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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Moskovics Iván (zsidó név: Mose-Cvi) 

 

Születési hely és idő 

Ungvár, 1928 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

Unghosszúmező (1930–1949), Ungvár, Aknaszlatina (1958–60), Ungvár (1960 

óta)  

 

Iskolai végzettség 

Autószerelő technikum (Ungvár) 

 

Foglalkozás 

Autószerelő, mérnök, buszvezető, brigádvezető garázsban, majd előadó a 

közlekedésbiztonsági osztályon  

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos családban nőtt fel. Otthon megtartottak minden zsidó tradíciót, 

megünnepeltek minden zsidó ünnepet. Az interjúalany apjával eljártak 

péntekenként és minden ünnepen a zsinagógába. Apjának szakálla volt, de 

pajeszt nem viselt. Otthon kipában volt, ha kiment az utcára kalapot vett fel. Az 

anyja csak ünnepekkor ment a zsinagógába, mindig kendőt viselt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar, cseh, orosz, ukrán, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Szovjet Hadsereg, 1949–1953 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Ungvár  

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország), Erlenbusch (a gross-

roseni koncentrációs tábor egyik altábora) (Németország), Dachau (Németország)  

Halálmenet: Erlenbusch–Dachau. 

 

Mit csinált a háború után? 

Ungváron élt, megházasodott, előbb autószerelő, majd mérnök, buszvezető 

brigádvezető volt, majd a közlekedésbiztonsági osztályon a közúti közlekedési 

szabályait oktatta és vizsgáztatott. Az Állami Közlekedésrendészeti Felügyelőség 

munkatársa volt, amíg nyugdíjba nem ment. Az ungvári zsidó hitközség elnöke. 
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Testvérek 

Teljes név 

Moskovics Herman (zsidó név: Májer) 

Moskovics Olga (zsidó név: Eszter) 

Wéber Klára (szül. Moskovics Klára) (zsidó név: Hana-Gitl) (Házasságkötés 1950) 

 

Születési hely és idő 

Herman: Ungvár, 1922 (Csehszlovák Köztársaság) (Túlélte ugyan az auschwitzi 

koncentrációs tábort, de az ott szerzett betegségébe halt bele.) 

Olga: Ungvár, 1924 (Csehszlovák Köztársaság)  

Klára: Ungvár, 1926 (Csehszlovák Köztársaság) (Túlélte az auschwitzi 

koncentrációs tábort.) 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Mindegyikük 8 osztályos alapiskolát végzett (cseh nyelvű). 

 

Foglalkozás 

Herman: asztalos 

Olga: háztartásbeli 

Klára: varrónő 

 

Hol él/élt?  

Herman és Olga: Unghosszúmező 

Klára: New York (USA, kb. 1988 óta) 

 

Hol élt még? 

Klára: Ungvár (1950–1988) 

 

Gyerekek? 

Klára: fiú (1952) 
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Halálozási hely és idő 

Herman: Unghosszúmező, 1948 (Szovjetunió) 

Olga: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

Teljes név 

Moskovics Faina (szül. Sisztman Faina) (zsidó név: Fanja) 

 

 

Születési hely és idő 

Ozarinci, 1937 (Szovjetunió) (Házasságkötés: 1958) 

 

Hol élt még? 

Csernovic (nagybátynál lakott, itt járt iskolába), Aknaszlatina (1958–1960), 

Ungvár (1960 óta) 

 

Zsidó származású? 

Igen (Apja suszter, anyja varrónő volt.) 

