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Apa 
 

Struhl Arnold 
1868–1944 

Anya 
 

Struhl Arnoldné 
(szül. Pascal Fanni) 

1888–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Struhl Paskel 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Struhl ? 
(szül. ?) 

?–? 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Pascal Michel 

?–? 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Pascal ? 
(szül. ?) 

?–? 
 

Testvérek 
 

Hirsch Frida (szül. 
Struhl Frida) 
(féltestvér) 

(1901–1995) 
Struhl József 
(1907–1944) 
Struhl Dóra  
(1909–1991) 

Struhl Hermina  
(1911–1944) 

Margaret Glück  
(szül. Struhl Margit)  

(1914–2005) 
Struhl Jenő  

(1916–1991) 
Simon Andor  

(Struhl Andor) 
(1922–2007) 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Fazekas Magda 
(szül. Struhl Magdolna) 

1920  

Házastárs 
 

Fazekas András 
1920–2006 

Gyermekek 
 

Incze Judit  
(szül. Fazekas Judit)  

1950 
Frank Éva  

(szül. Fazekas Éva)  
1955 
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Teljes név 

Fazekas Magda (szül. Struhl Magdolna) (Zsidó név: Minas) 

 

Születési hely és idő 

Gyergyószárhegy, 1920 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kaposvár (1942 decembere – 1944; el kellett hagyniuk Gyergyószárhegyet); 

Brassó (1945); Marosvásárhely (1946–1995), Regenstauf, majd Obersulm 

(Németország) (1995 óta) 

 

Iskolai végzettség 

5 elemi Szárhegyen, 4 líceumi osztálynak megfelelő tananyag magánúton 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt túl vallásos, leginkább talán az apa tartotta a vallást (naponta 

imádkozott, tfilinben és táleszban). Mivel egy székely községben éltek, inkább 

asszimilálódtak. Anyja megette volna a tréflit is, de nemigen került rá sor, kóser 

háztartást vezettek, tartották a szombatot. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román 

 

Az interjúalany és családja 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Kaposvár (másfél év), 1942–1944 között 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Neustadt bei Coburg 

(Buchenwald altábora) 

Halálmenet: Neustadt bei Coburg környékén, kb. két hét. 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment és a gyerekeit nevelte. 
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Testvérek 

Teljes név 

Hirsch Frida (szül. Struhl Frida) (féltestvér) (Férj: Hirsch Izidor, marosvásárhelyi 

volt, a bécsi döntés után Marosvásárhelyen maradt, meghalt a holokauszt során) 

Struhl József (Felesége és 6 éves fia Auschwitzban pusztult el.) 

Struhl Dóra  

Struhl Hermina  

Glück Margaret (szül. Struhl Margit) (Férj: Glück Mátyás, brassói születésű, 

Bukarestben élt, korábban éveket töltött Párizsban, eredeti szakmája szerint 

aranyműves volt, de házassága idején a vendéglátásban dolgozott. Bukarestből 

Csernovicba költöztek. Onnan menekültek vonattal tovább: a férj valahol 

lemaradt a vonatról, és Auschwitzba került, de túlélte; Margit Szibériába került, 6 

évet töltött ott. Mindketten Brassóba tértek vissza, majd az 1940-es évek végén 

alijáztak, Izraelből pedig továbbmentek Kanadába.) 

Struhl Jenő (Feleség: Léderer Márta, marosvásárhelyi.) 

Simon Andor (Struhlról magyarosított 1949-ben.)  

 

Születési hely és idő 

Frida: Gyergyótölgyes (Csík vm.), 1901 

József: Gyergyószárhegy (Csík vm.), 1907 

Dóra: Gyergyószárhegy (Csík vm.), 1909 

Hermina: Gyergyószárhegy (Csík vm.), 1911 

Margaret: Gyergyószárhegy (Csík vm.), 1914 

Jenő: Budapest, 1916 

Andor: Gyergyószárhegy, 1922 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Mindenki: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Frida: feltehetően 4 polgári 

József: Lippán érettségizett, majd Csernovicban (Cernăuţi) elvégezte a „Şcoala 

de conductor arhitect” almérnöki építészeti iskolát.  

