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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Farkas József Sándor 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1929 (Románia) 

Hol élt még? 

Torda (1929–1952), Békás (1952), Bukarest (1953–57), Dés (1957 óta) 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

Foglalkozás 

Vállalatvezető 

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

gyermekkorában? 

Neológok voltak, de megtartották a szombatot és az ünnepeket, a háború előtt a 

kóser konyhát is. 

Anyanyelv 

Magyar 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, francia 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona 

Hol volt a holokauszt idején? 

Holokauszt által nem érintett terület: Torda (Románia) 

Mit csinált a háború után? 

Tervosztályvezető volt Tordán, Békáson, Bukarestben, vállalatvezető Désen 
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Testvérek 

Teljes név 

Márton Éva (szül. Farkas Éva) (1945-ben kötött házasságot Márton Ernővel; a 

férj szülei fakereskedők voltak, ő is a fa szakmában dolgozott, Izraelben 

statisztikus volt.) 

Farkas Imre (feleség: Fischer Ibolya /sz. 1929/, házasságkötés: 1949) 

 

Születési hely és idő 

Éva: Torda , 1920 (Románia) 

Imre: Torda, 1931 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Éva: zsidó kereskedelmi líceum (Nagyvárad) 

Imre: 4 elemi + 4 év gimnázium (a 8 osztályosból) 

 

Foglalkozás 

Éva: könyvelő 

Imre: lakatos 

 

Hol él/élt?  

Éva: Petah Tikva (1958-tól élt Izraelben)  

Imre: Kefar Sava (1966 óta él Izraelben) 

 

Hol élt még? 

Éva: Nagyvárad (középiskola) 

Imre: Kolozsvár (1949-től rövid ideig) 

 

Gyerekek? 

Éva: – 

Imre: Farkas Pál (sz. 1952), Izraelben él, két gyermeke van. 

Halálozási hely és idő 

Éva: Petah Tikva, 1994 (Izrael) 

Imre: Kefar Sava, 2002 (Izrael) 
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Házastárs 

Teljes név 

Farkas Lili (szül. Balogh Lili) (Házasságkötés: 1956) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1935 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Bukarest (1956, a házasságkötés után); Dés (1957-től) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi gimnázium 

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Balogh András: Kolozsvár, 1935 – Kolozsvár, 2002. Gépipari technikumot 

végzett, technikus volt a kolozsvári gépszövőgyárban. Van családja. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Farkas Ariana (Házasságkötés: 1982. Férj „román ortodox”. Válás: 1990 körül) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem igazán nevelték zsidónak, bár nem titkolták, hogy apja zsidó származású. 

Egyetemista korában került kapcsolatba az izraelita hitközséggel. Ragaszkodik 

zsidó származásához. 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1962 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Dés, Kolozsvár (egyetemi évek), Déva (1989–1990), Kolozsvár (1990–2001) 

Karmiel (Izrael) (2001-től) 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki Egyetem (gépészmérnök), Kolozsvár 

Foglalkozásr 

Gépészmérnök 

 

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

Paul, szül. Kolozsvár, 1987 (Románia). 2001 óta anyjával Izraelben él, 

középiskolás. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Farkas Mendel 

 

Születési hely és idő 

Járavize (Kolozs vm.), 1889 

 

Hol élt még? 

Amerika (1920-as évek első felében 4-5 év), Torda 

 

Halálozási hely és idő 

Torda, 1945 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gyári tisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartotta a szombatot és az ünnepeket. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Vagy a közös hadsereg, vagy a honvédség az első világháború alatt 

 

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? 

Farkas Ármin 

 

?, ? /Izrael (?), ? 

Tordán élt, 1945 

után kiment 

Izraelbe, nem 

tudnak róla 

semmit 

Fuvaros Volt felesége Volt három lánya 

és egy fia 

Nincs adat 

Farkas Herman 

 

?, ? / ?, ? 

Lupényban élt 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas Gerő 

 

?, ? / ?, ? 

Kivándorolt 

Amerikába az 

1920-as években  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas Veronika 

 

?, ? / ?, ? 

Kivándorolt 

Amerikába az 

1920-as években 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas Gizi 

 

?, ? / ?, ? 

Kivándorolt 

Amerikába az 

1920-as években 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas Vilma 

 

?, ? / ?, ? 

Kivándorolt 

Amerikába az 

1920-as években 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas ? (lány) ?, ? / ?, ? 

