Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Schwartz ?
Nincs adat

Schwartz ?-né
(szül. ?)

Unger ?

Unger ?-né
(szül. ?)

Apa

Anya

Schwartz József
1888–1941

Schwartz Józsefné
(szül. Unger Karolina)
?–1944

Testvérek
Szabados (Schwartz) Jenő
1907–1945
Szabados (Schwartz) Ernő
1910–1991
Schwartz Sámuelné
(szül. Schwartz Berta)
1915–1944
Szabados (Schwartz) Béla
1922–1999
Schwartz Éva
1927–1944

Házastárs
Interjúalany
Szabados (Schwartz) Ferenc
1920

Szabados Ferencné
(szül. Weisz Gabriella)
1928

Gyermekek
Egy gyermek
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Szabados Ferenc (Schwartzról magyarosított 1946-ban) (zsidó név: Joszéf)

Születési hely és idő
Ilk (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), 1920

Hol élt még?
Vásárosnamény (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.) (1930–1937), Budapest, 1937től

Iskolai végzettség
Polgári iskola + szabótanoncság

Foglalkozás
A háború előtt: szabó, (Jenő) testvére szabóműhelyében dolgozott.
A háború után: (Ernő) testvére szabóműhelyében dolgozott alkalmazottként
(szabó), majd önálló lett.
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Szigorúan szombattartók voltak, és kóser háztartást vezettek. Minden szombaton
és az ünnepeken elmentek az imaházba.

Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Hódmezővásárhely (Csongrád vm.) (1941), Kőrösmező
(Máramaros vm.) (1941. november – 1942. ősz), Orgovány (Pest-Pilis-SoltKiskun vm.), Páhi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Csengőd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vm.), Szeged (Csongrád vm.) (1944 eleje – 1944. szeptember),
Halálmenet: először Szeged (Csongrád vm.) (1944. szeptember) – Sándorfalva –
Baja – Mohács – Pécs – Körmend (Vas vm.) (1944. október); majd Eberautól
(Ausztria) (1944) Grazon át Hitzendorf (Ausztria)
Munkatábor: Hitzendorf (Ausztria) (itt szabadult fel 1945. május 8-án)
Mit csinált a háború után?
Szabóként dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Szabados Jenő (Schwartzról magyarosított 1936-ban) (zsidó név: Jákov)
Szabados Ernő (Schwartzról magyarosított 1937-ben) (zsidó név: Smuél)
Schwartz Sámuelné (szül. Schwartz Berta)
Szabados Béla (Schwartzról magyarosított 1946-ban)
Schwartz Éva
Születési hely és idő
Jenő: Ilk (Szatmár vm.), 1907
Ernő: Ilk (Szatmár vm.), 1910
Berta: Ilk (Szatmár vm.), 1915
Béla: Ilk (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), 1922
Éva: Ilk (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), 1927
Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Jenő: polgári iskola + szabótanoncság
Ernő: polgári iskola + szabótanoncság
Berta: elemi iskola
Béla: polgári iskola + szabótanoncság
Éva: elemi iskola
Foglalkozás
Jenő: szabó, saját műhelye volt.
Ernő: a háború előtt Jenő testvére műhelyében dolgozott szabóként; a háború
után szabó kisiparos.
Berta: háztartásbeli
Béla: a háború előtt Jenő testvére műhelyében dolgozott szabóként, a háború
után a Május 1. Ruhagyárban dolgozott szabóként.
Éva: háztartásbeli
Hol él/élt?
Jenő: Budapest, 1930-tól
Ernő: Budapest, 1930-as évek elejétől
Berta: Tiszaszalka (Szabolcs, Ung és Bereg vm.)
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Béla: Budapest, 1939-től
Éva: Ilk (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.)

Hol élt még?
Jenő: Ilk, Vásárosnamény (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), kb. 1917–1930 (itt
járt iskolába és tanulta ki a szabóságot)
Ernő: Ilk, Vásárosnamény (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), kb. 1920–1927 (itt
járt iskolába és tanulta ki a szabóságot)
Béla: Ilk, Vásárosnamény (Szatmár, Ugocsa és Bereg vm.), kb. 1932–1939 (itt
járt iskolába és tanulta ki a szabóságot)
Gyerekek?
Berta: két kisfiú, az egyik neve Gábor volt (Berta férje kereskedő volt)
Béla: két fiú.
Jenőnek, Ernőnek és Évának nem volt gyermeke.
Halálozási hely és idő
Jenő: Melk, 1945 (Ausztria) (Munkaszolgálatos volt, majd a mauthauseni
koncentrációs táborba került. Szabadulása után, útban hazafelé lelőtte egy orosz
katona.)
Ernő: Budapest, 1991 (Munkaszolgálatos volt, majd a mauthauseni koncentrációs
táborba került.)
Berta: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (A férje túlélte a munkaszolgálatot,
1957-ben kivándorolt Izraelbe.)
Béla: Budapest, 1999
Éva: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Szabados Ferencné (szül. Weisz Gabriella) (Miklósra magyarosított 1930-ban)
(Házasságkötés: 1949)

Születési hely és idő
Budapest, 1928

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Gyors- és gépíró

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nem voltak testvérei.

