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Apa 
 

Kovács Antal 
1889–1970 

Anya 
 

Kovács Antalné 
(szül. Vulfovic Róza) 

1891–1944 

Apai 
nagyapa 

 
?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Kovács Lina 

kb. 1869–1943 

Gyermekek 
 

Moldován Ibolya 
(szül. Kovács Ibolya) 

1953 
Kovács Sándor 

1955–2005 

Házastárs 
 

Kovács Irén 
(szül. Sükösd Irén) 

1931–2002 

Interjúalany 
 

Kovács Pál Sámuel 
1927 

Testvérek 
 

Kovács Oszkár 
(féltestvér) 

1919/20–1970 
Kovács Béla 
1922–1970 

Kovács Eszter 
1925–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Vulfovic ? 

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kovács Pál Sámuel (zsidó név: Smir) 

 

Születési hely és idő 

Bözödújfalu, 1927 (Románia)  

 

Hol élt még? 

Szentkeresztbánya (Hargita megye) (1948 körül, 1 év), Bakó (7 hónap, egy 

kibucszerűség, 1948/49 körül), Dicsőszentmárton (1949 körül), Marosvásárhely 

(kb. 1952/3-tól) 

 

Iskolai végzettség 

5 elemi 

 

 

Foglalkozás 

Munkás 

 

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

gyermekkorában? 

Az anya nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezetett, az apja székely (áttért) 

zsidó, előimádkozó volt a háború előtt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román Néphadsereg: 1950–1952 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely 

 

Mit csinált a háború után? 

Munkás egy malomban 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kovács Oszkár (féltestvér) 

Kovács Béla 

Kovács Eszter 

 

Születési hely és idő 

Oszkár: Harkov, 1919/20 (Szovjetunió) 

Béla: Bözödújfalu, 1922 

Eszter: Bözödújfalu, 1925 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Mindhárom:7 elemi  

 

 

Foglalkozás 

Oszkár: a háború előtt szatócs, a háború után szatócs és kocsmáros, majd 

üzletvezető, majd bolti alkalmazott 

Béla: brigádos  

Eszter: cselédlány 

 

Hol él/élt?  

Oszkár: Aninósza bányatelep (Petrozsény mellett, Románia) 

Béla: Izrael (1964-ben ment ki a családjával és az anyósával) 

Eszter: Nyárádszereda 

 

Hol élt még? 

Oszkár: Erdőszentgyörgy, Dicsőszentmárton, Kolozsvár 

Béla: Erdőszentgyörgy 

 

Gyerekek? 

Oszkár: Laci, Ildikó 

Béla : Miklós (magas rangú katona, Bnei Brakban lakik, nagyon vallásos, 7 

gyermeke van), Ibolya (kórházi asszisztens Izraelben), Eszter (hébertanár 
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Izraelben) 

 

Halálozási hely és idő 

Oszkár: Aninósza bányatelep, 1970 (Románia)  

Béla: Izrael, 1970  

Eszter: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Sükösd Irén (Házasságkötés: 1953) 

 

Születési hely és idő 

Székelycsóka, 1931 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Napszámos, varrónő 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 2002 (Románia) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Sükösd Ferenc, Sükösd János, Sükösd Sándor 

 

  

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Moldován Ibolya (szül. Kovács Ibolya) 

Kovács Sándor 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

Ibolya: Marosvásárhely, 1953 (Románia) 

Sándor: Marosvásárhely, 1955 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ibolya : 8 általános és szakmunkásképző 

Sándor: 8 általános  

 

Foglalkozás 

Ibolya: munkás 

Sándor: sofőr 
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Halálozási hely és idő 

Sándor: Marosvásárhely, 2005 

 

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

Ibolya: Mihály (1976), Gyöngyi (1978) 

Sándor: Ildikó (1981), Tünde (1985), Róbert Sándor(1988) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kovács Antal (zsidó név: Naftali) 

 

Születési hely és idő 

Bözödújfalu, 1889 (Udvarhely vm.) 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad (1900-as évek eleje; inasévek); Harkov, 1917–1922 (hadifogság, 

Oroszország, ill. Szovjetunió); Bözöd, 1922 (Románia); Izrael, 1949–1954/5; 

Marosvásárhely, 1959-től (a közbenső években Bözödújfalun lakott) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1970 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi + tanonciskola  

 

Foglalkozás 

Férfiszabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szombatos zsidó, előimádkozó, a háború előtt tartotta a vallást és a zsidó 

tradíciókat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. honvédség, első világháború, orosz front, 1917–1922 hadifogság 

Harkovban (Ukrajna/Szovjetunió) 

 

 

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? 

Kovács Márton 

(féltestvér, báty) 

Bözödújfalu 

(Udvarhely vm.), 

1880-as évek 

vége / 

Bözödújfalu, 

1945/6) 

Medgyesen 

(Nagy-Küküllő 

vm., ill. 

Románia), majd 

Bözödön éltek. 

Suszter Nagy Pepi 

Bözödújfalu 

(Udvarhely vm.), 

? / ?, ? 

(1) Kovács Zoli – 

Kolozsváron élt. 

(2) Kovács András 

– Medgyesen élt. 

(3) Kovács Sándor 

(4) Geres Bözsi 

[Erzsébet] (szül 

Kovács Erzsébet) – 

férjével együtt 

kiment Izraelbe. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Kitért (unitárius hitre), nem számított zsidónak, nem érintették a zsidótörvények. 

 

Mit csinált a háború után? 

Szabóként dolgozott. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Nincs adat (Nem volt házastársi viszonyban a nagyanyával, a család semmit nem 

tudott róla.) 

 

 

 
 
 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kovács Lina 

 

Születési hely és idő 

Bözödújfalu, 1869 

 

Hol élt még? 

Medgyes, Bözöd 

 

Halálozási hely és idő 

Bözödújfalu, 1943 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Varrónő 
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Mennyire volt vallásos?  

Áttért zsidó volt, a két világháború között tartotta a vallást, 1940 után már nem. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 

 

Születési hely és idő 

Oroszország, 1891 

 

Hol élt még? 

Harkov (Oroszország/Szovjetunió), Bözöd (1922), Bözödújfalu (1922-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, tartotta a tradíciókat, kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Jiddis  
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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? 

Lánytestvér 

 

Nincs adat / 

Harkov, 1920/21 

körül 

(Szovjetunió) 

Nincs adat Kovács Antal 

(adatait lásd: az 

interjúalany 

apjának 

adatainál)  

Kovács Oszkár 

(1919/20–1970) 

Adatait lásd: az 

interjúalany 

testvérei 

(féltestvér) 

Nincs adat 

Lánytestvér Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fiútestvér Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely  

Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (ott meghalt) 

 



 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Vulfovic ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Harkov (Oroszország/Szovjetunió) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gyártulajdonos (?) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Jiddis (?) 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nincs adat 
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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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat  
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