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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Scheiner Júlia (korábban: Schönbrunn Júlia) (szül. Mestitz Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1913  

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

4 év elemi iskola + 4 év gimnázium + 2 év a francia intézetben (L’Arché – 

valamilyen magániskola). Kozmetikusnak tanult. (12 évig tanult a 

marosvásárhelyi Konzervatóriumban zongorázni. A konzervatóriumi oktatás 14 

évig tartott.) 

 

Foglalkozás 

Kozmetikus. 1940-ben nyitott saját kozmetikát. A kozmetikát államosították, 

1960-ig otthon fogadta a vendégeket, 1960–1974: szövetkezeti dolgozó 

(kozmetikus). 

 

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

gyermekkorában? 

Az ünnepeket (pl. széderestét) a László nagyszülőknél ülték meg, mindig 

megadták az ünnepek rangját. (A nagymama egyébként nem volt vallásos.) Ő 

maga felnőtt életében sem volt vallásos, de férjével nagyünnepeken eljárt a 

zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, francia, német, angol, olasz 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely, téglagyár (1 hónap) (Maros-Torda vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz 7 és fél hónap (Lengyelország), Birkenau 

(Lengyelország), Ravensbrück (1 hónap) (Németország), Malchow (Ravensbrück 

altábora) (Németország), Magdeburg (Buchenwald altábora) (Németország). 

Halálmenet: Magdeburg–Numburg (?) (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott kozmetikusként. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Mestitz Mihály 

Mestitz Klára 

Mestitz István  

Mestitz András 

 

Születési hely és idő 

Mihály: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1909  

Klára: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1911  

István: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1917/8  

András: Marosvásárhely, 1921 (Románia)  

 

Anyanyelv 

Magyar volt mindenkinek az anyanyelve. 

 

Iskolai végzettség 

Mihály: orvosi egyetem (Bologna, Olaszország)  

András: érettségi (kereskedelmi) 

 

Foglalkozás 

Mihály: orvos (1940-től: sebész, egy marosvásárhelyi magánszanatóriumban, 

           majd 1947 után Olaszországban kórházi orvos volt, és volt  

           magánrendelése is.) 

András: 1940-ben, apja halála után átvette a bútorüzlet vezetését, és vezette a  

             család tulajdonában lévő malmot is. A malmot 1948-ban, a  

             bútorüzletet 1949-ben államosították. Ezután mint volt kizsákmányoló 

             fiát, sehol nem alkalmazták, különböző ötletei megvalósításából csinált  

             pénzt. Könyvelő lett a katonaságnál, de innen is kirúgták.  

             Minneapolisban (Egyesült Államok) alapított egy könyvelőcéget. 

 

Hol él/élt?  

Mihály: Bologna (Olaszország) (1947-ben családjával kitelepült.)  

Klára: Marosvásárhely 

István: Marosvásárhely 

András: Minneapolis (Amerikai Egyesült Államok) (1961 óta) 
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Hol élt még? 

Mihály: Budapest (1 év, az érettségi megszerzése céljából, kb. 1927–1928),  

           München (1 év, bútorszakmát tanulni, kb. 1928–1929), Arad (1 év,  

            bútorszakmát tanulni, kb. 1929–1930); Bologna (orvosi egyetem, 1932– 

           1939); 1939–1947 ismét Marosvásárhely. 

Klára: – 

István: – 

András: Bologna (1960-ban kitelepült családjával együtt) 

 

Gyerekek? 

Mihály: Anna, szül. Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1941, pszichológus  

           (Olaszország); 

           Carlo, szül. Marosvásárhely, 1946 (Románia), menedzser (Olaszország) 

           (Mestitz Mihály felesége, Clara Maletti olasz származású,  

           katolikus, Bologna mellett éltek, apja jómódú patikus volt. 

           Házasságkötés: 1938) 

András: István („Pocok”), szül. Marosvásárhely, 1955 (Románia), sebészorvos,  

            (Minneapolis (USA/).  

