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Apa 
 

Deutsch Andor 
1896–1944 

Anya 
 

Deutsch Andorné 
(szül. Krausz Frida) 

1897–1969 

Apai 
nagyapa 

 
Deutsch 
Márkusz 

?–? 
 

Apai nagyanya 
 

Deutsch 
Márkuszné 

(szül. ?) 
?–1933 

Anyai 
nagyapa  

 
Krausz Mór 

? – 1935 körül 

Anyai 
nagyanya  

 
Krausz Mórné 
(szül. Keller 

Katalin) 
?–1933 

Gyermekek 
 

Lány 
1949 

 

Testvérek 
 
 

Deutsch György 
1930–1944 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Dóczi Sándorné 
(szül. Dévai /Deutsch/ Zsuzsanna) 

1927 
 

Házastárs 
 

Barabás István  
1923–1986 

Dóczi Sándor  
1920–1996 
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Teljes név 

Dóczi Sándorné (szül. Dévai Zsuzsanna) (Deutschról magyarosított 1958-ban) 

(Zsidó név: Lea) 

 

Születési hely és idő 

Székesfehérvár (Fejér vm.), 1927 

 

Hol élt még? 

Aba (életvitelszerűen itt élt a szüleivel, Székesfehérvár csak a születési helye 

volt); Budapest (1945-től) 

 

Iskolai végzettség 

Befejezetlen gazdasági középiskola (2 év) 

 

Foglalkozás 

Vállalati könyvelö és pénztáros, később diszpécser, majd külkereskedelmi 

üzletkötő ugyanannál a vállalatnál 

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox zsidó családból származik, de a kóserságot az anyagi körülmények miatt 

1945 után nem tudták tartani. Pészahkor nem ettek kenyeret. A nagyünnepeket, 

a péntek esti gyertyagyújtást tartották. Péntek esténként nem engedték a szülők, 

hogy a gyerekek hazautazzanak a székesfehérvári iskolából, így mindig ott 

maradtak, és csak szombat este mentek haza. 8 éven át tanult héberül 

gyermekkorában. Meghatározó gyerekkori élménye volt a bát micvája. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Seregélyes (Fejér vm.), Székesfehérvár (Fejér vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Salzwede (a neuengammei 

koncentrációs tábor altábora, fegyvergyár) 

 

Mit csinált a háború után? 

Varró-, ill. szabásztanfolyamot végzett, majd mindenes volt az Edinger–Vámos és 

Társa cégnél. A céget 1949-ben államosították, és beolvasztották az 

Elekthermaxba. Ezt követően végig itt (ill. utódvállalatánál) dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Deutsch György 

 

Születési hely és idő 

Székesfehérvár (Fejér vm.), 1930  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium (4 osztály) 

 

Foglalkozás 

– 

 

Hol él/élt?  

Aba 

 

 

Hol élt még? 

 Szekszárd (Tolna vm.) (gimnáziumi évek) 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Barabás István (Házasságkötés: 1947; válás: 1951) (Egy testvérén kívül az 

összes hozzátartozója elpusztult a holokauszt során) 

Dóczi Sándor (Házasságkötés: 1959) (Nagyapa magyarosított Eisnerről 

Dóczira.) (Apa: Dóczi Dezső, 1899–1938; építőanyag- és fakereskedő, anya 

Singer Erzsébet.)  

 

Születési hely és idő 

István: Siklós (Baranya vm.), 1923 

Sándor: Pécs (Baranya vm.), 1920 

 

Hol élt még? 

István: Izrael (1938–1946); Budapest (1946–1957); Izrael (1957–1986) 

Sándor: Budapest (1949-től) 

 

Zsidó származású? 

Mindkét férj zsidó volt. 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

István: érettségi, tejipari technikusi vizsga 

Sándor: közgazdasági főiskola 

 

Foglalkozás 

István: sajtmester 

Sándor: áruforgalmi előadó volt a SZÖVOSZ-nál 

 

Halálozási hely és idő 

István: Izrael, 1986 

Sándor: Budapest, 1996 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

István: fiútestvér, 1946-ban kivándorolt Izraelbe, és katonaként halt meg az 

1980-as években.  

Sándor: öcs (Dóczi Antal), 1922-ben született, és 1944-ben halt meg 

munkaszolgálatban. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lány (Zsidó név: Tova) (Férj: egyetemet végzett, levéltáros, házasságkötés: 

1971)  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem kapott hangsúlyosan zsidó nevelést, de mindig tudott zsidó származásáról, 

és zsidónak is tekinti magát. Zsidó a férje is. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Hol élt még? 

Nyíregyháza (az egyetem előtt, főiskolásként 1 év), Hollandia (1981-ben férjével 

együtt 10 hónapos ösztöndíj), Washington (1982 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (magyar–orosz–könyvtár szak, ELTE) 

 

Foglalkozás 

Általános iskolai tanár 

 

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

Fiú: Budapest, 1974, Washingtonban él a szüleinél, tanár, nőtlen.  

Fiú:  Budapest, 1977, New Yorkban él, tanít és tanul, nőtlen. 
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Teljes név 

Deutsch Andor 

 

Születési hely és idő 

Káloz (Fejér vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Aba (gyermekkorától) 

 

Halálozási hely és idő 

Mühldorf, 1944. október (Németország; a dachaui koncentrációs tábor altábora) 

 

Iskolai végzettség 

Feltehetően polgári iskola + gazdálkodói tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó (állattenyésztő és földműves, 70 kh saját föld + bérelt föld) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezettek. A környékbeli falukat járta egy 

metsző, és ők is azzal vágattak, a nagyünnepekre szerződtetett néhány embert, 

hogy meglegyen Abán a minján.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Szemprobléma miatt nem volt katona, csak kisegítő szolgálatra volt három-három 

hónapokra behívva. 

