Családfa

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Jäger Dávidné
(szül. Lázár Leni)
? – 1942 vagy
1943

Jäger Dávid
1870–1880-as
évek – 1915

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Rosenfeld
József
1880-as évek –
1930-as évek

Rosenfeld
Józsefné
(szül.Blatt Hendl)
?–1944

Apa

Anya

Jäger Joszif
1901–1978

Jäger Szeréna
(szül. Rosenfeld Szeréna)
1903–1944

Testvérek
Jäger David
1925–1944
Jäger Mirjam
1930–1944
Jäger Fájge
1933–1943
Jäger Salamon
1938–1944

Házastárs
Interjúalany
Grünstein Berta
(szül. Jäger Berta)
1927

Grünstein József
1913–2002

Gyermekek
Nincsenek
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Grünstein Berta (szül. Jäger Berta) (zsidó név: Bajle)

Születési hely és idő
Szeretfalva, 1927 (Románia)

Hol élt még?
Marosvásárhely

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Vallásos család volt, kóser háztartást vezettek.

Anyanyelv
Jiddis

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Román, magyar
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Beszterce
Koncentrációs tábor: Auschwitz, Glöwen

Mit csinált a háború után?
Férjhez ment, háztartásbeli volt.
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Testvérek
Teljes név
Jäger Dávid
Jäger Mirjam
Jäger Fajge
Jäger Salamon
Születési hely és idő
Dávid: Szeretfalva, 1925 (Románia)
Mirjam: Szeretfalva, 1930 (Románia)
Fajge: Szeretfalva, 1933 (Románia)
Salamon: Szeretfalva, 1938 (Románia)
Anyanyelv
Mindegyik: jiddis

Iskolai végzettség
Dávid: közoktatásról nincs adat + héder
Mirjam: öt elemi
Fajge: meghalt 10 éves korában (betegség)
Salamon: meghalt 6 évesen
Foglalkozás
Dávid: nincs adat
Mirjam: nincs adat
Fajge: –
Salamon: –
Hol él/élt?
Mindegyik: Szeretfalva

Halálozási hely és idő
Dávid: hely ismeretlen, 1944 vagy 1945 (koncentrációs táborban halt meg)
Mirjam: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Fajge: Szeretfalva (Beszterce-Naszód vm.), 1943
Salamon: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Grünstein József (Házasságkötés: 1946)
(Apa: Grünstein Mendel, kiskereskedő volt a Szolnok-Doboka vm.-ben lévő
Betlenben, majd Középfalván; anya: Blatt Berta /az anyai nagymama testvére/,
vagyis Grünstein József az intertjúalany anyjának unokatestvére volt. Vallásos
család volt.)
Első feleség: Grün Helén, Besztercén született, Kolozsváron nevelkedett egy
rokonnál, Marosvásárhelyen dolgozott mint tisztviselő. 1935-ben vagy 1936-ban
házasodtak össze. Ernő nevű fiuk 1941-ben született. Ernőt és anyját deportálták
Auschwitzba, mindketten elpusztultak.
Grünstein József munkaszolgálatos volt Nagybányán, Borsán és Máramarossziget
környékén.
Születési hely és idő
Középfalva (Szolnok-Doboka vm.), 1913

Hol élt még?
Dés, Gyulafehérvár, Marosvásárhely (1930-as évek elejétől)

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Jiddis

Iskolai végzettség
Ipariskola (bőripari)

Foglalkozás
A háború előtt: bőrtechnikus
A háború után: egy nyersbőrfeldolgozó kisvállalat igazgatója
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Halálozási hely és idő
Marosvásárhely, 2002

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Grünstein Márton és Grünstein Mihály – az anyai nagymama, Grünstein
Mendelné, szül. Blatt Berta gyermekei voltak. Adatokat lásd ott.
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Gyermekek
Teljes név
Nincsenek
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Apa

Teljes név
Jäger Joszif
(Első felesége halála után, 1947 körül másodszor is megházasodott. Második
feleség: Lujza /Láe/, az 1900-as években született, talán Tordán; özvegyasszony
volt, első férjről nincsenek adatok, második férj: Adler ?, fiatalon meghalt
betegségben; harmadik házasságkötése idején két felnőtt lánya és egy fia volt –
az egyik lány kivélelével kimentek Izraelbe, a Romániában maradt és később
elhunyt lánya férje és gyerekei is alijáztak; Lujza a holokauszt időszakát Tordán
élte át; később Szeretfalván, az izraeli Holonban, majd Besztercében élt. Jäger
Joszif halála után lányához költözött, velük ismét kiment Izraelbe, ott halt meg az
1980-as években. Elemi iskolát végzett, szakmája szerint cipőfelsőrész-készítő
volt, de harmadik házasságában háztartásbeli. Vallásos volt, kóser háztartást
vezetett, parókát viselt, megtartotta az ünnepeket, járt zsinagógába.)
Születési hely és idő
Szeretfalva (Beszterce-Naszód vm), 1901

