Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Schwarz ?
?–1914/8

Schwarz ?-né
(szül. ?)
?–1916/7

Feuerstein ?
?–1900 körül

Feuerstein ?-né
(szül. ?)
?–1900 körül

Apa

Anya

Schwarz Izidor
?–1944

Schwarz Izidorné
(szül. Feuerstein Szeréna)
1890 körül – 1944

Testvérek
Weinberger Klára
(szül. Schwarz Klára)
1915–1944
Klein Erzsébet
(szül. Schwarz
Erzsébet)
1916 –1996
Schwarz Ernő
1928–1983

Interjúalany
Nyikolaj Svarc
(Schwarz Miklós)
1918

Házastárs
(élettárs)
Nyina Ivanovna
1920–1987

Gyermekek
Alekszandr Ivanov
1952
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Nyikolaj Svarc (Schwarz Miklósból oroszosított) (zsidó név: Mojse)

Születési hely és idő
Nagyszőlős (Ugocsa vm.), 1918

Hol élt még?
Ostrava (Csehszlovákia), 1935–1938, Budapest, 1939 – kb. 1942, Ungvár 1947–
től (Szovjetunió)

Iskolai végzettség
4 osztály a rutén általános iskolában, 5–8. osztály cseh általános iskolában. Ipari
iskola a morvaországi Ostravában (Csehszlovákia).

Foglalkozás
Szállítási osztályvezető egy gépgyárban

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülei vallásos emberek voltak. Apja sábátkor és ünnepnapokon eljárt a
zsinagógába, a többi napon otthon imádkozott (tálesz, tfilin). Anyja
szombatonként és ünnepnapokon járt zsinagógába. Otthon kóser háztartást
vezettek. Anyja parókát hordott. Apjának sem pajesza, sem szakálla nem volt, de
otthon is kipát viselt.
Anyanyelv
Jiddis, magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Rutén, cseh, német, angol, spanyol, orosz
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
–

Hol volt a holokauszt idején?
Magyar munkaszolgálat: 1941–1943
Hadifogság: Uszmanyi, Voronyezs (Szovjetunió), 1943–1947

Mit csinált a háború után?
Egy ungvári gépgyárban dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Weinberger Klára (szül. Schwarz Klára) (zsidó név: Chaja)
Klein Erzsébet (szül. Schwarz Erzsébet) (zsidó név: Lea)
Schwartz Ernő (zsidó név: Áron)
Születési hely és idő
Klára: Nagyszőlős (Ugocsa vm.), 1915
Erzsébet: Nagyszőlős (Ugocsa vm.), 1916
Ernő: Nagyszőlős, 1928 (Csehszlovákia)
Anyanyelv
Mindegyiküknek: jiddis és magyar

Iskolai végzettség
Mindannyian elvégezték a 8 osztályt a cseh általános iskolában
Ernő: építőipari szakiskolát végzett Izraelben

Foglalkozás
Klára: háztartásbeli (Férjének, Weinberger Áronnak borászata volt
Nagyszőlősön.)
Erzsébet: gyári munkás (az Egyesült Államokban), majd kereskedő (Férj, Chaim
Klein Szolyván [Bereg vm.] született, Pozsonyban végezte a jesivát, a háború
után vándorolt ki az Egyesült Államokba, onnan 1986-ban együtt Izraelbe
költöztek; 1993-ban halt meg Jeruzsálemben.)
Ernő: építőipari munkás (Felesége, Joheved Palesztinában született, pedagógus.)
Hol él/élt?
Klára: Nagyszőlős
Erzsébet: Jeruzsálem (Izrael) 1986-tól
Ernő: Izrael (kibucban) kb. 1946-tól
Hol élt még?
Erzsébet: Hemsö (Svédország) 1945–1947, New York (Egyesült Államok) 1947–
1986
Ernő: Budapest kb. 1943–1945
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Gyerekek?
Klára: 2 fiú (Tibor, sz. 1937 és László, sz. 1939, mindketten az auschwitzi
koncentrációs táborban haltak meg 1944-ben).

Halálozási hely és idő
Klára: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Férje is Auschwitzban pusztult el.)
Erzsébet: Jeruzsálem, 1996 (Izrael)
Ernő: hely ismeretlen, 1983 (Izrael)
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Házastárs
Teljes név
Nyina Ivanovna (élettársak voltak kb. 1950–1953 között, majd szétváltak)

Születési hely és idő
Leningrád, 1920 (Szovjetunió)

Hol élt még?
Nagyszőlős, Ungvár kb. 1950-től

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Orosz

Iskolai végzettség
Egyetem (Leningrád), újságíró szak

Foglalkozás
Újságíró

Halálozási hely és idő
Ungvár, 1987 (Szovjetunió)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Alekszandr Ivanov

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem kapott zsidó nevelést, nem tartja magát zsidónak.

Születési hely és idő
Ungvár, 1952 (Szovjetunió)

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Műszaki egyetem

Foglalkozás
Gépészmérnök (Felesége orosz származású, szintén gépészmérnök.)

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Jelena, 1982, diák
Nyikolaj, 1985, diák
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Apa

Teljes név
Schwarz Izidor (zsidó név: Izsák)

Születési hely és idő
Nagyszőlős (Ugocsa vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nyergesmester

Mennyire volt vallásos?
Sábátkor és ünnepnapokon eljárt a zsinagógába, a többi napon otthon imádkozott
(tálesz, tfilin). Otthon megtartották a sábátot és a többi zsidó ünnepet. Nem volt
sem pajesza, sem szakálla, otthon is kipát hordott.
Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

2 báty, az 1900as években
kivándoroltak az
Egyesült
Államokba, több
hír nem volt
felőlük.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Schwarz ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nagyszőlős

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, eltűnt 1914–1918 között

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Br. Perényi Miklós erdőgazdaságának vezetője volt.

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Jiddis
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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?
Eltűnt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Schwarz ?-né (szül. ?)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nagyszőlős

Halálozási hely és idő
Nagyszőlős (Ugocsa vm.), 1916/7 körül

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Jiddis

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 Szirena (szül. Feuerstein Szeréna) (Házasságkötés: 1914)

Születési hely és idő
Ilosva (Bereg vm.), 1890-es évek eleje

Hol élt még?
Nagyszőlős

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Szombaton és ünnepnapokon elment a zsinagógába. Otthon megtartották a
sábátot és a zsidó ünnepeket, kóser háztartást vezettek. Parókát viselt, nyáron is
hosszú ujjú ruhában járt. El tudta olvasni héberül az imákat.
Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)

16

Anyai nagyapa
Teljes név
Feuerstein ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Ilosva

Halálozási hely és idő
Ilosva (Bereg vm.), 1900 körül

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Jiddis
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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
Feuerstein ?-né (sz. ?)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Ilosva

Halálozási hely és idő
Ilosva (Bereg vm.), 1900 körül

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Jiddis

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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