Családfa

Anyai
nagyanya

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Málek Jánkel
?–1944

Málek Jánkelné
szül. Szegál
Eszter
?–1944

Walter Nahman
?–?

Walter Nahmanné
(szül. Szegál
Hene Rajze)
1860-as évek –
1943

Apa

Anya

Málek Izidor
1880-as évek – 1944

Málek Izidorné
(szül. Walter Berta)
1889–1944

Testvérek
Gertzovits Dina
(szül. Walter Dina)
1920–1944
Málek Nándor
1922–1944
Málek Mózes
1924–1944
Málek Jaszi
1928–1944
Málek Dávid Hers
1930–1944
Málek Rifki
1932–1944

Házastárs
Interjúalany
Salamon Golda
(szül. Málek Golda)
1926

Simonovits Jenő
1907–1970
Salamon Áron
1908–1989

Gyermekek
Nincsenek
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Salamon Golda (szül. Málek Golda)

Születési hely és idő
Máramarossziget, 1926 (Románia)

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Elemi iskola (7 osztály)

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Haszid családból származik, szigorúan tartották a hagyományokat a családban.

Anyanyelv
Jiddis

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Magyar, román
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Máramarossziget
Koncentrációs tábor: Birkenau (Lengyelország), Auschwitz (Lengyelország),
Bergen-Belsen (Németország), ? (láger, nem emlékszik a nevére), Mauthausen
(Ausztria)
Mit csinált a háború után?
Gazdálkodott.
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Testvérek
Teljes név
Gertzovits Manóné (szül. Walter Dina) (Férj: Gertzovits Manó /Mendel/ – túlélte a
holokausztot)
Málek Nándor (zsidó név: Nahman)
Málek Mózes
Málek Jaszi
Málek Dávid Hers
Málek Rifki
Születési hely és idő
Dina: Máramarossziget, 1920 (Románia)
Nándor: Máramarossziget, 1922 (Románia)
Mózes: Máramarossziget, 1924 (Románia)
Jaszi: Máramarossziget, 1928 (Románia)
Dávid Hers: Máramarossziget, 1930 (Románia)
Rifki: Máramarossziget, 1932 (Románia)
Anyanyelv
Mindegyik: jiddis (otthon felváltva jiddisül és magyarul beszéltek)

Iskolai végzettség
Elemi iskolát végezhettek, a kisebbek pedig még tanuló voltak.

Foglalkozás
Dina: háztartásbeli

Hol él/élt?
Mindegyik: Máramarossziget

Hol élt még?
–
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Gyerekek?
Dina: lány (Máramarossziget /Máramaros vm./, 1942 – Auschwitz, 1944
/Lengyelország/)

Halálozási hely és idő
Dina: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Nándor: hely ismeretlen, 1944 (koncentrációs tábor)
Mózes: hely ismeretlen, 1944 (koncentrációs tábor)
Jaszi: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Dávid Hers: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Rifki: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Simonovits Jenő (zsidó név: Jojne)
(Házasságkötés: csak egyházi esküvője volt 1947-ben, polgári házasságot nem
kötöttek)
Salamon Áron (zsidó név: Uri)
(Házasságkötés: 1972 körül)
Születési hely és idő
Jenő: Pálosremete (Máramaros vm.), 1907
Áron: Máramarossziget (Máramaros vm.), 1908

Hol élt még?
Jenő: Máramarossziget
Áron: –

Zsidó származású?
Mindkettő: igen
(Jenő első felesége és két gyermeke elpusztult Auschwitzban; Áron első feleségét
és lányát deportálták; a feleség visszajött, 1954-ben halt meg betegségben.)
Anyanyelv
Mindkettő: feltehetően jiddis

Iskolai végzettség
Mindkettő: nincs adat

Foglalkozás
Jenő: pék, fuvaros, gazdálkodó
Áron: gazdálkodó

Halálozási hely és idő
Jenő: Máramarossziget, 1970 (Románia)
Áron: Máramarossziget, 1989 (Románia)
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Jenőnek négy testvére volt.
Áron testvérei:
Moldován Rifki (szül. Salamon Rifki), kivándoroltak Kanadába a második
világháború után, két lánya volt, a nagyobbik Hédi;
? Kornélia (szül. Salamon Kornélia), alijáztak Izraelbe a második világháború
után, volt egy fia, Miklós, aki Romániában újságíró volt;
Salamon József, alijázott családjával Izraelbe 1964-ben, felesége Dóri, két
lánya: Aliz és Háváná.
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Gyermekek
Teljes név
Nincsenek
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Apa