Dóra: Kolozsváron érettségizett a „Tarbut” Zsidó líceumban.  

Hermina: 4 polgári (Gyergyószentmiklós) 

Margaret: 4 polgári (Gyergyószentmiklós) 

Jenő: Gyergyószentmiklóson érettségi előtt kitették az iskolából politikai okokból 

(kommunistának számított). 

Andor: Gyergyószentmiklóson kitették az iskolából politikai okokból 
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(kommunistának számított), Marosvásárhelyen érettségizett. 

 

Foglalkozás 

Frida: háztartásbeli 

József: építészmérnök 

Dóra: a háború előtt üzletvezető, a háború után könyvelő 

Hermina: varrónő 

Margaret: varrónő 

Jenő: könyvelő 

Andor: könyvelő 

 

Hol él/élt?  

Frida: Izrael (a háború után alijázott) 

József: Marosvásárhely (az 1930-as évektől 1944-ig) 

Dóra: Marosvásárhely (1945-től) 

Hermina: Kaposvár (1942–1944) 

Margaret: Montreal (Kanada) 

Jenő: Marosvásárhely (1945-től) 

Andor: Marosvásárhely (1948-tól) 

 

Hol élt még? 

Frida: Brassó 

József: Csernovic (főiskolai évek) 

Dóra: Kolozsvár (középiskolai évek), Kaposvár (1942–1944) 

Hermina: Gyergyószentmiklós, Bukarest (1930-as évek), Kaposvár (1942–1944) 

Margaret: Bukarest (1930-as évek), Csernovic (1940-es évek eleje), Brassó 

(1940-es évek második fele), Haifa (Izrael) (az 1940-es évek végén alijázott) 

Jenő: Tolnatamási (Tolna vm.), Győr (a második világháború alatt) 

Andor: Tolnatamási (Tolna vm.) 

 

Gyerekek? 

Frida: Hirsch Miklós (szül. 1930), először fogtechnikus volt, majd testnevelés 

szakon elvégezte az egyetemet, és testnevelő tanár lett, Izraelban él. 

József: Struhl György (Marosvásárhely, 1938 – Auschwitz, 1944)  

Dóra: – 

Hermina: – 

Margaret: Susan Reinhard (szül. Glück Zsuzsa, 1947) (Kanadában él) 

Jenő: – 

Andor: Lokodi Vera (szül. Simon Vera, 1951) és Simon István (szül. 1953) 
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(Marosvásárhelyen élnek /Románia/) 

 

Halálozási hely és idő 

Frida: ?,  1995 (Izrael) 

József: hely ismeretlen, 1944 vagy 1945(Marosvásárhelyről hurcolták el a 

családjával együtt Auschwitzba.) 

Dóra: Marosvásárhely, 1991 (Románia) (Túlélte Auschwitz-Birkenaut, 

Ravensbrücköt, a Neustadt bei Coburg-i /Buchenwald altábora/ munkatábort és a 

kb. kéthetes halálmenetet.)  

Hermina: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Margaret: Montreal, 2005 (Kanada) 

Jenő: Marosvásárhely, 1991 (Románia) (1941 körül Tolnatamásit jelölték ki 

számára kényszerlakhelyül. Majd Hajmáskéren volt munkaszolgálatos, ahonnan 

megszökött, és a háború végéig bujkált.) 

Andor: Marosvásárhely, 2007 (Románia) (1941 körül Tolnatamásit jelölték ki 

számára kényszerlakhelyül. Innen munkaszolgálatra Ukrajnába került, majd 

szovjet hadifogságba /Gorkij/, ahonnan 1948-ban tért haza.)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Fazekas András (Házasságkötés: 1949) (Apa kereskedő volt.) 

