
 
 
 

Családfa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apa 

 
Roth Jenő 
1890–1944 

 
Anya 

 
Roth Hermina 

(szül. Rosenberg Hermina) 
1896–1944 

 

 
Apai nagyapa 

 
Roth Bernát 
1847–1903 

 

 
Apai nagyanya 

 
Roth Bernátné 

(szül. Reisenbach 
Záli) 

1852–1934 

 
Anyai nagyapa 

 
Rosenberg ? 

? – 1910-es évek 
 

Házastárs 
 

Roth Mária 
(szül. Mária Lesinszkaja)

1921 

Interjúalany 
 

Roth László 
1922 

 

Testvérek 
Baksa Ella 

(szül. Roth Ella) 
1924–1996 
Roth István 

1926– ? 
 

Gyermekek 
Slagerman Judit 
(szül. Roth Judit) 

1950 
Roth István 

1953 

 
Anyai nagyanya  

 
Rosenberg ?-né 

(szül ?) 
? – 1922 elõtt 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Roth László (zsidó név: Lázár) 

 

Születési hely és idő 

Ungvár, 1922 (Csehszlovákia) 

 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola (a háború előtt, munka mellett) 

 

Foglalkozás 

Pincér, később büfés 

 

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

gyermekkorában? 

Az interjúalany szülei követték a zsidó hagyományokat, de nem voltak 

fanatikusan vallásosak. Édesanyja otthon meggyújtotta a gyertyákat sábeszkor, 

de apja dolgozott szombaton. A zsinagógába csak Jom Kipurkor mentek. Otthon 

még a Pészahot tartották meg. A szülők a kor divatja szerint öltözködtek.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Cseh, szlovák, német, orosz, jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Kőszeg, Uzsok, Szobránc (Ung vm.), Kassa (Abaúj-Torna vm.) 

Halálmenet: Ausztria 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria), Günskirchen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Ungváron élt, pincérként, majd egy étterem vezetőjeként dolgozott.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Baksa Ella (szül.: Roth Ella) (Férje a vámnál dolgozott, nem volt zsidó, az 1980-

as évek végén halt meg.) 

Roth István 

 

Születési hely és idő 

Ella: Ungvár, 1924 (Csehszlovák Köztársaság) 

István: Ungvár, 1926 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Ella: népiskola (8 osztály, cseh iskola) 

István: népiskola (8 osztály, szlovák iskola) 

 

Foglalkozás 

Ella: fodrász 

István: szabó 

 

Hol él/élt?  

Ella: Kassa (az 1980-as évek végétől) 

István: Ungvár 

 

Hol élt még? 

Ella: – 

István: – 

 

Gyerekek? 

Ella: Jekatyerina Baksa (1952), Andrej Baksa (1956) – az 1980-as évek végén 

anyjukkal együtt Kassán telepedtek le. 

István: nincs adat 
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Halálozási hely és idő 

Ella: Kassa, 1996 (Csehszlovákia) (Túlélte az auschwitzi és a bergen-belseni 

koncentrációs tábort.) 

István: nincs adat (Az auschwitzi koncentrációs táborba került, nyoma veszett.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Roth Mária (szül. Mária Lesinszkaja) (Házasságkötés: 1945) 

 

Születési hely és idő 

Gorond, 1921 (Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

Ungvár 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Szlovák 

 

Iskolai végzettség 

Népiskola (8 osztály, szlovák iskola) 

 

Foglalkozás 

Szakács 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

4 öccse és 2 húga volt.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Slagerman Judit (szül. Roth Judit) (Férje fogorvos, a lvovi orvosi egyetemen 

tanított, majd Izraelben praktizált. Romániai zsidó.) 

Roth István (ukránul Sztyepán) (Felesége, Klaudia biológus, orosz származású.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Zsidó nevelésben nem részesültek. Mindketten zsidónak érzik magukat, 

fölvállalják a zsidósághoz tartozásukat. 

 

Születési hely és idő 

Judit: Ungvár, 1950 (Szovjetunió)  

István: Ungvár, 1953 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Judit: Lvov (kb. 1972–1990), Rison Lecion (Izrael, 1990-től) 

István: – 

 

Iskolai végzettség 

Judit: távközlési fõiskola 

István: egyetem, biológia szak 

 

Foglalkozás 

Judit: távközlési mérnök, Izraelben: fogorvosasszisztens 

István: biológus 

 

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

Judit: Slagerman Edvárd (1973), mérnök, van egy másfél éves fia; Slagerman 

Anna (1975), fogorvos, van egy kétéves fia.  

István: Roth Lagyiszlav (1972), biológus, ukrán származású felesége szintén 

biológus, van egy hatéves fiuk. 



