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Deutsch Dezső 
1918 
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Deutsch Zoltán 
1909–1945 

Deutsch Jenő 
1911–1945 

Deutsch Nándor 
1913–1999 

?-né (szül. Deutsch 
Rózsi) 

1921–1944 
Deutsch Margit 

1928–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Sauer Bernátné 
(szül. ? Lina) 

1860-as évek – 
1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Sauer Bernát 

1850-es évek – 
1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Deutsch Dezső (zsidó név: Michók) 

 

Születési hely és idő 

Celldömölk (Vas vm.), 1918 

 

Hol élt még? 

Szombathely, Székesfehérvár, Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: apja üzletében önállóan dolgozott (a cipőrészleget vezette) 

Háború után: állami textilkereskedelemben beszerző és elosztó  

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox család. A szombatot és az ünnepeket szigorúan a törvények szellemében 

tartották, gyerekkorában járt vallásos iskolába (“előjesiva”).  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1940. augusztus: 2 hét sorkatonai szolgálat Kőszegen (majd ezután 

munkaszolgálatosnak minősítik). 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1942. augusztustól két év munkaszolgálat Magyarországon, 

majd Ukrajnában, eljutott egységével a Donig, novemberben megsebesült, 

kórházba került, és fogságba esett.  

Hadifogság: 1942 telétől 1948 tavaszáig, ebből öt év Távol-Keleten Szibériában 

(fakitermelés). 

 

Mit csinált a háború után? 

A hadifogságból 1948-ban hazatérve bátyjánál dolgozott a régi családi üzletben, 

majd az államosítások után Szombathelyre került egy textilkereskedésbe, ahol 

áruelosztó lett.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Deutsch Zoltán  

Deutsch Jenő (zsidó név: Jákob) 

Deutsch Nándor 

?-né (szül. Deutsch Rózsi) (zsidó név: Rejzele) 

Deutsch Margit 

 

Születési hely és idő 

Zoltán: Bécs, 1909 (Ausztria) 

Jenő: Celldömölk (Vas vm.), 1911  

Nándor: Celldömölk (Vas vm.), 1913  

Rózsi: Celldömölk (Vas vm.), 1921  

Margit: Celldömölk (Vas vm.), 1928  

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Zoltán: 6 elemi + héder és “előjesiva” 

Jenő: 6 elemi + héder és “előjesiva” 

Nándor: 6 elemi + héder és “előjesiva” 

Rózsi: polgári iskola 

Margit: polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Zoltán: önálló rövidáru- és textilboltja volt  

Jenő: apja rőfös-, rövidáru- és textilüzletében dolgozott 

Nándor: kereskedő, mint a holokauszt egyetlen itthon lévő túlélője az 

államosításig apja üzletét vezette, majd egy nagy budapesti áruházban dolgozott 

Rózsi: apja rőfös-, rövidáru- és textilüzletében dolgozott 

 

Hol él/élt?  

Zoltán: Döbrököz (Tolna vm.) 

Jenő: Celldömölk (Vas vm.) 

Nándor: Budapest 

Rózsi: Celldömölk (Vas vm.) 

Margit: Celldömölk (Vas vm.) 
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Hol élt még? 

Zoltán: Celldömölk 

Jenő: – 

Nándor: Celldömölk 

Rózsi: – 

Margit: – 

 

Gyerekek? 

Zoltán: egy gyerek, elpusztult Auschwitzban 

Jenő: két gyerek: az egyik 3 és fél éves, a másik fél éves, elpusztultak 

Auschwitzban 

Nándor: első házasságából született lánya Auschwitzban pusztult el, ő 

Mauthausenből hazatérve ismét megházasodott, és lett két gyermeke 

Rózsi: nem volt (állapotos volt, ezért pusztították el Auschwitzban) 

Margit: nem volt 

 

Halálozási hely és idő 

Zoltán: Harka (munkaszolgálat), 1945 

Jenő: Mauthausen, 1945 (Ausztria), felesége Auschwitzban (Lengyelország) 

pusztult el. 

Nándor: Budapest, 1999; első felesége és lánya Auschwitzban pusztult el, ő 

Mauthausenben szabadult föl. 

