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Apa 
 

Kappel Móric 
1896 – 1970-es évek 

Anya 
 

Kappel Móricné 
(szül. Klein Dóra) 

1883 – 1960-as évek 

Apai 
nagyapa 

 
Kappel Mihály 

?, ? – ?, ? 
 

Apai nagyanya 
 

1. Kappel 
Mihályné 

(szül. Rosenfeld 
Róza) 

? –1906 körül 
2. Nincs adat 

Anyai 
nagyapa  

 
Klein Léb 
?, ? – ?, ? 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Nincs adat 

Gyermekek 
 

Kappel Róbert 
1948 

Kappel Szása 
1951 

Testvérek 
 

Kappel Sára 
(korábban: Goldfried 

Ervinné) 
1922 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Kappel Zoltán 
1924 

Házastárs 
 

1. Kappel Mária 
(szül. Márton Mária) 
1920-as évek – 1978 

2. Kappel Rozália 
(szül. Jagamos 

Rozália) 
1920–2006 

Apai 
dédnagyapa 

 
Kappel Noé 

?, ? – ?, ? 
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Teljes név 

Kappel Zoltán (zsidó név: Noé) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1924 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi (az érettségit munka mellett, 1949/50-ben tette le + marxista esti 

egyetem) 

 

Foglalkozás 

Esztergályos, technológus, pártaktivista 

 

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

gyermekkorában? 

Szülei vallásosak voltak, az ortodox irányzatot követték (de Kappel Zoltán apja 

nem engedte meg a hat-hét éves fiának, hogy pajeszt viseljen). Megtartották a 

szombatot és a többi zsidó ünnepet is. Apja a szerint választott munkahelyet, 

hogy szombaton ne kelljen dolgoznia. A második világháborúig kóser háztartást 

vezettek, majd anyagi okok miatt fokozatosan lemondtak róla. Az interjúalany, 

bár micvója után lassan eltávolodott a vallástól, majd a kommunista mozgalomba 

való bekapcsolódása után teljesen elszakadt tőle. Nyugdíjas éveitől ismét jár 

templomba. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis, német, román, orosz 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román Néphadsereg, 1946 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Nagybánya, Csepel (Weiss Manfréd Művek) 

 

Mit csinált a háború után? 

Hazatért Kolozsvárra, és visszament a régi munkahelyére, a Vasipari 

Részvénytársasághoz dolgozni. 1945 októberében belépett a kommunista pártba, 

majd a román titkosrendőrséghez, a Szekuritátéhoz került, 1950 körül. Tiszti 

rangja volt, nem volt operatív beosztása. 1959-ig volt a Szekuritáténál. 

Leszerelése után korábbi munkahelyén légós lett, ill. az ún. 1-es Ügyosztály 

helyettes főnöke volt ( „titkos dolgokkal foglalkoztak”), majd ezt követően 

technológusként dolgozott. 1984-ben ment nyugdíjba, az utolsó három évet 

meósként, az előtte lévő két évet egy közlekedési baleset elítéltjeként fizikai 

munkával töltötte. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kappel Sára (Férj: Goldfried Ervin, házasságkötés: 1946, válás: 1950-es évek, 

Goldfried Ervin röviddel a válás után meg is halt.) 

(Kappel Sárát Auschwitzba deportálták.) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1922 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Öt elemi  

 

Foglalkozás 

Fodrász 

 

Hol él/élt?  

Karkur (Izrael) (Az 1950-es évek vége felé vándorolt ki férjével és gyermekeivel.) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Gyerekek? 

Hary – meghalt autóbalesetben (1970-es évek) 

Erika 
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Halálozási hely és idő 

Még él 
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Házastárs 

 

Teljes név 

1. Kappel Mária (szül. Márton Mária) (Házasságkötés: 1945) 

2. Kappel Rozália (szül. Jagamos Rozália) (Házasságkötés: 1985) 

 

Születési hely és idő 

Mária: Kolozsvár, 192? (Románia)  

Rozália: Kolozsvár, 1920 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Mária: igen (Szülei és egy kivétellel az összes testvére elpusztult a holokauszt 

során, koncentrációs táborban. Őt is deportálták.) 

Rozália: nem 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: érettségi 

 

 

Foglalkozás 

Mária: káderfelelős a Kolozsvári Erdészeti Hivatalnál 

Rozália: balett-táncos 

 

Halálozási hely és idő 

Mária: Kolozsvár, 1978 (Románia) 

Rozália: Kolozsvár, 2006 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Mária: 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Hirsch Aliz (szül. 

Márton Aliz) 

(nővér) 

 

Kolozsvár, 1920-

as évek 

(Románia) / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nem  

volt  

vallásos. 

Volt még három 

testvér, 

mindegyik 

elpusztult 

koncentrációs 

táborban. 

