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Schwimmer Ábrahám 
1895–1944 

Anya 
 

Schwimmer Ábrahámné 
(szül. Rosenberg  Dóra) 

1894–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Schwimmer  ? 

?–? 
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nagyanya 

 
? Livse 

? – 1928 v. 1929 

Gyermekek 
 

Schwimmer Éva  
1946 

Schwimmer Dóra 
1947 

Schwimmer Dávid 
1958 

 

Házastárs 
 

Schwimmer Jenőné 
(szül. Blobstein 

Gyöngyi) 
1921 

Interjúalany 
 

Schwimmer Jenő 
1921 

Testvérek 
 

Schwimmer József  
1920–1963 

Schwimmer Ludvig 
1923 

Schwimmer Fülöp 
1925 

Schwimmer Nándor 
1927 

Anyai 
nagyanya  

 
Nincs adat 

Anyai 
nagyapa  

 
Rosenberg ? 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Schwimmer Jenő (zsidó név: Jakov) 

 

Születési hely és idő 

Munkács, 1921 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Négy elemi és három osztály ipari iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: szabó a családi műhelyben 

Háború után: készruhaboltban eladó, állami vállalatnál szabó  

 

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

gyermekkorában? 

A szülők a kevésbé vallásos munkácsiak közé tartoztak. A háztartás kóser volt. 

Apja minden péntek este és szombaton templomba ment, és gyermekeit is 

magával vitte. Anyja csak nagyünnepen ment el a zsinagógába. Mindent ünnepet 

megtartottak. “De nem voltak túl vallásosak. Rendes magyar zsidók voltak. 

Rendesen öltözködtek, nem olyan srámlisan. Apám rendes kalapot, rendes 

kabátot viselt. Anyám is hordott parókát, mert akkor olyan nem volt, hogy zsidó 

ne hordjon parókát. Otthon nem, csak ha a városba mentek vagy a templomba, 

vagy valahova sétálni.”  

 

Anyanyelv 

Jiddis, magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Cseh, orosz 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Munkaszolgálatos volt 1942–1944 októbere között.   

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Mohács, Újvidék, Debrecen, Ublja, Lengyelország, Holubina, 

Rákos stb. 

 

Mit csinált a háború után? 

Kereskedelemben, ruhaboltban dolgozott, és mellette szabó volt, privát munkát 

végzett. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Schwimmer József 

Schwimmer Ludvig 

Schwimmer Fülöp 

Schwimmer Nándor 

 

Születési hely és idő 

József: Munkács, 1920 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Ludvig: Munkács, 1923 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Fülöp: Munkács, 1925 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Nándor: Munkács, 1927 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek: jiddis, magyar 

 

Iskolai végzettség 

József: négy elemi, három osztály ipari iskola 

Ludvig: polgári iskola 

Fülöp: négy elemi, három osztály ipari iskola 

Nándor: négy elemi, három osztály ipari iskola 

 

Foglalkozás 

József: gyári munkás 

Ludvig: kereskedő 

Fülöp: szabó 

Nándor: szabó 

 

Hol él/élt?  

József: Munkács (Szovjetunió) 

Ludvig: Amerikai Egyesült Államok 

Fülöp: Izrael (1945-ben ment el) 

Nándor: Izrael (1945-ben ment el) 

 

Hol élt még? 

József: – 

Ludvig: Munkács, Izrael (1945-ben ment el) 

Fülöp: Munkács 
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Nándor: Munkács 

 

Gyerekek? 

József: nincs adat 

Ludvig: Chaem, Lájbi 

Fülöp: nincs adat 

Nándor: nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

József: Munkács, 1963 (Szovjetunió) (1940-ben munkaszolgálatos volt, átszökött 

a Szovjetunióba, letartóztatták, Komiban volt lágerben.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Schwimmer Jenőné (szül. Blobstein Gyöngyi) (Házasságkötés: 1945) 

 

Születési hely és idő 

Munkács, 1921 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen [Az interjúból nem derül ki egyértelműen, hogy Auschwitzban volt-e vagy 

munkatáborban.] 

 

Anyanyelv 

Jiddis, magyar 

 

Iskolai végzettség 

Első Kereskedelmi Akadémia (Munkács) 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: tisztviselő 

Háború után: háztartásbeli 

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Lánytestvér: Fájgi Amerikában él, nagyon vallásos (túlélte a deportálást) 

Öcs: Izraelben élt, 2000 körül halt meg, (túlélte a deportálást). 

