


Teljes név

Lázár Gábor (zsidó név: Árje)

Születési hely és idő

Hajdúnánás, 1929 (Magyarország)

Hol élt még?

Debrecen (1930–1933), Vetés (1933/4–1935), Szatmárnémeti (1935–1936), 

Debrecen (1936–1937), Csenger (1938–1940), Vetés (1940–1942), 

Szatmárnémeti (1942–1948), Marosvásárhely (1948–1956), Kovászna (1956 

óta)

Iskolai végzettség

Orvosi egyetem (Marosvásárhely)

Foglalkozás

Orvos

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

gyermekkorában?

Tartották a kóserséget, a hagyományokat, pénteken, szombaton és az 

ünnepekkor elmentek a zsinagógába.

Anyanyelv

Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?

Román, eszperantó (kicsit: francia, német, orosz)

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Fel volt mentve a katonai szolgálat alól

Hol volt a holokauszt idején?

Kivételezett volt a családjával együtt, egy hónapig ültek a szatmárnémeti 

fogházban 1944 júniusában, majd bujkáltak Szatmárnémetiben.

Mit csinált a háború után?

Elvégezte az egyetemet, majd orvos volt



Testvérek

Teljes név

Lázár István (zsidó név: Sie Ben Cvi) (Feleség: Lázár Judit /szül. Jakabovits 

Judit, sz. Nagykároly, 1920-as évek/, zsidó származású, a kolozsvári 

zeneakadémián végzett, zongoratanár, házasságkötés: 1954) 

Születési hely és idő

Hajdúnánás, 1925 (Magyarország)

Anyanyelv

Magyar

Iskolai végzettség

Egyetem (jog) (Kolozsvár)

Foglalkozás

A „Monitorul Oficial” (Hivatalos Közlöny) főszerkesztője volt (1950–1964), 

Izraelben ügyész volt a rendőrségnél, nyugdíjas korában ügyvédi irodát nyitott.

Hol él/élt? 

Rison Lecion (Izrael) (1965 táján vándorolt ki Izraelbe)

Hol élt még?

Debrecen (1930–1933); Vetés (1933/4–1935); Szatmárnémeti (1935–1936); 

Debrecen (1936–1937); Csenger (1938–1940); Vetés (1940–1942); 

Szatmárnémeti (1942–1950); Bukarest (1950–1964)

Gyerekek?

Lázár Péter (Bukarest, 1958), szüleivel vándorolt ki 1965 körül, ma Pardesben 

él (Izrael), nős, két gyermeke van, Maja és Gál

Halálozási hely és idő

–



Házastárs

Teljes név

Lázár Rozália (szül. Orbán Rozália) (Házasságkötés: 1958) (Kovásznai család, 

apja asztalos volt)

Születési hely és idő

Kovászna, 1933 (Románia)

Hol élt még?

–

Zsidó származású?

Nem

Anyanyelv

Magyar

Iskolai végzettség

Gimnázium

Foglalkozás

Tisztviselő

Halálozási hely és idő

–

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Fazekas Terézia (Kovászna, 1934 /Románia/), Szatmárnémetiben él, férj: 

Fazekas György, van egy fiuk, Fazekas Attila, nős, egy lánya van



Gyermekek

Teljes név

Lázár Tibor (Feleség szül. 1960, matematikatanár)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?

Reformátusnak van keresztelve, annak is tartja magát, de adófizető tagja a 

brassói zsidó hitközségnek, ahova Kovászna is tartozik. 

Születési hely és idő

Kovászna, 1959

Hol élt még?

–

Anyanyelv

Magyar

Iskolai végzettség

Faipari szaklíceum (technikum), Kézdivásárhely

Foglalkozás

Bútorgyárban technikus

Halálozási hely és idő

–

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

Nincs



Teljes név

Lázár József (zsidó név: Cvi) 

Születési hely és idő

Nagybánya, 1891 (Szatmár vm.)

Hol élt még?

Patóháza (gyerekkor); Szatmárnémeti; Zsírospuszta (kb. 1918/9–1924); 

Hajdúnánás (1925–1930); Debrecen (1930–1933); Vetés 1933/4–1935); 

Szatmárnémeti (1935–1936); Debrecen (1936-1937); Csenger (1938–1940); 

Vetés (1940–1942); Szatmárnémeti (1942-től)

Halálozási hely és idő

Szatmárnémeti, 1949 (Románia)

Iskolai végzettség

Felső kereskedelmi (Szatmárnémeti) 

Foglalkozás

Tisztviselő – uradalmi intéző – szállodát bérelt – gazdálkodott

Mennyire volt vallásos? 

