

Nem volt házas. 

 

Nem volt 

gyermeke. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schwartz Mór 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1848 körül 

 

Hol élt még? 

Békés (Békés vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Békés (Békés vm.), 1910 előtt 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (vegyesboltja volt Békésben) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schwartz Mórné (szül. Bleuer Róza) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1855 körül 

 

Hol élt még? 

Békés (1910-ig); Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (vegyesboltot vezettek férjével Békésben) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon kevéssé volt vallásos. Amikor elemista korú unokája kérésére néhány 

évig megtartották a szédert és a Hanukát, megfőzte a hagyományos ételeket. 

 

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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Segerin Árminné 

(szül. Bleuer  

Bettina) 

 

 

Hely ismeretlen, 

1850-es évek/ 

Budapest, 1944  

Nincs adat Segerin Ármin Segerin Vilmos, az 

1870-es években 

született, 

tisztviselő volt, 

meghalt 1976 

előtt, későn 

házasodott, nem 

volt gyermeke. 

Nincs adat 

 

Bleuer Sámuel 

 

 

 

Hely ismeretlen, 

1850-es évek / 

Budapest, 1944 

előtt  

 

Ügyvéd  

 

Nem volt házas. 

 

Nem volt gyereke. 

 

Nincs adat 

 

Bleuer Zsigmond 

 

 

 

Hely ismeretlen, 

1850-es évek / ? 

? 

Nagyváradon 

éltek. 

 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

(az interjúalany 

gyermekkorában 

már özvegy volt) 

 

Kácser Adolfné, 

(szül. Bleuer 

Blanka) 

Nagyváradon élt, 

két gyerek (Hilda 

és Trudi). 

 

Nincs adat 

Valószínűleg 

voltak még 

testvérek, de 

nincs több adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt. 
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