Kivándorolt 

Amerikába az 

1920-as években 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Holokauszt által nem érintett terület: Torda (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

1945 márciusában meghalt betegségben. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Farkas Alexander (Csak annyi tudható róla, hogy Járavizén élt, magyar volt az 

anyanyelve, és még 1929 előtt meghalt.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Farkas Alexanderné (szül. ?) (Csak annyi tudható róla, hogy Járavizén élt, 

magyar volt az anyanyelve, háztartásbeli volt, és még 1929 előtt meghalt.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Farkas Mendelné (szül. Deutsch Fánus) (Házasságkötés: 1918) 

(Farkas Mendel a második férj volt, első férjétől elvált. Nincs adat róla.) 

 

Születési hely és idő 

Torda (Torda-Aranyos vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Kefar Sava (Izrael) (1966-ban vándorolt ki Izraelbe a kisebbik fiával és annak 

családjával) 

 

Halálozási hely és idő 

Kefar Sava, 1966 (Izrael) 

 

Iskolai végzettség 

4 év gimnázium (a 8 osztályos gimnáziumból) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem hordott parókát, tartotta a szombatot és az ünnepeket, a háború előtt kóser 

háztartást vezetett. 

 

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? 

Deutsch Lajos 

(öcs) 

 

Torda (Aranyos-

Torda vm.), 

1890-es évek / 

Torda, 1950-es 

évek vége 

(Románia) 

A háború előtt 

Marosújváron 

éltek, a háború 

után a család 

kivándorolt 

Izraelbe, 

Deutsch Lajos 

azonban 

visszatért. 

Malmos 

Marosújváron 

Deutsch 

Lajosné  

(szül. ? Manci) 

(1) Deutsch Noémi: 

 alijázott Izraelbe; 

(2) Fiú: alijázott 

Izraelbe 

Nincs adat 

Deutsch Kálmán 

(öcs) 

 

Torda (Aranyos-

Torda vm.), 

1890-es évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Székelyudvarhel

yen éltek 

Szeszesital 

lerakata volt  

Volt felesége (1) Deutsch József: 

Auschwitzban halt 

meg; 

(2) Lány, 

Auschwitzban halt 

meg 

Nincs adat 

Deutsch Samu 

(öcs) 

 

Torda (Aranyos-

Torda vm.),  

1890–1900-as 

évek / Izrael, ? 

Tordán éltek, a 

II. világháború 

után alijáztak 

Nincs adat Volt felesége Deutsch József Nincs adat 

Hertzlinger 

Jenőné (húg)  

(szül. Deutsch 

Edit) 

 

 

Torda, 1900-es 

évek / Izrael, 

2000 

Háztartásbeli Hertzlinger 

Jenő, 

gyógyszerész, 

a háború előtt 

Tordán éltek, a 

háború után 

Kolozsváron, 

Felsőtömösön 

(1) Hertzlinger 

József: 

(sz. 1929), alijázott 

Izraelbe 1945-ben, 

Shanan Josefre 

változtatta a nevét 

(2) Huszár Lili (szül. 

Hertzlinger Lili): 

Neológok voltak 



 12

és 

Bukarestben 

(illegális 

kommunistaké

nt csinált 

karriert a 

háború után). 

1985/6 körül 

halt meg 

Bukarestben. 

(sz. 1932), alijázott 

Izraelbe az anyjával 

együtt 1987-ben, 

Rehovoton él a 

férjével, van egy 

lányuk 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Holokauszt által nem érintett terület: Torda (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Deutsch József (Csak anyi tudható róla, hogy Tordán élt, és ott halt meg 1928/9-

ben, és magyar anyanyelvű volt.) 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Józsefné (szül. ? Regina) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Torda 

 

Halálozási hely és idő 

Marosújvár, 1945 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem hordott parókát, csak a zsinagógában viselt kendőt, gyújtott gyertyát péntek 

este, kóser háztartást vezetett, tartotta az ünnepeket. 

 

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? 

Nincs adat 

 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Holokauszt által nem érintett terület: Torda (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Még 1945 márciusában meghalt betegségben. 

 


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományoka
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt?
	Hol élt még?
	Gyerekek?
	Halálozási hely és idő
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Zsidó származású?
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Gyermekek

	Teljes név
	Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek maguka
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozásr
	Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalk
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Teljes név
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?