 

 

Apa 

 

Teljes név 

Roth Jenő 

 

Születési hely és idő 

Ungvár (Ung vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Föltehetően 4 polgári, majd kereskedelmi iskola (Ungvár) 

 

Foglalkozás 

Fõpincér  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, néhány zsidó tradíciót követett, de dolgozott 

szombaton. A zsinagógába csak Jom Kipurkor járt. A ruházata átlagos volt, az 

akkori divat szerint öltözködött. Nem volt sem szakálla, sem pajesza. 

 

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? 

Roth Sándor 

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 elõtt 

/ ?, ? 

1910 körül 

kivándorolt 

Amerikába. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Három 

lánytestvér 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 előtt/ 

?, ?  

1910 körül 

kivándoroltak 

Amerikába. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Hibler Jolán 

(szül. Roth Jolán) 

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 után 

/?, ? 

 

Ungváron éltek. 

Háztartásbeli Hibler Volf, 

cseh zsidó, az 

ungvári börtön 

igazgatója volt 

(1) Hibler Bernát  

?, 1920-as évek 

/?, ? 

(2) Hibler ? (fiú) 

?, 1920-as évek 

/?, ? 

Neológok voltak.  

? ?-né 

(szül. Roth ?) 

 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 után 

/?, ? 

Ungváron éltek. 

Háztartásbeli Zsidó férj, a 

városi tanács 

osztályvezetője 

volt 

Nincs adat Neológok voltak. 

Regina Militke  

(szül. Roth 

Regina) 

(zsidó név: Reizl) 

 

Ungvár (Ung 

vm.), 1890 után 

/?, ? 

Brnóban, majd 

az 1930-as 

évektől 

Pozsonyban 

éltek. 

Orvos, 

kardiológus 

Militke Bogus, 

zsidó katonatiszt 

(alezredes)  

Otto Militke  

Brno, 1920-as 

évek 

(Csehszlovákia) /?, 

? 

Fogorvos volt. 

Neológok voltak. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Roth Bernát 

 

Születési hely és idő 

Ungvár, 1847 

 

Hol élt még? 

Ungvár (Ung vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Ungvár (Ung vm.), 1903 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem fanatikusan vallásos. Sok zsidó hagyományt követett, de 

messze nem az összeset. Átlagos divatos ruhában járt, nem viselt sem szakállt, 

sem pajeszt. Nem járt a zsinagógába sábeszkor, nem követte a kásrutot. A zsidó 

ünnepek közül mindig megtartotta a Jom Kipurt. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 

 

Születési hely és idő 

Ungvár, 1852 

 

Hol élt még? 

Ungvár (Ung vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Ungvár (Ung vm.), 1934 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem fanatikusan vallásos. Sok zsidó hagyományt követett, de 

messze nem az összeset. Divatos ruhában járt, nem viselt parókát, nem fedte be 

a fejét. Nem járt sábeszkor a zsinagógába, nem tartotta a kásrutot. A zsidó 

ünnepek közül mindig megtartotta a Jom Kipurt. 

 

Anyanyelv 

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. 

 

 



 

 

Anya 

 
Teljes név 

Roth Hermina (szül. Rosenberg Hermina) (Házasságkötés: 1920) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Ungvár (1914-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg 4 polgári 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Mérsékelten volt vallásos. Néhány zsidó tradíciót követett, tartotta a kásrutot. 

Otthon megünnepelte a sábeszt, de a  többi zsidó ünnep közül csak a Pészahot és 

Jom Kipurt. A zsinagógába évente háromszor járt: Jom Kipurkor és a szülei 

halálának évfordulóján. A fejét nem fedte be.  

 

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? 

Klein Ilona 

(szül. Rosenberg 

Ilona) 

 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1900 /Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

1914-től 

Ungváron élt. 

Háztartásbeli Klein Ignác (? – 

1944) 

Zsidó, pincér 

volt, a 

munkaszolgálat 

során pusztult el. 

2 lány: az egyik 

Auschwitzban 

pusztult el, a 

másik a bergen-

belseni 

koncentrációs 

táborban. 

Klein Vojcek (fiú): 

Ungvár, 1926 

(Csehszlovák 

Köztársaság) / 

Ungvár, 1950 

(Szovjetunió) 

Auschwitzból 

Jugoszláviába 

került egy 

ólombányába, az 

ott szerzett 

ólommérgezésbe 

halt bele. 

Ilona megtartotta 

otthon a sábeszt és a 

zsidó ünnepek közül 

Pészahot és Jom 

Kipurt, a zsinagógát 

Jom Kipukor kereste 

csak fel. Parókát nem 

hordott. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rosenberg ? 

Mindössze annyi tudható róla, hogy a Szatmár vm.-i Szatmárnémetiben élt, és az 

1910-es években halt meg ugyanott. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Rosenberg ?-né (szül. ?) 

Mindössze annyi tudható róla, hogy a Szatmár vm.-i Szatmárnémetiben élt, és az 

1922 előtt halt meg ugyanott. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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