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Apa 
 

Czitrom László 
1901–1944 

Anya 
 

Czitrom Lászlóné  
(szül. Fischer Ilona) 

1905–1995 

Apai 
nagyapa 

 
Czitrom 
Mihály  

1870–1936/37 

Apai 
nagyanya 

Czitrom 
Mihályné 

(szül. Fekete 
Adél) 

1875–1941 

Házastárs 
 

Deutsch Ferenc 
1917 

Interjúalany 
 

Deutsch Edit 
(szül. Czitrom Edit) 

1935

Testvérek 
 

Czitrom Rudolf 
1933 

Szabó Andrásné  
(szül. Czitrom Klára) 

1937 
Legendi Lászlóné 

(szül. Czitrom 
Gabriella) 

1943 

Anyai 
nagyanya  

 
Fischer Mihályné 

(szül. Schwarz 
Irma) 

1883–1949 

Anyai 
nagyapa  

 
Fischer Mihály 

1880–1931 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Deutsch Edit (szül. Czitrom Edit) (zsidó név Prájzel) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1935 

 

Hol élt még? 

Delray Beach (USA)  

 

Iskolai végzettség 

Szakérettségi után pedagógiai főiskola (Eger, matematika–fizika szak), majd 

egyetemi matematika tanári szak (estin) 

 

Foglalkozás 

10 évig általános iskolában tanár, majd programozó matematikus egy vállalatnál, 

majd számítógépes rendszerszervező. 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, ritkán jártak zsinagógába, a háztartásban csak 

néhány kóser elemet őriztek meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Iskolába járt (a háború után az első két évet egy Joint-otthonban töltötte, onnan 

járt iskolába is) 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Czitrom Rudolf 

Szabó Andrásné (szül. Czitrom Klári) (Házasságkötés: 1957) 

Legendi Lászlóné (szül. Czitrom Gabriella) 

 

Születési hely és idő 

Rudolf: Budapest, 1933 

Klári: Budapest, 1937 

Gabriella: Budapest, 1943 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar az anyanyelve 

 

Iskolai végzettség 

Rudolf: nincs adat a magyarországi iskolai végzettségről, Izraelben kitanulta az 

asztalosmesterséget és a villanyszerelést. 

Klári: szakmunkásképző (marós)  

Gabriella: kereskedelmi szakmunkásképző, majd estin kereskedelmi 

szakközépiskola és mérlegképes könyvelői tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Rudolf: autóvillamossággal foglalkozik. 

Klári: férjének szerszámkészítő műhelyében dolgozott, exportra is készítettek 

szerszámokat 

Gabriella: főkönyvelő-helyettes egy szállodában 

 

Hol él/élt?  

Rudolf: USA, Kalifornia 

Klári: Budapest 

Gabriella: Budapest 

 

Hol élt még? 

Rudolf: Izrael (1947-1966) 

Klári: –  

Gabriella: – 
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Gyerekek? 

Rudolf: két gyerek, Eli és Hannah (első feleség belga származású zsidó lány, a 

második feleség magyar származású) 

Klári: két lány  

Gabriella: nincs gyermeke  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Deutsch Ferenc (Efraim) 

 

Születési hely és idő 

Vaja – Rákóczi tanya (Szabolcs vm.), 1917 

 

Hol élt még? 

Putnok (1923–1936), Újpest (1936-1941), Rákospalota (1941-től), Budapest, 

Delray Beach (USA) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + héder (14 éves koráig tanult) 

 

Foglalkozás 

Segédmunkásként kezdte, majd a 1946–1953 között:kereskedelemben előbb 

boltvezető, majd Közért Vállalatnál eladó, ellenőr, főellenőr, majd 

belkereskedelmi minisztériumi főelőadó; 1953-tól közel majdnem 30 éven át a 

Csemege Kereskedelmi Vállalatnál ő vezeti a diplomatákat ellátó részleget. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Galambos (Grünwald) Zoltánné (szül. Deutsch Jolán), Diósgyőr, 1908 – 

Syracuse (USA), 1960 (1956-ban disszidált), gyermeke Péter és András, azb 

Egyesült Államokban élnek, Péter az apósa a kisebb orvosi műszer gyárát vezeti, 

két gyermeke van. Andrásnak egy gyermeke van. 
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Deutsch Zoltán, Diósgyőr, 1910 – Auschwitz, 1944/45 (Lengyelország), 

kereskedő volt, feleségét és 3 lányát is elpusztították Auschwitzban. 

