Családfa

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Karpelesz
Rafaelné
(szül. Karpelesz
Berta)
?–1930-as évek

Karpelesz
Rafael
?–1918

Anyai
nagyapa

Tabák Izsák
?–1922

Anyai
nagyanya

Tabák Izsákné
(szül. ? Berta
[vagy Lenke])
?– 1920-as évek
vége, 1930-as
évek eleje

Apa

Anya

Karpelesz Áron
1900–1944

Karpelesz Ilona
(szül. Tabák Ilona)
1898–1944

Testvérek
Karpelesz Izsák
1923–1945
Karpelesz Mihály
1926–1944/45
Karpelesz Izidor
1930–1944

Házastárs
Interjúalany
Karpelesz Leopold
1924

Karpelesz Berta
(szül. Asztalos Berta)
1929

Gyermekek
Fodor Anna-Zoja
(szül. Karpelesz Anna-Zója)
1951
Antohe Éva
(szül. Karpelesz Éva)
1953
Karpelesz Zsuzsa
1954
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Karpelesz Leopold (Reful, ill. Rudolf)

Születési hely és idő
Ditró, 1924 (Románia)

Hol élt még?
Gyergyószentmiklós, kb. 1937-től Marosvásárhely, Izrael (1994–1998 között az
év nagyobb részét ott töltötte, felvette az állampolgárságot is)

Iskolai végzettség
7 év elemi iskola, majd inas, a második világháború után két év Építészeti Líceum
Marosvásárhelyen.

Foglalkozás
Szobafestő-mázoló, ipari festő

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A vallási előírásokat szigorúan követő családból származik. Gyermekkorában
viselt ciceszt, volt pájesza, járt héderbe, ismerte az imákat. A szülők azért
költöztek Gyergyószentmiklósból, ahol kevés zsidó iparos volt, Marosvásárhelyre,
hogy a gyerekek tudjanak szakmát tanulni, de olyan helyen, ahol tudják tartani a
szombatot. Ha elment a zsinagógába, azt inkább az anya kedvéért tette. Később
fokozatosan feladta a vallást és a vallási előírásokat.
Anyanyelv
Jiddis
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Magyar, román

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Román hadseregben a csendőrségnél közkatona, 1946–1947

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Buchenwald és Magdeburg
(Németország)
Mit csinált a háború után?
1946–1949 szobafestő-mázolóként dolgozott, másfél évig aktivista az Ifjúmunkás
Szövetségnél, majd a szakmájában dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Karpelesz Izsák
Karpelesz Mihály (Samu)
Karpelesz Izidor
Születési hely és idő
Izsák: Ditró, 1923 (Románia)
Mihály: Ditró, 1926 (Románia)
Izidor: Gyergyószentmiklós, 1930 (Románia)
Anyanyelv
Mindhármuknak jiddis

Iskolai végzettség
Izsák: elemi iskola, inasiskola
Mihály: elemi iskola
Izidor: elemi iskola
Foglalkozás
Izsák: szobafestő-mázoló
Mihály: fémöntőinas
Izidor: épületasztalos-inas
Hol él/élt?
Izsák: Marosvásárhely (Románia)
Mihály: Marosvásárhely (Románia)
Izidor: Marosvásárhely (Románia)
Hol élt még?
Izsák: Gyergyószentmiklós
Mihály:Gyergyószentmiklós
Izidor: –
Gyerekek?
Egyik testvér sem volt házas.
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Halálozási hely és idő
Izsák: 1944 februárjától munkaszolgálat Nagybányán, Budapesten, koncentrációs
tábor: Bergen-Belsen, 1945 (Németország)
Mihály: a koncentrációs táborból, Auschwitzból (Lengyelország) Krakkóba, majd
Varsóba került, 1944/45 (Lengyelország)
Izidor: koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Karpelesz Berta (szül. Asztalos Berta)

Születési hely és idő
Székelyudvarhely, 1929 (Románia)

