
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Guth Gyula 
1902–1978 

 

Anya 
 

Guth Eszter 
(szül. Löbl Eszter) 

1907–1985 

Apai 
nagyapa 

 
Guth ? 

Nincs adat 

Apai 
nagyanya 

 
Schwartz ?-né 

(Guth ?-né) 
(szül. ? Szeréna) 

?–1944 

Házastárs 
 

Guth Mária 
(szül. Maftei Mária) 

1935 

Interjúalany 
 

Guth István 
1931 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Guth Dan  
1958–1997 

Guth Adrian Petrea 
1960 

Anyai 
nagyanya  

 
Löbl Emánuelné 
(szül. Fendrich 

Hanna) 
?–1953 

Anyai 
nagyapa  

 
Löbl Emánuel 

?–1960 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Guth István 

 

Születési hely és idő 

Brassó, 1931 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (biológia szak Kolozsváron) 

 

Foglalkozás 

Főmérnök, egy ideig a mezőgazdasági minisztériumban Kovászna, Brassó és 

Szeben megye kiviteli képviselőjeként az exportrészlegnél dolgozott  

 

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

gyermekkorában? 

A család egyáltalán nem volt vallásos. Bár péntek este volt gyertyagyújtás, és 

anyja elmondta az imát, de nem volt hagyományos étel (még bárhesz sem 

fordult elő), Pészah előtt volt „nagytakarítás”, a Purimot is megünnepelték (de 

nem öltöttek jelmezt). A család azonban őrizte a zsidó identitását, ő maga 1945 

után elköelezett cionista volt, sok időt töltött különböző cionista ifjúsági 

táborokban. Felnőttként Jom Kipurkor és más nagyünnepeken eljár a 

zsinagógába. Karácsonykor a feleség (nem zsidó) a gyerekek kedvéért állított 

karácsonyfát. 

2000-ben kapcsolódott be a brassói hitközség életébe, először a hitközség titkára 

volt, majd megválasztották alelnöknek. A zsidóság számára nem a vallást, hanem 

a hagyományokat jelenti. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, angol, német, francia, orosz, jiddis 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román hadseregben, 1953-ban 2 hónapot, Szamosfalván és Buzăuban. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A háború által nem érintett területen, Brassóban 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a középiskolát, majd elvégezte az egyetemet, és dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Guth Mária (szül. Maftei Mária) 

 

Születési hely és idő 

Bakó, 1935 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Roman, Kolozsvár, Brassó 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Román 

 

Iskolai végzettség 

Koreográfia (középiskola), Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincsenek 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Guth Petrea Dan 

Guth Petrea Adrian  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, erős zsidó tudattal rendelkeznek. (Mindkét gyerek görög keleti vallású.) 

 

Születési hely és idő 

Dan: Brassó, 1958  

Adrian: Brassó, 1960 

 

Hol élt még? 

Dan: Onesti 

Adrian: Onesti, Bukarest 

 

Halálozási hely és idő 

Dan, hely ismeretlen, 1997 (autóbaleset)  

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (orvosi Kolozsváron) 

 

Foglalkozás 

Dan: orvos (felesége is orvos) 

Adrian: orvos (felesége is orvos) 

 

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

Dan: két lány (Oana – Oana filozófia szakos egyetemi hallgató Bukarestban és 

Diana)  

Adrian: egy lány (Dana) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Guth Gyula 

 

Születési hely és idő 

Belgrád (Jugoszlávia), 1902 

 

Hol élt még? 

Nagyvárad (apja halála után), Brassó  

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1978 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskola (Nagyvárad) 

 

Foglalkozás 

A brassói Román Banktársaság tisztviselője 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, de megtartotta a nagyünnepeket (családjában ő 

vezette a széderestét). Szombatot nem tartottak. „Neológ volt, de zsidó 

öntudatú, és buzgó cionista.” 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román hadseregben, 1921-ben 

 

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? 

Honig Miklósné 

(szül. Guth Bella) 

 

?, 1905 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Nagyváradon 

éltek. 

