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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
                    Klein Lázár 

    (1878-1944) 
 
 

Anya 
Klein Lázárné 

(szül.Szalpéter Adél) 
(1881-1944) 

 

Apai 
nagyapa 

Klein Mendel 
Wolf 
?-? 

 
 

Apai 
nagyanya 

Klein Mendelné 
(szül.Weiser 

Aranka) 
?-1909 

 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa 

Szalpéter ?-né Szalpéter ?  
(szül. Holder 

Gizella) 
?-?  

 
?-1944 

 
 

  

Gyermekek 
P. Éva 

        Dounias Zsuzsa 
 
 

Testvérek 
Klein Zoltán 

(1904-?) 
Klein Jankó 

(1906-1994) 
Klein Ilona 

(1911- 2000) 
Kl i  Mi h l 

Házastárs 
Interjúalany P. Imre 

Klein Rózsa (1909-1987) 
(1907)  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Klein Rózsa 

 

Születési hely és idő 

1907, Máramaros-sziget (ma Románia) 

 

Hol élt még? 

1930-35: Arad 

1935-36:Párizs 

1936-37:London 

1940-44:Budapest 

1944-1961:Lengyeltóti 

1961-től:Budapest 

 

Iskolai végzettség 

4 év elemi 

4 év polgári 

3 év egyetem- (Kolozsvár)-angol-francia szakos tanári diploma 

1 év Sorbonne (Párizs)- francia nyelvranári diploma 

1 év Londoni Egyetem (London)-angol nyelvtanári diploma 

 

Foglalkozás 

Nyelvtanár (angol, francia) 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ családból jön, ahol a család minden ünnepet és szokást betartott. A szülők 

még kóser háztartást vezettek, a baromfit sakternél vágatták. Az interjúalany 

fiútestvérei héderbe jártak, és hittek Izrael állam megteremtésében. Az édesapa 

tagja volt a cionista mozgalomnak, földet vett Palesztínában. Ezért az ortodox 

rabbi kiátkozta. Az interjúalany a második világháborúig szintén betartotta a 

nagyobb ünnepeket, mára a Hosszúnapi böjt maradt meg.  
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Anyanyelv 

magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

angol, francia, román, jiddis, héber, német, kevés ruszin és orosz 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bújkált 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyelvet tanított, tolmácsolt 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Klein Zoltán 

Klein Jankó 

Klein Aranka 

Klein Ilona 

Klein Miklós 

 

Születési hely és idő 

Zoltán: Máramaros-sziget, 1904 

Jankó: Máramaros-sziget, 1906 

Aranka: Máramaros-sziget, 1909 

Ilona: Máramaros-sziget, 1911 

Miklós: Máramaros-sziget, 1921 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

Iskolai végzettség 

Zoltán: orvosi egyetem (gyógyszerész) 

Jankó: orvosi egyetem 

Aranka: 4 polgári 

ILona: 4 polgári 

Miklós: állatorvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Zoltán: gyógyszerész, patika tulajdonos 

Jankó: általános orvos 

Aranka: háztartásbeli 

Ilona: háztartásbeli, később szakácsnő 

Miklós: állatorvos 

 

Hol él/élt?  

Zoltán: Svájc, Párizs (Franciaország) 

Jankó: Svájc, Párizs (Franciaország) 

Aranka: USA (New York) 

Ilona: USA, Franciaország (Cannes) 

Miklós: Spanyolország, Párizs (Franciaország)  
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Hol élt még? 

Zoltán: Máramarossziget, Svájc, Párizs (Franciaország) 

Jankó: Máramarossziget, Svájc, Párizs (Franciaország) 

Aranka: Máramarossziget , New York (USA) 

Ilona: Máramarossziget, USA, Franciaország (Cannes) 

Miklós: Máramarossziget, Spanyolország, Párizs (Franciaország) 

 

Gyerekek? 

Zoltán: Mirelle 

Jankó: nem volt 

Aranka: Irwin 

Ilona: nem volt 

Miklós: Jean-Francois, Isabelle, Florance 

 

 

Halálozási hely és idő 

Zoltán: 2001 

Jankó: 2000 

Aranka: 2001 

Ilona: 2000 
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Házastárs 

 

Teljes név 

P. Imre 

 

Születési hely és idő 

Kaposvár, 1909 

 

Hol élt még? 

Lengyeltóti: 1942?-1961 

Budapest: 1961-1987 

 

Zsidó származású? 

igen 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

Iskolai végzettség 

orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

orvos, fogorvos 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
P. Sára- hozzá ment egy Friedfeld Norbert nevű zsidó bankárhoz, aki Mariborban élt. 
Egy kislányuk született Évike. Sári élete nagyon zűrösre sikeredett, mert a családi 
legenda szerint összeszűrte a levelet egy horvát katonatiszttel, aki államellenes 
összeesküvésben vett részt, és Sárival együtt halálra ítélték.  Sári három év után 
kiszabadult, de a férje elvált tőle. Ezután visszajött Kaposvárra és kozmetikus lett. Pár 
év után Pestre jött és hozzáment egy Horváth István nevű katolikus antiszemita 
nézeteket valló kommunista emberhez. Sári ki is keresztelkedett és a Mária nevet 
vette fel. Évikét közben deportálták a nagyszülőkkel együtt, akik őt nevelték. 
Mindhárman odavesztek Auschwitzban. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Douenias Zsuzsa 

P. Éva 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

igen 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsa: 1946 

Éva: 1950 

 

Hol élt még? 

