Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Katz Icik
1870-es évek –
1939

Katz Etja
(szül. ?)
1880-as évek –
1944

Anyai
nagyapa

Lazarovics
Lázár
1870-es évek –
1944

Anyai
nagyanya

Lazarovics
Bruche-Etja
(szül. ?)
1870-es évek –
1940

Apa

Anya

Katz Aser
1905–1946

Katz Hendl
(szül. Lazarovics Hendl)
1904–1944

Testvérek
Mehlovics Gitl
(szül. Gitl Katz)
1927
Katz Lea
1929–1944
Katz Bejle
1930/31–1944
Katz Jolman
1932–1944
Katz Jente
1933/34–1944
Katz Szúra [Sára]
1935–1944

Házastárs
Interjúalany
Katz Mózes
1925

Vera Katz
(szül. Vera Boldur)
1938

Gyermekek
Alexander Katz
1958
Vladimir Katz
1962
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Katz Mózes (zsidó név: Mose)

Születési hely és idő
Királyháza, 1925 (Csehszlovák Köztársaság)
(Születési anyakönyvi kivonatában 1926 szerepel születési dátumként – ennek
azonban pusztán technikai okai voltak: a jegyző nem Királyházán volt, hanem a
szomszéd községben.)
Hol élt még?
Huszt

Iskolai végzettség
Általános iskola (7 év), héder

Foglalkozás
Sofőr

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülők nagyon vallásosak voltak. Minden ünnepet megtartottak a családban.
Követték a kóserság előírásait. Apja szombaton és ünnepekkor eljárt a
zsinagógába. Mindig fedett fővel járt. Anyja kendőt hordott, hosszú ruhát. A
szülők a gyerekeket vallásos szellemben nevelték.
Anyanyelv
Jiddis

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Magyar, ukrán, orosz
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Szovjet Hadsereg: 1947–1950

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Iza (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (1944. tavasz), Buchenwald (1945. márciusáprilis)
Munkatábor: Monowitz [Auschwitz III] (1944. nyár – 1945. január), Gleiwitz
(1945. február)
Mit csinált a háború után?
Visszatért Kárpátaljára, Huszton élt. Családot alapított, sofőrként dolgozott. Ma
nyugdíjas.
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Testvérek
Teljes név
Mehlovics Gitl (szül. Gitl Katz) (Gitl túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort. A
tábort a Vörös Hadsereg szabadította föl, és Gitl több mint egy évre szovjet
lágerbe került. Csak 1947-ben került haza. Hazatérve férjhez ment egy szolyvai
emberhez, aki a háború előtt sakter volt, majd baromfifelvásárlással foglalkozott.
Miután összeházasodtak, állattartással foglalkoztak. Az 1970-es években úgy
döntöttek, hogy kivándorolnak Izraelbe. Férje közvetlenül az utazás előtt
meghalt, ő lányával és fiával együtt kivándorolt.)
Katz Lea
Katz Bejle
Katz Jolman
Katz Jente
Katz Szúra [Sára]
Születési hely és idő
Gitl: Királyháza, 1927 (Csehszlovákia)
Lea: Királyháza, 1929 (Csehszlovákia)
Bejle: Királyháza, 1930/31 (Csehszlovákia)
Jolman: Királyháza, 1932 (Csehszlovákia)
Jente: Királyháza, 1933/34 (Csehszlovákia)
Szúra: Királyháza, 1935 (Csehszlovákia)
Anyanyelv
Mindannyiuknak jiddis

Iskolai végzettség
Mindannyian elemi iskolába jártak, de egyikük sem fejezte be. A fiúk héderbe is
jártak.

Foglalkozás
Gitl: háztartásbeli
A többiek nem érték meg a felnőtt kort.

Hol él/élt?
Gitl: Rehovot (Izrael)
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Hol élt még?
Gitl: Szvaljána (Szovjetunió /Ukrajna/)

Gyerekek?
Gitl: Juri (zsidó név: Aser), szül. 1949; anyjával együtt kitelepült Izraelbe.
Helen (zsidó név: Hendl), szül. 1953; anyjával együtt kitelepült Izraelbe, majd
férjével az Egyesült Államokban telepedett le.
A többi testvér nem érte meg a felnőtt kort, nem volt saját családjuk.
Halálozási hely és idő
Lea: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Bejle: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Jolman: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Jente: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Szúra: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Vera Katz (szül. Vera Boldur) (zsidó név: Dvojre) (Házasságkötés: 1954)

Születési hely és idő
Harkov, 1938 (Szovjetunió, Ukrajna)

Hol élt még?
Karaganda (Szovjetunió, Kazahsztán), Gorlovka (Szovjetunió, Ukrajna), Huszt
(Szovjetunió, ma: Ukrajna)

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Orosz

Iskolai végzettség
Általános iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Etja Boldur, 1932-ben született, egyedülálló, Huszton él.
Raja Janovics Boldur, (zsidó név: Rachel), 1935-ben született, Huszton él,
Janovics Mendellel (Katz Mózes unokatestvére) kötött házasságot, két gyerekük
van, tartják a zsidó vallás előírásait.
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Gyermekek
Teljes név
Alexander Katz (zsidó név: Aser)
Vladimir Katz (zsidó név: Volf)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Igen, mindkét gyereket zsidónak nevelték, és zsidónak is tartják magukat.

