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Apa 
 

Sauber Heinrich 
1893–1944 

Anya 
 

Sauber Regina 
(szül. Berkovits Regina) 

1901–1938 

Apai 
nagyapa 

 
Sauber 

Menyhért  
1860-as évek – 

1944 

Apai 
nagyanya 

 
Sauber 

Menyhértné 
(szül. Goldstein 

Bella) 
1870-es évek – 

1944 

Gyermekek 
 

Sauber Zsuzsa 
(fogadott) 

1965 
 

Házastárs 
 

Sauber Mária 
(szül. Zikh Mária) 

1927 

Interjúalany 
 

Sauber Bernát 
1920 

Testvérek 
 

Weis Matild 
(szül. Sauber Matild) 

1923 
Sauber Dezső 

1925–1999 
Henzel Judit 

(szül. Sauber Judit) 
1926 

Farkas Emma 
(szül. Sauber Emma) 

1828 
Sauber Zelma 

1930–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Berkovits 
Mendelné 

(szül. ? Miriám) 
1864–1941 

Anyai 
nagyapa  

 
Berkovits 
Mendel 

1861–1939 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Sauber Bernát (zsidó név: Aharon-Dof) 

 

Születési hely és idő 

Magyarlápos, 1920 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Székelyhíd (kb. 1933–1937), Kolozsvár, Marosvásárhely (1950-től) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar) 

 

Foglalkozás 

Ügyész, főügyész Marosvásárhelyen 

 

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

gyermekkorában? 

Édesapja mindenképpen azt akarta, hogy vallásos legyen és lehetőleg, ha nem is 

rabbi, de valami egyházi teendőket el tudjon látni. Nagyon vallásos és 

hagyománytisztelő családból származik (fiatalon ő maga is minden reggel 

imaszíjjal imádkozott a héderben, ciceszt viselt, pajesza volt, járt több évig 

jesivába is).  De 1938 után fokozatosan lankadt az érdeklődése, mert nem látott 

perspektivát a vallásos foglalkozásban. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, jiddis 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1941–1945, Disznajó, Nagybánya, Kolomea (Ukrajna) 

Hadifogság: 1944–1948, Sztalinó, Odessza (Ukrajna)  

 

Mit csinált a háború után? 

Ügyész, főügyész 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Weis Matild (szül. Sauber Matild) (zsidó név: Matl) 

Sauber Dezső (zsidó név: David) 

Henzel Judit (szül. Sauber Judit) (zsidó név: Judith) 

Farkas Emma (szül. Sauber Emma) (zsidó név: Mashe) 

Sauber Zelma (zsidó név Zeldi) 

 

Születési hely és idő 

Matild: Magyarlápos, 1923 (Románia) 

Dezső: Magyarlápos, 1925 (Románia) 

Judit: Magyarlápos, 1926 (Románia) 

Emma : Magyarlápos, 1928 (Románia) 

Zelma: Magyarlápos, 1930 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Mind az ötnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Matild: 7 elemi (lásd: Oktatási reformok a két világháború közötti romániai 

oktatásban) 

Dezső: 7 elemi 

Judit: 7 elemi 

Emma: 7 elemi 

Zelma: 7 elemi 

 

Foglalkozás 

Matild: háztartásbeli (férj: Weis Ármin, szabó) 

Dezső: kereskedő vegyeskereskedésben 

Judit: varrónő  

Emma: varrónő (férj: Farkas Dezső, kereskedő) 

Zelma: nem volt, mert gyerekként deportálták 

 

Hol él/élt?  

Matild: Szászrégen 

Dezső: Disznajó 

Emma: Dés 
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Hol élt még? 

Matild: Kirjat Tivon (Izrael) (1965-ben alijázott férjével együtt) 

Dezső: Kirjat Tivon (Izrael) (1954-ben távozott feleségével /Lotti/ és 2 

gyermekével együtt)  

Judit: Kirjat Tivon (Izrael) (Férjével, Henzel Tiborral 1946-ban távoztak Izraelbe) 

Emma: Názáret (Izrael) (1974-ben alijázott férjével és fiával együtt) 

 

Gyerekek? 

