Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Apa

Anya

Schwarz Lipót
1865–1929

Schwarz Lipótné
(szül. Friedmann Regina)
1860-as évek–1944

Házastárs
Interjúalany
Testvérek
Schwarz Jenő
1891–1944
Markovics Ernőné
(korábban: Grósz Nándorné)
(szül. Schwarz Etel)
1893–1987
Schwarz Árpád
1897/98–1983
Spitzer Károlyné
(szül. Schwarz Berta)
1900–1945
Szepesi (Schwarz) Samu
1902–1970-es évek
Bozóki Józsefné
(szül. Schwarz Teréz)
1904–1944
Schwarz Adolf
1906–1944
Lichtmann Miklósné
(szül. Schwarz Olga)
1908–1944

Schwarz Ernő
1910

Gyermekek

Schwarz Ernőné
(szül. Katz Helén)
1912–1944
Schwarz Ernőné
(szül. Weisz Erzsébet)
1910-es évek–1980-as
évek

Schwarz Rózsa
1937–1944
Schwarz Sándor
1943–1944
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Schwarz Ernő (zsidó név: Jajszef)

Születési hely és idő
Uppony (Borsod vm.), 1910

Hol élt még?
Ózd (1920-tól), Újpest (1925-től), Rákospalota, Pestújhely (1933-tól),
Pestszenterzsébet (kb. 1936-tól), Budapest (1945-től, közben) New York (2-3
hónap 1960–1962 között), Toronto (6-7 hónap 1960–1962 között)
Iskolai végzettség
Elemi iskola (a hatodik osztályt nem fejezte be)

Foglalkozás
II. világháború előtt: kóser mészáros és húsbolttulajdonos (sógoránál tanulta ki a
mészárosmesterséget Újpesten)
II. világháború után: kóser mészáros, a budapesti hitközség húsboltjaiban
dolgozott
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülei vallásosak voltak, de nem voltak ortodoxok. Az ünnepeket tartották.

Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
–
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
2. honvéd gyalogezred, 1937–1941

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Pécs mellett, Baja, Kőrösmező, Budapest
Bujkálás: Budapest

Mit csinált a háború után?
Előbb a Klauzál téri csarnokban tejtermék-standja volt, majd kóser mészáros
volt.
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Testvérek
Teljes név
Schwarz Jenő
Markovics Ernőné (szül. Schwarz Etel)
Schwarz Árpád
Spitzer Károlyné (szül. Schwarz Berta)
Szepesi Samu (Schwarzból magyarosított)
Bozóki Józsefné (szül. Schwarz Teréz)
Schwarz Adolf
Lichtmann Miklósné (szül. Schwarz Olga)
Születési hely és idő
Jenő: Uppony (Borsod vm.), 1891
Etel: Uppony (Borsod vm.), 1893
Árpád: Uppony (Borsod vm.), 1897/98
Berta: Uppony (Borsod vm.), 1900
Samu: Uppony (Borsod vm.), 1902
Teréz: Uppony (Borsod vm.), 1904
Adolf: Uppony (Borsod vm.), 1906
Olga: Uppony (Borsod vm.), 1908
Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Mindannyian hat elemit jártak, Jenő és Olga talán polgáriba is járt.