Deák (Deutsch) Béla, Diósgyőr, 1912, műbútorasztalos, 1956-ban disszidált, az 

Amerikai Egyesült Államokba, ma Delray Beachen él. A holokauszt alatt Borba 

hurcolták, feleségét, anyósát és lányát Auschwitzban pusztították el. 

Deutsch Júlia, Vaja, 1914 – Auschwitz, 1944/45, gyári munkás volt Újpesten. 

Deutsch Irén, Vaja, 1919 – Auschwitz, 1944/45, gyári munkás volt Újpesten. 

Déri (Deutsch) István, Putnok, 1924, szobafestő, 1956-ban disszidált Izraelbe, 

majd továbbment New Yorkba, ma Delray Beachen él. (A háború alatt bujkált 

Budapesten.) 

Deutsch Klára, Putnok, 1926 – Auschwitz, 1944/45, fodrásztanuló volt Újpesten. 

 

A lánytestvérek elemi iskolát végeztek, a fiútestvérek 14 éves korukig héderbe 

jártak. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs, nem volt gyermek 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Czitrom László 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1901 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi és ipariskola (géplakatos) 

 

Foglalkozás 

Mindenféle lakatosmunkát végzett. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Réthei (Czitrom) 

Tibor (báty) 

(A háború előtt 

magyarosította a 

nevét) 

Budapest, 

évszám 

ismeretlen / 

Nincs adat 

Banktisztvisel

ő 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? (Czitrom) Ede 

(öcs) 

(A háború előtt 

magyarosította a 

nevét) 

Budapest, 

évszám 

ismeretlen / 

Nincs adat 

Banktisztvisel

ő 

Nincs adat Ági – Amerikában 

él, 2 vagy 3 fia van 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Budapest (meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Czitrom Mihály 

 

Születési hely és idő 

Berettyóújfalu (Bihar vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

Soroksár, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1936/37 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gyerekként hordár, majd hivatalnok. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Czitrom Róza 

(Rézi) (nővér) 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1869 / Nincs 

adat 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Czitrom Regina  

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1871 / Nincs 

adat 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Czitrom Jenő 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1877 / Nincs 

adat 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Czitrom Béla 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1879 / Nincs 

adat 

 

Zuglóban élt a 

családjával 

Bőrgyári 

munkás  

(A bőrösök 

szakszervezet

ének 

valamilyen 

vezetője volt) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Czitrom Sarolta 

 

 

 

Berettyóújfalu 

(Bihar vm.), 

1884 / Nincs 

adat 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Czitrom Mihályné  (szül. Fekete Adél) 

 

Születési hely és idő 

Nagyvázsony (Veszprém vm.), 1875  

 

Hol élt még? 

Soroksár, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1941 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Megtartották a nagyünnepeket, szombaton nem dolgoztak. 

 

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? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Czitrom Lászlóné (szül. Fischer Ilona) (zsidó név: Frádle) (Házasságkötés: 1932) 

 

Születési hely és idő 

Gyoma (Békés vm.), 1905 

 

Hol élt még? 

Újpest, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1995 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli  

A háború után: kézbesítő egy üzemi vendéglátónál 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak vallásosak, ritkán mentek el a zsinagógába, a háztartásban nem 

tartották szigorúan a kóserság szabályait, de a tejest és a zsírost nem keverték 

össze, sertést nem fogyasztottak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Nem volt 

testvére 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Először bolttal próbálkozott, de nem nagyon ment, kézbesítő lett egy üzemi 

vendéglátónál. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Fischer Mihály 

 

Születési hely és idő 

Gyoma (Békés vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Újpest 

 

Halálozási hely és idő 

Újpest, 1931 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Kereskedő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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. 

 



 
 

 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fischer Mihályné (szül. Schwarz Irma) 

 

Születési hely és idő 

Gyoma (Békés vm.), 1883 

 

Hol élt még? 

Újpest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat, de nem vezetett kóser háztartást. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de jól beszélt jiddisül 

 

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? 

Fischer ? (báty) 

 

 

Gyoma?, (Békés 

vm.) évszám 

ismeretlen / 

Nincs adat 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grosz Ferencné 

(szül. Fischer 

Bella) (húg) 

 

 

Gyoma? (Békés 

vm.), évszám 

ismeretlen / 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Nincs adat Grosz Ferenc 

túlélte a 

holokausztot 

6 vagy 7 gyerek 

volt, 5 vagy 6 

elpusztult 

Auschwitzban 

(Lengyelország), 

egy lány (Boriska) 

túlélte a háborút, 

még a háború előtt 

kivándorolt 

Franciaországba, 

majd Brazíliába. 

Egy lánya van. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Ilona lányával és annak gyermekeivel élt. 
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