
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Katz Mózes  
1890 körül – 1944 

Anya 
 

Katz Bella  
(szül. Moskovits Bella) 

1900–1944 
 

Apai 
nagyapa 

 
Katz ? 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Katz ?-né 

?–? 

Gyermekek 
 

Illés Ferenc  
1950–1998 

Házastárs 
 

Illés Ferenc 
1913–1998 

 

Interjúalany 
 

Illés Szidónia 
(szül. Katz Szidónia) 

1919 

Testvérek 
 

Katz Zsigmond 
1921–1944 
Katz Jenő 

1923–1944 
Katz Ráhel 
1929–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Moskovits 

Zsigmondné 
(szül. ? Braha) 

? – 1930-as évek 

Anyai 
nagyapa  

 
Moskovits 
Zsigmond 

?–1921 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Illés Szidónia (szül. Katz Szidónia) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1919 

 

Hol élt még? 

Bukarest (1935 – kb. 1939); Kisinyev (kb. 1939–1941); Odessza (1941); 

Szamarkand melletti kolhoz (1941–1942); Szamarkand (Üzbegisztán) (1942–

1944), Csernovci (1944–1955); Temesvár (1955 óta) 

 

Iskolai végzettség 

A háború előtt Romániában: elemi iskola (hét év) 

A Szovjetunióban: Kisinyevben középiskola esti tagozaton (nem tudni, befejezte-

e), 2 év esti tagozaton a közgazdasági egyetemen Szamarkandban 

(Üzbegisztán), 3 éves könyvtári technikum Csernovciban. 

 

Foglalkozás 

Második világháború előtt és alatt munkás, utána könyvtáros Temesváron. 

 

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

gyermekkorában? 

Apja melamed volt Szatmárnémetiben. Vallásos család, megtartották az 

ünnepeket, kóser háztartást vezettek, anyja parókát viselt, apja szakállas és 

pajeszos volt, szombaton kaftánt vett föl és strájmlit viselt. Ő maga, amikor 16 

éves korában elhagyta a szülői házat, és Bukarestbe ment, lényegében fölhagyott 

a vallással. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar, román, orosz 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A szovjet hadsereg által visszafoglalt Kisinyevbe ment Bukarestből, onnan 

Odesszába, majd az üzbegisztáni Szamarkandba. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott könytárosként. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Zsigmond Katz 

Jenő Katz 

Ráhel Katz 

 

Születési hely és idő 

Zsigmond: Szatmárnémeti, 1921 (Románia) 

Jenő: Szatmárnémeti, 1923 (Románia) 

Ráhel: Szatmárnémeti, 1929 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Mindhárom: jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Mindhárom: elemi iskola, nincs több adat 

Foglalkozás 

Zsigmond: nincs adat 

Jenő: nincs adat 

Ráhel: nincs adat 

 

Hol él/élt?  

Mindhárom: Szatmárnémeti 

 

Hol élt még? 

– 

Gyerekek? 

Egyik testvérének sem volt gyermeke. 

Halálozási hely és idő 

Zsigmond: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Jenő: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Ráhel: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Illés Ferenc 

 

Születési hely és idő 

Temesvár, 1913 

 

Hol élt még? 

Bukarest, Kisinyev, Odessza (1941); Szamarkand melletti kolhoz (1941–1942); 

Szamarkand (Üzbegisztán) (1942–1944), Csernovci (1944–1955); Temesvár 

(1955–1998) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (befejezetlen középiskola) 

 

Foglalkozás 

Asztalos 

 

Halálozási hely és idő 

Temesvár, 1998 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Illés Ilona: Temesváron élt (Románia), 1998-ban halt meg 

Illés László: Temesváron élt (Románia), van egy lánya 

Illés Imre: Marosvásárhelyen élt (Románia), volt családja, gyereke 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Illés Ferenc 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak, de ő mint zsidó anya gyermeke, zsidónak tekintette 

magát. 

