Családfa

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Lőb ?-né
(szül. Waldmann
Hanna)
1870-es évek –
1944

Lőb ?
?– ?

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Ávrám Jichák
Zev Zip
1850-es évek –
1920-as évek

Ráhel Zip
(szül. Ráhel ?)
? – 1929

Apa

Anya

Lőb Kálmán
1894–1944

Lőb Kálmánné
(szül. Zip Rifka Lea)
1896–1944

Testvérek
Lőb Paula
1913–1940
Bars Sándorné
(szül. Lőb Rella)
1917
Lőb Herman
1918
Lőb Márton
1920–1944
Glick Helén
(szül. Lőb Helén)
1923
Lőb Vilmos
1930–1944

Házastárs
Interjúalany
Blum Lászlóné
(szül. Lőb Dóra)
1926

Blum László
1915–2003

Gyermekek
Jákob Blum
1950
Ráhel Blum
1955
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Blum Lászlóné (szül. Lőb Dóra) (zsidó név: Haja) (Házasságkötés: 1950)

Születési hely és idő
Bánffyhunyad, 1926 (Románia)

Hol élt még?
Kolozsvár (1929-től), Budapest (1941–44), Helsinborg (1945–46) (Svédország),
Belgium (1946), Ciprus (1947) (internált), Tel-Aviv (1948-tól), Petah Tikva,
Cleveland (1968–1976), Netanja
Iskolai végzettség
Középiskola (Tarbut Kolozsváron)

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A család az ortodox hitközséghez tartozott. Minden zsidó törvényt szigorúan
betartottak. Édesapja naponta kétszer imádkozott a zsinagógában, édesanyja
kóser háztartást vezetett, a haját levágta, otthon kendőt kötött, az utcán parókát
viselt. A gyerekeknek is imádkozniuk kellett étkezések előtt, kézmosásnál és
minden előírást be kellett tartaniuk.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Jiddis, angol, ivrit
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Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Dachau (Németország), BergenBelsen (Németország)

Mit csinált a háború után?
Alijázott Izraelbe, háztartásbeli volt.
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Testvérek
Teljes név
Lőb Paula (zsidó név: Ráhel)
Bars Sándorné (szül. Lőb Rella) (Bilitzerből magyarosított 1951-ben) (zsidó
név: Rejzele) (A férj debreceni születésű, Bécsben orvostanhallgató volt, majd
Palesztinában kitanulta a vízvezeték-szerelést. A Zsidó Brigádban harcolt. 1937ben házasodtak össze.)
Lőb Herman (zsidó név: Cvi) (Feleség – Dóri – budapesti születésű, 1939-ben
házasodtak össze Tel-Avivban.)
Lőb Márton (zsidó név: Mordeháj)
Glick Helén (szül. Lőb Helén) (zsidó név: Sulámit)
Lőb Vilmos (zsidó név: Jichák Zev)
Születési hely és idő
Paula: Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1913
Rella: Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1917
Herman: Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1918
Márton: Bánffyhunyad, 1920 (Románia)
Helén: Bánffyhunyad, 1923 (Románia)
Vilmos: Kolozsvár, 1930 (Románia)
Anyanyelv
Mindegyiküknek magyar az anyanyelve.

Iskolai végzettség
Paula: polgári iskola
Rella: polgári iskola
Herman: elemi iskola (7 év), majd kötödei munka kitanulása mesternél
Márton: elemi iskola (7 év), majd üvegcsiszolás kitanulása mesternél
Helén: érettségi, majd kalapos szakma kitanulása ipariskolában
Vilmos: nincs adat
Foglalkozás
Paula: pár évet dolgozott mint eladó nagybátyja boltjában, aztán tébécés volt, és
nem dolgozott.
Rella: varrónő, majd bölcsődei gondozónő, majd egy bölcsőde vezetője.
Herman: kötödei munkás, saját kötödét üzemeltetett a II. világháború után
Izraelben.
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Márton: üvegcsiszoló
Helén: háztartásbeli
Vilmos: gyerek volt
Hol élt?
Paula: Stăna (1927–1929), Kolozsvár (1929–)
Rella: Kolozsvár (1929–), Jeruzsálem (1935–), Tel-Aviv, Kiriat Tivon, Budapest
(1951–)
Herman: Kolozsvár (1929–), Tel-Aviv (1939–), Netanja
Márton: Kolozsvár (1929–)
Helén: Kolozsvár (1929–41), Budapest (1941–44) Zürich (1944–?) (A Kasztnervonattal került Bergen-Belsenbe, majd onnan Svájcba), Ramat Aviv (Izrael)
Vilmos: Kolozsvár
Gyerekek?
Paula: nem volt gyereke.
Rella: két lány; (1) Ruth (1941): mérnök, férjnél van, két gyereke van; (2)
Katalin (1947).
Herman: (1) fiú, Arje (1950): számítógépmérnök, Izraelben él, 3 gyereke van;
(2) lány, Cilla (1953): tanítónő, Izraelben él, nagyon vallásos, 8 gyereke van.
Márton: nem volt gyereke.
Helén: egy lány, Lea (1950): a reklámszakmában dolgozik, családja van
Vilmos: gyerek volt
Halálozási hely és idő
Paula: Kolozsvár, 1940 (Románia) (tébécé)
Márton: konkrét hely ismeretlen, a bori halálmenetben lőtték le valahol
Magyarországon, 1944-ben
Vilmos: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Blum László (zsidó név: Slómó) (Első felesége elpusztult a deportálás során.)

