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Apa 
 

Weisz Lajos 
1870–1962 

Anya 
 

Weisz Lajosné (szül. Henriette 
Oppenheimer) 

1876–1966 

Apai 
nagyapa 

 
Weisz Farkas 
 (? – 1900-as 

évek) 
 

 

Apai nagyanya 
 

Weisz Farkasné 
(szül. ?) 

(? – 1900-as évek) 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Henrich 

Oppeneimer 
(? – 1920 előtt) 

 

Anyai nagyanya  
 

Charlotte 
Oppenheimer (szül. 

Charlotte 
Rosenfeld) 

1846 körül – 1926 
 

Gyermekek 
 
 

Nem volt 

Testvérek 
 

Surán Györgyné 
(szül. Weisz Magda) 

1912–2003 
  

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Szécsi Endréné (szül Weisz Alice) 
1914 

Házastárs 
 

Rados István 
1910–1943 
Szécsi Endre 

1898–1989 
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Teljes név 

Szécsi Endréné (szül: Weisz Alice) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Női kereskedelmi szaktanfolyam (1 éves) 

2 éves tanonciskola (fehérnemű-varrónő) 

 

Foglalkozás 

Varrónő (fehérnemű-készítő) 

 

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

gyermekkorában? 

A háború előtt megtartotta a nagyobb ünnepeket, de nem járt zsinagógába. 

Polgári és zsinagógai esküvője is volt. A háború után nem tartott semmilyen 

ünnepet. 1944-ben unokahúga családjának meggyilkolása után nem akart hallani 

a zsidó szokásokról. Ennek ellenére most, idős korára újra foglalkoztatja a vallás.   

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

Az interjúalany és családja 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház, Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Varrónő (kisiparos) 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Surán Györgyné (szül. Weisz Magda)(Házasságkötés: 1935)  

(Férj /sz. 1900-as évek/ könyvelő volt egy textil-nagykereskedésben, majd bolti 

eladó, majd 1935 körül saját textilkereskedést nyitott. Munkaszolgálatban 

pusztult el.  

(1945-ben megismerkedett egy nyomozóval, akivel élettársakként éltek együtt 

Pajzs József 1967-ben vagy 1968-ban bekövetkezett haláláig. Pajzs József nem 

volt zsidó, ez a családban feszültségeket okozott.)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1912 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Rákóczi téri Nőipariskola (2 éves képzés) 

Bleier fehérneműszalonban (Haris köz) két év gyakornoki munka 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 
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Gyerekek? 

Surán Gábor (sz. 1937) 

Párizsba disszidált 1956-ban, mai napig ott él. Ott tanult az egyetemen 

közgazdaságtant. Családot alapított, 1 fia van és 3 unokája. Később fizikusként 

dolgozott.  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2003 
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Házastárs 

 

Teljes név 

1. Rados István (Házasságkötés: 1940) (Apja garázsfelügyelő volt.) 

2. Szécsi Endre (Házasságkötés: 1974, de élettársakként már korábban 

együtt éltek) (Apja kötélkereskedő volt, még a háború előtt meghalt.)  

 

Születési hely és idő 

1. Budapest, 1910 

2. Budapest, 1898 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő: igen. 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar. 

 

Iskolai végzettség 

1. Érettségi 

2. Érettségi 

 

Foglalkozás 

1. Könyvelő (Leszámítoló Bank) 

2. Csillárüzeme volt, később textilhulladék-kereskedő volt. A háború után 

tisztviselő volt (53 évesen nyugdíjaztak), nyugdíjazás után otthonában 

géppel kötött, több üzletnek is szállított. 80 éves koráig dolgozott. 

 

Halálozási hely és idő 

1. Szovjetunió, 1943 (munkaszolgálat, majd hadifogságban halt meg) 

2. Budapest, 1989 (Nyíregyháza környékén és Szentendrén volt 

munkaszolgálatos, megszökött, beállt partizánnak Jugoszláviában, ott 

szabadult fel.) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Rados: Pál tisztviselő volt, meghalt a munkaszolgálatban; György tisztviselő volt 

a Vacuum Oil alkalmazásában, volt családja, röviddel a háború után meghalt, a 

munkaszolgálatban maradandó betegséget szerzett; Bözsi húga szintén 

tisztviselő volt. 