Hol élt még?
Marosvásárhely

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Gépírónő

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Mátéfi Mária (szül. Asztalos Mária) (1910–1984): háztartásbeli, férje szabó, van
egy fiuk.
Asztalos János (1911–2001): Székelyudvarhelyen (Románia) egészségügyben
egészségőr volt, két lánya van.
Asztalos Domokos (1914–1982): borbély, házas volt, gyerekük nem volt.
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Asztalos György (1916–1951): csizmadia, házas volt, Baróton (Románia) éltek,
gyerek nem volt.
Bucsi Sándorné (szül. Asztalos Irma) (1919–1983): cipőfelsőrész-készítő, férj
autóbuszsofőr, fiuk Marosvásárhelyen autótervező mérnök, lányuk Constanţán
lakik (Románia).
Asztalos Gyula (1922–1944): csizmadia, nőtlen volt, részt vett a második
világháborúban, mint katona halt meg ismeretlen helyen.
Asztalos Lajos (1924): cipész, Székelyudvarhelyen él (Románia), két
házasságából egy-egy fia van.
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Gyermekek
Teljes név
Fodor Anna-Zója (szül. Karpelesz Anna-Zója)
Antohe Éva (szül. Karpelesz Éva)
Karpelesz Zsuzsa
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Anna: nem nevelték zsidónak, de tudta, hogy az apja zsidó. Inkább magyarnak
tartotta magát, gyerekeit katolikusnak keresztelte. A férje halála után felvette a
kapcsolatot a temesvári zsidó hitközséggel, a gyermekei eljártak Talmud-Tórára.
Éva: egyetemi kollégái hatására felvette a kapcsolatot a zsidó hitközséggel
Iaşiban, az egyetemen kapcsolatba került a cionizmussal.
Zsuzsa: zsidónak vallotta magát, míg férjhez nem ment, utána magyarnak
vallotta magát, majd miután elvált, ismét zsidónak.
Születési hely és idő
Anna: Marosvásárhely, 1951 (Románia)
Éva: Marosvásárhely, 1953 (Románia)
Zsuzsa: Marosvásárhely, 1954 (Románia)
Hol élt még?
Anna: Temesvár (Románia), 1987-től Askelon (Izrael)
Éva: Iaşiban, 1984-től Askelon (Izrael)
Zsuzsa: Kolozsváron egyetemistaként
Iskolai végzettség
Anna: tanítóképző Marosvásárhelyen, zeneelmélet Kolozsváron
Éva: fogorvosi egyetem Iaşiban
Zsuzsa: almérnöki Kolozsváron (épületbelső-szerelési munkálatokat tanult)
Foglalkozás
Anna: Temesváron a színháznál súgó, Askelonban zenetanárnő
Éva: fogorvos Askelonban (magánrendelője van)
Zsuzsa: almérnök Marosvásárhelyen
Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Anna: Turgeman Pnina (szül. Fodor Annamária, 1977), Fodor Éva (1979)
Éva: 1. házasságából Tocaciu Mircea Alin (1977), 2. házasságából Antohe Rudolf
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Alexandru
Zsuzsa: Margit Zsófia (1987), Margit Orsolya (1990), Marosvásárhely
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Apa

Teljes név
Karpelesz Áron

Születési hely és idő
Palotailva (Maros-Torda vm.), 1900

Hol élt még?
Maroshévíz [Topliţa] (1920 körül), Ditró (kb. 1923–1930), Gyergyószentmiklós
(kb. 1930–1937), Marosvásárhely (kb. 1937-től)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
3 elemi, majd suszterinas lett (valamilyen betegség miatt abba kellett hagynia a
suszter mesterséget).

Foglalkozás
Fűrésztelepi munkás, újságkihordó

Mennyire volt vallásos?
Minden reggel imádkozott, megtartották az ünnepeket; havonta eljárt a mikvébe;
tagja volt a hitközségnek; felesége otthon szigorúan betartotta a kásrut
szabályait, ő azonban házon kívül megette a tréflit.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Román hadseregben közkatona valamikor 1918 után.