Születési hely és idő
Kolozsvár (Kolozs vm.), 1915

Hol élt még?
Tel-Aviv, Petah Tikva, Cleveland (1968–76), Netanja

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Polgári iskola, aztán rézöntőszakma kitanulása mesternél

Foglalkozás
A háború előtt: rézöntő
A háború után: szobafestő-mázoló

Halálozási hely és idő
Netanja, 2003 (Izrael)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Három testvére volt, Sári és két fiú – egyikük meghalt a holokauszt alatt
Budapesten, nyilasok lőtték le, a másik eltűnt.

7

Gyermekek
Teljes név
Jákob Blum
Ráhel Blum

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Igen. A tradíciókat megtanították nekik, a mai napig betartanak bizonyos
dolgokat. Zsidónak tartják magukat, de nem vallásosak.

Születési hely és idő
Jákob: Petah Tikva, 1950 (Izrael)
Ráhel: Petah Tikva, 1955 (Izrael)

Hol élt még?
Jákob: Cleveland (USA), Tel-Aviv (Izrael)
Ráhel: Cleveland (USA), Tel-Aviv (Izrael), San Francisco (USA)

Iskolai végzettség
Jákob: közdazdasági egyetem
Ráhel: egyetem (pszichológia PHD a Columbia Egyetemen)

Foglalkozás
Jákob: számítógépes vállalkozó, szoftverfejlesztő, saját cége van
Ráhel: pszichológus

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Jákob: három fiú, Barak (egyetemista, filozófia szak), Omer (katona), Moshe
(gimnazista)
Ráhel: egy lány és egy fiú
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Apa

Teljes név
Lőb Kálmán (zsidó név: Zálmán)

Születési hely és idő
Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1894

Hol élt még?
Kolozsvár (1929–)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Jesiva

Foglalkozás
Melamed, gábáj

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos, ortodox hitközség tagja és alkalmazottja volt. Bánffyhunyadon
melamedként dolgozott, Kolozsváron gábájként. Naponta kétszer imádkozott a
zsinagógában, minden vallási előírást nagyon szigorúan betartott. A
szabadidejében a Talmudot olvasta, mindig fedett fővel járt. Csak jiddisül beszélt.
Nagyon vallásosan nevelte a gyermekeit is.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. Hely

Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

és idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Lőb Nátán (zsidó

Bánffyhunyad

Kereskedő,

Golde

7 gyerek

Nagyon vallásosak

név: Nóte)

(Kolozs vm.),

szatócsboltja

?, ? – Auschwitz,

nincs több adat, a

voltak, jiddisül

1896 /

volt, a

1944

holokauszt során

beszéltek otthon,

Auschwitz, 1944

krasznai

(Lengyelország)

meghaltak.

kóser háztartást

(Lengyelország)

jesivában

vezettek, naponta

tanult.

mentek a gyerekek
héderbe, jesivába
jártak, minden vallási
előírást betartottak.

Lőb Cháim (zsidó

Bánffyhunyad

Kereskedő,

Cilla, zsidó

6 gyerek, Ráhel,

Nagyon vallásosak

név: Cháim)

(Kolozs vm.),

lisztboltja

?, ? – Auschwitz,

Hédi (többi név

voltak, jiddisül

1898 /

volt, a

1944

nem ismert).

beszéltek otthon,

Auschwitz, 1944

krasznai

(Lengyelország)

csak Ráhel élte túl

kóser háztartást

(Lengyelország)

jesivában

a holokausztot.

vezettek, naponta
mentek a gyerekek

tanult.

héderbe, majd
jesivába jártak,
minden vallási előírást
betartottak.
Lőb Dávid (zsidó

Bánffyhunyad

Kereskedő,

Rifka, zsidó

5 gyerek,

Nagyon vallásosak

név: Dovid)

(Kolozs vm.),

kocsmája

?, ? /

meghaltak a

voltak, jiddisül

1899 /

volt, a

Bánffyhunyad,

holokausztban.

beszéltek otthon,

Bánffyhunyad,

krasznai

1930-as évek

1930-as évek

jesivában

vezettek, naponta

(Románia)

tanult.

mentek a gyerekek

kóser háztartást

Stănán

héderbe, majd

éltek. Tébécében

jesivába jártak,

halt meg ő is, a

minden vallási előírást

felesége is, a

betartottak.

gyerekek a
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nagyszülőkre
maradtak.

