
 

 

 

Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Gottlieb László 
1897–1945 

Anya 
 

Gottlieb Lászlóné 
(szül. Zelmanovits Rozália) 

?–1934 

Apai 
nagyapa 

 
Gottlieb ? 

?–1897 

Apai 
nagyanya 

 
Sándor 

Arnoldné 
(szül. Klein 

Szerén) 
?–1944 

Házastárs 
 

Luţă Aliz 
(szül. Berger Aliz) 

1927 
Mociuţchi Cleopatra 

1926 

Interjúalany 
 

Gottlieb János 
1929 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Gottlieb Péter 
1950–1996 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Zelmanovits ?-né 

(szül. ?) 
1850-es évek – 

1941 

Anyai 
nagyapa  

 
Zelmanovits ? 

? – 1910-es 
évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Gottlieb János (Gottlieb Ioan) 

 

Születési hely és idő 

Nagybánya, 1929 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (1947–1952); Iaşi (Jászvásár) (1952 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (a kolozsvári Bolyai Egyetem matematika szaka), doktorátus (Iaşi-i 

Egyetem) 

 

Foglalkozás 

Egyetemi tanár 

 

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

gyermekkorában? 

Nem tartották a hagyományokat, csak a nagyünnepekkor ment el apjával a 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagybánya 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Mauthausen (Ausztria), Melk 

(Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Miután befejezte tanumányait a kolozsvári Bolyai Egyetemen, 1953-tól a Iaşi-i 

Egyetemen tanított. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem voltak 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Gottlieb Aliz (szül. Berger Aliz, majd Butkovits Aliz /örökbe fogadás/) 

(házasságkötés: 1948; válás: 1955 vagy 1956) 

Mociuţchi Cleopatra (megtartotta lánykori nevét) (házasságkötés: 1962) 

 

Születési hely és idő 

Aliz: Szatmárnémeti, 1927 

Cleopatra: Cotiugenii Mari (jelenleg Kotyuzhani, Moldova Köztársaság), 1926 

 

Hol élt még? 

Aliz: Nagybánya; Kolozsvár (1948-tól) 

Cleopatra: Kisinyev (Moldova Köztársaság), Roman, Iaşi 

 

Zsidó származású? 

Aliz: igen 

Cleopatra: nem 

 

Anyanyelv 

Aliz: magyar 

Cleopatra: román 

 

Iskolai végzettség 

Aliz: Pedagógiai Főiskola a Bolyai Egyetemen 

Cleopatra: Kisinyevi Egyetem 

 

Foglalkozás 

Aliz: tisztviselő 

Cleopatra: egyetemi tanár 

 

Halálozási hely és idő 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Aliz: nincsenek 

Cleopatra: egy húga van, Constantinescu Lucia (szül. Mociuţchi Lucia), 

Bukarestben volt fizikus, lektor a Műszaki Egyetemen 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Gottlieb Péter 

(Saját gyermeke mellett két nevelt gyermeke van: felesége első házasságából. 

Nevelt lányának két lánya van, mindkettő jogot végzett, az egyik az Európai 

Uniónak dolgozik, a másik az egyik iaşi-i egyetemen tanít; nevelt fia 

Németországban él, két gyermeke közül az egyik fogorvos, a másik még 

egyetemista.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak. Az 1980-as évektől kezdve közeledett a zsidó 

társasághoz.  

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1950 (Románia)  

(Feleség román, román–orosz szakos tanár volt, Izraelban is tanárként dolgozik.) 

 

Hol élt még? 

Iaşi (egyetemi évek), Sederot (Izrael, 1989-ben ment ki családjával együtt) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Iaşi-i Egyetem, matematika szak 

 

Foglalkozás 

Romániában: matematikatanár, szeizmológus 

Izraelben: matematikatanár 
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Halálozási hely és idő 

Sederot, 1996 (Izrael) 

 

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

Gottlieb Mircea, 1979-ben született, 1989-ben a szülőkkel kiment Izraelbe, ott 

felvette a Miha nevet, közgazdasági egyetemre jár Jeruzsálemben; 

Gottlieb Silviu, 1983-ban született, 1989-ben a szülőkkel kiment Izraelbe, ott 

felvette a Yossi nevet, pszichológiát tanul Beer Shevában. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Gottlieb László (Vasile Gottlieb) 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), 1897  

 

Hol élt még? 

Budapest (1915 körül, egy év); Máramarossziget (1919–1926); Nagybánya 

(1926-tól vagy 1927-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Melk, 1945. január (Ausztria) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium (valószínűleg Máramarosszigeten) 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ateista volt, de nagyünnepekkor elment a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Valószinűleg jiddis, de nem használta. 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A közös hadseregben hadnagy volt 1915-6 és 1918 között az olasz és orosz 

fronton, 4 kitüntetést szerzett, az egyik vaskereszt. 