Teljes név
Málek Izidor (zsidó név: Ezra)

Születési hely és idő
Jód (Máramaros vm.), 1880-as évek

Hol élt még?
Máramarossziget

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Pozsonyi jesiva

Foglalkozás
Gazdálkodó, fuvaros

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt, nagyon vallásos, volt szakálla és pájesza, minden nap elment a
zsinagógába.

Anyanyelv
Jiddis (otthon a családban felváltva beszéltek jiddisül és magyarul)
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Málek Szimi

(1) Hana Blima,

Nagyon vallásosak

(szül. ? Szimi)

Auschwitzban halt

voltak, haszidok.

Málek Avrom

Jód, 1880/90-es

(A pozsonyi

évek /

jesivában

Auschwitz, 1944

meg

tanult.)

(Lengyelország)

(2) Mojse Lájzer,
az 1950-es évektől
Izraelben élt,
üzlete volt, van
egy fia (Haifán
lakik, és van nyolc
gyereke) és egy
lánya
(Jeruzsálemben
lakik, három
gyereke van).
(3) Dina,
Auschwitzban halt
meg
(4) Berl,
Auschwitzban halt
meg
(5) ?,
Auschwitzban halt
meg
(6) ?,
Auschwitzban halt
meg

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Máramarossziget
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Málek Jánkel

Születési hely és idő
Jód (Máramaros vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Máramarossziget

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Gazdálkodó

Mennyire volt vallásos?
Vallásos haszid volt, minden nap járt zsinagógába.

Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Máramarossziget
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyanya
Teljes név
Málek Jánkelné (szül. Szegál Eszter)

Születési hely és idő
Szaplonca (Máramaros vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Jód, Máramarossziget

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, szigorúan tartotta a hagyományokat, le volt vágva teljesen
a haja, mindig kendőt viselt.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Walter Nahmanné (szül. Szegál Hene Raise)
(Ő volt az anyai nagymama – adatait lásd ott)

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Máramarossziget
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anya

Teljes név
Málek Izidorné (szül. Walter Berta) (zsidó név: Bajle)

Születési hely és idő
Máramarossziget (Máramaros vm.), 1889

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt, le volt vágva a haja, parókát is hordott, de otthon csak kendőt.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

vallásosak?
Walter Háimné

(1) Sándor

(Máramaros

(szül. ? Klára

/Szedl/, meghalt a

vm.), 1870/80-

/Kajle/),

holokauszt során;

as évek /

Auschwitzban

(2) Nute, túlélte a

Auschwitz, 1944

halt meg.

koncentrációs

Walter Háim

Máramarossziget

(féltestvér)

Mennyire voltak

Suszter

(Lengyelország)

tábort;

Máramarossziget

(3) Mojse, túlélte a

en éltek

koncentrációs

Haszidok voltak

tábort;
(4) Szrul, túlélte a
koncentrációs
tábort; ma
Brooklynban (USA)
él;
(5) Málka, a férje
Simonovits Jenő
volt, két gyerekük
volt: Sára (sz.
1931), Tibor (sz.
1934), mindkettő
meghalt
Auschwitzban az
édesanyjukkal
együtt. Simonovits
Jenő a második
világháború után
feleségül vette
Salamon Goldát
(szül. Málek
Golda).
Walter Fislné

(1) Muci (fiú),

(Máramaros

(szül. ? Perle),

meghalt a

vm.), 1870/80-

Auschwitzban

holokauszt során;

as évek /

halt meg.