Születési hely és idő
Alexander: Huszt, 1958 (Szovjetunió)
Vladimir: Huszt, 1962 (Szovjetunió)

Hol élt még?
Alexander: Rehovot (Izrael)

Iskolai végzettség
Alexander: erdőgazdasági technikum, Huszt
Vladimir: elektrotechnikai technikum, Huszt

Foglalkozás
Alexander: Huszton erdőgazdasági műhely termelési vezetője, majd Izraelben
számítógép-szerelő.
Vladimir: háztartásigép-szerelő, majd a Heszed munkatársa Huszton
Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Alexander: David, szül. 1980
Vladimir: Olga (zsidó név: Golda), szül. 1989; Helen (zsidó név: Hendl), szül.
1990
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Apa

Teljes név
Katz Aser (zsidó név: Aser)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1905

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Királyháza, 1946 (Szovjetunió)

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Fuvaros

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt. Minden ünnepet megtartott. Követte a kóserság előírásait.
Szombaton és ünnepekkor eljárt a zsinagógába. Mindig fedett fővel járt.
Vallásosan nevelte a gyerekeit.
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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Zsidó

5 gyerek,

A család vallásos volt,

(Ugocsa vm.),

származású,

mindannyian

minden zsidó előírást,

1905 előtt /

Auschwitzban

Auschwitzban

szabályt megtartottak,

Auschwitz, 1944

halt meg, 1945-

haltak meg

zsinagógába jártak,

(Lengyelország)

ben

(Lengyelország)

kóser háztartást

Rivka ? (szül.

Királyháza

Katz Rivka
[Rebeka])

Háztartásbeli

vezettek. Rivka

(Lengyelország)

parókát viselt,
mikvébe járt.
Katz Joszif

Királyháza

[József]

(Ugocsa vm.),

Fuvaros

Nem volt.

Nem volt

Vallásos volt,

gyermeke.

megtartott minden

1905 után /

előírást, fedett fővel

Auschwitz, 1944

járt.

(Lengyelország)
Katz Lejb

Királyháza

Fuvaros

Nem volt.

(Ugocsa vm.),

Nem volt

Vallásos volt,

gyermeke.

megtartott minden

1905 után /

előírást, fedett fővel

Auschwitz, 1944

járt.

(Lengyelország)
Zsidó, sakter

3 gyerek volt,

A család vallásos volt,

(Ugocsa vm.),

volt,

mindannyian

minden zsidó előírást,

1905 után /

Auschwitzban

Auschwitzban

szabályt megtartottak,

Auschwitz, 1944

halt meg

pusztultak el

zsinagógába jártak,

(Lengyelország)

(Lengyelország).

(Lengyelország).

kóser háztartást

Dvojre ?

Királyháza

(szül. Katz
Dvojre [Debóra])

Háztartásbeli

Királyházán

vezettek. Dvojre

éltek.

parókát viselt,
mikvébe járt.

Katz Dávid

Királyháza
(Ugocsa vm.),

Fuvaros

Nem volt.

Nem volt

Vallásos volt,

gyermeke.

megtartott minden

1905 után /

előírást, fedett fővel

Auschwitz, 1944

járt.

(Lengyelország)
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Katz Szúra

Királyháza

[Sára]

(Ugocsa vm.),

Varrónő

Nem volt

Nem volt gyereke.

házastársa.

Vallásos volt,
megtartott minden, a

1905 után /

nőkre vonatkozó

Auschwitz, 1944

előírást.

(Lengyelország)
Katz Sapsza

Királyháza

Fuvaros

Nem volt

Nem volt gyereke.

házastársa.

(Ugocsa vm.),

Vallásos volt,
megtartott minden

1905 után /

előírást, fedett fővel

Auschwitz, 1944

járt.

(Lengyelország)
Katz Bejle

Királyháza, 1905

Háztartásbeli

Nem volt

Nem volt gyereke.

házastársa.

után / Auschwitz,

Vallásos volt,
megtartott minden, a

1944

nőkre vonatkozó

(Lengyelország)

előírást.

Katz Smuil

Királyháza, 1905

[Sámuel]

után

Fuvaros

Nem volt

Nem volt gyereke.

házastársa.

Vallásos volt,
megtartott minden

(Csehszlovák

előírást, fedett fővel

Köztársaság)

járt.

/ Auschwitz,
1944
(Lengyelország)
Katz Mose

Királyháza, 1924

Szabó

(Csehszlovák

Mariann Katz

2 fiú, 4 lány

(szül. ?)

