
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Schwartz Hugó 
1888–1944(?) 

Anya 
 

Weiss Olga 
(házasságában: Schwartz Olga) 

1896–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Schwartz 
Menyhért 
? – 1925/6 

Apai nagyanya 
 

Schwartz 
Menyhértné 
(szül. ? Elza) 

1850-es évek – 
1930-as évek 

Házastárs 
 

Taub Sándor 
1921–1957 

Gáspár András 
1921–1994 

Interjúalany 
 

Gáspár Anna Éva 
(szül. Schwartz Anna Éva) 

1923 

Testvérek 
 

Schwartz László János 
1921–1943/4 

Gyermekek 
 

Gáspár Veronika 
1950 

Anyai 
nagyanya  

 
Weiss Emánuelné 

(Steier Regina) 
1868–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Weiss Emánuel 

1865–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Gáspár Anna Éva (szül. Schwartz Anna Éva)  

(1. házasságban, 1943 és 1946 között: Taub Sándorné) (2. házasság: 1948) 

 

Születési hely és idő 

Alsószopor, 1923 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad (1926/7–1943); Alsószopor (1943–1946); Nagyvárad (1946–1948); 

Rév (kb. 1 év); Brátka (?); Borsabánya (8 hónap); Borpatak (6 hónap); 

Gyulafehérvár (6 év); Ştej (2 év); Rîmnicu Vîlcea (11 év); Marosvásárhely (1973 

óta) 

 

Iskolai végzettség 

Líceumi érettségi a háború előtt (Nagyvárad) 

Gyors- és gépírástanfolyam a háború után (Nagyvárad)  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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

gyermekkorában? 

Édesanyja csak a szülei (főleg az apja) miatt tartotta a hagyományokat, és 

vezetett kóser konyhát. Gáspár Anna egyáltalán nem vallásos, gyerekkorában 

sem volt az. Mindig vitatkozott a nagyapjával. Lányát, amikor lánya hét éves volt, 

megkereszteltette. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, francia, német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szilágysomlyó  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Stutthof (Lengyelország)  

Munkatábor: Riga (Lettország), több tábor Lengyelországban, a Balti-tenger 

térségében 

Halálmenet: a Baltikum vidéke (Lengyelország)  

Gyűjtőtábor: Gdańsk (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Kézimunkázott (pénzkereset), gyereket nevelt. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Schwartz László János  

 

Születési hely és idő 

Nagyvárad, 1921 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Zsidó Líceum, Nagyvárad 

”Liceul Pedagogic Universitar” [Egyetemi fokú Pedagógiai Líceum], Kolozsvár (ma 

ilyen nem létezik) 

 

Foglalkozás 

Diák 

 

Hol él/élt?  

Kolozsvár (1937-től) 

 

Hol élt még? 

Alsószopor (1921–1926/7); Nagyvárad (1926/7–1937) 

 

Gyerekek? 

– 
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Halálozási hely és idő 

Nagybányán volt munkaszolgálatos, utána a német csapatok Lengyelországba 

vezényelték, 1943/4 után nincs több adat róla 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Taub Sándor (Saci) (Apjának földbirtoka és malma volt Alsószoporon, szüleit és 

apai ági rokonait elpusztították a holokauszt során. Rajta kívül csak egy 

unokatestvére élte túl.) 

Gáspár András (Andris) (Apja Gáspár Gyula ügyvéd volt, 1939-ben meghalt. 

Nagyváradon éltek.)  