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

Teljes név
Lőb ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Bánffyhunyad (Kolozs vm.)

Halálozási hely és idő
Bánffyhunyad, évszám ismeretlen

Iskolai végzettség
Jesiva

Foglalkozás
Rabbi

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, naponta kétszer imádkozott, kipát, ill. kalapot hordott, pajesza volt,
jiddisül beszélt.

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

Foglalkozás

és idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Lőb ?-né (szül. Waldmann Hanna) (zsidó név: Hanna)
(Férje /Lőb ?/ halála után férjhez ment, második férje sakter volt, nincs több adat
róla, nevét sem tudni)

Születési hely és idő
Kraszna (Szilágy vm.), 1870-es évek

Hol élt még?
Bánffyhunyad

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, minden előírást betartott, parókát hordott, kóser háztartást
vezetett, jiddisül beszélt, nagyon szigorú vallásosságban nevelte a gyerekeit.

Anyanyelv
Jiddis (nem beszélt magyarul)
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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

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

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

Teljes név
Lőb Kálmánné (szül. Zip Rifka Lea) (zsidó név: Rifka Lea) (Házasságkötés: 1912)

Születési hely és idő
Tibériás, 1896 (Palesztina)

Hol élt még?
Derecske (1898-tól), Bánffyhunyad (1912-től)), Alexandria (1927–1929)
(Egyiptom), Kolozsvár (1929–)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Polgári iskola, majd varrni tanult mesternél

Foglalkozás
Varrónő

Mennyire volt vallásos?
Ortodox módon tartotta a vallási előírásokat, de felvilágosultan gondolkodott a
vallásról. Rövidre vágta a haját és parókát, illetve kendőt hordott. Csak akkor
növesztette meg életében egyszer a haját, amikor Egyiptomban volt két évig, de
amikor onnan hazajött, megint levágatta.
Anyanyelv
Jiddis (magyarul is jól beszélt)
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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

Mennyire voltak
vallásosak?

Goldenberg

(1) lány: Paula

Vallásosak, de Szárá

(Oroszország) /

Móric, zsidó,

(zsidó név:

nem hordott parókát,

Zip Sára) (zsidó

?, 1950-es évek

Romániából

Cipóra),

utazott szombaton, a

név: Szárá)

(Izrael)

alijázott

Egyiptomban élt,

tradicíókat viszont

Palesztinába,

gazdag

betartotta, járt

Alexandriában

sakter volt,

csokoládégyáros

zsinagógába, és azt

éltek (Egyiptom),

felvilágosultan

(Nadler) lett a

kívánta, hogy

de öregkorukban

volt vallásos, az

férje, az 1950-es

Izraelben temessék el.

visszaköltöztek

1950-es évek

években Irakba

Izraelbe.

elején halt meg

költöztek.

Izraelben.

(2) fiú: Joszef,

Goldenberg

?, 1881

Móricné (szül.

Szülésznő

orvos lett,
Párizsban tanult.
(3) Cvi: nincs
adat.
(4) fiú: nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Alexandria városában Egyiptomban

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeli volt.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Ávrám Jichák Zev Zip

Születési hely és idő
Oroszország, 1850-es évek

Hol élt még?
Jeruzsálem (az 1880-as évek elejétől) (Palesztina),Tibériás (Palesztina), Derecske
(1898-tól), Alexandria (Egyiptom), Jeruzsálem (1913-tól) (Palesztina)

Halálozási hely és idő
Jeruzsálem, 1920-as évek (Palesztina)

Iskolai végzettség
Jesiva

Foglalkozás
Rabbi, sakter

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt. Kaftánt és strájmlit hordott. Naponta járt a zsinagógába imádkozni,
szabadidejében a Talmudot tanulmányozta, Jeruzsálemben akart meghalni és
eltemetve lenni.
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
Ráhel Zip (szül. Ráhel ?)

Születési hely és idő
Oroszország, évszám ismeretlen

Hol élt még?
Jeruzsálem (1880-as évek első fele) (Palesztina), Tibériás (Palesztina), Derecske
(1898–), Alexandria (Egyiptom), Jeruzsálem (1913-tól) (Palesztina)

Halálozási hely és idő
Jeruzsálem, 1929 (Palesztina)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt, borotválta a fejét, kendőt hordott és parókát. Kóser háztartást
vezetett, imádkozott és betartotta a nőkre vonatkozó össze vallási előírást.

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

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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