
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Fülöp Móric  
1873–1945 

 

Anya 
 

Fülöp Móricné 
(szül. Mandel Mária Karolina) 

1880–1945 

Apai 
nagyapa 

 
Fülöp ? 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Fülöp ?-né 

(szül. ?) 
?–? 

 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Házastárs 
 

Braun Andor 
1918–1973 

 

Interjúalany 
 

Fülöp Elza  
1922 

Testvérek 
 

Fülöp Bella 
1900–1961 
Fülöp Ernő 
1902–1945 
Fülöp Irén 
1904–1945 

Szinetár Margit 
(szül. Fülöp Margit) 

1908–1945 

Anyai 
nagyanya  

 
Mandel 

Ábrahámné 
(szül. Fülöp Sára) 

1843–1935 

Anyai 
nagyapa  

 
Mandel 

Ábrahám  
1853–1935 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Fülöp Elza (Zsidó név: Blima) 

 

Születési hely és idő 

Egeres, 1922 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1940 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Kórházi, majd rendelőintézeti asszisztens 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos ortodox család volt, apja a pozsonyi jesivában végzett, szombatonként 

eljárt a zsinagógába, a szombatot megtartották, kóser háztartást vezettek. 

Gyermekkorában a családban megtanulta az imádságokat. 

 

Anyanyelv 

Magyar és román 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Jiddis, német, francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Kolozsváron egy klínikán 

 

Mit csinált a háború után? 

Főasszisztensként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Fülöp Bella (Zsidó név: Baile) (Férjezett volt, első férjének – neve: Spierer ? – 

kalaposműhelye volt Kolozsváron és Désen. A férj meghalt a holokauszt során. 

Második férjétől elvált.) 

Fülöp Ernő (Zsidó név: Avadju) 

Fülöp Irén (Zsidó név: Trifka) 

Szinetár Margit (szül. Fülöp Margit) (Zsidó név: Malka) (Férj: Szinetár József, sz. 

1899, kereskedősegéd volt Egeresen.) 

 

Születési hely és idő 

Bella: Kolozsvár (Kolozs vm.), 1900 (Túlélte a koncentrációs tábort.) 

Ernő: Mészkő (Torda-Aranyos vm.), 1902 

Irén: Nagybánya (Szatmár vm.), 1904 

Margit: Egeres (Kolozs vm.), 1908 

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek: magyar és román 

 

Iskolai végzettség 

Bella: gimnázium 

Ernő: gimnázium 

Irén: gimnázium 

Margit: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bella: a háború előtt a férje kalaposmühelyét vezette Désen; a háború után 

háztartásbeli volt. (A húgával, Fülöp Elzával élt egy háztartásban.) 

Ernő: tisztviselő, majd kereskedő 

Irén: tisztviselő 

Margit: varrónő 

 

Hol él/élt?  

Bella: a háború után: Kolozsvár 

Ernő: Dés (házasság) 

Irén: Kolozsvár (válás után, Margittal élt egy háztartásban) 

Margit: Kolozsvár  
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Hol élt még? 

Bella: a háború előtt: Egeres, Kolozsvár, Dés 

Ernő: Egeres, Nagyvárad (középiskolai évek), Galac, Egeres 

Irén: Egeres 

Margit: – 

 

Gyerekek? 

Margit: Tibor (1929–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Bella: Kolozsvár, 1961 (Románia) 

Ernő: ? (Németország), 1944 

Irén: ? (útközben Auschwitzból egy baltikumi koncentrációs táborba, hajón),1944 

Margit: ? (útközben Auschwitzból egy baltikumi koncentrációs táborba, 

hajón),1944 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Braun Andor (Házasságkötés: 1945; válás: rövid időn belül) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár (Kolozs vm.), 1918 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Tiszviselő 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1973 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 

 

 

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Fülöp Móric (Zsidó név: Moshe) 

 

Születési hely és idő 

Bánffyhunyad (Kolozs vm.), 1873 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Mészkő, Nagybánya, Egeres (kb. az 1900-as évek közepétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Jesiva (Pozsony) 

 

Foglalkozás 

Fakereskedő, kőbánya-tulajdonos, mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos ortodox volt, megtartotta a szombatot, rendszeresen járt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Honvédség, őrmester volt az I. világháború alatt. 

 

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? 

Fülöp Izsák 

(Ichák) 

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860-70-es évek 

/ ?, 1944-ben 

halt meg 

koncentrációs 

táborban. 

Nagyváradon élt. 

Kóser 

húsgyára volt 

Nagyváradon 

Fülöp Izsákné 

(szül. ? Sára), 

1944-ben halt 

meg 

koncentrációs 

táborban. 

(1) Erzsi, meghalt 

a deportálás során, 

1944/5-ben 

(2) Irén, meghalt a 

deportálás során, 

1944/5-ben,  

(3) Margit, 

meghalt a 

deportálás során, 

1944/5-ben, 

(4) Zoltán; túlélte 

a holokausztot, 

alijázott Izraelbe, 

van 3 gyereke. 