Ortodox családból származott, péntek este, szombaton és a nagyünnepekkor 

járt a zsinagógába.

Anyanyelv

Magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Az I. világháború idején a közös hadseregben főhadnagyi rangban harcolt a 

galíciai, orosz, szerb, román fronton, városparancsnok volt Găeşti-en (1916-

ban).

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név Szül./hal. 

hely és idő

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?



Lázár Lajos 

(öcs)

Patóháza 

(Szatmár 

vm.), 1890-

es évek / 

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelorszá

g) 

Szamoskóród

on éltek.

Földbirtoko

s 

Lázár Lajosné 

(szül. 

Meszinger 

Laura)

Weisz Anna 

(sz. Lázár 

Anna), alijázott 

Izraelbe a 

második 

világháború 

után, ott él.

Tartották a 

kóserséget, 

ünnepekkor 

jártak a 

zsinagógába.

Lázár Sándor 

(öcs)

Patóháza 

(Szatmár 

vm.), 1890-

es évek / 

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelorszá

g)

Szatmárnéme

tiben élt a 

szülőkkel.

Gazdálkod

ó, „segített 

Lajos 

testvéréne

k”. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt 

gyermeke.

Nincs adat



Farkas Sá 

muelné (szül. 

Lázár Laura) 

(húg)

Patóháza 

(Szatmár 

vm.), 1890-

es évek / 

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelorszá

g)

Turcon éltek.

Háztartásb

eli

Farkas 

Sámuel

(1) Farkas 

Miklós, az 

1960-as 

években 

kivándorolt 

Amerikába, ott 

meghalt, 

három gyereke 

van;

(2) 

Rosensamen 

Ibolya (szül. 

Farkas Ibolya), 

Szinérváralján 

élt, ahol orvos 

volt a férje, 

Dr. 

Rosensamen 

Ferenc, volt 

két gyerekük, 

ikrek, akik az 

anyjukkal 

együtt a 

deportálásban 

meghaltak. Dr. 

Rosensamen 

Ferenc 

hazatért a 

deportálásból, 

majd külföldre 

távozott.

Tartották a 

kóserséget, 

ünnepekkor 

jártak a 

zsinagógába



Katz Ignácné 

(szül. Lázár 

Ilona) (húg)

Patóháza 

(Szatmár 

vm.), 1890–

1900-as 

évek / 

Auschwitz, 

1944 

(Lengyelorszá

g) 

Temesváron 

laktak, 1940 

után 

átköltöztek 

Szatmárnéme

tibe.

Háztartásb

eli

Katz Ignác Nem volt 

gyerekük.

Nincs adat

Lázár Láli 

(öcs)

Patóháza 

(Szatmár 

vm.), 1900-

as évek / 

Szatmárnéme

ti, ?

Fiatalon 

meghalt, 

Szatmárné

metiben 

van 

eltemetve 

a zsidó 

temetőben

.

Nem volt Nem volt 

gyereke.

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Kivételezett volt – mint 75%-os, első világháborús hadirokkant – a családjával 

együtt, egy hónapig ültek a szatmárnémeti fogházban 1944 júniusában, majd a 

nyilas hatalomátvétel után bujkáltak Szatmárnémetiben.

Mit csinált a háború után?

Rendőrparancsnok volt Szatmárnémetiben, majd tisztviselő a zsidó kórházban.



Teljes név

Lázár Jenő

Születési hely és idő

Hely ismeretlen, ca. 1862

Hol élt még?

Patóháza, Szatmárnémeti (kb. 1920-tól)

Halálozási hely és idő

Szatmárnémeti, ca. 1938 (Románia)

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Gazdatiszt

Mennyire volt vallásos? 

Ortodox zsidó volt, szigorúan tartották a kóserséget.

Anyanyelv

Jiddis

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

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.



Teljes név

Lázár Jenőné (szül. Stein Jozefa, Pepinek szólították a családban)

Születési hely és idő

Nincs adat

Hol élt még?

Patóháza, Szatmárnémeti (kb. 1920-tól)

Halálozási hely és idő

Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Ortodox volt, le volt vágva a haja, mindig parókát viselt.

Anyanyelv

Jiddis

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név Szül./hal. 

hely és idő

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Gettó: Szatmárnémeti

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)



Teljes név

Lázár Sára (szül. Groszman Sára) (Házasságkötés: 1924)

Születési hely és idő

Nagykálló (Szabolcs vm.), 1899

Hol élt még?

