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Testvérek 
 

Davidovits Móric 
1914–1987 

Klauzer Malvina  
(szül.  

Davidovits Malvina)  
1916–2004 

Davidovits Sámuel 
1918–1938 

Davidovits Blanka 
1920–1973 

Davidovits Benjámin 
1923 

Apa 
 

Davidovits Izsák 
1873–1944 

Anya 
 

Davidovits Izsákné 
(szül. Csernovits Frida) 

1888–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Davidovits 

Mózes 
? – 1890-es 

évek 

Apai 
nagyanya 

 
Davidovits 
Mózesné  

(szül. ? Ráhel) 
?–? 

Házastárs 
 

Csernovits Anna  
(szül. Dáné D. Anna) 

1927 

Interjúalany 
 

Csernovits Farkas Sámuel  
1925 

Gyermekek 
 

Cobar Natasa  
(szül. Csernovits Natasa) 

1950 
Friedmann Ibolya  

( szül. Csernovits Ibolya)  
1954 

Anyai nagyanya  
 

Csernovits 
Efraimné 

(szül. ? Eszter 
? – 1888/9 

Anyai 
nagyapa  

 
Csernovits 

Efraim 
?–1937 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Csernovits Farkas Sámuel (Zsidó név: Smuel Jeszuher Ber) 

 

Születési hely és idő  

Marosvásárhely, 1925 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (magyar nyelv és irodalom szak), Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

Második világháború előtt: szabósegéd 

Második világháború után: újságíró, tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Nagyon vallásos, haszid családban nőtt fel. Fokozatosan eltávolodott a vallástól, 

már gyerekkorában.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, olasz 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A román hadseregben 6 hónapot, 1948-ban 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz (Lengyelország), 

Bergen-Belsen (Németország) 

Halálmenet: Auschwitz–Drezda (Nyitott tehervagon Drezda és Bergen-Belsen 

között – hét teljes nap 1945 februárjában) 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte a középiskolát, leérettségizett, pártiskolán tanult, ahol aztán három 

évig dolgozott mint pártiskolai lektor. 1951–1962 között a Magyar Autonóm 

Tartomány központi lapjánál, a „Vörös Zászló”-nál dolgozott mint újságíró és 

főszerkesztő-helyettes. A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és 

irodalom végzettséget szerzett. 1962–1985 között a marosvásárhelyi 

Kereskedelmi Iskolaközpont tanára és tanulmányi igazgatója volt. 1980-ban 

nyugdíjazták. 
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Testvérek 

Teljes név 

Davidovits Móric (Marci) 

Klauzer Malvina (szül. Davidovits) (Férj: pék volt) 

Davidovits Sámuel  

Davidovits Blanka (nem ment férjhez) 

Davidovits Benjámin 

A felsoroltakon kívül volt még egy idősebb testvére, valószínűleg még 

kisgyerekként meghalt (az interjúalany elmondása szerint a nyomor miatt). 

 

Születési hely és idő 

Móric: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1914  

Malvina: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1916  

Sámuel: Marosvásárhely, 1918 (Maros-Torda vm.) 

Blanka: Marosvásárhely, 1920 (Románia) 

Benjámin: Marosvásárhely, 1923 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Mindenki: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Móric: 4 elemi 

Malvina: elemi iskola 

Sámuel: elemi iskola 

Blanka: 5 elemi 

Benjámin: 4 elemi 

 

Foglalkozás 

Móric: gépkocsivezető  

Malvina: bútorfényező 

Sámuel: szabósegéd 

Blanka: a háború előtt szőnyegszövő munkás; a háború után bolti eladó 

Benjámin: a háború előtt vasbetonszerelő; a háború után gépkocsiszerelő 

 

Hol él/élt?  

Móric: Marosvásárhely 

Malvina: Izrael (1973-tól) 

Sámuel: Marosvásárhely 

Blanka: Marosvásárhely 
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Benjámin: Montevideo (Uruguay) 

 

Hol élt még? 

