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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Eisikovits Mihály (zsidó név: Cháim) 

 

Születési hely és idő 

Szamosújvár, 1920 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (1937–1941); Dés, Jászvásár (Iaşi) (kb. 1950/51–1971), 

Nagybánya (1971–1986), Kolozsvár (1986–1988), Nagybánya (1988 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola Szamosújváron (4 év a 8 osztályos középiskolából) és Jászvásáron (4 

év munka mellett) 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: magántisztviselő 

II. világháború után: városgazdálkodási vállalat vezetője (1957–1968), építkezési 

szövetkezet igazgatója Jászvásáron (1968–1971), építkezési vállalat elnöke 

Nagybányán (1971–1975) 

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox zsidó családba született, 4 éves korában már tudta azokat az imákat, 

amelyeket reggel mondani szokás. Édesapja rendszeresen járt zsinagógába, 

édesanyja csak a nagyünnepekkor, akkor kendőt viselt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, jiddis, orosz, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Szamosfalva, Békás, Monosfalu, Sepsibükszád, Nagybánya, 

Aknaszlatina; Sumszk, Sepetovka, Dubno (Szovjetunió/Ukrajna), Debrecen, 

Kalus, Ozerjanyi (Szovjetunió/Ukrajna) (1941. szeptember – 1944 júniusa körül) 

Hadifogság: Zaporozsje (Szovjetunió/Ukrajna), Novosztrojka 

(Szovjetunió/Oroszország) (kb. 1944. június – 1948. augusztus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Városgazdálkodási és építkezési vállalatoknál vezető beosztásban dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Eisikovits Jenő (zsidó név: Jojna) (Feleség: Fischer Baba, szintén Szamosújvárra 

való, túlélte az auschwitzi deportálást, a koncentrációs táborból Svédországba 

ment.)  

Léb Móse Hermina (szül. Eisikovits Hermina) (zsidó név: Chájá) (A férj, Léb Móse 

Mauriciu, 70 hold földet örökölt a szülőktől Nagyiklódon, emiatt kuláknak 

minősült, ezért 1951-ben kitelepültek Izraelbe.) 

 

Születési hely és idő 

Jenő: Szamosújvár, 1921 (Románia) 

Hermina: Szamosújvár, 1927 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Jenő: négy év gimnázium (a nyolcosztályosból), Szamosújvár 

Hermina: polgári iskola, Szamosújvár 

 

Foglalkozás 

Jenő: fémmegmunkáló és bizsukészítő műhelye volt Stockholmban 

Hermina: szállodai adminisztrátor 

 

Hol él/élt?  

Jenő: Stockholm (Svédország) (a háború után, az 1940-es évek második felében 

ment ki Svédországba) 

Hermina: Haifa (Izrael) (1951-ben ment ki férjével és első gyermekével Izraelbe 

a romániai kuláküldözés elől) 

 

Hol élt még? 

– 
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Halálozási hely és idő 

Hermina: Haifa, 2001 (Izrael) (1944-ben Auschwitzba deportálták) 

 

Gyerekek? 

Jenő: David (1950 körül született Svédországban, egyetemi tanár Stockholmban, 

vallástudományt tanít); Mary (szintén 1950 körül született Svédországban, 

pszichológus, Malmőben él) 

Hermina: Miriam (1950 körül született Romániában); Gila (Izraelben született) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Pitaru Bianca (Házasságkötés: 1951/2 körül; válás: 1960-as évek) 

 

Születési hely és idő 

Iaşi (Jászvásár), 1933 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kirját-Atta (Izrael) (Az 1970-es években ment ki; anyja is, testvére is Izraelben 

élt.)  

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Román 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium  

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Paz Amnon: Iaşi-ban született, nagyon fiatalon kiment Izraelbe, Rison Lecionban 

lakott, az üzemek energiaellátásában volt specialista, meghalt 1999/2000 körül.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Salamon Lívia (szül. Eisikovits Lívia) 

Mates Rodica (szül. Eisikovits Rodica) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Vallási szempontból nem nevelték őket zsidónak, de zsidónak tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Lívia: Iaşi (Jászvásár), 1953 (Románia) 

Rodica: Iaşi (Jászvásár), 1959 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Lívia: Olaszország, New York, Nantucket (Amerikai Egyesült Államok) (1983/4 

körül disszidált a férjével együtt.) 