(2) Mojse, meghalt

Walter Fisl

Máramarossziget

(féltestvér)

Fuvaros

Auschwitz, 1944

a holokauszt

(Lengyelország)

során;

Máramarossziget

(3) Slojme,

Haszidok voltak
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en éltek

meghalt a
holokauszt során;
(4) Nahman, a
második
világháború után
Szinérváralján volt
üzlete, aztán
kiment Izraelbe,
megnősült, már
nem él;
(5) Volv, meghalt
a holokauszt
során;
(6) ? (fiú),
meghalt a
holokauszt során;
(7) Sára /Szure
Dina/, a II.
világháború után
kiment Izraelbe,
férjhez ment,
Kanadában és
Izraelben élt, van
egy lánya
(Sichermann
Knina), Kanadában
él, újságíró. Sára
Izraelben halt
meg, de
Kanadában van
eltemetve.
(8) Ágnes /Ajgl/, a
II. világháború
után kiment
Izraelbe, egy
kibucban élt.
(1) Nahman,

Nem voltak annyira

kereskedő

alijázott Izraelbe a

vallásos haszidok,

üzletük volt

(déligyümölcs és

második

mint a többi

Máramarosszi

csemege),

világháború után,

családtag.

Semmel

Máramarossziget

Déligyümölcs- Semmel Henrik,

Henrikné (szül.

(Máramaros

és csemege-

Walter Róza)

vm.), 1870/80as évek /
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Auschwitz, 1944

geten

(Lengyelország)

Auschwitzban

már nem él;

halt meg

(2) Sára /Szure

Máramarossziget

Dina/, alijázott

en éltek

Izraelbe a II.
világháború után,
már nem él
Walter Miksáné

(1) Sára, túlélte a

Nem voltak

(Máramaros

(szül. ? Hana),

II. világháborút;

vallásosak.

vm.), 1870/80-

Auschwitzban

(2) fiú, meghalt a

as évek /

halt meg

holokauszt során

Walter Józsefné

(1) Imre, szűcs

Walter Miksa

Máramarossziget

(féltestvér)

Nyomdász

Auschwitz, 1944
(Lengyelország)
Máramarossziget
en éltek
Mérnök

Walter József

Máramarossziget

(féltestvér)

(Máramaros

(szül. ? Matild),

volt, 1940-ben

vm.), 1870/80-

meghalt a II.

kiszökött

as évek /

világháború előtt

Oroszországba, ott

Felsővisó,

együtt élt egy nem

évszám

zsidó nővel, volt

ismeretlen

két lánya, 1948-

(Románia)

ban visszajött

(betegségben

Máramarosszigetre

halt meg)

, majd alijázott

Nincs adat

Izraelbe, és
családot alapított;
(2) László, alijázott
Palesztinába a II.
világháború előtt;
Izrael nagykövete
volt
Lengyelországban;
(3) József, alijázott
Palesztinába a II.
világháború előtt,
Izrael nagykövete
volt
Magyarországon
Walter Jenő

Máramarossziget

(féltestvér)

(Máramaros

Fuvaros

Walter Jenőné

Nem volt gyerekük

Neológok voltak.

(szül. Wiesel
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vm.), 1880-as

Blanka)

évek /

Auschwitzban

Auschwitz, 1944

halt meg

(Lengyelország)

(Lengyelország)

Máramarossziget
en éltek
Vogel Fisl,

(1) Nahman,

, 1890-es évek /

kocsmáros, majd

meghalt a

Paula [Perle]) –

Auschwitz, 1944

utazó ügynök

holokauszt során;

édes testvér volt

(Lengyelország)

volt.

(2) Júlia, meghalt

(anyja: Szegál

Máramarossziget

Auschwitzban

a holokauszt

Hene Raise)

en éltek

halt meg.

során;

Vogel Fislné

Máramarossziget

(szül. Walter

Háztartásbeli

Haszidok voltak

(3) Laje, meghalt a
holokauszt során;
(4) Hers, meghalt
a holokauszt
során;
(5) Berl, meghalt a
holokauszt során;
(6) Lia, meghalt a
holokauszt során

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Máramarossziget
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Walter Nahman

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Máramarossziget

Halálozási hely és idő
Máramarossziget, évszám ismeretlen (1926 előtt)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Gazdálkodó, fuvaros

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt, vallásos.

Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Walter Nachmanné (szül. Szegál Hene Rajze)

Születési hely és idő
Szaplonca (Máramaros vm.), 1860-as évek vége

Hol élt még?
Máramarossziget

Halálozási hely és idő
Máramarossziget (Máramaros vm.), 1943

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt, le volt vágva teljesen a haja, mindig kendőt viselt.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Málek Jánkelné (szül. Szegál Eszter)
(Az interjúalany apai nagyanyja – adatait lásd ott)

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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