Háztartásbeli Honig Miklós (? –

1944): zsidó, a 

legelegánsabb 

nagyváradi 

vendéglőt, a 

„Pallas”-t 

vezette. 

(1) Honig Ottó: 

verseket írt. 

(2) Honig Tomi 

Neológok voltak. 

Fétestvér: 

Schwartz Félix  

 

Nagyvárad 

(Bihar vm.), 

1912 / 

Franciaország, 

1980 

Orvos Schwartz Renée 

(zsidó) 

Nem volt. Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A háború által nem érintett területen, Brassóban 

 

Mit csinált a háború után? 

Könyvelőként dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Guth ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Belgrád (Jugoszlávia) 

 

Halálozási hely és idő 

Belgrád vagy Nagyvárad (Bihar vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

A belgrádi magyar konzulátus tisztviselője 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schwartz ?-né (szül. ? Szeréna), első férje után Guth ?-né 

 

Születési hely és idő 

Nagyvárad (Bihar vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

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? 

Nem voltak.      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Guth Eszter (Löbl Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Szkoré mellett, Szeben vármegyében, 1907 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Brassó 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1985 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Tarbut zsidó középiskola, Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, az 1950-es évektől antikváriumban dolgozott eladóként, majd 

boltvezetőként. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, nem volt kóser a háztartás, de péntek este volt 

gyertyagyújtás, és elmondta az imát, de nem volt hagyományos étel (pl. 

bárhesz). Pészah előtt volt „nagytakarítás”, a Purimot is megünnepelték (de nem 

öltöttek jelmezt). 

 

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? 

Löbl Arnold 

 

 

?, 1902 / Izrael, 

1993 

Babeş-Bolyai 

Tudományegy

etem a rektor 

helyettese  

Löbl Zita (?, ? / 

Izrael, 1998): 

zsidó 

(1) Löbl Lucia  

(2) Löbl Andrei. 

Mindketten 

Izraelben élnek. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A háború által nem érintett területen: Brassó 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt, majd 1950-ben elhelyezkedett egy antikváriumban. 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Löbl Emánuel 

 

Születési hely és idő 

Alsóvenicze (Brassó vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Szkoré, Felsővist, Fogaras, Torda, Brassó 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1960 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Vendéglőtulajdonos (előbb Szkorejban, majd Fogarasban) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Felesége kóser háztartást vezetett, tartották a szombatot, eljártak a zsinagógába, 

mindazonáltal unokája szerint kevésbé volt vallásos, mint a felesége. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nem voltak.      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A háború által nem érintett területen: Brassó 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Löbl Emánuelné (szül. Fendrich Hanna) 

 

Születési hely és idő 

Fogaras (Fogaras vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Szkorej, Felsővist, Fogaras, Torda 

 

Halálozási hely és idő 

Torda, 1953 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, péntek este gyertyát gyújtott, a szombatot 

megtartották, és eljártak a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Román 

 

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? 

Goldstein Ida 

(szül. Fendrich 

Ida)  

 

 

Nincs adat Háztartásbeli Zsidó férj 

Goldstein 

(1) Hallbreich Iolanda (szül. 

Goldstein): zsidó férj, 

gyerek nem volt. 

(2) Ziter Louiza (szül. 

Goldstein): zsidó férj, 

lánya, Beatrice Izraelben él. 

(3) Áron Rozalia (szül. 

Goldstein): zsidó férj, fia 

Áron András (Bandi), 

Izraelben halt meg 1948-

ban. 

(4) Goldstein Simon 

Nincs adat 

Grünfeld Helen 

(szül. Fendrich 

Helen)  

 

 

Nincs adat Háztartásbeli Zsidó férj 

Grünfeld 

(1) Grünfeld Ion, alijázott, 

titkár volt egy kibucban, 

1972-ben halt meg, zsidó 

feleség, volt két lánya. 

(2) Sandberg Judit (szül. 

Grünfeld), magyar zsidó férj 

Sandberg, lányának, 

Miriámnak van három 

gyereke. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Háború által nem érintett terület: Fogaras 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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