Hol élt még?
Holon (Izrael) mellett (1948–1951); Beszterce (1952-től)

Halálozási hely és idő
Beszterce, 1978

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Gabonakereskedő
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Mennyire volt vallásos?
Elöljáró volt a hitközségnél (gabe). Megtartotta a kóserséget. Minden nap
imádkozott, tálesszel, tfilinnel, nagyünnepeken elment a zsinagógába.

Anyanyelv
Jiddis

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
14 éves korában családfenntartóvá vált, ezért nem vitték el katonának.

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
Jäger Mojse

Szeretfalva

Mennyire voltak
vallásosak?

Mészáros

Első feleség:

Első házasság: öt

(Beszterce-

meghalt

lány – mindnyájan

Naszód vm.),

Auschwitzban.

elpusztultak

1903 – ?, 1960-

Második feleség:

Auschwitzban;

as évek (Izrael)

Helén,

Második házasság:

Szeretfalván

Szászrégenben

fiú

éltek, majd

(Maros-Torda

1957-ben

vm.) született,

kivándoroltak.

1970-ben halt

Vallásos

meg, Izraelben
Jäger ?

Szeretfalva

Nincs adat

(Beszterce-

Volt feleség,

Nem voltak.

Nincs adat

Malka, Izraelben

Jäger Dávid,

Nincs adat

halt meg az

Izraelben halt meg

nincs adat

Naszód vm.),
1903 –
Szeretfalva
(BeszterceNaszód vm.),
1940-es évek
eleje
Jäger Smil

Szeretfalva
(Beszterce-

Nincs adat
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Naszód vm.),

1960-as években

Jäger ? (fiú)

1900-as évek –
?, 1970-es évek
(Izrael)
Szászrégenben
éltek,
1957-ben
vándoroltak ki.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: valahol „Pesten túl”.
Gettó: Beszterce
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Dachau (Németország)
Mit csinált a háború után?
Gabonakereskedő volt.
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Apai nagyapa

Teljes név
Jäger Dávid

Születési hely és idő
Hely ismeretlen (Máramaros vm.), 1870-es évek – 1880-as évek

Hol élt még?
Szeretfalva

Halálozási hely és idő
Szeretfalva (Beszterce-Naszód vm.), 1915

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Gabonakereskedő

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt, megtartotta az ünnepeket.

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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Apai nagyanya
Teljes név
Jäger Dávidné (szül. Lázár Leni) (zsidó név Láe)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen (talán Hargita vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Szeretfalva

Halálozási hely és idő
Szeretfalva (Beszterce-Naszód vm.), 1942 vagy 1943

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli, segített a férjének a gabonakereskedésben

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt, megtartotta az ünnepeket.

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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Rosenfeld

?, ? – ?, ?

Márkusné (szül.

Szeretfalván

Márkus, sakter

Lázár Eszter)

éltek.

és melamed volt

Háztartásbeli

Rosenfeld

Nem voltak.

Vallásos

Szeretfalván

?-né (szül. Lázár

?, ? – ?, ?

Mirjám)

Szeretfalván

Háztartásbeli

Szatócs

Lány

Vallásos

–

–

–

–

éltek.
Valószínűleg volt

–

fiútestvér is, de
nincs adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Jäger Szeréna (szül. Rosenfeld Szeréna) (zsidó név: Sára) (Házasságkötés: 1923)

Születési hely és idő
Harina (Beszterce-Naszód vármegye), 1903

Hol élt még?
Szeretfalva

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Minden ünnepet megtartott, kóser háztartást vezetett, minden pénteken elment a
zsinagógába, parókát hordott, havonta járt mikvébe.

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

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Grünstein Piroska Harina

vallásosak?
Háztartásbeli

Grünstein Márton

Grünstein András

(szül. Rosenfeld

(Beszterce-

(az anyai

Sz.

Piroska), (válása

Naszód vm.),

nagymama

Marosvásárhely,

után, Izraelben

1910-es évek –

testvérének,Grün 1949,

megváltoztatta a

?, ? (Izrael)

stein Berta, szül.