     

 

Rozália: 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat       
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kappel Róbert (feleség nem zsidó,  székely származású) 

Kappel Szása (feleség nem zsidó, román származású) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Róbert: Kolozsvár, 1948 (Románia) 

Szása: Kolozsvár, 1951 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Róbert: Izrael (az 1970-es évek első felében vándorolt ki) 

Szása: Izrael (1995-ben vándorolt ki a családjával) 

 

Iskolai végzettség 

Róbert: érettségi 

Szása: egyetem 

 

Foglalkozás 

Róbert: alkalmazott 

Szása: informatikus 

 

Halálozási hely és idő 

– 

 

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

Róbert: Pamela, Júlia, Octavian 

Szása: Oana, Rareş  
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Teljes név 

Kappel Móric 

 

Születési hely és idő 

Kide (Kolozs vm.), 1896  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Rishon LeCion, 1970-es évek (Izrael) 

 

Iskolai végzettség 

4-5 elemi  

 

Foglalkozás 

Pék 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, az ortodox irányzatot követte. Gyerekkorában járt Talmud-Tórába. 

Megtartotta a szombatot és az ünnepeket. Olyan munkahelyet keresett, ahol 

szombaton nem kellett dolgoznia. A gyermekeit vallásos szellemben nevelte, de 

nagykorúvá válásuk után rájuk bízta, hogy milyen utat követnek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az Osztrák–Magyar Monarchia közös hadseregében, majd a székely 

hadosztályban. 

 

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? 

Rosenfeld Jakab 

(Anyja nevét 

viselte, mert 

Kappel Mihály 

nagyapa nem 

ismerte el 

fiának.) 

Kide (Kolozs 

vm.), 1880-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagyváradon élt. 

Péksége volt. 

Magas első 

világháborús 

kitüntetése 

volt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Kappel Sámuel Kide (Kolozs 

vm.), 1892 vagy 

1893 / 

Kolozsvár, 194? 

Szódavízgyár

os 

Reizl  Négy gyerek: 

Martin, Kolozsvár, 

? – Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Vilhelm, 

Kolozsvár, ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Teréz, Kolozsvár, 

1922 (Románia) – 

túlélte a 

deportálást, 1946 

körül férjhez ment, 

a férj szabó volt, 

egy fia született, 

az 1950-es 

években 

kivándoroltak 

Izraelbe.  

Manci, Kolozsvár, 

1920-as évek 

második fele 

Nagyon vallásos, 

ortodox család volt. 

Megtartották az 

ünnepeket, 

rendszeresen jártak 

templomba, a fiaik 

pajeszt viseltek. 
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(Románia) – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kappel Herman 

(báty) 

Kide (Kolozs 

vm.), 1890-es 

évek első fele/ 

Beszterce, ? 

(Románia) 

Hadirokkantk

ént állami 

segélyből élt, 

nagyon 

szegények 

voltak, egyik 

lányukat 

„idegenek 

nevelték”. 

Nincs adat Dezső (zsidó 

neve: Duvid), 

Beszterce, 1922 

(Románia) – 

Oroszország, ?  

Kolozsvárott 

szabónak tanult ki. 

(Besszarábiába 

menekült a háború 

elől)  

Mesilem, 

Beszterce, 1920-as 

évek (Románia) – 

Oroszország, ? 

(Besszarábiába 

menekült a háború 

elől) 

További 3 lány 

Nincs adat 

Kappel Sándor Kide (Kolozs 

vm.), 1896 / ?, ? 

Désen élt. 

Gyümölcskere

skedő 

Nincs adat Dezső, Dés, 1920 

körül  (Románia) – 

Ukrajna, 1944 

(Szovjetunió), 

munkaszolgálat 

Nincs adat 

? Ilona (szül. 

Kappel Ilona) 

(Ilona és Róza 

ikrek voltak.) 

Kide (Kolozs 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Besztercén élt. 

Varrodatulajd

onos 

Nincs adat Ráhel, Beszterce, 

? (Románia) – 

Izrael, még él 

Lány – 

Kolozsvárott élt, itt 

ment férjhez, 

1949/50 körül 

elment 

Németországba. 

Fia orvos lett.  

Nincs adat 

Virág Róza (szül. 

Kappel Róza) 

(Ilona és Róza 

ikrek voltak.) 

Kide (Kolozs 

vm.), 1890-es 

évek / Párizs, ? 

(Franciaország) 

Nincs adat Virág ? (nem 

zsidó). 

Budapesten élt, 

1940-től pedig 

Nincs adat Nincs adat 
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1918-ban 

Kidéből 

Budapestre 

ment, 1940 körül 

mentek ki 

Franciaországba. 

Franciaországban

. Párizsban halt 

meg. 

 

Féltestvérek: 

Kappel Szidónia Beszterce 

(Beszterce-

Naszód vm.), 

1906 körül / 

Betlen, 1990-es 

évek (Románia) 

Kolozsvárott, 

majd Betlenben 

élt. 

