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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Szántó Olivér (Zsidó név: David Almelah Avram-Icok) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1933 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Tövis (1933–1941); Gyulafehérvár (1941–1944); Marosvásárhely (1944 ősze óta, 

közben 1950-es évek első felében 4-5 év Bukarest, főiskolai tanulmányok)  

 

Iskolai végzettség 

Egészségügyi technikum (Marosvásárhely), befejezetlen főiskola (4-5 év 

katonaorvosi képzés Bukarestben a katonai főiskolán)  

 

Foglalkozás 

Közegészségügyi asszisztens 

 

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

gyermekkorában? 

Nem volt a család vallásos, és nemigen tartották a hagyományokat sem. 

Pészahkor elmentek a zsinagógába, pászkát ettek, de edényeket nem cseréltek. 

Pászka és pászkaliszt mindig volt otthon. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

(A katonai főiskolán töltött éveket betudták katonai szolgálatnak. Ezért nem volt 

sorkatona.) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Gyulafehérvár (1941–1944) 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte az Egészségügyi Technikumot, járt négy-öt évet katonai főiskolára 

(katonaorvosnak tanult, de külföldi rokoni kapcsolat miatt eltávolították a 

főiskoláról). Járványügyi asszisztensként dolgozott, megnősült. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Szántó Tamás (Felesége varrónő, nem zsidó származású, református vallású, a 

gyerekeket megkeresztelték.) 

 

Születési hely és idő 

Tövis, 1938 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Fémipari technikum 

 

Foglalkozás 

Művezető a marosvásárhelyi bútorgyárban. 

 

Hol él/élt?  

Marosvásárhely (1945 óta) 

 

Hol élt még? 

Tövis (1938–1941); Gyulafehérvár (1941–1945) 

 

Gyerekek? 

Melinda (áttelepült Magyarországra, itteni férfihoz ment feleségül, ma egy 

Szolnok melletti községben élnek, gyári munkás, két fia van); Teréz (férjével és 

két gyermekével együtt települt át Magyarországra, ugyanabban a Szolnok 

melletti községben él, mint a nővére, szintén gyári munkás). Egyikük házastársa 

sem zsidó származású, mindegyik gyerek meg van keresztelve. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Szántó Éva-Anna (szül. Balás Éva-Anna) (Házasságkötés: 1959) 

 

Születési hely és idő 

Medgyes, 1933 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Bukarest (1950-es évek eleje, 3 év, egyetemi tanulmányok), Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

3 év „Construcţii Maşini” Egyetem (Bukarest) (betegség miatt nem tudta 

befejezni); felsőfokú szakkönyvtáros iskola (Marosvásárhely) 

 

Foglalkozás 

Műszaki rajzoló, majd könyvtáros 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1998 (Románia) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Balás Csaba: Medgyes, 1935 (Románia), testneveléstanár 

Balás Árpád: Medgyes, 1937 (Románia), földrajztanár és szakíró 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Szántó Ervin (Zsidó név: Eisig Halevi) 

 

Születési hely és idő 

Szekszárd (Tolna vm.), 1902  

 

Hol élt még? 

Fiume (1900-as évek eleje), Budapest, Marosvásárhely (1920-as évek vége, 

1930-as évek eleje), Tövis (1932–1940), Marosvásárhely (1940-től: mint magyar 

állampolgárnak, a második bécsi döntés után el kellett hagynia a Dél-Erdélyben 

lévő Tövist)  

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1990 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (vegyészmérnök) (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Második világháború előtt: fakereskedő (előbb sógora cégénél alkalmazott, majd 

a házasságkötése után apósa vett neki Gyulafehérváron egy önálló fatelepet). 

Második világháború után: textilszövetkezet vezetője, majd bérelszámolócsoport 

vezetője ugyanott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyünnepekkor elment a zsinagógába, Pészahkor csak pászkát evett, de szédert 

nem vezetett. Nem tartotta be a kóserséget. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 7



 8

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat (Valószínűleg volt katona, mert tartalékosként tartották nyilván.) 

 

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? 

Elekes Miksáné 

(szül. Szántó 

Etelka) 

(beceneve Elza) 

Szekszárd (Tolna 

vm.), 1894 / 

Hedera, 1967 

(Izrael) 

Férje halála 

után, az 1950-es 

évek elején 

alijázott. 

Piskitelepen, 

majd az 1930-as 

évektől 

Marosvásárhelye

n éltek. 

Háztartásbeli Elekes Miksa, 

fakereskedő, az 

Elekes és Darvas 

cég igazgatója, 

mint I. 

világháborús 

hadirokkant 

mentesült a 

deportálástól, 

1948-ban meghalt 

Nincs adat Vallásosak voltak. 