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

Mennyire voltak

adatai

vallásosak?

Segal ?, gyári

5 gyermek:

Megtartották a

munkás

Rudi, Samu,

tradíciókat.

idő
Segal Ida (szül.

Palotailva

Karpelesz Ida)

(Maros-Torda

Háztartásbeli

vm.), 1897/98 /

Moshe, Berta,

Auschwitz, 1944

Rózsika. A

(Lengyelország)

holokauszt
után alijáztak

Karpelesz Adolf

Gyergyószentmik

Izraelbe,

lóson éltek.

Haifára.

Palotailva

Fűrésztelepi

(Maros-Torda

munkás,

Zsidó feleség

vándorkeresk

(Lengyelország)

edő

Megtartották a

Mariska,

tradíciókat.

Mariska túlélte

vm.), kb. 1899 / majd
Auschwitz, 1944

Ráchel és

a holokausztot.

Palotailván és
Szászrégenben
élt.
Karpelesz Samu

Palotailva

Suszter és

(1) Meghalt a

(1) Fiú,

Megtartották a

(Mihály)

(Maros-Torda

szatócs, a

holokauszt során,

meghalt a

tradíciókat.

vm.), kb. 1910 /

háború után

egyéb adatok

holokauszt

Szászrégen,

fűrészgyári

nincsenek.

során.

1970 (Románia)

munkás

(2) Csernovicból

(2) 2 fiú,

származott,

anyjukkal

Első feleségével

kitelepült Izraelbe,

együtt

és gyermekével

egyéb adatok

kitelepültek

Marosvécsen

nincsenek.

Izraelbe.

éltek.
(Munkaszolgálatb
an volt, ő túlélte
a holokausztot.)
Második
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feleségével
Szászrégenben
élt.
Karpelesz

Palotailva

Kálmán

(Maros-Torda

Suszter

Nőtlen

Gyermektelen

Megtartotta a
tradíciókat.

vm.), 1911/12 /
Palotailva, 1934
(Románia)

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt.

12

Apai nagyapa

Teljes név
Karpelesz Rafael

Születési hely és idő
Palotailva (Maros-Torda vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
Palotailva (Maros-Torda vm.), 1918 körül

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Fuvaros

Mennyire volt vallásos?
A férfiak hetente egyszer eljártak az imaházba, a nők csak a nagyünnepek
alkalmával mentek el.

Anyanyelv
Jiddis (de magyarul is beszéltek)
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A magyar honvédségnél szolgált, részt vett az első világháborúban.

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?

Voltak testvérek,
de nincs adat
róluk.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Karpelesz Rafaelné (szül. Karpelesz Berta)

Születési hely és idő
Palotailva (Maros-Torda vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Gyergyószentmiklós

Halálozási hely és idő
Gyergyószentmiklós, 1930-as évek (Románia)

Iskolai végzettség
Nem járt iskolába.

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Megtartotta a tradíciókat.

Anyanyelv
Jiddis (de beszéltek magyarul)

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?

Nincs adat
testvérekről.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Karpelesz Ilona (szül. Tabák Ilona) (Helén)

Születési hely és idő
Borsabánya (Máramaros vm.), 1898

Hol élt még?
Maroshévíz [Topliţa] (1920 körül), Ditró (kb. 1923–1930), Gyergyószentmiklós
(kb. 1930–1937), Marosvásárhely (kb. 1937-től)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nem járt iskolába.

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
„Nagyon-nagyon vallásos volt”; parókát viselt, a paróka alatt nagyon rövidre volt
vágva a haja; szigorúan betartotta a tisztasági szabályokat (mikve); szigorúan
tartották az ünnepeket és a kóser háztartást.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Tabák Idl (Icik)

Mennyire voltak
vallásosak?