Nincs adat Az első férj 

meghalt a 

holokauszt 

során, a háború 

után ismét 

férjhez ment. 

Nincs adat Nincs adat 

Kappel Helén Beszterce 

(Beszterce-

Naszód vm.),  

1900-as évek / 

?, 1980-as évek 

(Magyarország) 

Kolozsvárott 

éltek, majd 1940 

körül 

áttelepültek a 

mai 

Magyarország 

területére. 

Az 1930-as 

években 

német 

nyelvet 

tanított egy 

család 

gyerekeinek.  

Mikó József (nem 

zsidó),  

Kolozsvárott élt, 

vasesztergályos 

volt, 1940 körül 

települt át 

feleségével a mai 

Magyarország 

területére. Az 

1980-as években 

halt meg.  

Egy gyerek. Nincs adat 

Kappel Izsák Beszterce 

(Beszterce-

Naszód vm.), 

1910 körül – 

Kolozsvár, 1960-

as évek 

(Románia) 

1941 és 1948 

között 

munkaszolgálato

Galvanizálóm

ester 

1. Helén (szül. 

?): ?, ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

2. Szerénke 

(szül. ?): ?, ? – 

Kolozsvár, 1960-

as évek 

(Románia) 

Az első 

házasságból: 

Vilmos, Kolozsvár, 

1930-as évek 

(Románia) – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

A második 

házasságból nem 

volt gyermek. 

Nincs adat 
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s volt, majd 

hadifogságban 

volt a 

Szovjetunióban. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Börtönben Kolozsvárott, majd munkaszolgálatos táborban (vagy 

internálótáborban) Mosonmagyaróvárott. 

 

Mit csinált a háború után? 

Hazatért Kolozsvárra, és újraindította a pékségét. Az 1960-as években 

kivándorolt Izraelbe. 
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Teljes név 

Kappel Mihály 

 

Születési hely és idő 

Vasasszentegyed (Szolnok-Doboka vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Kide (házasságkötés után, 1890-es évek elejétől), Beszterce (1906 

után, második házasságában) 

 

Halálozási hely és idő 

Beszterce, ? 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, majd (Besztercén) mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Apai nagyapa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Közös hadsereg, 1880-as évek 

 

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. 
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Teljes név 

Kappel Róza (szül. Rosenfeld Róza) 

 

Születési hely és idő 

Kide (Kolozs vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Kide (Kolozs vm.), 1906 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Apai nagyanya 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Rosenfeld Móric 

 

Kide (Kolozs 

vm.), ? / ?, ? 

Suszter, 

tehetősek 

voltak. 

? Klára  Zoltán, Kolozsvár, 

? – ?, ? 

Lány: Kolozsvár, ? 

– még él 

Izraelben. 

Vallásos, ortodox 

család volt. Ők 

nevelték fel az 

interjúalany apját, 

vallásos szellemben. 

Megtartották az 

ünnepeket és a 

szombatot. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korában. 
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Teljes név 

Kappel Dóra (szül. Klein Dóra) (Házasságkötés: 1920) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Felvidék, Magyarország), 1883 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1960-as évek (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, az interjúalany gyerekkorában sokszor látta imádkozni. 

Megtartotta az ünnepeket és a szombatot. A második világháború elejéig kóser 

háztartást vezetett, de az anyagi nehézségek miatt fölhagyott vele.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anya 
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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? 

Gajzágó 

Mártonné (szül. 

Klein Pepi) 

Hely ismeretlen 

(Felvidék, 

Magyarország), 

1880-as évek / 

?, ? 

Nincs adat Gajzágó Márton 

(örmény 

származású, de 

felesége 

szüleinek 

kívánságára be 

kellett térnie), 

Kolozsvár 

(Kolozs vm.), ? - 

?, ? 

1919-ben 

házasodtak 

össze. Orvosi 

műszerészként 

saját műhelye 

volt Kolozsvárott. 

Gajzágó Lajos: 

Kolozsvár (Kolozs 

vm.), 1910-es 

évek – ?, ? 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Börtönben Kolozsvárott, majd a gettóban Budapesten. 

 

Mit csinált a háború után? 

Hazatért Kolozsvárra. 

 



 20 

 
 
 
Teljes név 

Klein Léb 

Csak annyi tudható róla, hogy jiddis anyanyelvű volt, és a Felvidékről került 

feleségével és két lányával Kolozsvárra még a 19. század végefelé, majd Dóra 

lánya családjánál élt, és Kolozsvárott halt meg a két világháború közötti években. 

 

Anyai nagyapa 
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Teljes név 

Klein ? (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy jiddis anyanyelvű volt, és a Felvidékről került a 19. 

század végefelé Kolozsvárra férjével és két lányával, majd Dóra lánya családjánál 

élt, és Kolozsvárott halt meg a két világháború közötti években. 

 

Anyai nagyanya 