 

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? 

Deutsch Jenő 

 

 

Káloz (Fejér 

vm.), ? / 

Székesfehérvár 

(Fejér vm.), 

1943 (tébécében 

halt meg) 

 

Székesfehérváro

n élt.  

A 

székesfehérvá

ri Szegő 

birtok 

főintézője 

volt. 

Bözsi, zsidó, 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

halt meg, 1944-

ben. (80 éves 

szüleit is 

Auschwitzban 

pusztították el.) 

2 lány 

(1) túlélte a 

háborút, ma is él 

Budapesten. 

(2) az anyjával 

együtt 

elgázosították 

Auschwitzban 

(Lengyelország), 

1944-ben.  

Vallásosak voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Seregélyes (Fejér vm.), Székesfehérvár (Fejér vm.)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor: Mühldorf (Németország) 

 



 10 

 

 

 

Teljes név 

Deutsch Márkusz 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Káloz, Aba 

 

Halálozási hely és idő 

Aba (Fejér vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó volt saját birtokán. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox vallásos zsidó volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apai nagyapa 
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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? 

Több testvére 

volt, de nincs 

róluk adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Teljes név 

Deutsch Márkuszné (szül. ?)  

Mindössze annyi tudható róla, hogy élt Kálozon, és Abán (Fejér vm.) halt meg 

1933-ban, és magyar volt az anyanyelve. 

 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Deutsch Andorné (szül. Krausz Frida) (Házasságkötés: 1926) 

 

Születési hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Aba (1926–1946); Budapest (1946-tól) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1969 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli  

A háború után: alkalmi munkában jegyárus, teremőr 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de a háború után nem vezetett kóser háztartást, mert a 

körülmények ezt nem tették lehetővé. Tartotta a nagyünnepeket, ilyenkor elment 

zsinagógába a háború után is. Minden péntek este gyertyát gyújtott. Pészah alatt 

nem evett kenyeret a háború után sem.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anya 
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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? 

Krausz Gyula 

 

Sárbogárd (Fejér 

vm.),  

1894 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

A családi 

vaskereskedé

sben 

dolgozott. 

Fried Ilona, zsidó (1) Krausz László 

(1920): Svájcban 

végezte az iskoláit, 

a háború alatt 

tüdőbajban halt 

meg. 

(2) Krausz Imre 

(1923): nincs adat 

Kóserek voltak, 

tartották a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Nátán Nándorné 

(szül. Krausz 

Margit) 

Sárbogárd (Fejér 

vm.), 

1895 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Siófokon éltek. 

Nincs adat Nátán Nándor, 

zsidó 

József (1918–

1944)  

János (1925–

1944) 

Kóserek voltak, 

tartották a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Krausz Dezső 

 

Sárbogárd, 

(Fejér vm.), 

1896 / ?,  

1944 vagy 1945 

Munkaszolgálatb

an pusztult el. 

A családi 

vaskereskedé

sben 

dolgozott. 

Grünwald Bella, 

zsidó, túlélte a 

koncentrációs 

tábort, 1948-ban 

halt meg. 

Krausz Vera, kb. 

1928 – Auschwitz 

(Lengyelország), 

1944 

Kóserek voltak, 

tartották a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Krausz Sándor Sárbogárd (Fejér 

vm.), 

1899 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

A családi 

vaskereskedé

sben 

dolgozott. 

Nőtlen Nem volt. Kóser volt, tartotta a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Schreiber Sárbogárd (Fejér Háztartásbeli Schreiber Fülöp József: Sárbogárd Kóserek voltak, 
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Fülöpné (szül. 

Krausz Irén) 

 

 

vm.), 1904 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(1900–1944), az 

aszódi rabbi fia, 

könyvelő volt, a 

családi 

vaskereskedés 

könyvelését ő 

végezte. 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

halt meg. 

(Fejér vm.), 1933 

/ Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

tartották a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Krausz Aladár 

 

 

Sárbogárd, ? / 

Budapest, ?  

Munkaszolgálato

sként megjárta a 

Don-kanyart. 

A háború után 

Sárbogárdon élt 

a feleségével, 

majd felesége 

halála után 

Budapesten, 

albérletben, 75 

éves korában. 

Bőrkikészítő 

és nyersbőr- 

begyűjtő 

1946-ban nősült 

meg, a felesége 

rákban halt meg. 

Nem volt. Kóserek voltak, 

tartották a 

nagyünnepeket, de a 

szombatot nem olyan 

szigorúan, mert az 

üzletet nem lehetett 

bezárni. De Ros 

Hásánákor és Jom 

Kipurkor bezártak. 

Kozma (Krausz) 

Viktor  

Sárbogárd (Fejér 

vm.), ? / Haifa, 

1954 (Izrael)  

 

1937-ben 

kivándorolt 

Izraelbe, Haifán 

élt. 

A salgótarjáni 

kőszénbánya 

igazgatója 

volt.  

Református 

vallású felesége 

volt, férje halála 

után 

visszatelepült 

Magyarországra, 

1969-ben halt 

meg. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Seregélyes (Fejér vm.), Székesfehérvár (Fejér vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Salzwede (a neuengammei 

koncentrációs tábor altábora, fegyvergyár) 

 

Mit csinált a háború után? 

Vezette a lányával közös háztartást, olykor alkalmi munkákat végzett. 
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Teljes név 

Krausz Mór 

 

Születési hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1935 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vaskereskedése volt, amelyet gyermekei vittek tovább. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt, kóser háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anyai nagyapa 
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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. 
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Teljes név 

Krausz Mórné (szül. Keller Katalin) (Házasságkötés: 1883) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1933 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt, kóser háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anyai nagyanya 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

róluk adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 


