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Teljes név 

Grün László 

 

Születési hely és idő 

Szászrégen, 1929 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Bukarest (főiskolai évek), Marosvásárhely  

 

Iskolai végzettség 

Testnevelési főiskola (Bukarest) 

 

Foglalkozás 

1954–1956: középiskolai testnevelő tanár, röplabdaedző  

1956–1958: a Tartományi Sportbizottságon dolgozik 

1958–1963: ismét középiskolai tanár  

1964–1970: tanársegéd (orvosi egyetem testnevelési tanszék) 

1970–1980: pedagógiai főiskolai tanár 

1980–1989: középiskolai testnevelő tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Apja szombatonként rendszeresen eljárt Szászrégenben a zsinagógába, őt is vitte 

magával. Anyja csak az ünnepeken járt, de tudott héberül olvasni és imádkozni. 

Kóser háztartást vezettek, a szombatot tartották, péntek este hagyományosan 

étkeztek. (Egyébként, házon kívül a szülők megették a nem kóser ételeket is.) 

Héderbe nem járt, de a szülei fogadtak egy házitanítót (egy galíciai bóhert), aki 

az alapvető vallási dolgokat megtanította. Volt bár micvója. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Mint főiskolát végzett ember, csak egy hónapig volt katona a főiskola befejezése 

után. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szászrégen (1 hónap) (Magyarország). 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Dachau (Németország). 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte tanulmányait, majd dolgozni kezdett. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Mármor Márta (szül. Grün Márta) 

 

Születési hely és idő 

Szászrégen, 1926 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (Kolozsvár, román–francia szak) 

 

Foglalkozás 

Tanár (Férje toplicai /Románia/ születésű, a háború előtt ügyvéd 

Marosvásárhelyen /Románia, 1941–1944: Magyarország/, a háború után 

jogtanácsos a megyei tanácsnál Marosvásárhelyen /Románia/.) 

 

Hol él/élt?  

Marosvásárhely 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Gyerekek? 

Rostás Irén (szül. Mármor Irén), egyetemet végzett Kolozsváron (francia szak), 

Bukarestben él (Románia), tanít. Férj egyetemi tanár (újságíró szak), nem zsidó. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Grün Rita (szül. Scheer Rita) 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly, 1937 (Románia)  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Adminisztrátor 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Grün András 

Grün Gabriella 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Andrást körülmetéltették (ismerős sebész végezte, vallásilag nem tekinthető 

kósernak), bár micvója nem volt. 

 

Születési hely és idő 

András: Marosvásárhely, 1961 (Románia) 

Gabriella: Marosvásárhely, 1970 (Románia) 

 

Hol élt még? 

András: Hedera, 1986 óta (Izrael). 

Gabriella: Herclija, majd Tel-Aviv 1990-től (Izrael), jelenleg Budapesten dolgozik. 

 

Iskolai végzettség 

András: főiskola (üzemmérnök) 

Gabriella: középiskola (Románia), idegenforgalmi tanfolyamok (Izrael) 

 

Foglalkozás 

András: volt egy cége Izraelben, amely munkástoborozással foglalkozott 

(Romániából /is/), jelenleg éppen vált. 

Gabriella: menedzser egy budapesti szállodában 

 

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

András: lánya van (Amira) (András elvált a feleségétől) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Grün Béla 

 

Születési hely és idő 

Aranyosgerend (Torda-Aranyos vm.), 1891  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Szászrégen, Marosvásárhely 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1972 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi iskola 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: egy borkereskedelmi cég (1919 előtt Szilágyi Eleonóra, 

utána: Astra) tisztviselőjeként kezdte Kolozsváron, majd annak a cégnek a 

borfelvásárlója lett, és ő vezette a cég szászrégeni részlegét.  

II. világháború után: egy állami vállalatnál töltött be hasonló munkakört. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan tartotta a szombatot (még cigarettára sem gyújtott), rendszeresen járt 

zsinagógába (a fiát is vitte magával), járt a mikvébe is. Péntek este mindig 

meghívtak vacsorára egyedülálló zsidó fiatalembereket (micve). 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, őrmester volt, végig harcolt az I. világháborúban, majd két 

évig olasz fogságban volt, 1920 körül tért haza. 

 

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? 

Friedrich ?-né 

(szül.  Grün 

Klára) 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), 1875 körül 

/ Nincs adat 

Nincs adat Nincs adat (az 

1920-as években 

már rég halott). 

Gyulafehérváron 

éltek. 

Elza, 1919 körül 

született, ma 

Izraelban él. 

Nincs adat 

?-né (szül. Grün 

Regina) 

 

 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli, 

korán 

megözvegyült

, apjával élt. 

Nincs adat Nem volt 

gyermeke. 

Kóser háztartást 

vezetett. 

Kalmár ?-né 

(szül. Grün 

Zseni) 

 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), ? / ? 

(deportálásban), 

? 

Nincs adat Kereskedő volt, 

Veszprémben 

éltek. 

Nincs adat Nincs adat 

Grün Móric 

 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), ? / Nincs 

adat 

Nincs adat Szatócs, 

Naszódon éltek. 