Foglalkozás
Jenő: gazdagon házasodott (egy Adler nevű gazdag sajókazai mészáros lányát
vette feleségül), átvette apja upponyi szatócsboltját, majd Sajókazán nyitott
kocsmát, majd Putnokon. Az 1929-es gazdasági világválság idején tönkrement,
1933-ban fölköltözött Pestújhelyre, és az interjúalany hentesüzletében volt
segéd.
Etel: háztartásbeli (Első férje Grósz Nándor, Hatvanban élő fuvaros; meghalt az
első világháborúban. Második férj Markovics Ernő, Hatvanba való, vöröskatona
volt, mint ilyennek, priusza volt, csak éjjeliőrként tudott elhelyezkedni
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Budapesten.)
Árpád: mészáros
Berta: lány korában a nagybácsi miskolci szállodájában dolgozott, majd a férje
boltjában segített. (Férje Vas megyébe való, Egerben volt segéd. Újpesten nyitott
egy kóser mészárszéket, majd Budapesten volt üzletük.)
Samu: Egerben kitanulta a bádogosszakmát, de fűszerüzlete, hentesboltja és
kocsmája volt Szilvásváradon (feltehetően részben a feleség, Kohn Paula – egy
egri lány – hozományából vették. Samu túlélte a koncentrációs tábort, felesége
és Károly fia szintén)
Teréz: lány korában a nagybácsi miskolci szállodájában dolgozott, majd
edényüzlete volt a férjével Sajóvárkonyon.
Adolf: mészáros (Egy miskolci nagybácsi mellett tanulta ki a mesterséget, rövid
ideig egy pesti rokon kóser mészárszékében dolgozott, majd Ózdon nyitott
üzletet. Házasságkötése után 1931 körül felesége /Ilonka/ lakóhelyére,
Aggtelekre költözött anyjával együtt.)
Olga: háztartásbeli (férje az ózdi Tulipán áruházban volt kereskedősegéd)
Hol él/élt?
Jenő: Pestújhely (1933-tól)
Etel: Toronto
Árpád: New York (1913-ban vándorolt ki az Egyesült Államokba.)
Berta: Budapest
Samu: Jeruzsálem
Teréz: Sajóvárkony
Adolf: Aggtelek
Olga: Ózd
Hol élt még?
Jenő: Sajókaza, Putnok
Etel: Ózd, Hatvan, Rákospalota, Budapest
Árpád: Ózd
Berta: Ózd, Újpest
Samu: Ózd, Eger, Szilvásvárad
Teréz: Ózd
Adolf: Miskolc, Újpest, Ózd
Gyerekek?
Jenő: két gyerek (Andor és Katalin – Mindkét gyerek túlélte a háborút; a lány
Ravensbrückben volt az anyjával, az anya is túlélte a koncentrációs tábort.)
Etel: öt gyerek (1. házasság: Grósz László és Margit; László Ági nevű lánya és
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Margit fia – tehát két unoka – Etelkával együtt volt a gettóban, ők
megmenekültek; a két unoka kiment Torontóba, és kivitették a nagyanyjukat,
Etelt is; 2. házasság: Markovics Lajos, Sanyi és Imre.)
Árpád: négy gyerek
Berta: három gyerek (Lili, Bandi és Gyuri)
Samu: két gyerek (Karcsi és Laci; Samu felesége egri származású, Izraelben él;
Samu és Károly fia túlélte a koncentrációs tábort, hazatérésük után az
államosításokig még megvolt a szilvásváradi bolt. Az államosítás után fölköltözött
Budapestre, majd 1958-ban kiment Izraelbe. Károly akkor már ott volt, nem
tudni, mikor ment el. Samu felesége 2003-ban még élt Izraelben, de nem tudni,
hogy ez a feleség azonos-e az elsővel.)
Teréz: öt gyerek (Klára, Ica, Sanyi, Laci és Margit) (Teréz férje Bozóki József
mezőkövesdi bádogos, aki analfabéta volt. A férj, valamint Klára, Ica és az egyik
fiú túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort.)
Adolf: két gyerek (László és Sanyi)
Olga: négy gyerek (Pirkó, Magda, Ági és Zsuzsi; Pirkó túlélte a koncentrációs
tábort, 1956-ban férjével együtt disszidált Kanadába, gyári munkás volt, ma
Torontóban lakik.)
Halálozási hely és idő
Jenő: Kistarcsa, 1944 (Agyonlőtték az internálótáborban.)
Etel: Toronto, 1987 (Kanada) (1. házasságából származó Grósz Laci és Margit
nevű gyermekei elpusztultak a II. világháború során, a körülményekről nincs
információ; László Ági nevű lánya és Margitnak a fia Etelkával együtt volt a
gettóban, ők megmenekültek, László Tomi nevű fia Hatvanban volt az apai
nagyszülőknél, ők elpusztultak.; 2. házasságából származó Markovics Lajos nevű
fia elpusztult a háború során, a körülményekről nincs információ. Etelka férje –
Markovics Ernő – büntetőszázadban halt meg.)
Árpád: New York, 1983 (USA)
Berta: Budapest, 1945 (Berta túlélte a koncentrációs tábort, majd lelőtték az
utcán az oroszok. Férje Kistarcsán pusztult el, mint szocdemet oda internálták (a
háború alatt). Három gyermekük a gettóban pusztult el, amikor az óvoda
bombatalálatot kapott.)
Samu: Jeruzsálem, 1970-es évek (Izrael) (László fia koncentrációs táborban halt
meg.)
Teréz: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Az 5 gyerekből kettő nem élte túl a
koncentrációs tábort. Férje is visszatért.)
Adolf: munkaszolgálat, 1944 (Felesége és két gyermeke Auschwitzban halt
meg.)
Olga: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Pirkó kivételével mindegyik gyermeke
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Auschwitzban pusztult el, férje munkaszolgálatban /?/.)
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Házastárs
Teljes név
Schwarz Ernőné (szül. Katz Helén)
Schwarz Ernőné (szül. Weisz Erzsébet)