           (András felesége Kis Júlia, nem zsidó származású, református vallású, 

            egy Marosvásárhely melletti faluból származik. Házasságkötés: 1950.  

            István, a gyerekük is református vallású. 18–20 éves korában kezdett  

            érdeklődni a Mestitz és a László család iránt, csinált a két családról egy  

            nagy albumot.) 

 

Halálozási hely és idő 

Mihály: Bologna, 1994 (Olaszország)  

Klára: Marosvásárhely, 1921 (Románia) (skarlát) 

István: Marosvásárhely, 1920 (Románia) (agyhártyagyulladás) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Schönbrunn Jenő (Házasságkötés: 1950) 

Scheiner Aladár (Házasságkötés: 1978) 

 

Születési hely és idő 

Jenő: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1907  

Aladár: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1904  

 

Hol élt még? 

Jenő: –  

Aladár: Budapest (az I. világháború után, az 1930-as években visszament  

           Romániába)  

 

Zsidó származású? 

Mindkettő: igen 

 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: középiskola  

 

 

Foglalkozás 

Jenő: fogtechnikus, majd kiemelték (némi mozgalmi tevékenység miatt), és  

           sportvezető lett. Kb. 10 év múlva visszament fogtechnikusnak. 

Aladár: a II. világháború előtt és utána is pár évig vezető volt Gyergyóban a 

            fakitermelésnél, majd könyvelő volt. 

 

Halálozási hely és idő 

Jenő: Marosvásárhely, 1977 (Románia) (Munkaszolgálatos volt, majd 8 évig volt 

fogságban a Szovjetunióban)  

Aladár: Marosvásárhely, 1994 (Románia) (Munkaszolgálatos volt, majd 6 évig 

volt fogságban a Szovjetunióban) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 



 8

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermeke (a koncentrációs tábor után terhességeit nem tudta 

kihordani). 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Mestitz Henrik 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1877  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1940 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskolai érettségi 

 

Foglalkozás 

A családi vállalkozásban (bútorgyár és bútorüzlet) dolgozott. Több bank 

igazgatótanácsának volt a tagja. Malomtulajdonos (vagy résztulajdonos) is volt. 

Egy időben tagja volt a városi tanácsnak.  

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket előírásszerűen megtartotta. Ilyenkor (feleségével együtt) 

elment a neológ zsinagógába (gyalog). Kóser háztartást nem vezettek, a 

szombatot nem tartották meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, honvédszázados, I. világháborúban Lemberg környéke. 

 

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? 

Mestitz Mór 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1862 / 

Kolozsvár, 1938 

(Románia) 

Nem 

dolgozott, élt 

a családi 

vagyonból, 

skizofrén volt. 

Szépen 

hegedült, 

alapító tagja 

volt a 

marosvásárhe

lyi 

szimfonikus 

zenekarnak. 

Schwartz Matild,  

(Kolozsvár 

/Kolozs vm. /, 

1892 – 

Kolozsvár, 1938 

/Románia/), 

zsidó 

származású, 

“kasszásnő” volt, 

a család nem 

érintkezett vele 

„társadalmilag“. 

Fogadott gyerek 

(feleség rokona) – 

Mestitz Fehér 

János, 

szélhámoskodott, 

a család kitagadta. 

Nincs adat (vagyonát 

a kolozsvári 

hitközségre hagyta). 

Mestitz Ferenc 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1864 / 

Kolozsvár, 1923 

(Románia) 

Társtulajdono

s a 

bútorgyárban, 

a kolozsvári 

fiókcég 

vezetője. 

Mestitz Ferencné 

(szül. Friedmann 

Ilona), (Zilah 

/Szilágy vm./, 

1873  – 

Kolozsvár, 1946 

/Románia/) 

(1) Mestitz György 

– textilmérnök. 