Rodica: Kirját Bialik (Izrael) (1984/5 körül ment ki a férjével együtt.) 

 

Iskolai végzettség 

Lívia: egyetem (angol irodalom és nyelv szak Iaşi-ban) 

Rodica: egyetem (angol irodalom és nyelv szak Iaşi-ban) 

 

Foglalkozás 

Lívia: ékszerüzletben eladó, majd számítógép-kezelő (férj – Salamon Silviu –

építészmérnök) 

Rodica: angoltanár (férj – Matis Eduard – műépítész) 

 

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

Rodica: Roni (szül. 1981-ben Iaşi-ban, kozmetikai cikkeket értékesít); Eden (szül. 

1995-ben Izraelben)  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Eisikovits Dezső (zsidó név: Dávid) 

 

Születési hely és idő 

Nagyiklód (Szolnok-Doboka vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Balázsfalva (Alsó-Fehér vm.), Szamosújvár (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Négy év középiskola (a nyolcosztályosból) (Balázsfalva) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Péntek este és szombaton járt el a zsinagógába, megtartotta az ünnepeket. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, 1914–1918 között, hadifogság Oroszországban/ 

Szovjetunióban (1918-ig) 

 

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? 

Eisikovits Izidor Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890 körül 

/ ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Perlmutter ?-né 

(szül. Eisikovits 

Rózsi) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / Bukarest, 

? (Románia) 

Bukarestben 

éltek. 

Nincs adat Perlmutter ?, 

tisztviselő 

Bukarestben 

Voltak gyerekei, 

voltak, akik 

alijáztak 

Nincs adat 

Fischer ?-né 

(szül. Eisikovits 

Ida) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagyiklódon 

éltek. 

Háztartásbeli Fischer ?, 

Nagyiklódon 

laktak, elkerült 

Székre a II. 

világháború után, 

ott újra 

megnősült 

Nincs adat Nincs adat 

?- né (szül. 

Eisikovits Frida) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagyiklódon élt. 

Háztartásbeli Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), ? / 

Nagyiklód, 

meghalt még a 

II. világháború 

előtt (Románia) 

Nincs adat Nincs adat 

Rosenfeld 

Mendelné (szül. 

Eisikovits Zseni) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

Háztartásbeli Rosenfeld 

Mendel, 

Szászrégen 

(Maros-Torda 

vm.), ? / ?, ? 

(1) Rosenfeld 

Viktor, a háború 

után kivándorolt, 

végül Kanadában 

telepedett le; 

Nincs adat 
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(Lengyelország) 

Nagyiklódon 

éltek. 

szeszfőző volt a 

nagyiklódi 

szeszgyárban. 

(2) Rosenfeld 

Zsófi, Auschwitz 

után emigrált 

Stockholmba, 

röviddel azután 

meghalt, ott van 

eltemetve 

(Svédország); 

(3) Rosenfeld Edit 

(beceneve Mucus), 

Auschwitzban halt 

meg, 1944-ben 

(Lengyelország)  

Féltestvér: 

Naftali Berta 

(szül. Eisikovits 

Berta) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-as 

évek / 

Nagybánya, 

1974 (Románia) 

Nagybányán 

éltek. 

Háztartásbeli Naftali ?, 

Balázsfalva 

(Alsó-Fehér 

vm.), ? –  

Nagybánya, ? 

(Románia) 

Olaszországban 

tanult ügyvéd 

volt, a családot 

kuláknak 

minősítették, 

mindenüket 

elkobozták. 

Nem volt Nincs adat 

Féltestvér: 

Eisikovits Hanna 

(Háni) 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Féltestvér: 

Eisikovits Mendel 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Féltestvér: 

Eisikovits Móric 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

Nincs adat Volt felesége, 

túlélte a 

Nincs adat Nincs adat 
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(Móse) vm.), 1890-es 

évek / Beer 

Sheva, 1990-es 

évek (Izrael) 

Túlélte a 

munkaszolgálato

t. 

deportálást, 

férjével együtt 

Izraelben élt. 

Féltestvér: 

Eisikovits Chájá 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Féltestvér: 

Eisikovits 

Erzsébet 

Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Nagybánya, Békás (Románia)  

Gettó: Szamosújvár, Kolozsvár (Románia)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Eisikovits Jakab (zsidó név: Jákob) 

 

Születési hely és idő 

Nagyiklód (Szolnok-Doboka vm.), 1860-as évek vége 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Nagyiklód, 1925 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szeszfőző 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt, megtartotta a kásrutot, szombaton nem dolgozott, 

megtartotta az ünnepeket.  

