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Apa 
 

Dr. Varsa József 
1892–1948 

Anya 
 

Dr. Varsa Józsefné  
(korábban: Engel Vilmosné) 

(szül. Garai Ilona) 
1892–1972 

Apai 
nagyapa 

 
Weisz Farkas 
1847–1932 

 

Apai 
nagyanya 

 
Weisz Farkasné 

(szül. 
Kesztenbaum 

Erzsébet) 
1849 – 1920as 

évek 

Anyai 
nagyapa  

 
Garai Izsó 
1859–1937 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Garai Izsóné 
(szül. Weisz 

Gizella) 
1871–1921 

Gyermekek 
 

Lány  
(1953) 

 
 

Testvérek 
 

Varsa Klára 
1928–1936 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Szekeres-Varsa Vera 
1933 

Házastárs 
Virág Sándor 
(1931–2006) 

Konrád György 
(1933) 

Szekeres György 
(1914–1973) 

Román András 
(1929–2005) 
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Teljes név 

Szekeres-Varsa Vera  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1933 

 

Hol élt még? 

Alag (1935-ig); Budapest (1935 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (bölcsészkar, orosz szak – nappali tagozaton; magyar nyelv és irodalom 

levelező tagozaton; pszichológia egyéni levelezőként; művészettörténet egyéni 

levelezőként) 

 

Foglalkozás 

Tanár (magyar irodalom, angol, orosz) (6 év általános iskola, majd vezető tanár 

az ELTE egyik gyakorlóiskolájában), majd tanszékvezető főiskolán (1987 óta, 

1979 óta dolgozik a főiskolán) 

 

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

gyermekkorában? 

Nem voltak vallásosak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, orosz, német, francia 

 

Az interjúalany és családja 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos házban, majd hamis papírokkal bujkált. 

 

Mit csinált a háború után? 

Érettségizett, egyetemet végzett, férjhez ment, szült, dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Varsa Klára 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1928 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

– 

 

Foglalkozás 

– 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

Alag (1932–1935); Budapest (1935-től) 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1936 (tbc) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

1. Virág Sándor (Apa háború előtt tűzoltó, háború után vállalatigazgató; anya 

háború előtt mosónő, háború után vállalatigazgató, volt országgyűlési 

képviselő) (1. házasságkötés: 1952; válás: formálisan 1955, de már 

1954-től külön éltek)  

2. Konrád György (2. házasságkötés: 1955; válás: formálisan 1962, de már 

korábban külön éltek) 

3. Szekeres György (3. házasságkötés: formálisan 1964, de 1960 óta együtt 

éltek) 

4. Román András (4. házasságkötés: formálisan 1990 körül, de 1979 óta 

együtt) 

 

Születési hely és idő 

1. Budapest, 1931 

2. Debrecen (Hajdú vm.), 1933 

3. Für (Komárom vm.), 1914 

4. Budapest, 1929 

 

Hol élt még? 

1. Leningrád (egyetemi évek) 

2. Németország, Egyesült Államok 

3. Prága, Párizs, Róma, Budapest 

4. 

 

Zsidó származású? 

1. Nem 

2. Igen 

3. Nem 

4. Igen 

 

Anyanyelv 

Mindegyik: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

1. Egyetem (orvosi) 

2. Egyetem (bölcsész) 

3. Egyetem (bölcsész) 



 6 

4. Egyetem (építész) 

 

Foglalkozás 

1. Orvos 

2. Szociológus, író 

3. Újságíró, műfordító, könyvkiadói szerkesztő 

4. Építész, műemlékvédelmi szakember 

 

Halálozási hely és idő 

1. Budapest, 2006 

3. Budapest, 1973 

4. Budapest, 2005 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Virág Judit 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 
 
Zsidónak tartja magát, de teljesen vallástalan.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (bölcsészettudományi kar)  

 

Foglalkozás 

Művészettörténész, galériatulajdonos 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

Három unoka (az egyik közgazdász, a másik szociológus, a harmadik egyetemre 

jár). 
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Teljes név 

Dr. Varsa József (Névmagyarosítás: Weiszről 1905–1910 között) 

 

Születési hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Nagykikinda (gimnáziumi évek; 1903–1911); Szeged (1911 – kb. 1927); 

Budapest (kb. 1927– 1932); Alag (1932–1935); Budapest (1935-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1948 (1930-as évek eleje óta volt tébécés) 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Budapesten végezte „mezei jogászként“, közben Szegeden lakott 

és dolgozott) 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd (1920-as évek végétől saját ügyvédi iroda) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos (bár nagyobbik lánya halála után átmenetileg vallásos lett, 

1948-ban, a halálos ágyán pedig szabályosan „betért“, amire azért volt szükség, 

mert 1944 nyarán – családi nyomásra – kikeresztelkedett, és formálisan 

evangélikus lett). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Első világháború, keleti front (1915-ben sebesülés), 1916 elejétől 1918-ig 

hadifogság (Szibéria: Krasznojarszk) 

 

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? 