Vallásos család volt, 

Fülöp Izsák 

Pozsonyban járt 

jesivába. 

Fülöp Nátán 

(Náci) 

 

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860-70-es évek 

/ ?, 1944-ben 

halt meg 

koncentrációs 

táborban. 

Nagyváradon élt. 

Vendéglőtulaj

donos  

Volt felesége, 

1944--ben halt 

meg 

koncentrációs 

táborban. 

Fiú, tisztviselő volt, 

a holokauszt során 

meghalt.  

Vallásos család volt, 

Fülöp Nátán 

Pozsonyban járt 

jesivába. 

Regina ? (szül. 

Fülöp Regina) 

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860-70-es évek 

/ ?, 1944-ben 

halt meg 

koncentrációs 

táborban. 

Háztartásbeli Volt férje, nincs 

adat. 

(1) Lenke, férje 

Simon Móric volt, 

még a holokauszt 

előtt halt meg, 

mindhárom 

gyerekük (Didus, 

Öcsi, Babu) 

meghalt 

Auschwitzban; 

Vallásos nevelést 

kapott. 
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(2) Matild, 1944-

ben meghalt a 

holokauszt során. 

(3) Dezső, meghalt 

a holokauszt 

során. 

? Mari (szül. 

Fülöp Mária) 

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860s-1870s / ?, 

1944-ben halt 

meg 

koncentrációs 

táborban. 

Háztartásbeli Volt férje, 

meghalt a 2. 

világháború előtt 

Nincsenek Vallásos  

Jakab Eszter 

(szül. Fülöp 

Eszter) 

 

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860-70-es évek 

/ ?, 1944-ben 

halt meg 

koncentrációs 

táborban. 

Háztartásbeli Jakab Márton, 

italraktára, 

sírkőraktár, 

sörtöltödéje volt. 

(Fülöp Elza 

édesanyjának 

els� 

unokatestvére 

volt.) 

Nincsenek Vallásos 

? Záli (szül. 

Fülöp Záli)   

Bánffyhunyad 

(Kolozs vm.), 

1860-70-es évek 

/ ?, 1944-ben 

halt meg 

koncentrációs 

táborban. 

Háztartásbeli 2 férj, mindkettő 

meghalt a 2. 

világháború előtt 

Nincsenek Vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kolozsvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt). 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fülöp ?   

(Csak annyi tudható róla, hogy Bánffyhunyadon élt, és ugyanott halt meg 1922 

előtt.) 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fülöp ?-né (szül. ? ) 

(Csak annyi tudható róla, hogy Bánffyhunyadon élt, és ugyanott halt meg 1922 

előtt.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Fülöp Móricné (szül. Mandel Mária Karolina) (Zsidó név: Miris Lea) (Házasság: 

1899 körül) 

 

Születési hely és idő 

Magyarnádas (Kolozs vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, Nagybánya, Mészkő, Egeres (kb. az 1900-as évek közepétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, parókát nem viselt, de a fejét mindig bekötötte. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Goldstein Róza 

(szül. ? Róza) 

(Féltestvér, 

anyja első 

házasságában 

született.) 

Kalotanádas 

(Kolozs vm.), 

1865–70 / ?, 

1944-ben halt 

meg 

koncentrációs 

táborban. 

Körösfőn éltek. 

Háztartásbeli Goldstein 

Ábrahám, az 

1920-as években 

halt meg.  

(1) Dávid, jegyző 

volt Kőrösfőn, 

feleség: Malvin, 

meghaltak 1944-

ben, a holokauszt 

során, 

(2) Móric, boltos 

Kőrösfőn, meghalt 

1944-ben, a 

holokauszt során, 

(3) Vilmos, 

kivándorolt Kubába 

a  háború előtt. 

(4) Zsiga, 

kivándorolt Dél-

Amerikába a 

háború előtt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kolozsvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Mandel Ábrahám (Zsidó név: Ávrám) (ő a második férj volt) 

 

Születési hely és idő 

Kozárvár (Szolnok-Doboka vm.), 1853 

 

Hol élt még? 

Kalotanádas, Egeres 

 

Halálozási hely és idő 

Egeres, 1935 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (talán jesivát végzett) 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (beszélt még románul, magyarul és németül) 
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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? 

Sebestyén Dávid 

 

?, ? /?, ? Üzletember (a 

kolozsvári 

zsidó kórház 

alapitó 

igazgatója) 

Zsidó feleség Voltak gyerekei Vallásos volt.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 

(Az apai nagyapa unokatestvére volt.) 

 

Születési hely és idő 

Szászlekence (Beszterce-Naszód vm.), 1843 

 

 

Hol élt még? 

Kalotanádas, Egeres 

 

 

Halálozási hely és idő 

Egeres, 1935 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt (minden reggel egy órán át imádkozott). 

 

Anyanyelv 

Jiddis (beszélt, írt és olvasott németül) 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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