Felesége Filep 

Sárika iparművész, 

a kolozsvári 

református kórház 

igazgató-

főorvosának lánya. 

Bécsben panziót 

működtettek, majd 

1938 után 

kimentek Sidney-

be, előbb 

sertésfarmjuk volt, 

majd 

édességüzletet 

nyitottak (még 

Romániában 

Nem voltak 

vallásosak, nem 

vezettek kóser 

háztartást. 
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kitanulták a 

szakács- és a 

cukrászmestersége

t) 

(2) Mestitz János – 

felesége: Szatmári 

Ella. Apja halála 

után átvette a 

kolozsvári cég 

vezetését, majd 

tulajdonát. 

Ikerlányai voltak, 

Marosvásárhelyen 

végezték el az 

orvosi egyetemet. 

(3) Mestitz Bözsi – 

egy félzsidó 

emberhez ment 

feleségül, aki a 

nagyváradi sörgyár 

cégvezetője volt. 

Mestitz János 

(az első 

világháború alatt 

nemességet 

kapott; nemesi 

előneve:  

“dobrotiny”) 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1865 / 

Budapest, 1929  

Ludovikát 

végzett 

katonatiszt, 

Kassa 

városparancs

noka volt. 

Ezredesként 

vonult 

nyugdíjba. 12 

nagy 

kitüntetése 

volt. 

Mestitz Jánosné 

(szül. Kelen 

Ilona) 

(1) Mestitz Viktor 

– felesége osztrák 

származású volt. 

Viktort 1945-ben 

lelőtték. 

(2) ?-né (szül. 

Mestitz Ella) – 

Budapesten élt, 2 

lánya volt. 

Nem voltak 

vallásosak, de Mestitz 

János nem volt 

hajlandó 

kikeresztelkedni az 

előléptetés és 

magasabb nyugdíj 

reményében sem. 

Mestitz Albert 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1867 / 

Marosvásárhely, 

1937 (Románia) 

Ő vezette a 

bútorgyár 

bútorüzletét. 

Felesége Mestitz 

Sarolta (szül. 

Mestitz Sarolta, 

Raudnitz, 1865, 

/Csehország, 

Habsburg 

Birodalom / –

Mestitz Sándor – 

Temesváron, majd 

Marosvásárhelyen 

élt, Auschwitzba 

deportálták, majd 

Varsóban 

(Lengyelország) 

Nincs adat 
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Marosvásárhely, 

1937 

/Románia/), 

másodunokatest

vér  

pusztult el 

fogolyként. 

Felesége Róth 

Magda (?–1977), 

őt is Auschwitzba 

deportálták, de 

túlélte. (Miután 

hazajött, Scheiner 

Aladár felesége 

lett, 30 évig éltek 

együtt. Scheiner 

Aladár lett Mestitz 

Júlia második 

férje.) 

(2) Mestitz Ernő – 

apja mellett 

dolgozott az 

üzletben. 

Keresztény nőt 

vett feleségül 

(Scheiner Júlia 

egyik barátnőjét). 

(3) Grünfeld Vilma 

(szül. Mestitz 

Vilma) – férje 

jómódú, 

Medgyesre való 

ember.  Egyik fiuk 

14-15 évesen, 

1944-ben kiment 

Palesztinába, a 

másik 3-4 év 

múlva ment ki. 

(4) Paula 

Drădeţeanu (szül. 

Mestitz Paula) – 

kozmetikus volt, 

volt egy drogériája 

is. Férje román 

származású. 
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Marosvásárhelyen 

éltek. 

Mátyás Józsefné 

(szül. Mestitz 

Paula) 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1868 / 

Brassó, 1943 

(Románia) 

Nincs adat Jómódú 

gabonakereskedő 

(Brassó /Brassó 

vm./, 1843 – 

Brassó /Brassó 

vm./, 1918).  

Két fiuk és két 

lányuk volt. 