Rózsi: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Margit: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Deutsch Dezsőné (szül. Walthauser Klára) 

 

Születési hely és idő 

Székesfehérvár (Fejér vm.), 1921  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen (apja és ő túlélte a deportálást – Auschwitz –, anyja elpusztult 

Auschwitzban) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi, majd varrni tanult (nem tudni, milyen formában) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kárpitos apja bútorüzletében dolgozott 

A háború után: bolti eladó 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1998 

 

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

iskolaivégzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermekük. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Deutsch Mór (Móse) 

(Első felesége Bécsben meghalt a szülés során, a gyerek – Zoltán – megmaradt.) 

 

Születési hely és idő 

Bakonytamási (Veszprém vm.), 1882 

 

Hol élt még? 

Celldömölk 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + héder, majd Bécsben tanulta a szakmát (de nincs adat újabb 

iskoláról) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, üzlettulajdonos (rőfösáru, rövidáru, cipő) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, szigorúan tartotta a vallási előírásokat, így nevelte gyermekeit is. 

Naponta kétszer ment el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, frontszolgálat 1914–1918, végig az olasz fronton volt 

századosi rangban, több kitüntetése volt.  

 

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? 

?-né (szül. 

Deutsch Margit) 

(nővér) 

 

 

Bakonytamási 

(Veszprém vm.), 

? / Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Apjának 

segített a 

boltban 

Nincs adat Gyermekei közül 

azok, akik túlélték 

a holokausztot, 

külföldre mentek. 

Nincs adat 

Deutsch ? 

(fiútestvér) 

 

 

Bakonytamási 

(Veszprém vm.), 

? / Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Újpesten élt. 

Cipőüzlete 

volt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

További két 

testvér 

 

Mindkettő 

Bakonytamásiba

n (Veszprém 

vm.) született, ? 

/ mindkettő 

Auschwitzban 

halt meg 

1944/45 során 

(Lengyelország) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Deutsch Dávid 

 

Születési hely és idő 

Bakonytamási (Veszprém vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Bakonytamási (Veszprém vm.), 1936 

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Saját textilüzlete volt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, szigorúan betartotta a vallási előírásokat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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 

Deutsch Dávidné (szül. Kohn Berta) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Bakonytamási  

 

Halálozási hely és idő 

Bakonytamási (Veszprém vm.), évszám ismeretlen (ötödik gyermeke 

születésekor halt meg) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Deutsch Mórné (szül. Sauer Irén) 

 

Születési hely és idő 

Tét (Győr vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Celldömölk 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Férje rőfös-, rövidáru- és textilüzletében dolgozott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt (kóser háztartás, parókát viselt) 

 

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? 

Sauer Károly 

(Kari) 

 

 

Tét (Győr vm.), 

? / Izrael, 

évszám 

ismeretlen 

Először apja 

üzletében 

dolgozott, 

majd 

önállósította 

magát 

Első feleség 

elpusztult 

Auschwitzban; 

második 

feleségével és új 

családjával 

együtt kiment 

Palesztinába.  

Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. Sauer 

Riza) 

 

 

Tét (Győr vm.), 

? / Nincs adat 

Nincs adat Nincs adat Két gyermeke volt, 

az egyik: Smule, 

Izraelben él, 1939-

ben ment ki 

Palesztinába  

Nincs adat 

-né (szül. Sauer 

Sári) 

 

 

Tét (Győr vm.), 

? / Nincs adat 

Bőrdíszműüzl

ete volt 

Nincs adat Két lánya volt Nincs adat 

Sauer Náci 

 

 

Tét (Győr vm.), 

? / Nincs adat 

Kereskedő 

(bányakelléke

k) 

Nincs adat Volt családja, de 

nincs adat 

Nincs adat 

Sauer Dezső 

 

 

Tét (Győr vm.), 

? / Nincs adat 

Kereskedő 

volt, saját 

üzlete volt 

Nincs adat Két lány, egy fiú (a 

fiú meghalt a 

háború alatt) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Sauer Bernát 

 

Születési hely és idő 

Tét (Győr vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Rövidáruüzlet-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, naponta kétszer járt el a zsinagógába, előírásosan imádkozott, de 

nem viselt hagyományos öltözetet. Pajesza volt (a füle mögött hordta), szakálla 

nem volt, mindig fedett fővel járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 16



 17

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Sauer Bernátné (szül. ? Lina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Tét  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

A háztartás mellett dolgozott az üzletben is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, parókát viselt, kóser háztartást vezetett, szigorúan megtartotta a 

vallási előírásokat 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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