
 
 
 

Családfa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Riegelhaupt Fülöp 
1887–1928 

Riemer Károly (nevelőapa) 
1892–1944 

Anya 
 

Riemer Paula 
(szül. Mittelman Paula) 

1897–1944 
 

Apai 
nagyapa 

 
Riegelhaupt 

Sámuel 
?–1930 

Apai 
nagyanya 

 
Riegelhaupt 
Sámuelné 

(szül. Goldman 
Regina) 
?–1890 

Házastárs 
 

Diamantstein Imre 
1915–1986 

Interjúalany 
 

Diamantstein Zsuzsa 
(szül. Riegelhaupt Zsuzsa) 

1922

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Diamantstein Péter 
1948 

Diamantstein Győrgy 
1955

Anyai 
nagyanya  

 
Mittelman 
Árminné 

(szül. Weisz 
Sarolta) 
?–1926 

Anyai 
nagyapa  

 
Mittelman 

Ármin 
1863–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Diamantstein Zsuzsa (szül. Riegelhaupt Zsuzsa) (zsidó név: Rifka) 

(Házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely, 1922 (Románia)  

 

Hol élt még? 

Lónya (1922-től), Marosvásárhely (1928-tól), Szászrégen (1941-től), 

Marosvásárhely (1945-től)  

 

Iskolai végzettség 

4 év líceum (ez kb. a magyarországi polgári iskolának felel meg), 3 év inasiskola 

 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: varrónő 

Háború után: tisztviselő (1950–1959: fül-orr-gége klinika, 1959–1977: 

Minőségellenőrzés) 

 

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

gyermekkorában? 

Az anyai és apai nagyszülők vallásos neológok zsidók voltak, a férfi családtagok 

nem viseltek pajeszt, a nőknek nem volt parókájuk, de tartották a zsidó 

előírásokat, feltették az imaszíjat, megtartották az ünnepeket, például Pészahkor 

kicserélt az edényeket, tartottak széderestet, kóser háztartás volt (amíg élt a 

nagymama). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, román, francia 

 2



 3

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szászrégen  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország)  

Munkatábor: Kraków-Płaszów (Lengyelország), Oberaltstadt (Gross-Rosen 

altábora, Lengyelország)  

 

Mit csinált a háború után? 

Közvetlenül a hazatérése után elhelyezkedett egy boltban pénztárosként, majd 

otthon volt a fiával, miután pedig fia nagyobb lett, elhelyezkedett tisztviselőként. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Diamantstein Imre 

 

Születési hely és idő 

Déva (Hunyad vm.), 1915 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Igen (Apja Auschwitzban pusztult el) (A család vallásos volt, a férj a háború előtt 

rendszeresen járt a zsinagógába, otthon naponta előírásosan imádkozott.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar), Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: ügyvédgyakornok 

Háború után: bíró, vállalati jogász 
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Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1986 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Diamantstein Miklós: Déva (Hunyad vm.), 1905 – Auschwitz, 1944  

(Lengyelország), tisztviselő 

Diamantstein István: Déva, 1911 – Kanada, 2002, tisztviselő (A háború alatt 

Bukarestben élt, felesége keramikus, kivándoroltak lányukkal (szül. Bukarest, 

1948) együtt Izraelbe, majd onnan Kanadába települtek át. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Diamantstein Péter 

Diamantstein György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Péter: Marosvásárhely, 1948 (Románia) 

György: Marosvásárhely,1955 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Péter: Bukarest (kb. 1966-tól), Petah Tikva (Izrael) (1992 óta) 
György: Iaşi (egyetemi évek, kb. 1973-tól), Bukarest (kb. 1978-tól), 

Marosvásárhely (kb. 1987-től) 

 

Iskolai végzettség 

Péter: egyetem (elektronika szak) (Bukarest)  

György: egyetem (történelem szak) (Iaşi) 

 

Foglalkozás 

Péter: kutató mérnök (feleség nem zsidó, hanem román származású, 

Romániában is, Izraelben is elvégezte a jogi egyetemet, jogászként dolgozik) 

György: történelemtanár (feleség nem zsidó, hanem magyar származású, 

közgazdász) 

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

Péter: Andrea (1986), orvostanhallgató 

György: Katalin (1987), tanuló; Judit (1990), tanuló  



 

 
Apa 

Teljes név 

Riegelhaupt Fülöp  

 

 

Születési hely és idő 

Gnézda (Szepes vm.), 1887 

 

 

Hol élt még? 

Lónya (Hunyad megye), 1900-as évek elejétől, Petrozsény (kb. 1924/5)  

 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1928 (Románia) 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Fűrésztelep vezetője 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos szellemben nevelkedett, neológ volt. 