Zsírospuszta (1924) (Nagykálló mellett); Hajdúnánás (1925–1930); Debrecen 

(1930–1933); Vetés 1933/4–1935); Szatmárnémeti (1935–1936); Debrecen 

(1936-1937); Csenger (1938–1940); Vetés (1940–1942); Szatmárnémeti 

(1942–1950); Bukarest (1950–)

Halálozási hely és idő

Bukarest, 1955 (Románia)

Iskolai végzettség

Elemi iskola (hat osztály)

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Tartotta a kóserséget és a hagyományokat, de nem volt levágva a haja.

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

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?



Vértes 

Móricné (szül. 

Groszman 

Malvin) 

(nővér)

Nagykálló, 

1880-90-es 

évek/ ?, 

1944

Zsírospusztán 

(Nagykálló 

mellett) 

éltek.

Háztartásb

eli

Vértes Móric, 

uradalmi 

intéző volt. 

(1) Vértes 

András, 

Budapesten 

volt egy erdei 

termék 

vállalatnak a 

vezérigazgatój

a a II. 

világháború 

után;

(2) lány, 

Mátészalkán 

volt egy 

orvosnak a 

felesége, 

meghalt ő is, a 

férje is a 

deportálásban.

Nincs adat

László 

Józsefné 

(szül. 

Groszman 

Erzsébet) 

(nővér)

Nagykálló, 

1890-es 

évek / 

Budapest, ?

Debrecenben 

éltek, ő 

gondozta a 

szüleit, 

Groszman 

Károlyt és 

Károlynét a 

háború után. 

Miután a 

szülők 

meghaltak, 

Budapestre 

költözött 

István fiával.

Háztartásb

eli

László József, 

meghalt a II. 

világháború 

előtt

(1) László 

István, 

szakszervezeti 

funkcionárius 

Budapesten, 

nőtlen, 45 

éves korában 

meghalt;

(2) László 

László, baleset 

következtében 

halt meg a 

deportálás 

előtt

Nincs adat



Fülöp Lajosné 

(szül. 

Groszman 

Rebeka) 

(nővér)

Nagykálló, 

1890-es 

évek / ?, 

1944 

(deportálás)

Nyíregyházán 

éltek.

Háztartásb

eli

Fülöp Lajos, 

nyomdája 

volt 

Nyíregyházán

(1) Fülöp Lili, 

alijázott 

Izraelbe a II. 

világháború 

után, Haifán 

élt, 2004-ben 

halt meg;

(2) lány, 

meghalt a 

deportálásban;

(3) lány, 

meghalt a 

deportálásban.

Nincs adat

Gál 

(Groszman) 

Jenő (öcs)

Nagykálló, 

1900-as 

évek / ?, 

1945 (a 

nyilasok 

hurcolták el 

Budapestről)

Tisztviselő Volt felesége, 

Budapesten 

halt meg a 

háború után.

(1) Szántó ?-

né (szül. Gál 

Ágnes), 

Budapesten él

(2) Gál 

György, 

munkaszolgála

tos volt, nem 

tért haza.

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Kivételezett volt a családjával együtt, egy hónapig ültek a szatmárnémeti 

fogházban 1944 júniusában, majd a nyilas hatalomátvétel után bujkáltak 

Szatmárnémetiben.

Mit csinált a háború után?

Háztartásbeli volt.



Teljes név

Groszman Károly

Születési hely és idő

Hely ismeretlen, 1860/70-es évek

Hol élt még?

Szakoly, Debrecen (1930-as évektől)

Halálozási hely és idő

Debrecen (Hajdú-Bihar m.), 1949/50 

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Uradalmi intéző

Mennyire volt vallásos? 

Nem voltak ortodoxok, de tartották a zsidó tradíciókat.

Anyanyelv

Magyar

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

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria)

Mit csinált a háború után?

Debrecenben élt.



Teljes név

Groszman Károlyné (szül. Czóbel Veronka)

Születési hely és idő

Hely ismeretlen, 1860/70-es évek

Hol élt még?

Szakoly, Debrecen (1930-as évektől)

Halálozási hely és idő

Debrecen (Hajdú-Bihar m.), 1949/50 

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Megtartotta a zsidó tradíciókat, de nem volt levágva a haja.

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

Foglalkozá

s

Házastárs 

adatai

Gyerekek 

adatai

Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria)

Mit csinált a háború után?

Debrecenben élt.