Gajdos Ignácné 

(Weisz Róza) 

 

 

Miskolc (Borsod 

vm.), 1871 / 

Budapest, 1941 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Gajdos Ignác, 

textilkereskedő, 

1934-ben halt 

meg, 

Budapesten, a 

Rákóczi úton volt 

boltja, jómódú 

volt. 

Alfréd (1899–

1987), orvos, 

felesége (sz. Török 

Marianne)  orvos, 

1931 óta 

Franciaországban 

éltek, 4 

gyermekük van. 

Sándor (?-1986), 

a II. világháború 

előtt jogász, utána 

külkereskedő, 1. 

házasságból egy 

fia van, mérnök, 

külkereskedő; 

1957-től 

Düsseldorfban élt 

(Német Szövetségi 

Köztársaság) 

Nem volt vallásos 

Varsa (Weisz) 

Imre 

(Névmagyarosítá

s: 1905–1910 

között) 

 

 

Miskolc (Borsod 

vm.), 1873 –

Budapest, 1945  

Budapesten 

éltek. 

Lányaival együtt 

gyalog hajtották 

őket 

Hegyeshalomba, 

túlélte ugyan a 

tábort, de 

néhány hónap 

Nyomdász 

(Polgári 

iskolát 

végzett) 

Zsófia (megh. 

1958?) 

Erzsébet (1899-

1990-es évek 

eleje) – 1. férj: 

vezető tisztviselő a 

MÁK-nál, a 

házasságból egy 

lány, az Egyesült 

Államokban él 

(férje Beér János, 

az MIT-n tanít); 2. 

férj:  

gépészmérnök;  

Nem volt vallásos. 
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múlva meghalt.  Klári – 1. férj: 

katonatiszt, nem 

zsidó, 1942-ben 

elváltak; 2. 

házasságból egy 

lány; 

Magda – gyereke 

nem volt 

Mindhárom lány 

megjárta 

valamelyik 

ausztriai 

koncentrációs 

tábort. 

Varsa (Weisz) 

Dezső 

(Névmagyarosítá

s: 1905–1910 

között) 

 

Miskolc (Borsod 

vm.), 1879 – 

Budapest, ? 

Budapesten élt. 

Magántisztvis

elő, előbb 

bankban 

(Nagykikinda, 

Szeged, 

Budapest), 

majd öccse 

ügyvédi 

irodájában. 

Bogdánffy 

Erzsébet (nem 

zsidó 

származású) 

István (sz. 

Nagykikinda 

/Torontál vm./, 

1905–1907 között) 

–mérnök volt, 

1956-ban 

Amerikába, később 

utánament a 

felesége és a 2 fia. 

Elvált, 2. feleség 

Koszorús Ferenc 

özvegye lett. 

Ferenc 

(Nagykikinda 

/Torontál vm./, 

1909 – ?, 1982) – 

mérnök volt  

Házasságkötésekor 

kitért, reverzálist 

adott. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos házban, majd hamis papírokkal bujkált. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott 
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Teljes név 

Weisz Farkas 

(Apa: Weisz Ferenc, volt két-három hold földje, és kereskedéssel is foglalkozott; 

anya: Lechner Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Valahol a Tisza felső folyása mentén (Kárpátalja), 1847 

 

Hol élt még? 

Miskolc (1867 után – 1920-as évek), Budapest (1920-as évektől; idős korában a  

lányához költözött) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1932 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fuvaros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apai nagyapa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Fiú Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lány Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt. 
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Teljes név 

Weisz Farkasné (szül. Kesztenbaum Erzsébet) 

(Apa: Kesztenbaum Áron, anya Molnár Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Taktaharkány (Zemplén vm.), 1849 

 

Hol élt még? 

