
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Surányi (Schwarcz) Imre 
1902–1971 

 

Anya 
 

Surányi (Schwarcz) Imréné 
(szül. Ander Rózsa) 

1900–1982 

Apai 
nagyapa 

 
Schwarcz 

Dávid 
1843–1929 

 

Apai nagyanya 
 

Schwarcz Dávidné 
(szül.  Weiss Netti) 
1868–1920 körül 

Házastárs 
 

Surányi Györgyné 
(szül. Wagner Erika) 

1930 
Surányi Györgyné 
(szül. K. Zsuzsa) 

1942 

Interjúalany 
 

Surányi (Schwarcz) György 
1930 

Testvérek 
 

Nem voltak.  

Gyermekek 
 

Egy gyermek 

Anyai 
nagyanya  

 
Ander Lajosné 

(szül.  Spán 
Amália) 

1876–1949 

Anyai 
nagyapa  

 
Ander Lajos 
1869–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Surányi György (Schwarczról magyarosított a szüleivel együtt 1947-ben) (zsidó 

név: Dávid) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Statikus (nagy állami tervezővállalatok, 1990 óta saját vállalkozás) 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők már nem tartották a vallási szokásokat, kivéve Jom Kipurkor a böjtöt. 

Ennek ellenére első feleségével zsinagógai esküvőt tartottak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg, 1950-es években (az egyetem alatt kétszer egy hónapos 

nyári kiképzés, majd az utolsó év után három hónapos tiszti iskola) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, Király utca  

Gestapo-ház: Budapest (Teréz körút 6., ahol az apja testvérének, Sugár 

Józsefnek a Sugár és Barna nevű divatáruüzlete működött.) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, majd dolgozott mérnökként különböző nagy állami tervezővállalatoknál 

1990-ig. A rendszerváltás óta saját vállalkozása van. 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nem voltak testvérei. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Surányi Györgyné (szül. Wagner Erika) 

Surányi Györgyné (szül. K. Zsuzsa) 

 

Születési hely és idő 

Erika: Budapest, 1930 

Zsuzsa: Budapest, 1942 

 

Hol élt még? 

Erika: Belgium (2 év a háború után), Bécs (1961-től), Egyesült Államok (1963/4-

től) 

Zsuzsa: – 

 

Zsidó származású? 

Erika: igen 

Zsuzsa: nem  

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Erika: műszaki egyetem  

Zsuzsa: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Erika: statikusmérnök 

Zsuzsa: minisztériumi előadó  

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Erika: lánytestvér (ő is, férje is orvos) 

Zsuzsa: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Egy gyermek. Vendéglátóipari Főiskolát végzett. Nincs további adat. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Surányi Imre (Schwarczról magyarosított 1947-ben) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1902 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1971 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kereskedősegéd a Sugár és Barna szabászatban, majd kávémérő 

a család saját kávéházában. 

A háború után: kávémérő a kávéház államosításáig, csapos egy kocsmában, 

aztán nyugdíjazásáig pincér a Mátyás pincében. Nyugdíjasként üdülőgondnok 

volt.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. A háború előtt böjtölt Jom Kipurkor, más ünnepet nem tartott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Surányi 

(Schwarcz) Jenő 

Névmagyarosítás

: 1930 előtt. 

 

 

Budapest, 1900 / 

Egyesült 

Államok, 1980  

 

1958 körül ment 

ki a feleségével 

Izraelben élő 

fiukhoz. 

Kereskedőseg

éd 

Surányi 

(Schwarz) 

Jenőné (szül. 

Goldmann 

Malvin) 

Surányi 

(Schwarcz) István 

(sz. Budapest, 

1932), 1948-ban 

Izraelbe távozott, 

majd onnan az 

Egyesült 

Államokba. A 

nevét Izraelben 

David Sichorra 

változtatta.  

Vallásosak voltak, 

rendszeresen eljártak 

a zsinagógába, kóser 

háztartást vezettek. 

Barna ?-né (szül. 

Schwarcz Paula) 

(féltestvér) 

 

 

Budapest, 1880 

körül / Budapest, 

1946 

Nincs adat Barna ?: 

kereskedő (a 

Sugár és Barna 

szabászatban) 

Barna Tibor (sz. 

Budapest, ?) a 

háború előtt 

kiment  Angliába, 

ott végzett 

egyetemet, később 

egyetemi tanár. 

(Nem zsidó nőt 

vett feleségül 

zsidóságát 

letagadta. Két 

lánya van.) 

Barna Péter (sz. 

Budapest, ?): 

külföldre ment 

még a háború 

előtt. 