Szántó Jenő 

 

 

Szekszárd (Tolna 

vm.), 1896 / 

Budapest, 1944 

A Dunába lőtték 

a nyilasok. 

Nincs adat Zsidó feleség, 

túlélte a 

holokausztot 

Két fiú, az egyik 

meghalt az 

1930-as 

években, a 

másikat a 

Dunába lőtték 

1944-ben. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Szántó József 

 

 

Szekszárd (Tolna 

vm.), 1898 / 

Trieszt, 1965 

(Olaszország) 

Kereskedő 

(műanyagbolt

ja volt) 

Volt feleség, nincs 

adat 

Nem voltak Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Bácskertes (1943) 

Gettó: Marosvásárhely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Bunzlau (Lengyelország) 
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Mit csinált a háború után? 

Egy kisipari szövetkezetben volt vezető, Marosvásárhelyen. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Szántó Bernát (Ackerhaldról magyarosítva még nősülése előtt) 

 

Születési hely és idő 

Szekszárd (Tolna vm.), 1870 körül 

 

Hol élt még? 

Fiume (1900-as évek eleje); Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1936 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Szabómester 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem volt vallásos, mindig a neológokhoz tartoztak. Kóser háztartás sem 

volt a nagyszülőknél. Valószínű, hogy nagyünnepekkor olykor elmentek a 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Vagy a közös hadseregben, vagy a honvédségnél szolgált, az első világháborúban 

harcolt. 

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Szántó Bernátné (szül. Königstein Katalin)  

 

Születési hely és idő 

Szekszárd (Tolna vm.), 1862 

 

Hol élt még? 

Fiume (1900-as évek eleje); Budapest (?–1936); Marosvásárhely (1936–1944; 

férje halála után lányához költözött) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem vezetett kóser háztartást, de valószínű, hogy nagyünnepekkor elment a 

zsinagógába. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Szántó Edit (szül. Weissberger Edit) (Házasságkötés: 1932) 

 

Születési hely és idő 

Tövis (Alsó-Fehér vm.), 1908 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Nagyszeben, Marosvásárhely (kb. 1918–1926; középiskolás évek); 

Gyulafehérvár (1941–1945); Marosvásárhely (1945-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1990 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi (Marosvásárhely) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli. 

A háború után: tisztviselő egy kisipari szövetkezetben. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem vezetett kóser háztartást, nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar (jól beszélt románul, németül, angolul, olaszul, franciául) 

 

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? 

Nem voltak      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Gyulafehérvár (1941–1945) 

 

Mit csinált a háború után? 

Marosvásárhelyen élt a családjával, tisztviselő volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weissberger Bertalan  

 

Születési hely és idő 

Tövis (Alsó-Fehér vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Gyulafehérvár (1941-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Gyulafehérvár, 1947 vagy 1948 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (valószínűleg elemi iskola) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar (a családban németül beszéltek) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A közös hadseregben, 1914-ben  

 

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? 

Nem voltak      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Gyulafehérvár 

 

Mit csinált a háború után? 

Már idős volt, eladott háza árából élt. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weissberger Bertalanné (szül. Mezei Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Tövis (?–1941); Gyulafehérvár (1941–1947 vagy 1948); Marosvásárhely (1947 

vagy 1948 –1956: férje halála után költözött a lányához) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1956 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, nem vezetett kóser háztartást. 

 

Anyanyelv 

Magyar (a családban németül beszéltek) 

 

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? 

Mezei Sámuel 

 

?, 1850-es évek 

/ Bukarest, 

1960-as évek 

(Románia) 

Főkönyvelő, 

egyetemi 

végzettsége 

volt. 

Mezei Regina 

(szül. ? Regina), 

sok nyelven 

beszélt, zsidó 

származású volt, 

háztartásbeli. 

Nem voltak Nem voltak 

vallásosak. 

Márer ?-né (szül. 

Mezei ?) 

Nincs adat Nincs adat Márer ? – 

fakereskedő volt 

Márer Jenő, 

fogorvos, 

Nagyszebenben 

dolgozott, az 

1960-as években 

halt meg. 

Gyermeke nem 

volt, felesége, 

Aranka. 

Márer Artúr, 

gépészmérnök 

volt, 

végelgyengülésben 

halt meg mint 

munkaszolgálatos. 

 

A két gyereket 

lényegében a 

Weissberger család 

nevelte. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Gyulafehérvár 

 

Mit csinált a háború után? 

Miután a férje meghalt, Marosvásárhelyre költözött, a lányával és annak 

családjával élt. 
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