 

Születési hely és idő 

Magyarszarvaskend (Corneşti), 1920 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (egyetemi évek), Marosvásárhely (?–1995), Regenstauf (Németország) 

(1995-től) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi Egyetem (Kolozsvár, Budapest) 

Diploma: Halle an der Sale (Németország) 

 

Foglalkozás 

Orvos (patológus) 

 

Halálozási hely és idő 

Regenstauf, 2006 (Németország)  

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Fazekas Tibor (Kolozsvár, 1924  – Kolozsvár, 2005) Közgazdasági egyetemet 

végzett és katonai akadémiát, pilóta volt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Incze Judit (szül. Fazekas Judit) (Házasságkötés: 1978. Férj: Brassóban 

született, faipari egyetemet végzett ugyanott, 1974-ben disszidált Jugoszlávián 

keresztül Ausztriába, majd onnan Németországba került, anyja brassói szász 

volt.) 

Frank Éva (szül. Fazekas Éva) (Férj: Nagykárolyban született /Románia/, apja 

orvos, ő is orvosi egyetemet végzett.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem keresztelték meg a lányokat, a zsidó származás nyilvánvaló volt a 

számukra, és nyitottak maradtak a zsidó kultúra iránt. 

 

Születési hely és idő 

Judit: Marosvásárhely, 1950 (Románia) 

Éva: Marosvásárhely, 1955 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Judit: Brassó (egyetem), Zilah, Marosvásárhely, Heilbronn, Obersulm (1978-ban 

vándorolt ki Németországba.) 

Éva: Izrael, Regenstauf (1985-ben vándorolt ki előbb Izraelbe, onnan mentek 

Németországba) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Judit: faipari mérnöki egyetem (Brassó) 

Éva: orvosi egyetem (Marosvásárhely) 

 

Foglalkozás 

Judit: mérnök 

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

Judit: Péter (Heilbronn, 1980 /Németország/, diák); András (Heilbronn, 1982 

/Németország/, „Media design”-t tanult, a filmes szakmában dolgozik).  

Éva: Ivonne (Marosvásárhely, 1982 /Románia/, Németországban él, idegen 

nyelvű levelező egy nemzetközi cégnél); Clara (Regenstauf, 1990 /Németország/, 

tanuló) 
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Teljes név 

Struhl Arnold  

(Első feleségét Hochstadt Fridának hívták, Berlinben született, 1880-ban, meghalt 

Gyergyótölgyesen 1901-ben) 

 

Születési hely és idő 

Gyergyótölgyes (Csík vm.), 1868 körül 

 

Hol élt még? 

Budapest (első világháború alatt), Gyergyószárhegy (1890-es évektől), Kaposvár 

(1942 decemberétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Vegyeskereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt (naponta imádkozott, táleszban és tfilinben). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Első világháború, de nem teljesített frontszolgálatot. 

 

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? 

Struhl Aizik 

(Izsák) 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

? 

Eltűnt még az 

1920–30-as 

években. 

Nincs adat Elvált Két gyerek:  

Gizi 

? 

Nincs adat 

Struhl Bernárd 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

1944 vagy 1945, 

elpusztult a 

holokauszt során 

Debrecenben élt. 

 

Kereskedő Zsidó feleség, 

elpusztult a 

holokauszt 

során. 

Nelli, elpusztult a 

holokauszt során. 

Férje orvos volt, 

egy lányuk volt. 

Andor, jogot 

végzett, a 2. 

világháború alatt 

Franciaországban 

volt, beállt az 

idegenlégióba. 

Franciaországban 

él. 

Nagyon vallásos volt. 

Hirsch Hermanné 

(szül. Struhl 

Cecília)  

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

? 

Gyergyótölgyese

n éltek. 

Bolttulajdono

sok voltak a 

férjével. 

Hirsch Herman Nincsenek Nincs adat 

Majer Móricné 

(szül. Struhl 

Róza) 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

? 

Gyergyószárhegy

en éltek, majd 

Brassóba 

költöztek. 

Szatócs  Majer Móric Jenő – Brassóban 

él, nem volt házas. 

Márton –

Sepsiszentgyörgyö

n élt, volt felesége.  

Ibolya – Jenő 

műhelyében 

dolgozott. 

Nincs adat 
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Mindhárman 

fogtechnikusok 

voltak. 

Struhl Deborah 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

? 