Miskolc 

 

Halálozási hely és idő 

Miskolc (Borsod, Gömör és Kishont vm.), 1920-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Négy elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, neológ 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Csak egy fiútestvérről tudni, hogy volt egy lánya, Kesztenbaum Mariska (2001 

körül halt meg), aki az 1930-as évek elején Varsa József ügyvédi irodájában volt 

titkárnő. Több testvérről nincs adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt. 
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Teljes név 

Varsa Józsefné (született Garai Ilona)  

(1. házasság: 1913; férj Engel Vilmos, Engel Mór szegedi ügyvéd fia, 

Szegeden született, újságíró, a „Szegedi Napló“ társtulajdonosa, majd 

1919 után az Athenaeum Nyomda tisztviselője /1925-től fél évig a római 

leányvállalat vezetője/; később egy kisebb nyomda tulajdonosa 

Budapesten. Válás: 1920-as évek vége) 

(2. házasságkötés: 1932, de már 1927-től együtt élt Varsa Józseffel) 

 

Születési hely és idő 

Törökbecse (Torontál vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Temesvár (1904–1908, lányiskolai évek); Szeged (1913–1927), közben Róma 

(1925-ben fél év); Budapest (1927–1932); Alag (1932–1935); Budapest (1935-

től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1972 

 

Iskolai végzettség 

Felsőbb leányiskola (Temesvár) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. (1944 nyarán formálisan kitért, és fölvette az evangélikus 

vallást.) 

 

Anya 
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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 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Garai László 

 

 

Törökbecse 

(Torontál vm.), 

1893 / 

Pancsova 

(Torontál vm.), 

1942  

(meggyilkolták) 

Tisztviselő, 

malomtulajdo

nos 

Nőtlen volt. Nem volt. Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos házban, majd hamis papírokkal bujkált. 

 

Mit csinált a háború után? 

A háztartást vezette, gyereket nevelt, alkalmi munkákat végzett. 
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Teljes név 

Garai Izsó (Grünhutról magyarosított) 

(Apa: Grünhut Miksa, intéző vagy jószágkormányzó volt egy rokon birtokán, 

Körmend környékén; anya: Mauthner Erzsébet) 

 

Születési hely és idő 

Körmend környékén (Vas megye), 1859 

 

Hol élt még? 

Törökbecse (1890–1921); Pancsova (1921–1937) 

 

Halálozási hely és idő 

Pancsova, 1937 (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi Akadémia (KERAK) 

 

Foglalkozás 

Előbb apja intézői munkáját vette át egy Körmend környéki birtokon, majd 

postatakarék-pénztári igazgató Törökbecsén. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anyai nagyapa 
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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 korábban. 
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Teljes név 

Garai Izsóné (született Weisz Gizella) (Házasságkötés: 1890) 

(Apa: Weisz Ármin /?–1913/, termény-nagykereskedő, Komárom; anya: Weisz 

Árminné, sz. Weisz Regina /? – 1914–18 között/)  

 

Születési hely és idő 

Komárom (Komárom vm.), 1871 

 

Hol élt még? 

Törökbecse (1890-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Törökbecse, 1921 (Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anyai nagyanya 
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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? 

Vadász (Weisz) 

Ernő 

 

 

Komárom, 1860-

as évek / 

Budapest, 1944 

(Öngyilkos lett, 

Magyarország 

német 

megszállásakor.) 

Budapesten élt. 

Bankár Nincs adat 

(elvált) 

Nem volt gyereke. Nem volt vallásos. 

Leveleki Béláné 

(szül. Weisz 

Blanka) 

 

 

Komárom, 1860-

as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Marosvásárhelye

n éltek. 

Háztartásbeli Leveleki Béla, 

erdőtulajdonos, 

fanagykereskedő

; 

Auschwitzban 

halt meg. 

Három gyerek, egy 

meghalt még a 

holokauszt előtt, 

kettő 

Auschwitzban. 

Nem volt vallásos. 

Weisz Oszkár 

 

 

Komárom, 1860-

as évek / 

Budapest, 1920-

as évek 

Nyomdász Varrónő Vadász Ferenc (sz. 

1916), újságíró, 

túlélte a 

koncentrációs 

tábort. 

Nem volt vallásos. 

Gombos Józsefné 

(szül. Weisz 

Mariska) 

 

 

Komárom, 1860-

as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Baján éltek. 

Háztartásbeli Gombos József, 

MÁV 

állomásfőnök; 

Auschwitzban 

halt meg. 

Lány (1902–2005), 

férj horvát 

származású, nem 

zsidó; Zágrábban 

éltek. 

Lány, 104 évet élt, 

Svájcba 

menekültek.  

Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 


