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Apa 
 

Róth Marcell 
1892-1945 

 
 

Anya 
 

Róth Marcellné 
(szül B. Lóránt Erzsébet) 

1899-1945 
 
 

Apai 
nagyapa 

 
Róth Adolf 
1852−1932 

 
 

Apai nagyanya 
 

Róth Adolfné 
(szül. Hercz 

Rozália) 
1860 körül − 

1913 

Házastárs 
 

Rác Andrásné 
(szül. Keresztesi 

Erzsébet) 
1935 

Interjúalany 
 

Rác (Róth) András 
1926 

Testvérek 
 

Róth György 
1928 

 

Gyermekek 
 

Rácz Balázs  
1967-1997  

                Rácz Gergely  
1971 

Anyai nagyanya  
 

Deutsch Józsefné 
(szül. Velesz 

Regina) 
1855 körül – 
1938 körül 

Anyai 
nagyapa 

 
Deutsch József  
1850 körül − 

1918 vagy 1919  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Rác András (Róthról magyarosított 1950-ben) (zsidó név: Joszef) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1926 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Arad (1926–1933); Kolozsvár (1933–1942); Budapest (1942 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Képzőművészeti Főiskola, festő szak (1946–1951) 

 

Foglalkozás 

Festőművész 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ családból származik, bár anyja családja kikeresztelkedett. Apja minden 

nagyobb ünnepet megtartott a neológ hagyományoknak megfelelően, 

rendszeresen látogatta a neológ zsinagógát. A család nem vezetett kóser 

háztartást, de mindkét gyerekük körül van metélve, szerveztek nekik bár micvót, 

bár Rác András bár micvója meghiúsult. Az interjúalanynak zsidó indentitása van.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német (anyanyelvi szinten), francia, angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg 1955 (3 hónapig volt katona, utólagos behívás) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Budapest, Jászberény, Pusztamizse, Kisilva, Délvidék 

Bujkálás: Sztehlo Gábor Bogár utcai gyermekotthona (Budapest) 

 

Mit csinált a háború után? 
 

1946–51: a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakára járt. 

1951 óta: festő- és mozaikművész, szabadúszó 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Róth György 

 

Születési hely és idő 

Arad, 1928 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar (németül is anyanyelvi szinten beszél) 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Marosvásárhely) 

 

Foglalkozás 

Idegsebész (Marosvásárhely, majd Köln − itt egy ideggyógyászati 

magánrendelője van) 

 

Hol él/élt?  

Köln (Németország) 1981 óta (Második feleségének csak 1983-ban sikerült 

kimennie Németországba.) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1933–1942); Budapest (1942–1945); Temesvár (1945 – 1947 vagy 

1948); Marosvásárhely (1947 vagy 1948 – 1981) 

 

Gyerekek? 

András (1950-es évek első fele, gyerekként meghalt), Péter (1958, mérnök, 

Budapesten élt, jelenleg Bécsben él), Zoltán (1962, sebész)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Rác Andrásné (szül. Keresztesi Erzsébet) (Házasságkötés: 1957) 

 

 

Születési hely és idő 

Abrud, 1935 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Budapest (1957 óta) 

 

Zsidó származású? 

Nem  

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Óvónőképző (Kolozsvár), Gyógypedagógiai Főiskola (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Óvónő, gyógypedagógus 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

2 fiútestvére van (Az egyik meghalt, a másik Szentendrén él.). 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Rác Balázs (örökbe fogadott) 

Rác Gergely (örökbe fogadott) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem, mindkét gyereket megkeresztelték. 

 

Születési hely és idő 

Balázs: Budapest, 1967 

Gergely: Budapest, 1971 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Balázs: vegyészeti technikum 

Gergely: szakmunkásképző (villanyszerelő) 

 

Foglalkozás 
 

Balázs: vegyésztechnikus volt a Richter Gyógyszergyárban 

Gergő: villanyszerelő 

 

Halálozási hely és idő 

Balázs: Budapest, 1997 (baleset) 

 

 

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

Gergely gyermekei: Dániel (14 éves), Evelyn (11 éves), Gábor és Márton (ikrek, 

2 évesek) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Róth Marcell (eredetileg: Mór)  

 

Születési hely és idő 

Karánsebes (Krassó-Szörény vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Prága (egyetemi évek); Budapest (egyetemi évek); Kolozsvár (1919–1926); Arad 

(1926–1933); Kolozsvár (1933–1942); Budapest (1942-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945. január 12. 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Prága, Budapest) 

 

Foglalkozás 

Sebészorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

K.u.K. hadsereg, katonaorvos a galíciai fronton 

 

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? 

Rosnerné (szül. 

Róth Gizella) 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1870 körül 

/ Haifa, 1960 

körül (Izrael) 

Az 1920-as évek 

elejétől 

Temesváron élt, 

az 1950-es 

években 

kivándorolt.  

Lisztkeresked

ése volt. 

? Rosner Margit: férje Hugo 

Grünfeld, 

fehérneműüzletük 

volt Temesváron. 

Az 1950-es 

években 

kivándoroltak 

Izraelbe.  

Pál: 1932-ben 

öngyilkos lett. 

Neológok voltak. 

Róth Ernő 

 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1872 körül 

/ Bukarest, 1932 

(Románia) 

Ügyvéd  Terka, 1970-ben 

halt meg. 

 

Román László 

(1912−1988): 

ügyvéd volt, 

feleségét  Cellának 

hívták (1989-ben 

halt meg).  

Lili (1920): férje 

Weiss Imre, egy 

gyerekük van, 

Temesváron élnek. 

Neológok voltak. 