(Egyik lány, 

Mátyás Olga 

férjhez ment egy 

lengyel zsidó 

származású 

amerikai 

milliomoshoz 

/telepspekuláns/, 

sokáig Berlinben 

éltek, majd 1933 

után Amerikában, 

1945 után ismét 

Berlinben. 

Elváltak.) 

Nincs adat 

Mestitz Ignác Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1870 / 

Marosvásárhely, 

1921 (Románia) 

Fogyatékos 

volt, nem 

dolgozott, 

öngyilkos lett. 

Nem volt házas. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

Fekete Józsefné 

(szül. Mestitz 

Irén) 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1873 / 

Budapest, 1941 

(1908-ban 

költözött 

Budapestre)  

Háztartásbeli Fekete József 

(Marosvásárhely 

/Maros-Torda 

vm./, 1866 – ?, 

?). Zsidó 

származású,  

műegyetemet 

végzett 

(Budapest, 

Zürich) 

gépészmérnök, 

1908-ban 

magyarosított 

Schwartzból. 

Nemességet 

kapott: 

“náznánfalvi”. 

(1) Fekete Sándor 

– orvos, a Stefánia 

úti Állami 

Gyermekgyógyinté

zet igazgatója volt; 

32 éves korában 

öngyilkos lett. 

(2) Fekete László – 

eltűnt Brazíliában. 

(3) Fekete István – 

meghalt 16-17 

éves korában a II. 

világháború alatt. 

Kikeresztelkedtek, a 

férj presbiter volt. 

Zsidóságukat a 

társasági életben 

leplezni igyekeztek. 
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Mérnök, 

szakiskolai 

igazgató-tanár, 

majd 

magasrangú 

tisztviselő a 

kereskedelmi 

minisztériumban.  

  

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Mestitz (Meřtitz) Mihály 

 

Születési hely és idő 

Raudnitz, 1830 (Csehország, Habsburg Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (1850-ben már bútorüzlete volt itt)  

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1909  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bútorkereskedő és bútorgyár-tulajdonos, 1869-től parkettagyárat, gőzfűrészt és 

gőzmalmot működtetett. („Az első bútoros volt itt, Erdélyben”, császári és királyi 

szállító. A 19. század második felében Mestitzéknek 21 házuk volt 

Marosvásárhelyen.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt.  

 

Anyanyelv 

Cseh 
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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? 

Salamon Meřticz 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Mestitz Mihályné (szül. Fischer Anna) 

 

Születési hely és idő 

Nagyszeben (Szeben vm.), 1846  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1915 (betegség miatt öngyilkos lett) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Molnár Artúrné 

(szül. ? Berta) 

mostohatestvér 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? Margit 

mostohatestvér 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

? Aranka 

mostohatestvér 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Mestitz Henrikné (szül. László Ilona) (Házasságkötés: 1908) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (kb. 1908-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskolai érettségi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, nem vezettek kóser háztartást. Csak nagyünnepeken mentek 

el férjével a zsinagógába. Rabbi adta össze őket. 

 

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? 

László János 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1887 / 

Temesvár, 1982 

(Románia) 

Marosvásárhelye

n, Aradon és 

Temesváron 

éltek. 

Könyvelő 

(könyvelt 

Margit húga 

férjénél). Az 

I. világháború 

után hosszú 

ideig volt 

fogságban, 

több nyelven 

megtanult 

(orosz, 

német, 

francia, 

olasz).  

László Csilla 

(szül. Weisz 

Csilla) 

(Nagyvárad 

/Bihar vm./, 

1895 – 

Temesvár, 1984 

/Románia/)  

Donáth Éva (szül. 

László Éva) 

(Marosvásárhely, 

1922) –  

divatrajzoló. Férje, 

Donáth István 

textilmérnök.  

Felváltva élnek 

Németországban 

és Ausztráliában. 