 

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? 

Sándor Pál  

(féltestvér) 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1907 / 

Naharia, 1997 

(Izrael) 

Bukarestben 

éltek, majd az 

1980-as évek 

végén 

kivándoroltak 

Izraelbe, miután 

a lányuk 

Franciaországba 

távozott. 

Tisztviselő 

volt, majd 

újságíró a 

„Szakszervez

eti Élet”-nél 

Sándor Pálné 

(szül. Rosenthal 

Angéla) (1912–

1997), temesvári 

származású, 

tisztviselő volt, 

majd újságíró az 

„Előré”-nél 

Barbulescu Éva 

(szül: Sándor 

Éva), 1940-ben 

született, fizikus, 

férj a bukaresti 

műegyetemen volt 

lektor, az 1980-as 

években disszidált 

az egész család  

Franciaországba, 

gyerekei: 

Barbulescu Irina, 

Barbulescu Virgil. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Löbl Lajosné 

(szül: Sándor 

Erzsébet) 

(féltestvér) 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1910 / 

Haifa, 1960-as 

évek eleje 

(Izrael) 

1939-ig 

Temesváron élt. 

Bemondó a 

Kol Israel 

magyar 

adásánál 

Löbl Lajos, 1939-

ben kimentek 

Palesztinába, ott 

fényképészete 

volt 

Nem voltak. Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagybánya 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Mauthausen (Ausztria), Melk 

(Ausztria) (ott meghalt). 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Gottlieb ? 

 

Születési hely és idő 

Feltehetően valahol Ausztriában, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget 

 

Halálozási hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), 1897 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Gottlieb Lajos 

(báty) 

 

 

Nincs adat / 

Budapest, 1919 

K. u. k. 

ezredes 

(alezredes?) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Sándor Arnoldné (korábban: Gottlieb ?-né; házasságkötés: 1890-es évek) (szül. 

Klein Szerén)  

(Sándor Arnold Sternről magyarosított. Testvére – Csillag néven – Budapesten 

élt. Sándor Arnold korábban bankigazgató volt, de nem Máramarosszigeten. 

Házasságkötés: 1900-as évek eleje. Sándor Arnold 1944-ben halt meg, 

Auschwitzban.)  

 

Születési hely és idő 

Szigetkamara (Máramaros vm.), ?  

 

Hol élt még? 

Máramarossziget; falu Nagybánya mellett (fia átköltöztette őket az 1920-as évek 

vége felé); Nagybánya (1930-as évek elejétől)  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan tartotta a kóserságot, de parókát nem viselt. 
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Anyanyelv 

Jiddis, de a családban magyarul beszéltek. 

 

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? 

Klein Artúr 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros 

vm.), ? /  ?, ? 

Máramarossziget

en élt 

(Nem tudni, 

deportálták-e.) 

Ügyvéd Volt felesége Klein ? (fiú), 

meghalt a második  

világháború alatt 

Nem volt vallásos. 

Klein ? 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros 

vm.), ? /  ?, ? 

Máramarossziget

en élt 

(Nem tudni, 

deportálták-e.) 

Nincs adat Volt felesége. (1) Klein ? (lány), 

meghalt a 

deportálás során; 

(2) Klein István 

(fiú), túlélte a 

munkaszolgálatot 

és a szovjet 

hadifogságot, 

Kolozsváron élt, 

majd emigrált, 

Botogtában 

(Kolumbia) halt 

meg, gyermeke 

nem volt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagybánya 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Gottlieb Lászlóné (szül. Zelmanovits Rozália) (Házasságkötés: 1920 körül) 

(Volt mostohaanya kb. 1936-tól: Garai /Gottlieb/ Lili, dévai származású, sz. 1912 

körül, öngyilkos lett 1944-ben, a gettóban)  

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), ? 

 

Hol élt még? 

Nagybánya (1926-tól vagy 1927-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagybánya, 1934 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Zelmanovits ? 

(öcs)  

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros 

vm.), / 

Beregszász, ? 

(Csehszlovákia) 

 

Beregszászon 

élt, a deportálás 

előtt halt meg. 

Ügyvéd Volt felesége (1) Zelmanovits 

Béla, túlélte a 

második  

világháborút, elég 

fiatalon halt meg, 

Csehszlovákiában; 

(2) Zelmanvits ? 

(lány), meghalt a 

második  

világháború alatt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Zelmanovits ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget (Máramaros vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1914–1918 között (a fronton halt meg az első világháborúban) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az osztrák–magyar hadseregben az első világháborúban, meghalt a fronton. 

 

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. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Zelmanovits ?-né (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860 körül 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget (Máramaros vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), 1941 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, házbérből élt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Valószínűleg 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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