 

Születési hely és idő 

Sándor: Alsószopor, 1921 (Románia) 

András: Szilágysomlyó, 1921 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Sándor: Nagyvárad (a háború előtt); a háború alatt Budapesten (megszökött a 

munkaszolgálatból, Budapesten bujkált anyai családja segítségével) 

András: Nagyvárad, Rév, Brátka, Borsabánya, Borpatak, Gyulafehérvár, Ştej, 

Rîmnicu Vîlcea, Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő: igen 

 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Sándor: érettségi 

András: egyetem (gépészmérnök, levelező kar, Bukarest) 

 

Foglalkozás 

Sándor: gazdálkodó és malomtulajdonos 

András: gépészmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

Sándor: Szatmárnémeti, 1957 (Románia) 

András: Budapest, 1994 (látogatóban volt Budapesten) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Sándor: nem volt 

András: Gáspár László: Szilágysomyló (Szilágy vm.), 1903 – Nagyvárad, 1958 

(Románia), főkönyvelő (nem deportálták, kikeresztelkedett még a II. világháború 

előtt; első feleségét és Vera nevű lányát deportálták, mindkettő elpusztult a 

holokauszt során) 

Gáspár Berta (Opi), Szilágysomlyó (Szilágy vm.), 1905 – Auschwitz, 1944 

(Lengyelország); Nagyváradon élt, onnan deportálták. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Gáspár Veronika (Házasság: 1972/3; férj apja ortodox pópa volt Perişen, még 

1944-ben elhagyta családját, fia akkor még nagyon kisgyerek volt.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak, de annak vallja magát. Időnként eljár a hitközséghez 

gyógyszerért az édesanyjának vagy a különböző rendezvényekre, 

szédervacsorákra, hanukai istentiszteletre. 

 

Születési hely és idő 

Nagyvárad, 1950 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Borsabánya, Borpatak, Gyulafehérvár, Ştej, Rîmnicu Vîlcea, Marosvásárhely, 

Galac, Bukarest (egyetem) 

 

Anyanyelv 

Magyar és román 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (épitészeti) (Bukarest)  

 

Foglalkozás 

Épitészmérnök (Férj szintén építészmérnök) 

 

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

Két gyerek: András (szül. 1974) és Anca Daniela (szül. 1978) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schwartz Hugó 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1888 

 

Hol élt még? 

Alsószopor (1917/8–1926/7), Tornyosnémeti (Abaúj-Torna vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Kistarcsa (internálótábor), 1944? (Az intézője följelentette, hogy román kém.) 

 

Iskolai végzettség 

Gazdasági Akadémia (? Diplomás mezőgazdász volt)  

 

Foglalkozás 

Földbirtokos, gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, nem viselt kalapot. A hagyományokat sem tartotta. 

Evett sertéshúst, tejfölt hússal. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, tiszt, frontszolgálat az első világháborúban, volt kitüntetése is. 

 

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? 

Grünstein 

Ödönné 

(szül. Schwartz 

Etelka) (húg) 

 

Debrecen, 1880-

as évek / Kassa 

1930-as évek, 

Tornyosnémetibe

n éltek 

Háztartásbeli Grünstein Ödön, 

gazdálkodó 

Három lány: 

Bébi, a 

legnagyobb, 

alijázott Izraelbe a 

lányával, 

Zsuzsival. A két 

másik lányt 

deportálták 

Kassáról, 

elpusztultak. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Schwartz Sámuel 

(Samu) (öcs) 

 

Debrecen, 1890-

es évek / Hely 

ismeretlen, 1944 

Kisszekeresen 

(Szatmár vm.) 

éltek. 

Birtokos, 

gazdálkodó 

Schwartz 

Sámuelné (szül. 

? Erzsébet)  

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Internáló tábor: Kistarcsa, ismeretlen körülmények között meghalt 1944(?)-ben. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schwartz Menyhért 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1925/6  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Feltehetően földbirtokos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem tartotta a hagyományokat, nem tartotta be a kóser étkezést. 

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schwartz Menyhértné (szül. ? Elza) 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Kisszekeres (Szatmár vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Kisszekeres (Szatmár vm.), 1930-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem vezetett kóser háztartást, nem tartotta a hagyományokat. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Weiss Olga   

(Házasságkötés: 1917/8; válás: 1926/7 körül; házasságában Schwartz Hugóné 

volt, utána ismét leánykori nevét használta) 

 

Születési hely és idő 

Nagyzerénd (Arad vm.), 1896  

 

Hol élt még? 