Zsuzsa: Lengyeltóti, Budapest, Párizs 

Éva: Lengyeltóti, Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsa:főiskola 

Éva:egyetem 

 

Foglalkozás 

Zsuzsa:háztartásbeli 

Éva: tv szerkesztő  

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

Zsuzsa: Michael, Axel 

Éva: Dániel, Dávid 
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Apa 

 

Teljes név 

Klein Lázár (zsidó név: Smiel) 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget, 1878 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Bolttulajdonos, fűszerkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A neológ szokások szerint minden szokást megtartott. Kóserül étkezett, vezetője 

volt a máramarosi cionista mozgalomnak. Földet vett Palesztínában. 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

K.u.K hadsereg 

 

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? 

 

Klein Ilka 

 

Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

háztartásbeli Jakobovics Móric 4 lány és két fiú 

(Rózsi, Adolf, 

Hermin, Helénke, 

Imre, Mariska.) 

Neológok voltak 

 

Klein Izidor 

 

Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

orvos Wieder Eszter 4 fiú, 2 lány (Imre, 

Margit, Géza, Laci, 

Annus, Ferike) 

Neológok voltak 

 

Klein Ábrahám 

 

Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

? Moskovics 

Szeréna 

1 fiú és egy lány 

(Karola, Henrik) 

Neológok voltak 

 

Klein Joel 

 

Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

? ? 1 fiú és 1 lány 

(Juliska, Henrik) 

Neológok voltak 

 

Klein Simehana 

 

Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

háztartásbeli Nachman Kahan 3 fiú (Izsák, Patti 

(József), Henrik) 

Neológok voltak 

Klein Mariska Máramarossziget

?/ Auschwitz 

1944 

háztartásbeli Wettentstein Mór 1 fiú és 1 lány 

(Jolán és Béla) 

Neológok voltak 

 

Klein Henrik 

Máramarossziget

?/Budapest, 

1967 

ezüstgyáros Wágschál Józsa 2 lány (Edit és 

Márta (Lici)) 

Neológok voltak 
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Hol volt a holokauszt idején? 

 

 

Mit csinált a háború után? 

Auschwiztba deportálták 1944-ben. Nem élte túl. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Klein Mendel Wolf 

 

Születési hely és idő 

Máramaros-sziget, ? 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Máramaros-sziget, ? 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Bolttulajdonos, fűszerkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A neológ szokások szerint minden vallási előírást betartott. 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

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? 

Hamarabb meghalt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Már nem élt 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Klein Mendelné (szül. Weiser Aranka) 

 

Születési hely és idő 

Máramaros-sziget?, ? 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Máramaros-sziget, ? 

 

Iskolai végzettség 

? 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

vallásos volt 

 

Anyanyelv 

magyar 
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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? 

Korábban meghalt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Már nem élt. 

 



 

 16

 
Anya 

 
Teljes név 

Klein Lázárné (szül. Szalpéter Adél) 

 

Születési hely és idő 

Rahó, 1881 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

háztartásbeli, néha kisegített a családi boltban 

 

Mennyire volt vallásos?  

vallásos volt 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

 



 17

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? 

 

Szalpéter Jimmy 

 

Rahó?/?, USA ? ? ? Neológ volt 

 

Szalpéter Antal 

 

Rahó?/ ?,USA Bolttulajdono

s 

Klein Arany 1 fiú: Irwin Neológ volt 

 

Szalpéter Róza 

 

Rahó ?/1944, 

Auschwitz 

háztartásbeli Kallós Dezső, 

fakereskedő 

6 gyerek( Jolán, 

Jenő, Helén, Tuli 

(Vilmos), Lódi 

(Rózsi), Ella) 

Neológ volt 

Szalpéter Rebeka 

 

 

Rahó?/? USA háztartásbeli David Rosenthal. 2 gyerek: Rose, 

Alex 

Neológ volt 

 

 

 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor, Auschwitz 

 

Mit csinált a háború után? 

Már nem élt. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Szalpéter? 

 

Születési hely és idő 

Rahó? 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Rahó, ? 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

bolttulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

vallásos volt 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

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? 

Korábban meghalt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Már nem élt. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Szalpéter ?. né (szül. Holder Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Rahó, ? 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

vallásos volt 

 

Anyanyelv 

magyar 
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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? 

Koncentrációs tábor, Auschwitz 

 

Mit csinált a háború után? 

Már nem élt. 
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