Születési hely és idő
Helén: Nagyecsed (Szatmár vm.), 1912
Erzsébet: hely ismeretlen, 1910-es évek

Hol élt még?
Helén: Budapest, Pesterzsébet (kb. 1936-tól)
Erzsébet: Rákospalota, Budapest

Zsidó származású?
Helén: igen (ortodox volt, szigorúan kóser háztartást vezetett, parókát viselt)
Erzsébet: igen

Anyanyelv
Helén: magyar
Erzsébet: magyar

Iskolai végzettség
Helén: elemi iskola
Erzsébet: nincs adat

Foglalkozás
Helén: eladó egy büfében, majd férje kóser hentesüzletében Pesterzsébeten
Erzsébet: háztartásbeli

Halálozási hely és idő
Helén: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Erzsébet: Budapest, 1980-as évek

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Helén: két lánytestvére volt, nincs több adat (apjuk szegény asztalos volt); öcs
(Ungár lány volt a felesége)
Erzsébet: nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Schwarz Rózsa
Schwarz Sándor

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Ortodoxnak nevelték őket.

Születési hely és idő
Rózsa: Pestszenterzsébet, 1937
Sándor: Pestszenterzsébet, 1943

Hol élt még?
Rózsa: –
Sándor: –

Iskolai végzettség
Rózsa: –
Sándor: –

Foglalkozás
Rózsa: –
Sándor: –

Halálozási hely és idő
Rózsa: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Sándor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

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

Teljes név
Schwarz Lipót (zsidó név: Sapszli)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1865

Hol élt még?
Uppony

Halálozási hely és idő
Ózd (Borsod m.), 1929 (1920-ban költöztek Ózdra)

Iskolai végzettség
Valószínűleg jesivába járt

Foglalkozás
Szatócsboltja volt és bőrkereskedő volt

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, minden ünnepet és vallási előírást megtartott.

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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
15 testvére volt

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincsadat

3 anyától, egyik:

Schwarz Károly

Sütödéje volt
Ózdon.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Nincs adat

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat
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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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Nincs adat

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) (zsidó név: Rebeka)

Születési hely és idő
Zubog (Gömör vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
Uppony, Ózd (1920-tól), Aggtelek (kb. 1931/32-től)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nem járt iskolába, analfabéta volt.

Foglalkozás
A férje fűszerüzletében dolgozott, a halála után átvette és folytatta.

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, kóser háztartást vezetett, és minden vallási előírást megtartott.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Friedmann Lina

Bánhorváton élt.

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

(Férje Regina

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

testvére férjének
a testvére)
Friedmann Dávid
(öcs)

Miskolcon élt.

A miskolci

Nincs adat

nagyszálló
bérlője,
virilista volt.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Nincs adat

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat
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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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Nincs adat

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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