Gyermekek
Teljes név
Egy gyermek. Külkereskedelmi Főiskolát végzett. Nincs további adat.
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Apa

Teljes név
Schwartz József

Születési hely és idő
Ilk (Szatmár vm.), 1888

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1941

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Szabó

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos szombattartó zsidó volt. Ilken ő építette az imaházat, és
megszervezte, hogy a faluban lakó zsidó családok szombaton mindig jelen
legyenek. Ő is minden szombaton elment a családjával. Mindig kipát vagy kalapot
hordott.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Az m. kir. honvédségben szolgált 1914–1918 között, olasz fogságban volt.

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

vallásosak?
Lina, meghalt

6 gyereke volt:

vm.), ? / ?, ?

Auschwitzban

Izidor, Simon és

(még a második

(Lengyelország)

Sándor kivándorolt

világháború

1944-ben. Nincs

az Egyesült

előtt)

több adat.

Államokba 1945-

Schwartz

Ilk (Szatmár

Herman

Mennyire voltak

Lókereskedő

Az első

ben. Jenő 1956-

világháború előtt

ben kiment

Amerikába ment,

Izraelbe, ott halt

de később

meg 2003-ban.

visszajött.

Éva és Karola

Ortodox szombattartó

Auschwitzban
(Lengyelország)
halt meg 1944ben.
Schwartz Sámuel

Matild, meghalt

5 gyereke volt.

vm.), ? / Ilk

Auschwitzban

Ida, József, Pepi és

(Szatmár,

(Lengyelország)

Rózsa meghalt

Ugocsa és Bereg

1944-ben. Nincs

Auschwitzban

vm.), 1930-as

több adat.

(Lengyelország)

Ilk (Szatmár

Kereskedő

évek vége.

1944-ben.

Az első

Ignác túlélte a

világháború előtt

háborút, és

Amerikába ment,

Budapesten halt

de később

meg 1998-ban.

Ortodox szombattartó

visszajött.
Schwartz Sándor

Ilk (Szatmár
vm.), ? /?, ?
Az első
világháború előtt

Kereskedő

Nincs adat

Sok gyermeke

Ortodox szombattartó

volt, de nincs róluk
adat.

kiment
Amerikába.
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Schwartz Ábris

Ilk (Szatmár

Kereskedő

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Háztartásbeli

Fischer

(1) Regina: a

Ortodox szombattartó

Hermann, a

férjével és a fiával

háború előtt

átszökött a

meg.

Szovjetunióba, öt

vm.), ? /?, ?
Az első
világháború előtt
kiment
Amerikába.
Fischer

Ilk (Szatmár

Hermanné (szül.

vm.), ? /?, ?

Schwartz Amália) Piricsén
(Szabolcs és Ung

évig raboskodott a

vm.) élt.

Gulagon, a férje
ott is halt meg. A
háború után
Magyarországon
telepedtek le.
Regina Budapesten
halt meg.
(2) Miklós meghalt
Aushwitzban
(Lengyelország)
1944-ben. Nyolc
gyermekéből
egyedül Árpád
maradt a háború
után életben.
1956-ban kiment
Izraelbe, Cháim
néven élt.
(3) József: 1928ban
Franciaországban
telepedett le.
Gyermekei
(Rudolf, sz. 1931
és Edit, sz. 1934)
ma is ott élnek.
Lánytestvér

Férje

Rózsa: Piricsén

vm.), ? /

Auschwitzban

született,

Auschwitz, 1944

(Lengyelország)

Auschwitzban

Ilk (Szatmár

Háztartásbeli

Ortodox szombattartó
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(Lengyelország)

halt meg 1944-

(Lengyelország)

Piricsén

ben. Nincs több

halt meg 1944-

(Szabolcs és Ung

adat.

ben.

vm.) élt.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Schwartz ? (zsidó név: Nehémia)

Születési hely és idő
Ilk (Szatmár vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, 1920 előtt

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Napszámos

Mennyire volt vallásos?
Ortodox szombattartó zsidó volt.

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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Apai nagyanya
Teljes név
Schwartz ?-né (szül. ?)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Ilk (Szatmár vm.)

Halálozási hely és idő
Ilk (Szatmár vm.), 1920 előtt

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Napszámos

Mennyire volt vallásos?
Ortodox szombattartó zsidóként élt.

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
Schwartz Józsefné (szül. Unger Karolina) (zsidó név: Lea)

Születési hely és idő
Lövőpetri (Szabolcs vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Ilk

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox szombattartó zsidó volt, kóser háztartást vezetett.

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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Unger Vilmos

Lövőpetri

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

(Szabolcs vm.),

Nincs adat

Két leány: nincs

Nincs adat

további adat.

1889 / ?, ?
Bécsből
deportálták
1939-ben.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Unger ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Lövőpetri (Szabolcs vm.)

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

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 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
Unger ?-né (szül. ?) (zsidó név: Bejle)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Lövőpetri (Szabolcs vm.)

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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