Meghalt a holokauszt

2 lány – mindkettő

Nagyon jól tudott

(Máramaros

során, egyéb adat

meghalt a

imádkozni, írt-olvasott

vm.), 1897 /

nincs.

holokauszt során.

héberül, tartotta a

Borsabánya

Faszortírozó

Auschwitz, 1944

szombatot, a felesége

(Lengyelország)

parókát viselt.

Gyimespalánkán
élt.
Tabák Ferenc

?, 1902 [1906]/

(Efráim)

?, 1936

Faipari munkás

Fischer Éva, Szurdok

Lánya, Székely

Tabák Ferenc és a

(Máramaros vm.),

Sára (született

felesége vallásos volt.

1908 – Auschwitz,

Tabák)

1944

gyermekként a

(Lengyelország).

budapesti zsidó

Férje halála után

leány árvaházban

fűrésztelepi munkás

vészelte át a

volt.

holokauszt
időszakát. Ma
Kolozsváron él,
nyugdíjas tanár,
van egy lánya.

Tabák Tóbiás

Fischer Eszter (Tabák

?, 1905 /

Fűrészüzemi

Auschwitz, 1944

munkás

Ferenc feleségének

(Lengyelország)

deszkagyárban

testvére volt)

Nem volt

Nagyon vallásosak
voltak.

Gyergyóban
Geller Frida

?, 1910/12 /

Varrónő

Geller Márton,

Sára (ca. 1925),

A férj nem volt

(szül. Tabák

Auschwitz, 1944

(hét osztályt

Gyimes környékére

varrónő volt

vallásos.

Frida)

(Lengyelország)

végzett)

való, jól beszélt

(valószínűleg

magyarul; 1942-ben

Geller Márton

Gyergyószentmik

munkaszolgálatban

nővérének volt a

lóson éltek.

halt meg (megfagyott

lánya, de ők

a Don-kanyarnál).

nevelték)
Icik (1932/3) és
Rivka (1934)
Mindhárman
elpusztultak a
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holokauszt során.
Tabák Herman

?, 1914

Faszortírozó,

(1) feleség meghalt a

(1) egy (vagy

majd felvásárló

holokauszt során

két?) gyerek (első

(2) Tabák Hermanné

házasságból)

(szül. Chaim Frida)

meghalt(ak) a

Gyergyószentmik (hét osztályt
lóson, majd

végzett),

Csíkszeredán élt.

munkaszolgálato

holokauszt során

s volt, túlélte,

(2) Teri (második

erdészeti

házasságból)

dolgozó lett.

1967-ben Izraelbe

Nem volt vallásos.

távozott, gyári
munkás;
(3) Ibi (második
házasságból),
1967-ben Izraelbe
távozott, gyári
munkás.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Tabák Izsák

Születési hely és idő
Nincs adat (Máramaros vm.)

Hol élt még?
Borsabánya, Maroshévíz [Topliţa] (1920-tól ) (Románia)

Halálozási hely és idő
Maroshévíz [Topliţa], 1922 (Románia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kályhás

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, minden reggel imádkozott, étkezés előtt kezet mosott,
elmondta az áldást a kenyérre és a gyümölcsre; szakállt viselt. Ortodox volt.

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
testvérekről.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.

21

Anyai nagyanya
Teljes név
Tabák Izsákné (szül. ? Berta [Karpelesz Leopold unokatestvére, Székely Sára úgy
emlékszik, hogy közös nagymamájukat Lenkének hívták.])

Születési hely és idő
Nincs adat (Máramaros vm.)

Hol élt még?
Borsabánya, Maroshévíz [Topliţa] (1920-tól), Ditró (1922-től), majd
Gyergyószentmiklós

Halálozási hely és idő
Gyergyószentmiklós, az 1920-as évek vége, 1930-as évek eleje (Románia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Tartotta a vallást, de nincs közelebbi információ.

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?

Nincs adat
testvérekről.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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