Nincs adat Nincs adat 

Grün Géza 

 

 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), ? / Nincs 

adat 

Nincs adat Volt egy kis 

gazdasága, és 

fuvarozással is 

foglalkozott. 

Nagyon szegény 

volt. Beszterce 

környékén 

laktak. 

Nincs adat Nincs adat 

Rosmann Frida 

(szül. Grün 

Frida) 

Aranyosgerend 

(Torda-Aranyos 

vm.), ? / Nincs 

adat 

Nincs adat Rosmann Izsák, 

Vaskereskedő. 

Marosvásárhelye

n éltek, 

Ernő: nincs adat, 

túlélte 

Auschwitzot. 

László: túlélte 

Nincs adat 
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(valószínűleg 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben 

/Lengyelország/)

.  

jómódúak voltak. 

(Valószínűleg 

Auschwitzban 

halt meg 1944-

ben 

/Lengyelország/.

) 

Auschwitzot, 

motortekercselő 

műhelye volt Tel-

Avivban, ma már 

nyugdíjas, Tel-Aviv 

környékén él. 

Hanni (szül. 

1932): meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben.  

  

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szászrégen (1 hónap)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Dachau (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Folytatta munkáját mint borszakértő egy állami vállalatnál. 1947 körül másodszor 

is megházasodott, elvett egy szintén megözvegyült, gyermektelen zsidó nőt, egy 

orvos özvegyét.  



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Grün Salamon 

 

Születési hely és idő 

Aranyosgerend (Torda-Aranyos vm.), 1846   

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1944 (Magyarország) (áprilisban halt meg, 1 héttel a deportálás 

előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Munkás (szeszgyári) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Betartotta a szombatot, ha nem tudott elmenni a zsinagógába, otthon 

imádkozott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, de jól beszélt magyarul is. Írni németül írt. 
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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 

Grün Salamonné (szül. Hirsch Anna) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850 

 

Hol élt még? 

Aranyosgerend 

 

Halálozási hely és idő 

Aranyosgerend, 1925 vagy 1926 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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 

Grün Irén (szül. Sándor Irén) 

 

Születési hely és idő 

Apahida (Kolozs vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Szászrégen (1925-ben történt házasságkötésétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Két év orvosi egyetem (Kolozsvár; amikor a feltámadó antiszemitizmus miatt 

átmenetileg elkergették a zsidókat az egyetemről, otthagyta, és később nem 

folytatta). 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli. Ő volt a szászrégeni WIZO elnöke, ilyenként sok jótékonysági 

munkát végzett. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Az ünnepnapokon eljárt a zsinagógába, tudott héberül olvasni és imádkozni. A 

hagyományokat tartotta, kóser konyhát vezetett, a péntek esti szertartást 

megtartotta, ilyenkor a hagyományos ételeket főzte.  

 

Anyanyelv 

Magyar (tudott még németül és románul). 
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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? 

Sándor Ödön 

 

 

Apahida (Kolozs 

vm.), 1901 /  

Don-kanyar 

(munkaszolgálat)

, 1941/42 

Sok 

mindenbe 

belefogott, de 

semmi nem 

sikerült neki. 

1939–1941 

között például 

mozit bérelt 

Kolozsváron. 

Nem volt házas. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

Sándor Kálmán 

 

 

Apahida (Kolozs 

vm.), 1902  / 

? 

(munkaszolgálat)

, 1942 

Nincs adat. Nem volt házas. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szászrégen (1 hónap)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Sándor Béla 

 

Születési hely és idő 

Apahida (Kolozs vm.), 1873  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1919-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskolai érettségi 

 

Foglalkozás 

Jegyző (Apahida), törvényszéki jegyző (Kolozsvár) 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Megtartották az ünnepeket, volt, amikor a szombatot is 

megtartották, otthon kósert ettek, de olyan típusú emberek voltak, „akik már 

modernizálódtak“. Úgy érezték, valamelyest alkalmazkodniuk kell a nem zsidó 

környezethez, ezért házon kívül meg-megették a nem kóser ételeket is. 

 

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) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Sándor Béláné (szül. Gutmann Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Hídalmás (Kolozs vm.), 1879  

 

Hol élt még? 

Apahida, Kolozsvár (1919-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi iskola, majd otthon tanult házitanító mellett. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A péntek esti szertartást megtartották, jellegzetes zsidó ételeket készítettek, de 

különösebben nem volt vallásos. 

 

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? 

Peterzehl Sarolta 

(szül. Gutmann 

Sarolta) 

 

 

Nincs adat / ? 

(deportálás 

során), ? 

Nincs adat Meghalt a 

deportálás során. 

Nincs adat Nincs adat 

Gidali Vilma 

(szül. Gutmann 

Vilma) 

 

 

Nincs adat / 

Nincs adat 

Kozmetikus 

volt 

Kolozsváron. 

Nincs adat Tibor: 

dzsesszzenész 

volt. 

Kálmán: 

dzsesszzenész 

volt. 

 

Nincs adat 

Farkas Mária 

(szül. Gutmann 

Mária) 

 

 

Nincs adat / 

Nincs adat 

Nincs adat Nincs adat Imre: nincs adat 

Olga: nincs adat 

Anna: fia (Halász 

Imre) karmester 

Bécsben 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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