Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Weisz Mihály
?–?

Weisz Cecília
(szül. Hopper
Cecília)
?–?

Laufer Mór
?–?

Anyai nagyanya

Laufer Mina
(szül. Smatana
Mina)
1860-as évek –
1938

Apa

Anya

Weisz József
1893 – 1944 vagy 1945

Weisz Irma
(szül. Laufer Irma)
1896–1991

Testvérek
Braunfeldová Alžbeta
(szül Weisz Erzsébet)
1921–1998
Rujderová Zuzana
(szül. Weisz
Zsuzsanna)
1924

Házastárs
Interjúalany
Klára Kováčová-Kohnová
(szül. Weisz Klára)
1926

Ondrej Kováč-Kohn
(szül. Kohn Andor)
1924–2003

Gyermekek
Marta Kováčová-Kohnová
1948–1948
Mária Kováčová(-Kohnová)
1950
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Klára Kováčová (szül. Weisz Klára) [Az interjúból kitűnik, hogy nem hivatalosan
ugyan, de “visszavette” a férj eredeti nevét is: Kováčová-Kohnová.]

Születési hely és idő
Csúz, 1926 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Nagyölved (1946–1959); Érsekújvár (1959 óta)

Iskolai végzettség
Zsidó elemi iskola Csúzon

Foglalkozás
1946–1959: bolti eladó, 1959–1968: betanított munkás. 1968-ban
leszázalékolták.

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Ortodox zsidó családban nevelkedett. Szülei háztartása kóser volt, apja
rendszeresen eljárt a zsinagógába. Minden ünnepet megtartottak. Bizonyos
értelemben ma is megtartja a szombatot: nem főz, nem mos, igyekszik nem
utazni.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Szlovák
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Nagysurány, Komárom
Koncentrációs tábor: Birkenau, Krakkó, Auschwitz, Gebhardsdorf vagy Friedeberg
(Lengyelország), Kratzau (Cseh–Morva Protektorátus)
Halálmenet: Gebhardsdorf vagy Friedeberg – Kratzau
Mit csinált a háború után?
1946-ban férjhez ment, dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Braunfeldová Alžbeta (szül. Weisz Erzsébet) (Első házasság: 1938 körül. Első
férj: Gleizner Béla kürti lakos – meghalt a holokauszt során, valószínűleg
munkaszolgálatosként. Második férj: Braunfeld Sándor. Második házasság: 1940es évek vége.)
Alžbeta anyjával és testvéreivel együtt, azonos táborokban élte túl a
holokausztot.
Rujderová Zuzana (szül. Weisz Zsuzsanna) (Férj: Rujder Martin, sz. 1922,
Vásárút /Csehszlovákia/, a holokauszt alatt Mauthausenban és Günskirchenben
volt; házasságkötés: 1952)
Zuzana anyjával és testvéreivel együtt, azonos táborokban élte túl a
holokausztot.
Születési hely és idő
Alžbeta: Csúz, 1921 (Csehszlovákia)
Zuzana: Csúz, 1924 (Csehszlovákia)

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
Alžbeta: elemi iskola, majd varrónőnek tanult (Érsekújvárott), ill. szabást tanult
(Budapesten)
Zuzana: zsidó elemi iskola Csúzon
Foglalkozás
Alžbeta: a háború után bolti eladó
Zuzana: munkás

Hol él/élt?
Alžbeta: Érsekújvár
Zuzana: Nyitra (1973 óta)
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Hol élt még?
Alžbeta: Kürt (1. házassága alatt)
Zuzana: Érsekújvár (1959–1973)

Gyerekek?
Alžbeta: Tibor (sz. 1951)
Zuzana: lány, fiú (Karol, sz. 1959)

Halálozási hely és idő
Alžbeta: Érsekújvár, 1998 (Szlovákia)
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Házastárs
Teljes név
Ondrej Kováč-Kohn (szül. Kohn Andor) (Névváltoztatás: 1945 után)
(Házasságkötés: 1946) (Mindkét szülője és Márta nevű nővére /sz. 1922/
koncentrációs táborban pusztult el.)
Születési hely és idő
Zselíz, 1924 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Nagyölved (1946–1959); Érsekújvár (1959-től)

Zsidó származású?
Igen (Munkaszolgálatos volt, majd Mauthausenban és Günskirchenben volt.)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Nincs adat (Budapesten bőrdíszművességet tanult.)

Foglalkozás
Gabonafelvásárló

Halálozási hely és idő
Érsekújvár, 2003 (Szlovákia)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Kohn Márta, Zselíz, 1922 (Csehszlovákia) – koncentrációs tábor, 1944
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Gyermekek
Teljes név
Marta Kováčová-Kohnová (1948-ban született Nagyölveden, néhány hetes
korában meghalt. Hivatalosan Kováčová a család vezetékneve, de a sírköveken
szerepel a Kohn / Kohnová név is.)
Mária Kováčová-Kohnová
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Igen

Születési hely és idő
Mária: Nagyölved, 1950 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Mária: Nagyölved (1950–1959); Érsekújvár (1959 óta)

Iskolai végzettség
Mária: közgazdasági középiskola Nagysurányban

Foglalkozás
Mária: közgazdász

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Mária: nem házas, nincs gyermeke
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Apa

Teljes név
Weisz József

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1893

Hol élt még?
Csúz

Halálozási hely és idő
Dachau, 1944 vagy 1945 (Németország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Élelmiszerboltja volt Csúzon.

Mennyire volt vallásos?
Minden szombaton eljárt a zsinagógába, mindig fedett fejjel járt (kalapot
hordott).