 

 

Anyanyelv 
 

Német  

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, első világháború 

 

 7



 8

 

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? 

Riegelhaupt 

Sándor 

Gnézda (Szepes 

vm.), 1890 / 

Petrozsény, 1981 

(Románia) 

1905-től Lónyán 

(Petrozsény 

melletti 

bányatelep) élt, 

majd 

Petrozsényban. 

A háború 

előtt: 

fakereskedő, 

majd a lónyai 

fűrésztelepet 

vezette. 

A háború 

után 

fényképész 

lett, a 

petrozsényi 

lapnak 

dolgozott. 

Riegelhaupt 

Sándorné (szül.: 

Lővi Regina), az 

1960-as években 

halt meg. 

Nincsenek Neológok voltak. 

Friss Ármin 

(mostohatestvér, 

az apa második 

feleségének fia) 

Gnézda (Szepes 

vm.), 1880-as 

évek / ? (a 

holokauszt 

során), 1944 

Ólublón élt. 

Ügyvéd Friss Árminné 

(szül. ? Aranka) 

(1) Friss Ödön: 

jogi egyetemet 

végzett, az 1930-

as években 

kiszökött a 

Szovjetunióba, a 

háború után 

magas 

pártfunkciója volt) 

(2) Friss Márta: 

bölcsészetet 

végzett, 1939 után 

Budapestre 

költözött, a 

nyilasok ölték meg 

1944/5-ben 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Riemer Károly [Ő Diamantstein Zsuzsa nevelőapja. Zsuzsa hat éves volt, amikor 

meghalt az édesapja, és nyolcéves korától nevelte a nevelőapa, akit ő apjának is 

tekintett. Kora kisgyerekkorától integrálódott a későbbi nevelőapa családjába, 

Csehszlovákiában élő apai rokonságával lényegében véve teljesen megszakadt a 

családi kapcsolat. – A szerk.] 

 

Születési hely és idő 

Fogaras (Fogaras vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Bécs, Marosvásárhely, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Ausztria, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi akadémia (Bécs) 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, asszimiláns zsidó volt, bár nagyünnepeken eljárt a 

zsinagógába. 
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Anyanyelv 

Magyar (beszélt még németül, angolul, franciául, oroszul, románul) 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, zászlós, 1915–1922: orosz fogság 

 

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? 

Riemer Oszkár ?, ? / Az első 

világháborúban 

halt meg mint 

katona. 

Nincs adat Nőtlen Nem volt gyerek Nincs adat 

Erdős Mórné 

(szül. Riemer 

Ilonka) 

?, ? / ?, ? 

Kolozsváron élt. 

Háztartásbeli Zsidó férj, Erdős 

Mór, mérnök, 

majd en gros 

kereskedő. 

Nem volt gyerek Nincs adat 

Riemer Ernő Nincs adat Férfiszabó Elvált Nem volt gyerek Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, majd Ausztria (ott meghalt) 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Riegelhaupt Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat  

 

Hol élt még? 

Gnézda (Szepes vm.)  

 

Halálozási hely és idő 

Ólubló, 1930 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdatiszt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos zsidó volt, nem viselt pajeszt, de megtartotta a zsidó előírásokat, feltette 

az imaszíjat, amikor reggelenként imádkozott. Otthon imádkozott. Kóser 

háztartás volt a nagyapa otthonában. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Riegelhaupt Sámuelné (szül. Goldman Regina) 

Riegalhaupt Sámuelné (korábban: Friss ?-né) (szül. ?) (a nagyapa második 

felesége) 

 

Születési hely és idő 

Regina: nincs adat  

Második feleség: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Regina: Gnézda (Szepes vm) 

Második feleség: Gnézda (Szlovákia) 

 

Halálozási hely és idő 

Regina: Gnézda, 1890 (Szepes vm.) (gyermekszülésben) 

Második feleség: nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Regina: nincs adat 

Második feleség: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Regina: háztartásbeli 

Második feleség: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Regina: vallásos volt 

Második feleség: vallásos volt, de nem hordott parókát, kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Regina: német 

Második feleség: nincs adat 
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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? 

1. feleség 

testvére: Gáti 

Fülöp 

(Goldmanról 

magyarosítva 

1919-ben) 

?, ? / 

Budapesten, a II. 

világháború után 

halt meg 

Fakereskedő, 

gyapjúfésülde 

tulajdonosa 

(Az első 

világháború 

előtt Henrik 

testvérével ők 

alapították a 

lónyai 

fűrésztelepet.) 

Gáti Fülöpné 

(szül. Berger ?) 

Gáti Ágnes: 

Budapesten élt, 

férjezett, gyermeke 

nem volt. 