Öcs: 1927-ben született Munkácson, túlélte a deportálást, jelenleg is Munkácson 

él. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Schwimmer Éva (zsidó név: Szure Henye) 

Schwimmer Dóra (zsidó név: Dvajre) 

Schwimmer Dávid (zsidó név: Dovet) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidónak nevelték őket. Éva és Dóra férjei orosz zsidók, orosz iskolába jártak, a 

zsidó dolgokról nem tudnak semmit. Dávid felesége rigai zsidó, megtartják az 

ünnepeket, de nem túl vallásosak. 

 

Születési hely és idő 

Éva: Munkács, 1946 (Szovjetunió) 

Dóra: Munkács, 1947 (Szovjetunió) 

Dávid: Munkács, 1958 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Éva: – 

Dóra: – 

Dávid: Riga (oda házasodott), jelenleg Berlinben élnek  

 

Iskolai végzettség 

Éva: felső kereskedelmi főiskola (Kijev) 

Dóra: általános iskola (10 osztály) 

Dávid: általános iskola (10 osztály) 

 

Foglalkozás 

Éva: kereskedelemben dolgozott 

Dóra: kereskedelemben dolgozott 

Dávid: gyári munkás, lakatos 

 

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

Éva gyermekei: Lida, Igor (Igor 2001-ben kivándorolt Izraelbe, burkolóként 

dolgozik, két gyermeke van) (Éva férje beszerzőként dolgozott) 

Dóra gyermekei: Viktor, Zsenya (Viktor számítógépekkel foglalkozik, fia 

[dédunoka] kb. 1981-ben született; Zsenya kivándorolt Izraelbe, könyvelő, egy 

fia van) (Dóra férje lakatos volt) 

Dávid gyermeke: Leana (Riga, 1983) (Berlinben él a szüleivel együtt) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schwimmer Ábrahám 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, háztartásuk kóser volt. A szülők a kevésbé vallásosak közé 

tartoztak Munkácson, az apa a nagy zsinagógába [sílbe (sulba)] járt, a 

munkásembereknek az volt a fő templomuk, de az is ortodox volt. Nem a haszid 

zsidók viseletében jártak: “Rendesen öltözködtek, nem olyan srámlisan. Apám 

rendes kalapot, kabátot hordott.”  

 

Anyanyelv 

Jiddis, magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban szolgált a hadseregben, hadirokkant lett. (Fél szemére 

megvakult, egyik karjában golyó maradt.)  

 

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? 

3 idősebb báty 

 

 

Munkácson 

születtek, ott is 

éltek, 

Auschwitzban 

pusztultak el 

családjukkal 

együtt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Schwimmer 

Márton (zsidó 

név: Morthe)  

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), évszám 

ismeretlen – 

Budapest, 1958 

(Az első 

világháború után 

költözött 

Budapestre 

családjával 

együtt.) 

Szabó Nincs adat Schwimmer Ilonka 

Schwimmer Ernő 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schwimmer ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács, 1920-as évek eleje (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt előtte. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schwimmer ?-né (zsidó név: Livse) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács, 1928 vagy 1929 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagymama kóser konyhát vitt, vallásos volt. Hagyományosan öltözködött, 

hosszú ruhában járt, és kendőt viselt. Ha elment otthonról, parókát is hordott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, 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 előtte. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Schwimmer Ábrahámné (szül. Rosenberg Dóra) (zsidó név: Dvajre) 

(Házasságkötés: 1919) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosak voltak, a háztartás kóser volt, az anya ünnepen eljárt a zsinagógába, 

az ünnepeket előírásosan megtartották. “De nem voltak túl vallásosak. Rendes 

magyar zsidók voltak. Rendesen öltözködtek, nem olyan srámlisan. Anyám is 

hordott parókát, mert akkor olyan nem volt, hogy zsidó ne hordjon parókát. 

Otthon nem, csak ha a városba mentek vagy a templomba, vagy valahova 

sétálni.”  
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Anyanyelv 

Jiddis, magyar 

 

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 (Több 

testvére volt, 

mindegyik 

elpusztult 

Auschwitzban  a 

családjával 

együtt.) 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rosenberg ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács, 1927 (?) (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt előtte. 

  



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Rosenberg ?-né (?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Munkács 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács, 1927 (?) (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt előtte. 
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