
 
Családfa  

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Szántó (Schwarz) Miksa 
1880/82–1950 

Anya 
 

Szántó Miksáné 
(szül. Schlosz Ilona) 

1882/84–1928 

Apai 
nagyapa 

 
Schwarz ? 

?–? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Schwarz ?-né 
(szül. ? Anna) 

?–1921 

Gyermekek 
 

K. M.-né 
Gazda Katalin 

1948 

Házastárs 
 

Dr. Gazda Tamás 
1920–1987 

 

Interjúalany 
 

Dr. Gazda Tamásné 
(szül.Szántó Anna) 

1922

Testvérek 
 

Zwirn Ferencné 
(szül. Szántó Magda) 

1909–1998 
Hámori Ferencné 

(szül. Szántó Jolán) 
1910–1996 
Szántó Béla 
1912–1940 

Velenczei Sándorné 
(szül. Szántó Klára) 

1915–1987 

Anyai 
nagyanya  

 
Schlosz 

Bertalanné 
(szül. ?) 
?–1926 

Anyai 
nagyapa  

 
Schlosz 
Bertalan 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Gazda Tamásné (szül. Szántó Anna) (zsidó név: Eszter) (Házasságkötés: 

1947) 

 

Születési hely és idő 

Mátyásföld (Pest vm.), 1922 

 

Hol élt még? 

Budapest, kb. 1925/6-tól 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári, 2 év kereskedelmi akadémia, ipariskola (kalapos) 

A háború után kereskedelmi érettségi, majd a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Főiskolán kétéves áruforgalmi tanfolyammal és a szakmai gyakorlatával együtt 

szerzett diplomát. 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kalapos 

A háború után: osztályvezető reklámszakember.  

 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ család volt, nem voltak nagyon vallásosak, kóser háztartást nem vezettek. 

Pénteken mindig gyújtottak gyertyát. A nagyünnepeket családi körben 

megtartották, akkor templomba is mentek. Fiútestvérének volt bár micvója, és 

járt Talmud-Tórára. Apja ragaszkodott ahhoz, hogy lányai a házasságuk után is 

péntekenként együtt legyenek a gyertyagyújtáskor. 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Munkaszolgálat: Sorg-féle kislakás-építkezés, ami hadiüzem volt Budapest–Újpest 

határában 

Önkéntes a cionisták által fenntartott gyermekotthonban, Budapest, VII., Dob u. 

90. 

 

Mit csinált a háború után? 

Adminisztrátor, titkárnő, csoportvezető, majd osztályvezető volt.  

Leérettségizett, majd elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 

áruforgalmi tanfolyamát, és új képesítésének megfelelően reklámszakemberként 

dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Zwirn Ferencné (szül. Szántó Magda) (Házasságkötés: 1947) 

Hámori Ferencné (1947-től), korábban: Sajó Rezsőné (1936–1944) (szül. Szántó 

Jolán)  

Szántó Béla (Feleség neve: Hajdú Klára; házasságkötés: 1940) 

Velenczei Sándorné (1947-től), korábban: Vető Sándorné (1942–1944?) (szül. 

Szántó Klára)  

 

Születési hely és idő 

Magda: Budapest, 1909 

Jolán: Budapest, 1910 

Béla: Budapest, 1912 

Klára: Budapest, 1915 

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Magda: 6 gimnázium  

Jolán: 4 polgári  

Béla: befejezetlen gimnázium 

Klára: érettségi (Zsidó Gimnázium) 

 

Foglalkozás 

Magda: a háború előtt titkárnő, a háború után a külkereskedelemben dolgozott, 

osztályvezetőként ment nyugdíjba. 

Jolán: könyvkereskedő 

Béla: tisztviselő 

Klára: gépírónő 

 

Hol él/élt?  

Magda, Béla és Klára: Budapesten 

 Jolán: Boston, Florida, Princeton (USA), 1957-től (kivándorolt) 
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Hol élt még? 

Jolán: Budapest (1925/6–1957) 

 

Gyerekek? 