 

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? 

Eisikovits ? Nagyiklód 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1860-as 

évek / 

Balázsfalva, 

(Alsó-Fehér 

vm.), ? 

Gabonakeresk

edő 

Volt felesége (1) Eisikovits 

Károly, orvos, 

alijázott Beer 

Shevába az 1970-

es években,  fia 

(Zvi Eisikovits) 

egyetemi tanár, 

Haifán él (Izrael); 

(2) Eisikovits 

Dezső, 

közgazdász, a 

lánya 

Auschwitzban 

meghalt; a fia, 

Hari a II. 

világháború után 

Kolozsváron volt 

orvos; felesége 

román. lányuk, 

(Márta) orvos, fiuk 

mérnök. 

Kolozsvárott élnek; 

(3) Eisikovits Max 

(Mihály) 

(Balázsfalva, 1908 

– Kolozsvár, 

1983),   

zeneszerző, 

zenetörténész; 

Kolozsvárott élt.  

Tartották a tradíciókat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Eisikovits Jakabné (szül. Fejér ?) 

 

Születési hely és idő 

Szászrégen (Maros-Torda vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Nagyiklód (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagyiklód (Szolnok-Doboka vm.), 1899  

 

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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Eisikovits 

Jakabné (szül. 

Fejér Malka) 

 

Az apai nagyapa 

(Eisikovits Jakab) 

második felesége 

volt, nővére 

halála után a 

sógora felesége 

lett. 

Bethlen 

(Szolnok-Doboka 

vm.), ?/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagyiklódon 

éltek. 

Háztartásbeli Eisikovits Jakab 

(lásd: apai 

nagyapa) 

(1) Naftali Berta 

(szül. Eisikovits 

Berta; férj: Naftali 

?)  

(2): ? Hanna (szül. 

Eisikovits Hanna)   

(3) Eisikovits 

Mendel  

(4) Eisikovits Móse  

(5) Eisikovits 

Chájá  

(6) Eisikovits 

Erzsébet  

[lásd részletesen: 

apa (fél)testvérei] 

Megőrizték a 

tradíciókat 

Fejér ? (fiú) 

 

Nincs adat Nincs adat Volt felesége. Két fiú:  

(1) a 

sepsiszentgyörgyi 

textilgyár  

főkönyvelője volt; 

(2) a budapesti 

filharmónia 

elsőhegedűse volt 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Eisikovits Dezsőné (szül. Weisz Rózsi) (Házasságkötés: 1919 körül) 

 

Születési hely és idő 

Ormány (Szolnok-Doboka vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Szamosújvár (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola (Szamosújvár) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, nagyünnepekkor járt zsinagógába, nem hordott 

parókát, csak kendőt, amikor templomba ment. 

 

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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Weisz Adolf 

 

Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kereskedő Farkas Pepi, 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország) 

(1) Weisz Mucus, 

Auschwitzban halt 

meg 

(Lengyelország)  

(2) Weisz Aliz, 

alijázott Izraelbe, 

ott él. 

(3) Weisz Évike, 

Auschwitzban halt 

meg 

(Lengyelország) 

Tartották a 

hagyományokat 

Weisz Károly Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-as 

évek / 

Szamosújvár, 

1934/5 

(Románia) 

Kereskedő Nőtlen Nem volt Tartotta a 

hagyományokat 

Sámson Jenőné 

(szül. Weisz 

Lóra) 

Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Apahidán (Kolozs 

vm.), majd 

Kolozsvárott 

éltek. 

Háztartásbeli Sámson Jenő, 

gazdálkodó volt 

Apahidán (Kolozs 

vm.), 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország) 

(1) Slomi 

Auschwitzban halt 

meg 

(Lengyelország) 

(2) Elek alijázott a 

II. világháború 

után, halász volt a 

Tibériáson, (2004-

ben) még él. 

 

Tartották a 

hagyományokat 

Farkas 

Hermannné 

(szül. Weisz 

Rezsi) 

Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-as 

évek / 

Szamosújvár, 

1939 (Románia) 

Háztartásbeli Farkas Herman, 

meghalt 

tébécében 1939 

előtt (Románia) 

(Weisz Adolfné 

Farkas Pepinek 

volt az öccse) 

Tibor: Retteg, kb. 