Nincs adat 

Sugár 

(Schwarcz) 

Budapest, 1877 

körül / Budapest, 

Kereskedő (a 

Sugár és 

Nem volt Nem volt Nincs adat 
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József 

(féltestvér) 

 

1940-es évek 

második fele  

Barna 

szabászatban

) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Dél-Magyarország 

Bujkálás: Gestapo-ház (Budapest, Teréz körút 6., féltestvérének, Sugár Józsefnek 

a Sugár és Barna nevű divatáruüzlete működött itt.) 

 

Mit csinált a háború után? 

A családi kávéházban dolgozott az államosításig, utána csapos, majd pincér a 

Mátyás pincében. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schwarcz Dávid (zsidó név: Dávid) 

 

Születési hely és idő 

Település ismeretlen (Nyitra vm.), 1843  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1929  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Cipészsegéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség 

 

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 

Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 

 

Születési hely és idő 

Település ismeretlen (Nyitra vm.), 1868 körül 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1920 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Nincs adat      
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Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Surányi Imréné (szül. Ander Rózsa) (Schwarczról magyarosított a férjével együtt 

1947-ben) (Házasságkötés: 1929) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1900 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1982 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: gyors- és gépírónő, német nyelvű levelező egy magáncégnél 

(1920–1934), majd a család kávéházában dolgozott. 

A háború után: segédhivatalvezető-helyettes az Művelődésügyi Minisztériumban, 

majd üdülőgondnok (nyugdíjasként) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 

 

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? 

Andor (Ander) 

Béla 

Névmagyarosítás

: 1949 

 

Budapest, 1913 / 

Budapest, 1999 

 

1939–1948 

között 

Palesztinában élt 

a feleségével, 

akit a 

kivándorlóhajón 

ismert meg; az 

angol 

hadseregben volt 

katona a háború 

alatt. 

Könyvelő (a 

háború előtt a 

hitközség 

egyik 

egészségügyi 

intézményéné

l, 1949 után 

az Állami 

Ellenőrzési 

Központnál, 

majd 

vállalatoknál) 

 

Fischer Paula 

(Havasmező 

/Máramaros 

vm./, 1912 / 

Budapest, 1998): 

Budapesten élt 

kiskorától, 

ortodox családból 

származott, a 

háború után 

bedolgozóként, 

majd büfésként 

dolgozott.  

Mihály (Haifa, 

1944 /Palesztina/) 

(feleség nem zsidó 

származású, két 

lány)  

Nem voltak 

vallásosak, semmilyen 

ünnepet nem 

tartottak.  

Klein Menyhértné 

(szül. Ander 

Erzsébet) 

 

 

Budapest, 1901 /  

Budapest, 1976 

Gyors- és 

gépírónő, 

majd a 

családi 

kávéházban 

dolgozott. A 

háború után 

adminisztráto

r volt. 

Klein Menyhért 

(?, ? / Abda, 

1944,  

munkaszolgálatb

an halt meg), 

pincér volt  

Ervin (Budapest, 

1935) 

Az 1970-es 

években 

magyarosította a 

vezetéknevét, 

különböző 

italboltokban 

dolgozott. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Ander Sándor 

 

Budapest, 1910 

körül / Budapest, 

1940 (a 

feleségével 

együtt öngyilkos 

lett) 

Ékszerkeresk

edő 

Nincs adat Nem volt Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Király utca), majd bujkált a Gestapo által lefoglalt 

házban, az egykori Sugár és Barna szabóságban (Teréz krt. 6.) 
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Mit csinált a háború után? 

Segédhivatalvezető-helyettes a Művelődésügyi Minisztériumban, majd 

üdülőgondnok. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 
 

Teljes név 

Ander Lajos (zsidó név: Leiwe) 

 

Születési hely és idő 

Zuchorzyce (Galícia, Lemberg kerület, Osztrák–Magyar Monarchia), 1869 

 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Pincér 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de nagyon vallásosan nevelték. Az ő apja még pajeszt viselt. 

Állítólag azért szökött Budapestre, mert nem bírta elviselni otthon a szigorú 

vallásos légkört. 

 

Anyanyelv 

Lengyel, német vagy jiddis (a feleségével otthon németül beszélt) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Monarchia hadserege, Galíciában volt az I. világháború alatt. 

 

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? 

Jakob Ander  

 

Az 1930-as 

években 

Németországban 

élt, több adat 

nincs róla. 

    

További 

fiútestvérek (egy 

Magyarországon, 

mások 

Amerikában), de 

nincs adat róluk. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Népszínház utca) (ott halt meg tífuszban) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1876 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (korábban varrónő, harisnyakötő) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

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? 

Spán ? 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Frigyes (lánya a 

tévénél volt 

szerkesztő) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Népszínház utca)  

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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