 

 

Anyanyelv 

Jiddis (beszél oroszul és magyarul) 

 

Iskolai végzettség 

8 osztályos iskola (orosz nyelvű) 

 

Foglalkozás 

Kesztyűgyárban dolgozott, 1959 óta háztartásbeli. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Négy testvér: két nővér (1931 és 1933), öcs (1940), húg (1944). Mindannyian 

túlélték a háborút. 
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Gyermekek 

Teljes név 

Moskovics Dimitrij  

Berman Olga (szül. Moskovics Olga) (zsidó név: Eszter) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekeket zsidónak nevelték, mindketten zsidónak is tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Dimitrij: Ungvár, 1958 (Szovjetunió) 

Olga: Ungvár, 1962 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Dimitrij: – 

Olga: Izrael (1990-es évek), New York (USA) 

 

Iskolai végzettség 

Dimitrij: műszaki főiskola általános mérnöki kara (Lvov) 

Olga: fodrász szakiskola (Ungvár) 

 

Foglalkozás 

Dimitrij: rádiómérnök, 1997 óta a Szochnut kárpátaljai képviselője 

Olga: parókakészítő 

 

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

Dimitrij: Henrik (1986) 

Olga: Edvárd (1985) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Moskovics Henrik (zsidó név: Háim) 

 

Születési hely és idő 

Ungordas (Ung vm.), 1890  

 

Hol élt még? 

Ungvár (1910-es évek végétől–1930), Unghosszúmező (1930–?), Ungvár (a 

háború után) 

 

Halálozási hely és idő 

Ungvár, 1985 (Szovjetunió) 

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Földműves 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, minden zsidó szokást és előírást betartott. Minden nap 

imádkozott otthon, zsinagógába járt szombatonként és az ünnepnapokon. 

Betartotta a kóserság előírásait. Pajesza nem volt, otthon kipát hordott, az utcán 

kalapot viselt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Közlegény volt a m. kir. honvédségben az I. világháborúban. 

 
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? 

Báty  és öcs Ungváron éltek. Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lánytestvérek  Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Erlenbusch (Németország), 

Dachau (Németország). 

Halálmenet: Erlenbusch–Dachau. 

 

Mit csinált a háború után? 

Unghosszúmezőn élt, földműves volt, később Ungváron telepedett le, és 

nyugdíjas volt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Moskovics ? 

 

Születési hely és idő 

Ungordas (Ung vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Ungordas (Ung vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Héder   

 

Foglalkozás 

Földműves 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, minden vallási előírást betartott. 

 

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 

Moskovics ?-né (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek  

 

Hol élt még? 

Ungordas   

 

 

Halálozási hely és idő 

Ungordas (Ung vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos, minden zsidó előírást betartott. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Moskovics Berta (szül. Junger Berta) (Házasságkötés: 1921 körül) 

 

Születési hely és idő 

Unghosszúmező (Ung vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Ungvár (kb. 1921–1930), Unghosszúmező (1930–1944)  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Otthon tanult, házitanítóktól 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Megtartott minden zsidó előírást, eljárt a zsinagógába ünnepeken, 

követte a kóserság szabályait. Kendőt hordott, nem parókát. 

 

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? 

Junger Ignác 

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Házas Fiú, Auschwitzban 

halt meg 

kisgyermekként 

(Lengyelország) 

Vallásos, megtartotta 

az előírásokat. 

Lánytestvér  

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1894 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Varrónő Házas Nincs adat Vallásos, megtartotta 

az előírásokat. 

Lánytestvér  

 

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1900 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Házas Nincs adat Vallásos, megtartotta 

az előírásokat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Junger Jékef 

 

Születési hely és idő 

Unghosszúmező (Ung vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Héder   

 

Foglalkozás 

Italmérése és dohányárudája volt.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, megtartott minden zsidó előírást. Imádkozott otthon 

minden nap, szombatonként és ünnepnapon eljárt a zsinagógába. Nagy szakálla 

volt, otthon kipát hordott. Az utcán kalapot viselt. 

 

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? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Junger ?-né (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek  

 

Hol élt még? 

Unghosszúmező   

 

Halálozási hely és idő 

Unghosszúmező (Ung vm.), 1940 

 

Iskolai végzettség 

Otthon tanult, házitanítótól 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartott minden zsidó előírást, eljárt a zsinagógába, betartotta a 

kóserság szabályait. Parókát nem hordott, kendőt viselt. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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