1933 (Románia) – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Károly: Retteg,  

kb. 1935 

(Románia) – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Tartották a 

hagyományokat 
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A nagyváradi 

árvaházból 

deportálták őket. 

Rosenfeld 

Józsefné (szül. 

Weisz Jolán) 

Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-1910 

között/ 

Kolozsvár, 

1993/4 

(Románia) 

Trafikos Rosenfeld József 

(Puju), 

(Szászrégen 

/Maros-Torda 

vm./, 1890-es 

évek – 

Kolozsvár, 1950 

körül 

/Románia/),  

Gépész volt, a 

munkaszolgálat 

során 

elszenvedett 

sérülések 

következtében 

halt meg. 

(Rosenfeld 

Mendel öccse 

volt) 

Nem voltak Tartották a 

hagyományokat 

Krémer Dezsőné 

(szül. Weisz 

Erzsébet, Bözsi) 

Ormány 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1900-1910 

között/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Krémer Dezső 

(Nagysármás 

/Kolozs vm./, ? – 

Auschwitz, 

1944/5 

/Lengyelország/)

, 

gabonakereskedő

volt , 

Kolozsváron 

laktak.  

(1) András:  

Kolozsvár, kb. 

1939 (Románia) – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(2) lány: Kolozsvár 

(Kolozs vm.), kb. 

1942 – Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország)  

Tartották a 

hagyományokat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szamosújvár, Kolozsvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weisz Dávid 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1865 körül 

 

Hol élt még? 

Ormány (Szolnok-Doboka vm.), Szamosújvár (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szamosújvár, 1935 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó volt, majd az 1921-es földreform után kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodoxok voltak, minden péntek este és szombaton elment a zsinagógába, 

megtartotta az ünnepeket, a kásrutot, szakálla, pajesza nem volt.  

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Weisz Jechil 

 

?, 1860-as évek 

/ ?, ? 

Szamosújváron 

(Szolnok-Doboka 

vm.) élt. 

Talmudista Volt felesége 3 lány: 1927 körül 

kimentek 

Amerikába, ott 

mentek férjhez. 

Fiú: Ormányban 

élt, elvesztette 

feleségét és 

gyerekeit egy 

árvízkor, ezután 

megbolondult. 

Nagyon vallásos volt. 

Weisz ? (öcs) ?, ? /?, ? 

 

Marosásárhelyen 

és 

Szamosújváron 

élt. 

Kereskedő Volt felesége (1) Weisz Andor, 

tisztviselő volt 

Kolozsváron; 

(2) Schönthal ?-né 

(szül. Weisz 

Ilonka),  

Szamosújváron 

laktak;  

(3) Salamon ?-né 

(szül. Weisz Bella), 

varrónő volt, 

Kékesre (Szolnok-

Doboka vm.) ment 

férjhez egy 

gazdálkodóhoz; 

(4) Weisz Béla, a 

II. világháború 

előtt kiment 

Palesztinába, majd 

Kanadába, 

üvegmegmunkálás

Tartották a tradiciókat 
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sal foglakozott; 

(5) Diamantstein 

?-né (szül. Weisz 

Rezsin), 

Marosvásárhelyre 

ment férjhez ;  

(6) Weisz Lipót, 

munkaszolgálat 

után emigrált 

Kanadába, ún. 

német szőcs 

(szűcs) volt  

(7) Weisz Sanyi, 

ikertestvér 

Lipóttal,  meghalt 

fiatalkorában;  

(8) Weisz Baba, 

Auschwitzban halt 

meg 

(Lengyelország), 

nem volt férjezett. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weisz Dávidné (szül. Schwartz Aranka) 

 

Születési hely és idő 

Bethlen (Szolnok-Doboka vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Ormány (Szolnok-Doboka vm.), Szamosújvár (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, parókát hordott, tartotta az ünnepeket. 

 

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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Schwartz ? 

 

Bethlenben 

(Szolnok-Doboka 

vm., majd 

Románia) élt 

Rabbiféle Volt felesége Több gyereke volt Nagyon vallásosak 

voltak, Talmud-

ismerők. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szamosújvár, Kolozsvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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