édesanyjával

Blatt Bertának a

alijázott 1958-ban

nevét Peledre)
1958-ban

legidősebb fia –

vándorolt ki

adatokat lásd

fiával Izraelbe.

ott)

Rosenfeld Márkus Harina 1900-as

Mennyire voltak

Kereskedö,

Első feleség

Első házasságban

években, Izrael

1957-ben

elpusztult

3 gyerek,

1957

kivándorolt

Auschwitzban,

meghaltak

Izraelbe, ott

1944-ben;

Auschwitzban,

cipészműhely

második

1944-ben.

e volt

feleségről nincs

Nincs adat

Nincs adat

adat
Rosenfeld Adolf

Harina

Kereskedő

Első feleség:

Első házasság:

(Beszterce-

meghalt a

nem voltak;

Naszód vm.),

második

második házasság:

1900-as évek -

világháború

nincs adat

Buenos Aires, ?

előtt;

(Argentína)

második feleség:

1947-ben

Máramaros vm.-

kivándorolt

ből származott,

Argentínába,

apja sakter volt.

Nincs adat

előtte Besztercén
laktak.
? Márta (szül.

Harina

Rosenfeld Márta)

Háztartásbeli

A férje bukaresti

Lány, deportálták

(Beszterce-

volt, zsidó

az édesanyjával,

Naszód vm.),

származású, nem meghalt

1910-es évek –

tudni, mi történt

Auschwitzban,

Auschwitz, 1944

vele a háború

1944-ben

(Lengyelország)

alatt és után.

Nincs adat

Harinán éltek.
Volt még

–

–

–

–

–

lánytestvér, aki
Bukarestbe ment
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férjhez, de nincs
adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Beszterce
Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) (Lengyelország)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Rosenfeld József

Születési hely és idő
Harina (Beszterce-Naszód vármegye), 1880-as évek

Hol élt még?
–

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

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Gabonakereskedö

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt , zsinagógába járt, kóser háztartást tartott.

Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Az első világháború alatt több évig volt fogságban, Oroszországban.

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
Rosenfeld Dávid

Harina

Mennyire voltak
vallásosak?

Gazdálkodó

Nincs adat

Fiú –meghalt

(Beszterce-

Auschwitzban,

Naszód vm.), ? –

1944-ben

Auschwitz, 1944

Fiú – túlélte a

(Lengyelország)

deportálást,

Nincs adat

kivándorolt
Izraelbe az 1950es években
Rosenfeld Jenkel

Harina

Gazdálkodó

Nincs adat

Lány – volt férje

(Beszterce-

és egy gyermeke,

Naszód vm.), ? –

meghaltak

Auschwitz, 1944

Auschwitzban,

(Lengyelország)

1944-ben

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Rosenfeld Józsefné (szül. Blatt Hendl)

Születési hely és idő
Harina (Beszterce-Naszód vármegye), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezetett, parókát hordott, minden ünnepet
megtartott.

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

Házastárs

idő

adatai

Grünstein

Harina

Mendelné (szül.
Blatt Berta)

Háztartásbeli

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Grünstein

Márton

(Beszterce-

Mendel, üzlete

(Középfalva

Naszód vm.) ? –

volt

/Szolnok-Doboka

?, ?

Középfalván,

vm./, 1909 –

Középfalván

meghalt

Marosvásárhely,

éltek.

Auschwitzban,

1912 /Románia/) –

1944-ben

könyvelő volt. Első

Nincs adat

feleségét és 4 év
körüli lányát
deportálták
Marosvásárhelyről,
elpusztultak
Auschwitzban; ő
Nagybányán,
Borsán és
Máramarossziget
környékén volt
munkaszolgálatos.
Második felesége,
akitől 1958-ban
elvált, az
interjúalany
anyjának testvére,
Rosenfeld Piroska
volt (adatokat
lásd: anya
testvérei).
Harmadik felesége
nem volt zsidó.
Marosvásárhelyen
élt.
József (Adatokat
lásd Grünstein
Berta
/interjúalany/
házastársa)
Mihály –
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Középfalván
(Románia)
született az 1920as években,
munkaszolgálatos
volt Budakalászon
és Siklóson,
koncentrációs
táborba
(Auschwitz?)
került, és
valamelyik
németországi
táborban pusztult
el.
Blatt ?

Harina

(fiútestvér)

(Beszterce-

Vendéglős

Volt feleség,

Lány – meghalt

nincs adat

fiatalon a második

Naszód vm.) ? –

világháború előtt

?, ?

Lány – nincs adat

Nincs adat

Marosvásárhelye
n éltek.
Blatt ?

Harina

(fiútestvér)

(Beszterce-

Orvos

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

–

–

–

–

Naszód vm.) ? –
?, ?
Budapesten élt.
Volt még egy

–

testvér, de nincs
róla adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Beszterce
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), 1944 (ott meghalt)
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