Matild: gyermektelen 

Dezső: Sauber Hillel (1947), Sauber Orli (1951) 

Judit: Henzel Gilla (1957) 

Emma: Farkas József (1948) 

Zelma: gyermektelen (gyerekként deportálták) 

 

Halálozási hely és idő 

Dezső: Kirjat Tivon, 1999 (Izrael)  

Zelma: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (A többi lánytestvér túlélte az auschwitzi 

koncentrációs tábort, Dezső pedig Ukrajnában volt munkaszolgálatos.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Sauber Mária (szül. Zikh Mária) 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly, 1927 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Nem (Czernowitzi származású apjának szülei zsidónak születtek, majd áttértek 

katolikusnak, és sem az apa nem tartotta már magát zsidónak, sem maga Sauber 

Mária nem tartja magát annak.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

7 elemi 

 

Foglalkozás 

Törvényszéki jegyző 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Fiútestvérei: József Nagykárolyban élt (Románia), meghalt 1998-ban, Sándor 

Nagyszalontán élt (Románia), meghalt 1999-ben, mindketten sirkővésők, Antal 

Szatmárnémetiben él (Románia), bádogos; lánytestvére, Magda 

Marosvásárhelyen él (Románia), tisztviselő. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Sauber Zsuzsa (fogadott gyerek) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem kapott vallásos nevelést, de rendszeresen jár a zsidó közösségbe. Vonzódik 

a zsidósághoz. 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly, 1965 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Iskolai végzettség 

Művészeti középiskola 

 

Foglalkozás 

Törvényszéki jegyző 

 

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

Nincs 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Sauber Heinrich (zsidó név: Hillel) 

 

Születési hely és idő 

Nagysomkút (Szatmár vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.), Budapest (1907–1915), Magyarlápos  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi és 2 év kereskedelmi iskola, héder, néhány év jesiva 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (saját vegyeskereskedése volt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, minden reggel és este elment templomba, imaszijjal imádkozott. 

Szakálla nem volt, modern ruhákat viselt. Betartotta a kóser étkezést. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban az osztrák–magyar hadseregben 1914–1918 között 

őrmesteri rangban az olasz 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? 

Sauber Ignác 

(öcs) (azért 

írtam be, hogy a 

születési idejét 

kb. be lehessen 

azonosítani) 

Nagysomkút 

(Szatmár vm.), ? 

/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Magyarláposon 

(Szolnok-Doboka 

vm.) lakott. 

Fuvarozó (fát 

és deszkát 

szállított) 

Zsidó feleség 

(Gizella), szül. 

Kolozsvár. 

Zongoratanárnő 

volt, 1944-ben 

halt meg 

Auschwitzban 

(Lengyelország).  

Sauber Pál, szül. 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1927. Santa 

Monicában (USA) 

él.  

Nem vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Sauber Menyhért (Az apai nagyapa még 1920 előtt elvált a feleségétől) 

 

Születési hely és idő 

Nagysomkút (Szatmár vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Sauber Menyhértné (szül. Goldstein Bella) (zsidó név: Baile) (1920 előtt elvált a 

férjétől) 

 

Születési hely és idő 

Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmatulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, parókát viselt. Szombatonként rendszeresen elment a zsinagógába. 

Kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Frenkel Ida (szül. 

Goldstein Ida) 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1880-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szászrégenben 

(Maros-Torda 

vm.) élt. 

Háztartásbeli Zsidó férj 

(Frenkel ?) 

Frenkel Jenő Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Sauber Regina (szül. Berkovits Regina) (zsidó név: Rivka) 

 

Születési hely és idő 

Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.), 1901 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Magyarlápos, 1938 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vezetett, parókát hordott. Szombatonként 

renszeresen elment zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Dub Emma (szül. 

Berkovits Emma) 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1880-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Házasságkötés 

után elköltözött 

Magyarláposról) 

Háztartásbeli Zsidó férj: Dub ? 3 gyerek, 

kivándoroltak 

Amerikába. 

Ortodox irányzathoz 

tartoztak, vallásos 

család volt. 

Dub Málcsi (szül. 

Berkovits Málcsi) 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1885 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(Házasságkötés 

után elköltözött 

Magyarláposról) 

Háztartásbeli Zsidó férj: Dub 

Jonatán (zsidó 

név Jantl), 

kereskedő 

6 gyerekük volt. Ortodox irányzathoz 

tartoztak, nagyon 

vallásosak voltak. 

Berkovits Nándor 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / Bécs 

1960-as évek 

(Ausztria) 

Désen (Szolnok-

Doboka vm.) élt, 

a 

munkaszolgálatb

ól 

(deportálásból?) 

visszatért, a 

háború után 

Ausztriában 

telepedett le. 