Magda: nem volt 

Jolán: fiú (András) (1940), egyetemi tanár az USA-ban, 1957-ben vándorolt ki a 

szüleivel 

Béla: nem volt  

Klára: lány (Ágnes, 1949), Budapesten él  

 

Halálozási hely és idő 

Magda: Budapest, 1998 

Jolán: Princeton, 1996 

Béla: Sztálingrád (Szovjetunió), munkaszolgálat, 1943 

Klára: Budapest, 1987 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Dr. Gazda Tamás (apja Trebitsről magyarosított az 1900-as évek elején, még a 

házasságkötése előtt, ő már Gazda néven lett anyakönyvezve)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (közgazdaság-tudományi) 

 

Foglalkozás 

Áruforgalmi osztályvezető, majd vezérigazgató volt 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Húg: Sztricskó Pálné (szül. Gazda Judit) (1924–1996), négy középiskolát végzett, 

szűcs volt, mindig Budapesten élt, egy lánya van. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

K.-né (szül. Gazda Katalin) (zsidó név nincs) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1948 

 

Hol élt még? 

Bécs, 1981–1996 (Ausztria) (férjet Bécsbe helyezték egy vállalati 

kirendeltséghez)  

 

Iskolai végzettség 

Belkereskedelmi főiskola (férj: külkereskedelmi főiskola) 

 

Foglalkozás 

Eladó egy osztrák műszaki cég budapesti kirendeltségén  

 

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

Júlia (Budapest, 1974), politikatudományi szakon szerzett diplomát, “mindenes“ 

szerkesztő egy bécsi könyvkiadónál, még nincs saját családja. 

György Dániel (Budapest, 1976), egyetemista Bécsben, politikatudományi 

szakon, még nincs saját családja.  
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Apa 

 

Teljes név 

Szántó Miksa (Schwarzból magyarosított az 1900-as évek elején, még 

házasságkötése előtt) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1880/82  

 

Hol élt még? 

Mátyásföld (Pest vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1950 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: vegyész (Első Magyar Gumigyár [a Taurus elődje], osztályvezető), 

majd felesége betegsége miatt önállósodott és vegyi áruval ügynökösködött 

Budapesten. 

Háború után: kisiparos (saját, egyszemélyes üzemében hajfestéket gyártott). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, a pénteki gyertyagyújtás természetes volt, a nagyünnepeket 

megtartotta. Gyermekeit zsidó tudatra nevelte. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona (betegség miatt) 

 

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? 

Schwarz Sándor ?, ? / Budapest, 

1950-es évek 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Munkaszolgálat: Sorg-féle kislakás-építkezés (hadiüzem Budapest és Újpest 

határában) 

Gettó: Budapest  

 

Mit csinált a háború után? 

Saját kisüzemében dolgozott, a kisajátítás előtt halt meg. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schwarz ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Eger (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Tanítóképző 

 

Foglalkozás 

Tanító 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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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Apai nagyanya 

Teljes név 

Schwarz ?-né (szül. ? Anna) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Eger (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Szántó Miksáné (szül. Schlosz Ilona)  

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1882/84 

 

Hol élt még? 

Mátyásföld (Pest vm.), Budapest (kb. 1925/6-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1928 

 

Iskolai végzettség 

Felsőbb leányiskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Schlosz Janka 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 1944 

Háztartásbeli Nincs Nincs Neológ 

Schlosz Gizella 

(Giza) 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 1967 

Osztályigazga

tó a Főnix 

Biztosítónál 

Nincs Nincs Neológ 

Feleki Lászlóné 

(szül. Schlosz 

Aranka) 

Budapest, ? / 

Budapest, 1945 

Varrónő, 

gyermekruha-

szalonja volt 

Nyomdász 

(szedő) 

Nincs Neológ 

Schlosz Regina 

(Rezsi) 

Budapest, ? / 

Budapest, 1962 

Biztosítási 

tisztviselő 

Nincs Nincs Neológ 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schlosz Bertalan  

 

Születési hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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 

Schlosz Bertalanné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1926 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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