A család vallásos,
minden zsidó előírást,

Köztársaság)

szabályt megtartanak,

Az 1970-es

zsinagógába járnak,

években a

kóser háztartást

családjával

vezetnek. Mariann

együtt

parókát viselt Mose

kivándorolt az

kipát. Mindketten

Egyesült

járnak mikvébe.

Államokba, ma
Brooklynban él.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: 1941–1943
Gettó: Iza (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország)
Munkatábor: Monowitz [Auschwitz III] (Lengyelország)
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Mit csinált a háború után?
Királyházán élt.
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Apai nagyapa

Teljes név
Katz Icik (zsidó név: Jichák)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1870-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Királyháza (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség), 1939

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Fuvaros

Mennyire volt vallásos?
A nagyapa vallásos volt. Minden ünnepet megtartott a családban. Követte a
kóserság előírásait. Szombaton és ünnepekkor eljárt a zsinagógába. Mindig fedett
fővel járt. Vallásosan nevelte a gyerekeit.
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.

13

Apai nagyanya
Teljes név
Katz Icikné (szül. ? Etja)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1880-as évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1944

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Minden ünnepet megtartott. Kóser háztartást vezetett, parókát hordott, mikvébe
járt.

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

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Iza (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség)
Deportálás közben Kassán meghalt.
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Anya

Teljes név
Katz Hendl (szül. Lazarovics Hendl) (zsidó név: Hendl) (Házasságkötés: 1924)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1904

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nem volt iskolai végzettsége.

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt. Minden ünnepet megtartott. Kóser háztartást vezetett, parókát
hordott, mikvébe járt.

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

Mennyire voltak
vallásosak?

? Janovics, zsidó,

6 lány és 2 fiú. Az

A család vallásos volt.

(Ugocsa vm.),

szabó.

egyik Mendel

Minden ünnepet

1904 / New York,

Munkaszolgálatos Janovics (1928),

? (Egyesült

ként fogságba

Huszton él, a

kóserság előírásait.

Államok)

esett, 1 évet

többiek az

Ünnepekkor eljártak a

Királyházán

töltött szovet

Egyesült

zsinagógába. Rivka

(Csehszlovákia,

hadifogolytáborb

Államokban.

parókát hordott.

Kárpátalja) éltek.

an, 1946-ban

Mindenki vallásos.

Vallásosan nevelte a

Túlélte az

engedték el.

Janovics Rivka

Királyháza

(szül. Lazarovics
Rivka)

Háztartásbeli

megtartott. Követte a

gyerekeit. Mikvébe
járt.

auschwitzi és a
buchenwaldi
koncentrációs
tábort. Az 1970es évek után
családja nagy
részével együtt
kivándorolt az
Egyesült
Államokba.
Brooklynban él.
(Kb. 70 unokája
és dédunokája
volt
Brooklynban.)
Haja Lazarovics,

3 gyerek,

Vallásos volt. Minden

(Ugocsa vm.),

háztartásbeli

mindegyikük

ünnepet megtartott.

1904 /

? – Auschwitz,

Auschwitzban

Követte a kóserság

Auschwitz, 1944

1944

pusztult el, 1944-

előírásait. Szombaton

(Lengyelország)

(Lengyelország)

ben.

és ünnepekkor eljárt a

Lazarovics

Királyháza

Nahman

Sakter

Királyházán

zsinagógába. Fedett

(Csehszlovákia,

fővel járt. Vallásosan

Kárpátalja)

nevelte a gyerekeit.

lakott.
??

?

3 gyerek, őket is

Vallásosak voltak,

? – 1941-ben

a németek ölték

részletek nem

1904 után /

a németek ölték

meg 1941-ben az

ismertek.

Ivano-

meg az Ivano-

Ivano-Frankivszk-i

Királyháza

(szül. Lazarovics) (Ugocsa vm.)

Háztartásbeli
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Frankivszk-i

Frankivszk-i

terület, 1941

területen

területen.

(meggyilkolták
családjával
együtt,
valószínűleg a
KamenyecPodolszkij-i
vérengzés
idején).
Kricsfaluban élt
(Csehszlovákia,
Kárpátalja).

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Iza (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség)
Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Lazarovics Lázár (zsidó név: Lázár)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1870-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Izai gettó (Ugocsa vm.), 1944

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Könyvkötő

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt. Minden ünnepet megtartott a családban. Követte a kóserság
előírásait. Szombaton és ünnepekkor eljárt a zsinagógába. Mindig fedett fővel
járt. Vallásosan nevelte a gyerekeit.
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?
Gettó: Iza, 1944 (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség) (ott meghalt)
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Anyai nagyanya
Teljes név
Lazarovics Bruche-Etja (szül. ?)

Születési hely és idő
Királyháza (Ugocsa vm.), 1870-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Királyháza, 1940 (Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Minden ünnepet megtartott. Kóser háztartást vezetett, parókát hordott, mikvébe
járt.

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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