Nincs adat Nincs adat Nincsenek Nincs adat 

Izrael Jenőné 

(első 

házasságában: 

?) 

(szül. Struhl 

Lina) 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

? 

Brassóban éltek. 

Háztartásbeli Izrael Jenő, 

cipőpasztagyára 

volt, nagyon 

jómódúak voltak. 

Edit (a 

leszármazottak 

Izraelben élnek) 

László (a 

leszármazottak 

Kanadában élnek) 

Nincs adat 

Struhl Jakab  

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), ? / ?, 

1944, elpusztult 

a holokauszt 

során 

Marosvásárhelye

n élt, miután 

megnősült.  

Nincs adat Noszai Piroska – 

elpusztult a 

holokauszt 

során. 

Nem volt. Nincs adat 

Löbl Arnoldné 

(szül. Struhl 

Etelka) 

 

Gyergyótölgyes 

(Csík vm.), 1894 

/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Gyergyószárhegy

en éltek. 

Háztartásbeli Löbl Arnold Hédi (sz. 1924), 

ma 

Németországban él 

Jenő (sz. 1929) 

Mindketten túlélték 

Auschwitzot. 

Jenő 

Marosvásárhelyen, 

majd Bukarestban 

élt a családjával, 

majd kivándoroltak 

Kanadába.  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 
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Teljes név 

Struhl Paskel 

Csak annyi tudható róla, hogy Gyergyótölgyesen (Csík vm.) született és élt, 

fűrésztelepe volt, és magyar anyanyelvű volt. Még 1920 előtt meghalt.  

 

 

 

 

Teljes név 

Struhl Paskelné (szül. ?) 

Nincs róla semmilyen adat. Még 1920 előtt meghalt. 

 

 

Apai nagyapa 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Struhl Arnoldné (szül. Pascal Fanni) (Házasságkötés: 1906) 

 

Születési hely és idő 

Piatra Neamţ, 1888 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Galaţi (iskola); Gyergyószárhegy (1906–1942); Kaposvár (1942–1944)  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Francia katolikus zárdában (Lés Soeurs de Sion) tanult Galaţi-on, de nem tudni, 

milyen típusú iskolát végzett. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Péntek este volt gyertyagyújtás, de nem tett kendőt a fejére, nem imádkozott, 

csak meggyújtotta a gyertyákat. Férje kívánságára kóser háztartást vezetett, de 

ő megette volna a tréflit is. Nem kapott vallásos nevelést. 

 

Anyanyelv 

Román 

 

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? 

Pascal Izidor 

(féltestvér) 

 

Piatra Neamţ , ? 

(Románia) / 

Bukarest, ? 

(Románia) 

Bukarestben élt 

Nincs adat Nincs adat Felix (sz. 1927), 

jogot, matematikát 

és testnevelést 

tanult, edző lett, 

Izraelben él, 

feleség kémikus 

volt. 

Mihai – színházi  

rendező, Izraelben 

él, feleség 

pszichológus. 

Egyiküknek sincs 

gyermeke. 

Nincs adat 

Pascal Caty 

(féltestvér) 

 

Piatra Neamţ , ? 

(Románia) / 

Piatra Neamţ, ? 

(Románia) 

Piatra Neamţ-on 

élt az 

édesapjával. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pascal Filip 

(féltestvér) 

 

Piatra Neamţ , ? 

(Románia) / ?, ?  

Dorohoiban élt. 

Nincs adat Nincs adat Lány, alijázott Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Kaposvár  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 
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Teljes név 

Michel Pascal  

Mindössze annyi tudható róla, hogy Piatra Neamţ-on élt, és jómódú 

terménykereskedő volt, román anyanyelvű. Első felesége halála után ismét 

megházasodott. Még a 20. század első évtizedeiben halt meg.  

 

 
 
 

Teljes név 

Pascal ? (szül. ?)  

Mindössze annyi tudható róla, hogy az 1890-es években halt meg Piatra Neamţ-

on (Románia), ahol a férjével élt, és román anyanyelvű volt.  

 
 

Anyai nagyapa 

Anyai nagyanya 