 

Róth Zsigmond 

 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1878 / 

Brezoi, 1951 

(Románia) 

Fakereskedő, 

faipari üzem 

igazgatója  

 

Sallai Vilma (?, 

1887 / Brezoi, 

1976 [Románia]) 

 

Marga: első férje, 

Dr. Horovitz Fülöp 

volt (megh. 1965), 

a második férje 

Mehmet Fahrel. 

Első házasságából 

egy lánya van. 

Romániában él. 

Neológok voltak. 

 

Róth József Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

 

Örökbefogadott 

fia, Schück Gyula 

Neológ volt. 
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vm.), 1880 körül 

/ ?, ? (Románia) 

Temesváron (?) 

élt. 

Budapesten élt, 

majd Pécsett. 

Tüdőbajban halt 

meg. 

Róth Emil 

 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1883 körül 

/ ?, ? (Románia) 

Temesváron (?) 

élt. 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

 

Róth Izsó Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1886 / 

Temesvár, 1925 

(Románia) 

Temesváron 

éltek, öngyilkos 

lett, mert 

tönkrement. 

Nincs adat 

 

Reisz Piroska 

(1894−1982) 

 

János (1923): 

első felesége, 

Börcsök Eszter, 

Bukarestban éltek, 

együtt vándoroltak 

ki Németországba. 

Eszter ott halt 

meg. A második 

feleség német 

(Hella-Anni). Első 

házasságából való 

fia, Marcel-André 

(1958) 

Frankfurtban él. 

Neológok voltak. 

 

Róth Ödön 

 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.),  1888 / 

Bukarest, 1953 

(Románia) 

Bukarestban élt. 

Ügyvéd  Első felesége 

Piroska, a 

második Helene 

Wagner volt. 

 

Nem volt. Neológok voltak. 

Nerner 

Zsigmondné 

(szül. Róth 

Sophie) 

Karánsebes 

(Krassó-Szörény 

vm.), 1890 körül 

/ ?, ? 

Nincs adat Nerner Zsigmond Renée: három 

férje volt.  

István: felesége 

Clara, gyerekük 

Michaela (1946), 

aki Dr. Erwin 

Benedekhez ment 

feleségül. 

Neológok voltak. 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Hollán Ernő utca) 

Budapest, Maros utcai Zsidókórház (meghalt a nyilas vérengzésben) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Róth Adolf 

 

Születési hely és idő 

Karánsebes (Krassó-Szörény vm.), 1852 

 

Hol élt még? 

Arad, kb. 1927-től 

 

Halálozási hely és idő 

Arad, 1932 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 
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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 

Róth Adolfné (szül. Hercz Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Karánsebes (Krassó-Szörény vm.), 1860 körül 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Karánsebes (Krassó-Szörény vm.), 1913 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Róth Marcellné (szül. B. Lóránt Erzsébet, Deutschból magyarosított a családja, 

amikor kikeresztelkedtek.) (Házasság: 1922) 

 

Születési hely és idő 

Bagota (Komárom vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

Budapest (középiskola, kb. 1909–1917); München (festőakadémia kb. 1917–

1921); Kolozsvár (1922–1926); Arad (1926–1933); Kolozsvár (1933–1942); 

Budapest (1942-től)  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945. január 12. 

 

Iskolai végzettség 

Müncheni Képzőművészeti Akadémia 

 

Foglalkozás 

Festőművész, háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kikeresztelkedett, evangélikusnak tartotta magát. Róth Marcellel való 

házasságkötése után ismét fölvette a zsidó vallást. 

 

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? 

Lóránt Ernő 

 

Bagota 

(Komárom vm.), 

1880 körül / 

Pöstyén, 1937  

körül 

(Csehszlovákia) 

Ügyvéd  Nem volt. Nem voltak. Kikeresztelkedett, 

evangélikusnak 

tartotta magát. 

 

Lóránt István 

 

 

Bagota 

(Komárom vm.),  

1885 körül / 

London, 1970 

körül (Anglia) 

1939-ben ment 

ki Angliába, 

előtte Prágában 

éltek. 

Orvos  Lóránt Gréta 

(szudéta német 

nő volt), a 

háború után 

ment ki a 

férjéhez 

Londonba, majd 

1970 körül fiával 

együtt az 

Egyesült 

Államokba. 

István : 

családjával és 

anyjával együtt 

kivándorolt az 

Egyesült 

Államokba 1970 

körül. 

Kikeresztelkedett, 

evangélikusnak 

tartotta magát. 

 

Lóránt Gyula 

 

Bagota 

(Komárom vm.), 

1890 körül/ ?,  

1945-ben, az 

ostrom alatt 

eltűnt. 

Budapesten 

éltek. 

Sertéskereske

dő 

? Lili, nem volt 

zsidó. 

Zsuzsa, Boston 

mellett él. 

Kikeresztelkedett, 

evangélikusnak 

tartotta magát. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Hollán Ernő utca) 

Budapest, Maros utcai Zsidókórház (meghalt itt a nyilas vérengzésben) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Deutsch József (Valószínűleg kikeresztelkedett, és valószínűleg magyarosította a 

családnevét Lórántra.) 

 

Születési hely és idő 

Bagota (Komárom vm.), 1850 körül 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Bagota (Komárom vm.), 1918 vagy 1919 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Zsidónak született, de a család kikeresztelkedett, és az evangélikus vallást vette 

fel. 

 

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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Józsefné (szül. Velesz Regina) (Házasság: 1880 körül) 

(A család valamikor kikeresztelkedett, és magyarosította a családnevet Lórántra.) 

 

Születési hely és idő 

Bagota (Komárom vm.), 1855 körül 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1922–1926); Arad (1926–1933), Kolozsvár (1933-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1938 körül (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Zsidónak született, de kikeresztelkedett, és a evangélikus vallást vette fel. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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. 
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