Gyáros 

(cérnagyár 

Désen) 

Az első feleség a 

deportálásban 

meghalt.  

Második feleség 

nem zsidó, 

Bécsből. 

Első házasságából 

3 gyerek, az egyik 

meghalt 

kisgyermekként 

balesetben, kettő 

(Noé és egy lány), 

a deportálásban 

halt meg. 

Második 

házasságából nincs 

gyerek.  

Nem volt vallásos. 

Berkovits Mihály 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.) 1890-es 

évek / Disznajó, 

1937 (Románia) 

Kereskedő Felesége,  Málcsi 

(szül. ? Málcsi), 

elpusztult a 

deportálás során. 

Polák Dalma (szül. 

Berkovits Dalma), 

férje 

munkaszolgálatban 

halt meg, ő és két 

Vallásos, ortodox 

irányzathoz tartoztak. 
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gyermeke a 

deportálás során 

pusztult el. 

Kárl Berta (szül. 

Berkovits Berta) 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Magyarláposon 

éltek. 

Háztartásbeli Férj: Kárl Mihály 

(zsidó), nagy- és 

kiskereskedő 

(1) Kárl Lázár 

(szül. 

Magyarlápos), 

átvette apja 

kereskedését. A 

háború alatt 

Ukrajnában volt 

munkaszolgálatos; 

feleségét és két 

gyermekét 

deportálták, 

mindhárman 

elpusztultak. Karl 

Lázár Désre 

költözött, majd 

1953/1954-ben 

Haifán (Izrael) 

telepedett le, 

banktisztviselő 

lett.   

(2) Kárl Sándor, 

kereskedő volt 

Magyarláposon 

Nem nagyon vallásos, 

de kóser háztartást 

volt. 

Indig Sára (szül. 

Berkovits Sára) 

 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.) 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Férj: Indig József 

(zsidó név: 

Jaszuf), bádogos, 

1937/1938-ban 

meghalt. 

6 gyerek, egy lány 

elpusztult a 

deportálás során, a 

másik öt gyerek 

túlélte (az egyik fiú 

toronybádogos 

volt, egy másik fiú 

Izraelben rabbi)  

Ortodox irányzathoz 

tartozó vallásos 

család. 

Nemes Zsuzsa 

(szül. Berkovits 

Zsuzsa) 

 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1912 / 

Magyarlápos, 

1939 (Románia) 

Magyarláposon 

Háztartásbeli Nemes Izsák, 

mészáros 

 

5 fiú: Öcsi és Jaszi 

mészárosok, Sanyi 

kereskedő, Berci 

asztalos, Géza 

utazókereskedő 

volt. 

Vallásosak voltak. 
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éltek. 

Doppeld Ilona, 

(1. házasságban: 

Steinmetz Ilona) 

(szül. Berkovits 

Ilona) 

(2. 

házasságkötés: 

1938) 

Magyarlápos 

(Szolnok-Doboka 

vm.), 1914 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Magyarláposon 

éltek. 

Háztartásbeli Első férj 

Steinmetz ?; 

Máramarossziget

re való, zsidó; 

felesége 

betegség miatt 

elvált tőle.  

Második férj 

Doppeld ?; 

Amerikából 

visszatelepült 

idősebb 

magyarláposi 

zsidó 

özvegyember, 

divattervező. 

Meghalt: 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Első házasság:  

(1) Steinmetz 

Mózes, túlélte 

Auschwitzot, és a 

táborból  

Amerikába ment. 

(2) Steinmetz 

László, meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben 

(Lengyelország) 

Második házasság: 

egy lány, Eszter, 

deportálásban halt 

meg. 

Vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Berkovits Mendel (zsidó név: Mendel) 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), 1861 

 

Hol élt még? 

Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Magyarlápos, 1939 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kóser mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Betartotta a vallási előírásokat, például sátoros ünnepkor csak szukkában aludt. 

Volt szakálla, de pájesze nem. Rendszeresen járt zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Osztrák–magyar hadseregben 1914–1918 között (Az interjúban mintha nem esne 

erről szó. 1914-ben ez az ember 53 éves volt. Valószínűtlen, hogy besorozták 

volna.) 

 

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 

Berkovits Mendelné (szül. ? Miriám) (zsidó név: Miriám) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Dunántúl(?), 1864 

 

Hol élt még? 

Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Magyarlápos, 1941 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, parókát viselt. Kóser háztartást vezetett. Szombatonként 

rendszeresen elment zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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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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