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

Foglalkozás

idő
Háztartásbeli

Házastárs

Gyerekek adatai

Mennyire voltak

adatai

vallásosak?

Schwarzstein ?, Imre

Ortodox

Schwarzstein ?-

?, ? / ?, ? (Izrael)

né (szül. Weisz

Budapesten éltek,

hitoktató volt,

Zoltán

Berta)

Berta Budapesten

fiatalon halt

Rozália (Vele

élte túl a

meg, talán az

Kovacova

holokausztot, majd

1920-as

találkozott

kivándorolt

években.

Auschwitzban,
Budapestről, az

Izraelbe.

utcáról hurcolták el
Magyarország
német megszállása
után, több adat
nincs róla)
Patak Gyula,

Gizella – túlélte a

Túlélte a háborút.

házmester volt,

holokausztot

Budapesten éltek.

túlélte a

(Budapesten

háborút.

bujkált)

Patak Gyuláné

?, ? / ?, ?

(szül. Weisz
Helén)

Háztartásbeli

Ortodox

Árpád – baleset
következtében halt
meg a háború előtt
Vilma – túlélte a
holokausztot
(Budapesten
bujkált)
Teréz – túlélte a
holokausztot
(Budapesten
bujkált)
Weisz Móric

?, ? / ?, 1944 vagy

Lókereskedő

Neuhauz Helén

Laci – születésétől

1945

– koncentrációs beteg volt,

Koncentrációs

táborban

intézetben élt.

táborban pusztult

pusztult el.

Irén –

Ortodox
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el.

koncentrációs

Kéménden lakott.

táborban pusztult
el.
Pali – túlélte a
koncentrációs
tábort, Léván
lakott.
Tibor túlélte a
koncentrációs
tábort, kivándorolt
Izraelbe.
Nándor –
koncentrációs
táborban pusztult
el.
Manci –
koncentrációs
táborban pusztult
el.

Weisz Róza

?, ? / ?, ?

Nincs adat

Nem volt

Gyermektelen

Ortodox

férjnél.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Nagysurány, Komárom
Koncentrációs tábor: Birkenau (Lengyelország), Dachau (Németország) (ott
meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Weisz Mihály
(Csak annyi tudható róla, hogy 1923 előtt meghalt.)

Apai nagyanya
Teljes név
Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)
(Csak annyi tudható róla, hogy Weisz Mihály második felesége volt, Galántán
/Pozsony vm./ született, és szlovák volt az anyanyelve. Még 1923 előtt meghalt.)
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Anya

Teljes név
Weisz Irma (szül. Laufer Irma) (Házasságkötés: 1920)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1896

Hol élt még?
Csúz (1920–1959); Érsekújvár (1959–1973); Nyitra (1973–1991)

Halálozási hely és idő
Nyitra, 1991 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidó volt. Kóser háztartást vezetett, minden ünnepet betartott.
Zsinagógába csak a nagyünnepek alkalmából járt.

Anyanyelv
Szlovák

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

Mennyire

adatai

voltak
vallásosak?

Blum Gyula,

Fiú – túlélte a

(Lengyelország)

koncentrációs

holokausztot,

Csúzon laktak.

táborban pusztult már meghalt

Blum Gyuláné

?, ? / Auschwitz, 1944

(szül. Laufer
Bella)

Háztartásbeli

el.

Ortodox

Árpád, túlélte
a holokausztot,
ma Izraelben
él, 7 gyermeke
van.
Lány – 8
hónapos
gyermekével
együtt
megölték
Auschwitzban.

Gürtler Jenő

Fiú, túlélte a

1945

Koncentrációs

koncentrációs

Koncentrációs táborban

táborban pusztult tábort, de már

pusztult el, Budapestről

el.

meghalt.

Gancz Jolán

Fiú – túlélte a

1945

Koncentrációs

koncentrációs

Koncentrációs táborban

táborban pusztult tábort.

pusztult el.

el.

Gürtler Margit

?, ? / ?, 1944 vagy

(szül. Laufer
Margit)

Háztartásbeli

Ortodox

hurcolták el őket, ahol
bujkáltak, de valaki
följelentette őket.
Csúzon éltek.
Laufer Ernő

?, ? / ?, 1944 vagy

Pék

Ortodox

Lány –
családjával

Érsekújváron laktak.

együtt
elpusztult a
holokauszt
során.
Laufer Simi

? Etus

2 lány, az egyik Ortodox

1945

Koncentrációs

túlélte a

Koncentrációs táborban

táborban pusztult koncentrációs

pusztult el.

el.

?, ? / ?, 1944 vagy

Nincs adat

tábort, ma
Angliában él.
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Nagysurány, Komárom
Koncentrációs tábor: Birkenau, Krakkó, Auschwitz, Gebhardsdorf vagy Friedeberg
(Lengyelország), Kratzau (Cseh–Morva Protektorátus)
Halálmenet: Gebhardsdorf vagy Friedeberg – Kratzau
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Anyai nagyapa
Teljes név
Laufer Mór
Csak annyi tudható róla, hogy Nagytapolcsányban élt, ott is halt meg, de az
évszám ismeretlen. Pék volt.

Anyai nagyanya
Teljes név
Laufer Mina (szül. Smatana Mina)

Születési hely és idő
Nagytapolcsány (Nyitra vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Nagytapolcsány, 1938 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli
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Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, kóser háztartást vezetett, mindig fedett fejjel járt, de nem viselt
parókát.

Anyanyelv
Szlovák, német

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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