Gyermekük 

(Ingrid) 

konzervatóriumot 

végzett zenekari 

hegedűs volt,  ma 

fogorvos. 

Amerikában él. 

Nincs adat 

Deutsch 

Sámuelné (szül. 

László Margit) 

 

 

Makó (Csanád 

vm.), 1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Deutsch Sámuel 

(„Simi“) 

(Szászrégen 

/Maros-Torda 

vm./, 1879 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/)

Textilkereskedő, 

Budapesten 

közgazdasági 

akadémiát 

(középfokú okt. 

int.) végzett. 

Marosvásárhelye

n és 

Szászrégenben 

volt üzlete. 

 

(1) Deutsch László 

(Szászrégen 

/Maros-Torda 

vm./,  1910 – 

Migdal-Haemek, 

1995 /Izrael/). 

(2) Deutsch Gyula 

(„Buba”) 

Szászrégen 

(Maros-Torda 

vm.), 1918 – 

Marosvásárhely, 

2003 /Románia/) –  

jogot végzett, de 

nem dolgozhatott 

ügyvédként, mert 

mint 

kizsákmányoló 

gyermekét nem 

vették fel sehová. 

Nincs adat 
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Gyári 

anyagbeszerzési 

iroda vezetője. 

Felesége is zsidó. 

Két lány (Amerika, 

Svédország). 

Mindkettő orvos.  

Léb Erzsébet 

(szül. László 

Erzsébet) 

 

 

Makó (Csanád 

vm.), 1903 / Tel-

Aviv, 1987 

(Izrael) 

Ratosnyán 

(Maros-Torda 

vm.),  

Marosvásárhelye

n, Ratosnyán, 

Kolozsvárott, 

Aradon és 

Temesvárott 

éltek, végül 

kivándoroltak a 

lányuk után 

Izraelbe. 

Háztartásbeli Léb Henrik  

(Bagota 

/Komárom vm./, 

1900 – Tel-Aviv, 

1984 /Izrael/) 

Földbirtokos és 

biztosítási 

ügynök. 

Ratosnyán fával 

kereskedett, volt 

2-3 mozdonya.  

Schul Vera (szül. 

Léb Vera) 

(Marosvásárhely, 

1926 /Románia/). 

Férj: Schul 

Adalbert 

szemészorvos, 

(apja: Schul 

Henrik). (A férj 

apja és nővére is 

kivándorolt 

Izraelbe.) Lányuk, 

Aviva egy „nagyon 

rendes román 

emberhez ment 

feleségül”, nekik 3 

lányuk van. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely, téglagyár (1 hónap) (Maros-Torda vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

László Albert (Löwingerből magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Martonos (Bács-Bodrog vm.), 1857 

 

Hol élt még? 

Makó, Szeged, Palotailva 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1926 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

„Iskolázott volt.“ (Érettségi?) 

 

Foglalkozás 

A palotailvai fűrészgyár igazgatója volt (alkalmazott) és fanagykereskedő. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos (bár nem volt ateista). 

 

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? 

Bandi 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Imre 

 

 

?, ?/ Sidney, ? 

(Ausztrália) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Sándor 

 

 

?, ? / ?, ? 

(Izrael) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

László Albertné (szül. Spitz Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Makó (Csanád vm.), 1862 

 

Hol élt még? 

Szeged, Marosvásárhely, Szászrégen 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

?-né (szül. Spitz 

?) (húg) 

Nincs adat 

Szegeden éltek. 

Nincs adat Ügyvéd Nincs adat Nincs adat 

Spitz Bernát 

 

Nincs adat 

Budapesten élt. 

Orvos  Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Spitz ? (báty) 

 

 

Nincs adat 

Triesztben élt. 

Bankigazgató  (Apja 

bankigazgató 

volt.) 

Spitz Pál, cége 

Indiába küldte 

dolgozni. Felesége 

hindu volt. 

Londonban éltek. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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