Móric: Bukarest (a háború után egy ideig) 

Malvina: Budapest (1943–1944), Marosvásárhely (1944–1973) 

Sámuel: – 

Blanka: – 

Benjámin: – 

 

Gyerekek? 

Móric: lány 

Malvina: Erika, László (Izraelben élnek 1973 óta) 

 

Halálozási hely és idő 

Móric: Marosvásárhely, 1987 (Románia) 

Malvina: Izrael, 2004 

Sámuel: Marosvásárhely, 1938 (betegség) 

Blanka: Marosvásárhely, 1973 (Túlélte ugyan a koncentrációs tábort, de súlyos 

gyomorbajjal tért vissza, és  gyomorrákban halt meg.) 
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Házastárs 

Teljes név 

Csernovits Anna (szül. Dáné D. Anna) (Házasságkötés: 1949; apja cipész volt) 

 

Születési hely és idő 

Székelykeresztúr, 1927 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Székelyudvarhely, Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Hivatalnok 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Dáné Dénes: Székelykeresztúr, 1923, tisztviselő Budapesten, nős 

Dáné Zoltán: Székelykeresztúr, 1925, tisztviselő Székelyudvarhelyen, nős 

Dáné Dezső: Székelykeresztúr, 1929–2002, statisztikus volt 

Dáné Árpád: Székelykeresztúr, 1930–1988, könyvelő volt 

Dáné Jenő: Székelykeresztúr, 1933–2004, tanitóképzőt végzett 

Dáné Ilona: Székelykeresztúr, 1937–2003, tanítónő 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Cobar Natasa (szül. Csernovits Natasa) (Férjezett; férje Kob /Cobar/ Alfred, egy 

szuparmarket vezetője) 

Friedmann Ibolya (szül. Csernovits Ibolya) (Férjezett; férje Friedmann Péter, 

mérnök) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket zsidónak, mindketten semlegesek, nem érdekli őket ez a 

téma. Sose kérdezték erről őket.  

 

Születési hely és idő 

Natasa: Marosvásárhely, 1950 (Románia) 

Ibolya: Marosvásárhely, 1954 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Natasa: Bukarest (1969–1990), Los Angeles (USA) (1990 óta)  

Ibolya: Kolozsvár 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Natasa: egyetem (közgazdasági akadémia), Bukarest 

Ibolya:  egyetem (jogi egyetem), Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

Natasa: közgazdász 

Ibolya: kft.-vezető 

 

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

Natasa: Greta (1975) tanárnő; Diana (1977) ügyvéd 

Ibolya: Friedmann Krisztián (1985), orvostanhallgató 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Davidovits Izsák (zsidó név: Icik) 

 

Születési hely és idő 

Beregszász (Bereg vm.), 1873  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (1901/2–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Asztalos-ács 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos haszid volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Davidovits Mór 

(báty) 

Beregszász, 

1870-es évek /

Budapest, ? 

Fogorvos volt  

Budapesten 

Nincs adat Nincs adat Nagyon vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Davidovits Mózes (zsidó név: Mojse) 

 

Születési hely és idő 

Beregszász (Bereg vm.), évszám ismeretlen   

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Beregszász (Bereg vm.), 1890-es évek  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Asztalos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Davidovits Mózesné (szül. ? Ráhel) 

Az apai nagyanyáról mindössze annyit tudni, hogy Beregszászon élt, nagyon 

vallásos, jiddis anyanyelvű asszony volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Feltehetően meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Davidovits Izsákné (szül. Csernovits Frida) (Házasságkötés: 1913 körül) 

 

Születési hely és idő 

Csernovic, 1888 (Bukovina, Osztrák–Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (1905-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nem járt iskolába. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt túlzottan vallásos. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nem voltak.      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Csernovits Efraim 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csernovic (?–1905), Marosvásárhely (1905–1937) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1937 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Csizmadia és cipész 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt túlzottan vallásos. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név  

Csernovits Efraimné (szül. ? Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csernovic 

 

Halálozási hely és idő 

Csernovic, 1880-as évek vége, 1890-es évek eleje (Osztrák–Magyar Monarchia, 

Bukovina) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt túlzottan vallásos. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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