
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Moskovits Jenő 
1891–1944 

Anya 
 

Moskovits Jolán 
(szül. Klein Jolán) 

1896–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Moskovits 

Lajos 
1860-as évek –

1938 

Apai 
nagyanya 

 
Moskovits 

Lajosné 
(szül. Majtényi 

Fáni) 
1873–1944 

Házastárs 
 

Deutsch Gyula 
1918–2003 

Interjúalany 
 

Deutsch Éva 
(szül. Moskovits Éva) 

1926 

Testvérek 
 

Moskovits Tibor 
1922–1945 

Gyermekek 
 

Két gyermek 

Anyai 
nagyanya  

 
Klein Kálmánné  

(szül. Fischer 
Hanna) 

?–1920-as évek 

Anyai 
nagyapa  

 
Klein Kálmán 

?–1910-es évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Deutsch Éva (szül. Moskovits Éva) 

 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely, 1926 (Románia) 

 

Hol élt még? 

- 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Adminisztrátor egy kereskedelmi vállalatnál 

 

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

gyermekkorában? 

Szülei hagyományosan tartották meg az ünnepeket (szombat, nagyünnepek), 

eljártak a (neológ) zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, francia, német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor: Teplice (Cseh-Morva Protektorátus) 

Gettó: Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, közben befejezte a középiskolát. Hazatérése után szülei házán több 

idegen családdal kellett osztoznia, akik lakbért nem fizettek, házadót nem 

fizettek.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Moskovits Tibor 

 

Születési hely és idő 

Zilah, 1922 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Egyetemre nem mehetett, behívták munkaszolgálatra, az otthon töltött idő alatt 

magántanítványai voltak. 

 

Hol él/élt?  

Marosvásárhely 

 

Hol élt még? 

- 

 

Gyerekek? 

Nem volt. 

 

Hol és mikor halt meg? 

Krím félsziget, 1945 (orosz fogságban) (Szovjetunió) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Deutsch Gyula  

 

Születési hely és idő 

Szászrégen (Maros-Torda vm.), 1918  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Zsidó származású-e? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Kolozsvár, levelezőn, doktorátusa nem volt) 

 

Foglalkozás 

Adminisztrátor, majd osztályvezető állami vállalatoknál. 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 2003 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család, vallásosság stb.) 
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Deutsch László (1910-1995): Szászrégen (Maros-Torda vm.) – Migdal Haemek 

(Izrael); textilipari főiskolát végzett Németországban; felesége zsidó (Stark 

Böske); Bukarestben, Segesváron és Nagyszebenben éltek, 1963-ban 

kivándoroltak Izraelbe. Fia, György (szül. 1952); négy gyerek (unoka).  

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Két gyermek. Az interjúalany gyermekei nem járultak hozzá adataik közléséhez. 

 

 



 
Apa 

 

Teljes név 

Moskovits Jenő 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), 1891  

 

Hol élt még? 

Budapest (tanulmányok, a 20. század első évtizede), Alsószopor, Felsőszopor, 

Zilah, Marosvásárhely (1923-1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Tanítóképző (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Igazgató-tanító a marosvásárhelyi zsidó elemi iskolában. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Előírásosan tartották az ünnepeket, eljártak a zsinagógába, kóser háztartást 

vezettek. (Ő volt a zsidó elemi iskola igazgatója, a vallási előírásokat már csak 

emiatt is meg kellett tartania.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, frontszolgálat az első világháborúban olasz és orosz fronton, 

tartalékos hadnagyként szerelt le.  

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Moskovits Lajos 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Királydaróc, 1938 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Cipészmester 

 

Mennyire volt vallásos?  

Naponta imádkozott (táleszben, tfilinben), pénteken szombaton eljárt a 

zsinagógába. Háztartásuk kóser volt. Nem viseltek hagyományos öltözéket, de a 

nagyapa mindig hordott kapedlit. Nem volt szakálla. 

 

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? 

Moskovits ? (ffi) 

 

 

Királydaróc 

(Szatmár vm.), 

1860-as évek / 

Jugoszlávia, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), 1873  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosak voltak, megtartották az ünnepeket, kóser háztartást vezettek. Nem 

viselt parókát, csak kendőt (zsinagógában, péntek este). 

 

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? 

Majtényi Miklós 

 

Nagykárolyban 

laktak. 

Gazdálkodó Nincs adat Majtényi Béla – 

túlélte a 

deportálást, 

kivándorolt 

Izraelbe, az izraeli 

hadsereg 

katonájaként halt 

meg 

Majtényi László 

Nincs adat 

Róth Adolfné 

(szül. Majtényi 

Margit) 

 

Szatmáron 

laktak. 

 

Háztartásbeli Férje zsidó: Róth 

Adolf 

Anna (szül 1926), 

1947-ben emigrált 

az USA-ba, 

meghalt 2002-ben, 

Kató meghalt 

Auschwitzban 

(Lengyelország), 

1944 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott halt meg) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Moskovits Jolán (szül. Klein Jolán) 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), 1896  

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (polgári iskola), Zilah, Marosvásárhely 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeken elment a zsinagógába (a neológ zsinagógába jártak), kóser 

háztartást vezettek, a szombatot előírásosan tartották. 

 

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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott halt meg) 

 



 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Klein Kálmán 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Királydaróc, 1910-es évek (Szatmár vm., Magyarország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Textilkereskedő (rőfös) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Klein Hanna (szül. Fischer Hanna) 

 

Születési hely és idő 

Királydaróc (Szatmár vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Királydaróc, 1920 (Románia) 

 

Mi az iskolai végzettsége? 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Herskovits 

Tiborné (szül. 

Fischer Matild) 

(Tilda) 

 

 

Nincs adat Háztartásbeli Férje zsidó: 

Herskovits Tibor 

(1) Herskovits 

Tibor, fogorvos 

(Prágában végzett) 

– túlélte a 

deportálást, 

kivándorolt 

Izraelbe  

(2) fiú: nincs adat 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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