Alsószopor (1921–1926/7); Nagyvárad (1926/7–től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi (katolikus gimnázium, Nagyvárad, 1914) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (A család az anya szüleitől örökölt, de továbbra is a szülők 

kezelésében lévő földtulajdon után rendszeresen kapott pénzből élt.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, parókát nem viselt, de tartotta a hagyományokat a szülei 

miatt. Két gyertyát gyújtott péntek este, de valószinűleg nem imádkozott. Csak 

Jom Kipurkor ment el a zsinagógába. 

 

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? 

Weiss Béla Zerénd (Arad 

vm.), 1886 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kolozsváron 

lakott. 

Szeszgyáros Zsidó feleség: 

Weiss Béláné 

(szül. Steier 

Irma) – az ő 

anyja (Weiss 

Rozália) és a 

nagyapa, Weiss 

Manó testvérek 

voltak. Lásd: 

Weiss Manó 

testvére  

Nem volt, de 

Schwartz László 

Jánost nevelték és 

taníttatták 16 éves 

korától. 

Vallásosak voltak, 

neológok. 

Weiss Vilmos  

 

Zerénd (Arad 

vm.), 1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Tasnádon 

(Szilágy vm.) élt.  

Gazdálkodó Weiss Vilmosné 

(szül. Leitner 

Etus) (Tusi), 

1944-ben halt 

meg, 

Auschwitzban 

(Lengyelország).  

(1) Ágnes Levi 

(szül. Weiss 

Ágnes), 1923 –

Nagy-Britannia, 

2000 

(2) Éva Friedmann 

(szül. Weiss Éva), 

1924 – USA, kb. 

2002  

Mindkettőnek zsidó 

férje volt. 

Neológok voltak 

Weiss Herman 

(Bátyus) 

 

 

Nagyzerénd 

(Arad vm.), 

1900-as évek / 

Haifa, 1964 

(Izrael) 

Gazdálkodó 

volt 

Nagyzerénde

n, 

Romániában 

Weiss Hermanné 

(szül. Stein 

Rozália) (Rózsi), 

takaritónő 

Izraelben 

Weiss Márta, 

Nagyvárad, 1938 – 

Haifa, 1990-es 

évek (Izrael) 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tábor: Auschwitz  (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weiss Manó (Emánuel) 

 

Születési hely és idő 

Nagyzerénd (Arad vm.), 1865 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad (Nyáron Nagyzerénden, télen Nagyváradon) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

 

Foglalkozás 

Földbirtokos, gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt, szigorúan betartotta az előirásokat. Tartotta a szombatot, a 

húsvétot, minden reggel előírásosan imádkozott (könyvből, tálesszel és 

imaszíjjal). Sokat olvasta a Talmudot is. Ő vezette a széderestét az egész 

családnak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 17



 18

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? 

Wertheimer 

Miklósné (első 

házasságában: 

Steier ?-né) 

(szül. Weiss 

Rozália)  

 

Nagyzerénd 

(Arad vm.), 1868 

– Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország), 

Kolozsváron élt a 

lányával 

Háztartásbeli Első férj: Steier ? 

(anyai 

nagyanyának a 

bátyja) 

Második férj: 

Wertheimer 

Miklós, 

szeszgyártulajdo

nos 

Első férjtől: Weiss 

Béláné (szül. 

Steier Irma) (férje 

Weiss Olgának, 

Gáspár Anna 

anyjának a bátyja) 

Második férjtől: 

nem volt 

Neológok 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weiss Manóné (szül. Steier Regina) 

 

Születési hely és idő 

Makó (Csanád vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad és Nagyzerénd 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem viselt parókát. Péntek este gyertyát meggyújtott és 

imádkozott, kóser háztartást vezetett.  

 

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? 

Sok testvére 

volt, 

Magyarországon 

éltek, nincs több 

adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagyvárad 

Koncentrációs tabor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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