Szécsi: Piri, Margit  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

– 
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Teljes név 

Weisz Lajos 

 

Születési hely és idő 

Tokaj (Zemplén vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

Bécs (itt tanult a Siketnémák Intézetében); Budapest (az 1900-as évek elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1962 

 

Iskolai végzettség 

Siketnéma Intézet (Bécs) 

 

Foglalkozás 

Cipész 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos (ortodox) családban nőtt fel, de ő maga nem volt egyáltalán vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar (siketnéma) 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

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? 

Hartmann 

Ferencné (szül. 

Weisz Rozália, 

Záli néni) 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1868 / 

Budapest, még a 

háború előtt 

Háztartásbeli Hartmann 

Ferenc, még a 

háború előtt 

meghalt. 

Unokahúga 

(Riemer  

Vilmosné) 

pékségében volt 

irodai  

alkalmazott. 

Bella  

Lili 

Nem voltak 

vallásosak. 

Weisz Dezső 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1872 / 

Bécs, 1940-es 

évek első fele 

Cukrászüzem

e volt 

Bécsben. 

Otília (zsidó nő) 

Nagyon művelt 

asszony volt, 

háztartásbeli. 

Vajda (Weisz) 

István – Bécsben 

dolgozott a 

cukrászüzemben, 

apja halála után 

örökölte az 

üzemet. Felesége 

nem zsidó 

származású 

osztrák nő volt. 

Két lányuk volt, 

mindnyájan 

túlélték a 

holokausztot. 

Riemer Vilmosné 

(szül. Weisz 

Erzsébet) – az 

1930-as években 

tért vissza 

Magyarországra, 

férjével együtt 

Nem voltak 

vallásosak. 
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péksége volt 

Budapesten. 

Elváltak, gyerekük 

nem született. 

Deportálták. 

Weisz Adolf 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1876 / 

Budapest, 1960-

as évek 

Társtulajdono

sa volt egy 

textil 

hulladék-

üzemnek 

Újpesten. 

Nőtlen – Nem volt vallásos. 

Rőmer Miklósné 

(szül. Weisz 

Eszter) 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1882 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Tokajban éltek.  

Háztartásbeli Rőmer Miklós, 

férfiszabó, 

balesetben 

meghalt még a 

2. világháború 

előtt. 

Ferenc – szűcs 

volt, Párizsban élt, 

majd visszatért.  A 

háború után 

Budapesten élt. 

Nős volt, de nem 

volt gyermeke.  

Nem voltak 

vallásosak. 

Horovitz 

Mihályné (szül. 

Weisz Gizella) 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1878 / 

Budapest, 1940-

es évek (a 

háború előtt) 

 

 

Saját 

ékszerboltjáb

an dolgozott. 

Horovitz Mihály, 

ékszerész, 

Budapesten halt 

meg a háború 

előtt. 

Schönfeld 

Frigyesné (szül. 

Horovitz Ilona), 

a férj gyári 

tisztviselő volt, 

volt egy Gyuri 

nevű fiuk.  

Mária – nem volt 

férje, a holokauszt 

során halt meg 

András – ő vitte 

tovább szülei 

boltját, a háború 

után halt meg. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Weisz Emil 

 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1884 / ?, ? 

A család 

megszakította 

vele a 

kapcsolatot.  

Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 

Rubel Árminné 

(szül. Weisz 

Berta) 

 

Tokaj (Zemplén 

vm.), 1880 / 

Párizs, 1950-es 

évek  

Ékszerész Rubel Ármin 

(Lengyelország, 

1872 – Budapest 

1943), ékszerész 

Olga: a 

franciaországi  

származású Remos 

Mochcovitzhoz 

Nem voltak 

vallásosak. 
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 A háború után 

költözött 

Párizsba, a 

fiához. 

ment feleségül, aki 

ékszerész volt 

Budapesten. 

Mindkettejüket és 

13 éves lányukat a 

Dunába lőtték 

1944 

novemberében a 

nyilasok. 

Béla: Párizsban 

élt, feleségül vette 

L. Blériot Simone 

nevű lányát.  

Ékszerész volt.  

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház, Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Cipész volt, 1950-ig dolgozott a saját üzletében. 
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Teljes név 

Weisz Farkas – Csak annyi tudható róla, hogy Tokajban élt, ott is halt meg az 

1900-as években, cipész volt, magyar anyanyelvű, ortodox.  