Kitértek unitárius 

vallásba. 

 

1. feleség 

testvére: 

Goldman Henrik  

?, ?/ ?, ? 

Budapesten élt 

Fakereskedő 

(Az első 

világháború 

előtt Fülöp 

testvérével ők 

alapították a 

lónyai 

fűrésztelepet.) 

Goldman 

Henrikné (szül. 

Berger ?) 

(1) Gáthy Sándor: 

nem volt gyermeke 

(2) Gáthy Károly: 

lánya van (Vera, 

Budapesten él, nincs 

férjnél) 

Nincs adat 

1. feleség 

testvére: 

Ábrahám 

Józsefné (szül. 

Goldman Szabin) 

?, ? / 

Hátszeg, a II. 

világháború után 

halt meg 

(Románia) 

Háztartásbeli Ábrahám József, 

fakereskedő 

 

Ábrahám Erzsébet, 

Déván él (Románia) 

Két lány, Izraelben 

élnek. 

Nincs adat 

1. feleség 

további testvérei 

Nincs adat     

2. feleség 

testvérei 

Nincs adat     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Regina: meghalt korábban 

Második feleség: nincs adat 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Riegelhaupt Fülöpné (szül. Mittelman Paula) (Házasságkötés: 1919 vagy 1920) 

(Második házasság: Riemer Paula) (Házasságkötés: 1930) 

 

Születési hely és idő 

Szászrégen (Maros-Torda vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (az 1900-as évek elejétől), Lónya (1920-tól), Petrozsény (kb. 

1924/5), Marosvásárhely (1928-tól), Szászrégen (1940-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, neológ, megtartotta a fontosabb zsidó ünnepeket (Pészah, Jom 

Kipur), de nem vezetett kóser háztartást.  

 

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? 

Mittelman 

Sándor  

 

Szászrégen 

(Maros-Torda 

vm.), 1898 / 

Ausztria, 1944  

(koncentrációs 

táborban 

pusztult el) 

Tisztviselő Mittelman 

Sándorné (szül. 

Dudutz Irén), r. 

kat. vallású 

Mittelman István 

(1927): nem 

házasodott meg. 

Nincs adat 

Mendel Ágnes 

(szül. Mittelman 

Ágnes) 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1903 / 

Auschwitz, 1944, 

(Lengyelország) 

 

Szászrégenben 

éltek. 

Háztartásbeli Mendel Sándor, 

Szászrégen, 

bankigazgató, 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben. 

(1) Mendel 

Johanna (1926–

1944): 

Auschwitzban halt 

meg. 

(2) Mendel Tamás 

(1929): túlélte a 

koncentrációs 

tábort. 

Kolozsváron él, 

mérnök, 2 fia van, 

mindketten 

Izraelben élnek.  

Nincs adat 

Vértes Aliz  

(szül. Mittelman 

Aliz) 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1911 / 

Bukarest, 1986 

(Románia) 

Aradon (1933–

1960-as évek), 

majd 

Bukarestben élt. 

Háztartásbeli Vértes Gyula, 

Arad, kereskedő, 

1955-ben halt 

meg. 

Vértes Ádám 

(1936): 

Bukarestben él 

Vértes Éva (1938) 

Bukarestben él 

Nincs adat 

Mittelman Gábor Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1912 / 

Bor, 1944/5 

(Szerbia) 

Kereskedő Nőtlen Nincsenek Nincs adat 

Fogadott testvér, 

az anya 

?, 1895 körül / 

Auschwitz, 1944 

Háztartásbeli László Jakab, 

szeszgyár 

(1) László Miklós 

(1913–1986): 

Neológok voltak 
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unokanövére: 

László Erzsébet 

(szül. ? Erzsébet) 

(Lengyelország) 

Meggyesfalván 

(Maros-Torda 

vm.), majd 

Marosvásárhelye

n éltek. 

vezetője volt, 

majd könyvelő, 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben 

 

túlélte a 

munkaszolgálatot, 

és kivándorolt 

Izraelbe 

(2) László Pál 

(1917–1986): 

túlélte a 

munkaszolgálatot, 

1960 körül 

családjával 

(feleség, Pál nevű 

fiú) kivándorolt 

Amerikába. 

(3) László Katalin 

(1926–1944): 

Auschwitzban halt 

meg. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szászrégen  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország)  

Munkatábor: Kraków-Płaszów (Lengyelország) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ide visszavitték megint, és 

meghalt) 

 



 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Mittelman Ármin 

 

Születési hely és idő 

Lippa (Habsburg Birodalom), 1863 

 

 

Hol élt még? 