 

Születési hely és idő 

Csernovci, 1950 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Temesvár (1955–1981); Tel-Aviv mellett (1981–1983); München (1983–1998) 

 

Iskolai végzettség 

3 év a temesvári Politechnika Egyetemen 

 

Foglalkozás 

Szállodai recepciós Münchenben 

 

Halálozási hely és idő 

München, 1998 (Németország) 

 

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

Nincsenek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Katz Mózes 

 

Születési hely és idő 

Hajdúnánás, 1890 körül  

 

Hol élt még? 

Szatmárnémeti (valószínűleg gyerekkorától) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Melamed 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan tartotta magát a hagyományokhoz, szakálla és pajesza volt, hétköznap 

öltönyt, szombaton kaftánt és strájmlit viselt. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Katz Simon 

 

?, ? /?, ? 

Tornón lakott 

(Krassó-Szörény 

megye, 

Románia) 

Nincs adat Volt felesége Volt gyereke Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Katz ?   

Mindössze annyi tudható róla, hogy Hajdúnánáson, majd Szatmárnémetiben élt, 

szigorúan vallásos jiddis anyanyelvű zsidó volt, és meghalt még a második 

világháború előtt. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Katz ?-né (szül. ?)  

Mindössze annyi tudható róla, hogy Hajdúnánáson, majd Szatmárnémetiben élt, 

vallásos volt, jiddis anyanyelvű, és meghalt még a második világháború előtt.  
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Anya 

 
Teljes név 

Katz Bella (szül. Moskovits Bella) (Házasságkötés: 1918) 

 

Születési hely és idő 

Halmi (Ugocsa vm.), 1900  

 

Hol élt még? 

Szatmárnémeti (1918–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, parókát viselt, 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Moskovits 

Pinhász  

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? / ?, ? 

(Egyesült 

Államok) 

Halmin élt, majd 

még 1939 előtt 

kivándorolt. 

Gyémántcsisz

oló 

Nincs adat Nincs adat Vallásos volt. 

Moskovits Móric  Halmi (Ugocsa 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nőtlen Nincsenek Vallásos volt. 

Moskovits ? 

(fiútestvér) 

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? /?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Moskovits ? 

(fiútestvér) 

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? /?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Freund Blanka 

(szül. Moskovits 

Blanka) 

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szatmárnémetib

en élt. 

Háztartásbeli Zsidó férj: 

Freund ? 

Voltak gyerekei, 

egyik lányukat 

Jolánnak hívták 

Vallásos volt. 

Teszler Eugénia 

(Moskovits 

Eugénia)  

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Désen éltek. 

Háztartásbeli Dési zsidó férj, 

Teszler ? 

Lány: Hava, 

túlélte 

Auschwitzot, 

kivándorolt 

Izraelbe 

Fiú: Teszler 

Józsua, túlélte 

Auschwitzot, 

kivándorolt 

Izraelbe, felesége 

Eszter, egy 

kibucban dolgozik, 

van 2 lányuk 

(Ráhel és Cipora) 

Vallásos 

? Etelka (szül. 

Moskovits Etelka) 

Halmi (Ugocsa 

vm.), ? / ?, ? 

Háztartásbeli Kárpátaljai zsidó 

férj 

Nincs adat Vallásos volt. 
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Csehszlovákiába

n élt 

(Kárpátalján) 

Moskovits Rózsi Halmi (Ugocsa 

vm.), ? /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Halmin élt. 

Háztartásbeli Hajadon Nem voltak. Vallásos volt. 

Jakobovics Olga 

(szül. Moskovits 

Olga) 

Halmi (Ugocsa 

vm.), 1912 / 

Jeruzsálem, 

1998 (Izrael) 

Túlélte 

Auschwitzot. 

Masszőz Zsidó férj 

Jakobovics Tibor, 

fogtechnikus, 

elváltak. 

Nem voltak. Nem volt nagyon 

vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Moskovits Zsigmond 

 

Születési hely és idő 

Halmi (Ugocsa vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Halmi, 1921 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Hitközségi alkalmazott 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem szigorúan. 

 

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 

Moskovits Zsigmondné (szül. ? Braha) 

 

Születési hely és idő 

Halmi (Ugocsa vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Szatmárnémeti  

 

Halálozási hely és idő 

Halmi, 1930-as évek vége (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (férje halála után folytatta férje hitközségbeli munkáját, vezette az 

anyakönyveket) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, parókát viselt. 

 

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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