 

 

 

 

Teljes név 

Weisz Farkasné (? Henrietta) – Csak annyi tudható róla, hogy Tokajban élt, ott is 

halt meg az 1900-as években, háztartásbeli volt, magyar anyanyelvű, ortodox. 

 

Apai nagyapa 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Weisz Lajosné (szül. Henriette Oppenheimer) (Házasságkötés: 1910) 

 

Születési hely és idő 

Heidelberg, 1876 (Németország) 

 

Hol élt még? 
 
Neckarbischofsheim, Bécs, Budapest (1910-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1966 

 

Iskolai végzettség 

Siketnéma Intézet (Bécs) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartotta az ünnepeket, a holokauszt előtt kóser háztartást vezetett, kóser húst 

vásárolt. Pénteken gyertyát gyújtott, de nem kötötte be a fejét, nem járt 

templomba. 

 

Anyanyelv 

Német (siketnéma) 

 

Anya 
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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? 

Moritz 

Oppenheimer 

 

 

Heidelberg, 

1860-as évek 

(Németország) 

/?,  1930-as 

évek (Egyesült 

Államok) 

Heidelbergben 

élt, majd 

kivándorolt a 

nácik elől, és 

New Yorkban 

telepedett le.  

Malomtulajdo

nos 

(Heidelberg) 

Marie (zsidó nő), 

háztartásbeli 

Gustav 

(siketnéma) 

Heinrich – ügyvéd 

volt New Yorkban 

Neológ, tartották az 

ünnepeket, de nem 

öltözködtek 

vallásosan. 

Frida ? (szül. 

Frida 

Oppenheimer) 

 

 

Heidelberg, 

1870-es évek 

eleje 

(Németország) / 

Argentína, 1920 

előtt 

Karlsruhéban 

lakott, mielőtt 

kivándorolt. 

Cipőüzlete 

volt Sigmund 

testvérével 

közösen 

Karlsruhéban. 

1920 előtt 

meghalt 

Rosalia (Karlsruhe 

1900-as évek / ?, 

? (Argentína); 

Hilda (Karlsruhe 

1900-as évek / ?, 

? (Argentína) 

Neológ, tartották az 

ünnepeket, de nem 

öltözködtek 

vallásosan. 

Sigmund 

Oppenheimer 

 

 

Heidelberg 1870-

es évek eleje 

(Németország)/ 

?, ? (deportálták)  

Karlsruhéban, 

majd 

Stuttgartban 

éltek. 

Cipőüzlete 

volt Frida 

testvérével 

közösen 

Karlsruhéban. 

1944-ben 

deportálták. 

Marks 

Beno 

Neológ, tartották az 

ünnepeket, de nem 

öltözködtek 

vallásosan. 

Sophie 

Oppenheimer 

 

 

Heidelberg 1870-

es évek 

(Németország)/ 

?, ? (deportálták) 

Neckarbischofshe

imben élt az 

Siketnéma 

volt.   

Nem volt 

házastársa. 

Nem volt. Neológ, tartotta az 

ünnepeket, de nem 

öltözködött 

vallásosan. 



 16 

anyjával. 

Hermann 

Oppenheimer 

 

Heidelberg, 1875 

(Németország)  / 

?, ? (deportálták) 

Berlinben élt. 

Nincs adat Berta Helen 

Henrich 

Neológ, tartották az 

ünnepeket, de nem 

öltözködtek 

vallásosan. 

Oppenheimer 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Oppenheimer Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház, Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli 
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Teljes név 

? Oppenheimer   

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Neckarbischofsheim 

 

Halálozási hely és idő 

Neckarbischofsheim, 1900-as évek (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gabonakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, ő is és a család többi férfi tagja is mindig kalapot viselt. 

 

Anyanyelv 

Német 

 

Anyai nagyapa 



 18 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

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. 
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Teljes név 

Charlotte Oppenheimer (szül. Charlotte Rosenfeld) (1846 körül – 1926)  

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1846 körül 

 

Hol élt még? 

Neckarbischofsheim 

 

Halálozási hely és idő 

Neckarbischofsheim, 1926 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Megtartotta az ünnepeket, gyertyát gyújtott péntekenként. Nem öltözött 

vallásosan, de parókát viselt. Kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Német 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anyai nagyanya 
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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 korábban. 

 
 