Szászrégen, Marosvásárhely, kb. 1900-tól 

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Bankigazgató (Marosvásárhelyi Takarékpénztár) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos zsidó volt, megtartotta a zsidó tradíciókat, de otthon nem imádkozott. A 

széderestét ő vezette. Otthonában kóser háztartás volt (amíg élt az első feleség). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 
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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? 

Lázár Józsefné 

(szül. Mittelman 

Dóra) 

 

Lippa (Temes 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944, 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Lázár József, 

tojáskereskedő 

Nincsenek Betartották az 

előírásokat. 

Spitzer Jakabné 

(szül. Mittelman 

Rozália) 

 

Lippa (Temes 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944, 

(Lengyelország) 

Férje haláláig 

Aradon élt, majd 

Marosvásárhelye

n 

Háztartásbeli Spitzer Jakab, 

Arad, meghalt az 

első 

világháborúban 

Nincsenek Betartották az 

előírásokat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

1. feleség Mittelman Árminné (szül.Weisz Sarolta) 

(2. feleség Mittelman Árminné [szül. Tavaszi Viola] [református]) 

(Házasságkötés: 1928) 

 

Születési hely és idő 

Sarolta: Belényes (Bihar vm.), évszám ismeretlen 

(Viola: Marosvásárhely [Maros-Torda vm.], évszám ismeretlen) 

 

Hol élt még? 

Sarolta: Marosvásárhely 

 

 

Halálozási hely és idő 

Sarolta: Marosvásárhely, 1926 (Románia) 

(Viola: Marosvásárhely, 1955 [Románia]) 

 

Iskolai végzettség 

Sarolta: nincs adat 

(Viola: nincs adat) 

 

Foglalkozás 

Sarolta: háztartásbeli 

(Viola: banktisztviselő) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Sarolta: vallásos volt, kóser háztartást vezetett 

(Viola: református volt, de ismerte a zsidó szokásokat, zsidó és keresztény 

ünnepet egyaránt megtartottak, de nem vezetett kóser háztartást.) 

 

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? 

1. feleség 

testvére: ?-né 

(szül. Weisz 

Rozália) 

 

Belényes (Bihar 

vm.), ? / 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), ?  

Háztartásbeli Zsidó férj László Erzsébet 

(szül. ? Erzsébet) 

(Riemer Paula 

fogadott testvére, 

lásd: anya 

testvérei ) 

Nincs adat 

1. feleség 

testvére: Kőnig 

?-né (szül. Weisz 

Berta) 

Belényes (Bihar 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Varrónő Kőnig ?, korán 

meghalt 

(1) Kőnig Ilonka: 

férj román, 

gyógyszerész, egy 

lányuk van (Ilona), 

Marosvásárhelyen 

éltek. 

Kőnig Piroska 

(nem volt 

gyereke), 

Auschwitzban halt 

meg 

(2) Kőnig Paula: 

(házas volt, de 

nem volt gyereke), 

Auschwitzban halt 

meg 

(3) Kőnig Margit: 

(két lánya volt) 

Auschwitzban halt 

meg lányaival 

együtt 

(4) Kőnig Dóra:  

(elvált volt), 

Auschwitzban halt 

meg 

Nincs adat 

1. feleség 

testvére: 

Ábrahám ?-né 

(szül. Weisz 

Belényes (Bihar 

vm.), ? / 

Bukarest, ? 

(Románia) 

Nincs adat Ábrahám ? (1) Ábrahám Irén 

(2) Ábrahám 

Erzsébet 

Nincs adat 
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Gizella) 

1. feleség 

testvére: Nagy ?-

né (szül. Weisz 

Lujza) 

Belényes (Bihar 

vm.), évszám 

ismeretlen  / 

Bukarest, ? 

(Románia) 

Nincs adat Nagy ? Nagy Lili 

 

Nincs adat 

1. feleség 

lánytestvére: 

Heilper ?-né 

(szül. Weisz ?) 

Nincs adat Nincs adat Zsidó férj: 

Heilper ? 

(1) Heilper Emil 

(2) Heilper Lajos 

Egyikük 

Marosvásárhelyen 

élt, ügyvéd volt, 

felesége elpusztult 

Auschwitzban, két 

lánya kivándorolt 

Izraelbe. 

Nincs adat 

2. feleség 

testvére: Rostás 

?-né (szül. 

Tavaszi Margit) 

?, ? / ?, ? 

Marosvásárhelye

n élt 

Nincs adat Volt férje Két lány, a 

kisebbik Klára 

Mindketten 

református paphoz 

mentek feleségül. 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Sarolta: meghalt korábban 

(Viola: keresztény lévén, nem deportálták) 
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