
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Lőrincz Jenő 
1898–1965 

 

Anya 
 

Lőrincz Gabriella 
(szül. Seiger Gabriella) 

1899–1973 
 

Apai 
nagyapa 

 
Lőrincz Dániel 

1870–1929 
 

Apai nagyanya 
 

Lőrincz Dánielné 
(szül. Grün Helén) 

1876–1951 

Házastárs 
Milena Rizescu 

(szül. Milena Pop) 
1933–? 

Lőrincz Maria  
(szül. Maria Toduţa) 

1933 

Interjúalany 
 

Lőrincz András 
1924–2005 

Testvérek 
 

Lőrincz Ernő  
1923–1954 
Lőrincz Pál 
1926–1984 

 

Gyermekek 
 

Lőrincz Gilda Eugénia  
1966 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Seiger Gottliebné 

(szül. Roth 
Hermina ) 
1878–1941 

Anyai 
nagyapa  

 
Seiger Gottlieb 

1864–1924 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lőrincz András (Zsidó név: God ben Cháim Jankev) 

 

Születési hely és idő 

Déva, 1924 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Arad (1941–1942), Déva (1942–1945), Marosvásárhely (1945–1951), 

Petrozsény, Déva (1961), Borosjenő (1961–1977), Déva 1978 óta  

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (orvosi), Marosvásárhelyen 

 

Foglalkozás 

Tisztiorvos   

 

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

gyermekkorában? 

A szülők nagyon vallásosak voltak, különösen az anyja. Kóser konyhát konyhát 

vezetett. Pészahkor külön edényeket használtak. Apja szombatonként eljárt a 

zsinagógába – hitközségi elnök volt. Péntek este volt gyertyagyújtás. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia, angol, orosz, olvas héberül 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román Néphadsereg, Nagyvárad, 1951–1952  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Romániában élt (Dél-Erdélyben). A Zsidó Statutum rendelkezései, illetve a 

romániai zsidótörvények vonatkoztak rá: kényszermunkát végzett a Déva–Brad 

vasútvonal építésén. 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte az egyetemet, majd dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Lőrincz Ernő 

Lőrincz Pál (Felesége Déván született.) 

 

Születési hely és idő 

Ernő: Déva, 1923 (Románia) 

Pál: Déva, 1926 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ernő: középiskola, Déva 

Pál: egyetem (orvosi), Marosvásárhely 

 

Foglalkozás 

Ernő: hivatalnok 

Pál: orvos  

 

Hol él/élt?  

Ernő: Déva 

Pál: Izrael 1960-tól  

 

Hol élt még? 

Pál: Marosvásárhely 1960-ig, utána Názáretben, Haifán és Netanyán (Izrael) 

 

Gyerekek? 

Ernő: nem voltak. 

Pál: Carmen, orvos Rómában (Olaszország)  

 

Halálozási hely és idő 

Ernő: Kolozsvár, 1954 (a Securitate áldozata lett) 

Pál: Netanja, 1984 (Izrael) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Milena Rizescu (szül. Milena Pop) 

Lőrincz Maria (szül. Maria Toduţa) 

 

Születési hely és idő 

Milena: hely ismeretlen, 1933 

Maria: Borosjenő, 1933 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Milena: nincs adat 

Maria: Déva 

 

Zsidó származású? 

Milena: apja zsidó származású volt 

Maria: nem 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: román 

 

 

Iskolai végzettség 

Milena: színművészeti főiskola (Bukarest) 

Maria: középiskola 

 

Foglalkozás 

Milena: színésznő 

Maria: könyvelő 

 

Halálozási hely és idő 

Milena: nincs adat 

 

 

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

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

 

Teljes név 

Lőrincz Gilda Eugénia  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Lánya zsidónak vallja magát. Párizsban elvégzett egy tanfolyamot, és eleget tett 

minden formaságnak, hogy felvehesse a zsidó vallást. Van “rabbinikus bizonylata” 

arról, hogy zsidó, és van izraeli állampolgársága is. 

 

Születési hely és idő 

Arad, 1966 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Déva (Románia), Haifa, Netanja (Izrael) (1986–1993) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (bölcsészkar, francia–angol szak), Haifa 

 

Foglalkozás 

Tanár 

 

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

Nincsenek 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Lőrincz Jenő (Zsidó név: Cháim Jankev ben Daniel) 

 

Születési hely és idő 

Marosillye (Hunyad vm.), 1898 

 

Hol élt még? 

Déva 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1965 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi), Kolozsvár 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox zsidó volt. Minden péntek este és szombaton elment a zsinagógába – 

hitközségi elnök volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, 1917–1918 

 

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? 

Lőrincz Henrik ?, ? / ?, ? 

Budapesten 

élt. 

Tisztviselő volt az 

Egészségügyi 

Minisztériumban  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lőrincz Lajos  

 

?, ? / Déva, ? 

(Románia) 

Déván élt. 

Hivatalnok volt. Lőrincz Lajosné 

(szül. Schneider 

Erzsébet) 

Kőrösbányáról 

(Hunyad vm.) 

származott. 

Lőrincz Tibor, mérnök, 

felesége Marianna, 

ikerfiaik: Valentin és 

Radu (az 1970-es 

években születtek) 

Nincs adat 

Lőrincz Margit  

 

?, ? / Déva, ? 

(Románia) 

Temesváron, 

Szatmáron és 

Déván  élt. 

Hivatalnok  Nem volt. Nem voltak. Nincs adat 

Grün Vilmosné 

(szül. Lőrincz 

Ilona) 

?, ? / Déva, ? 

(Románia) 

Déván élt. 

Háztartásbeli Dr. Grün Vilmos, 

fogorvos 

Péter és György, 

mindketten mérnökök, 

Déván élnek 

(Románia) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Déva (Dél-Erdély). A Zsidó Statutum rendelkezései, illetve a romániai 

zsidótörvények vonatkoztak rá. 

 

Mit csinált a háború után? 

Kinevezték jogtanácsosnak egy fegyvergyárba.  



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Lőrincz Dániel (zsidó név: Daniel) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870 

 

Hol élt még? 

Marosillye (Hunyad vm.), Déva 1921-től (Románia) 

 

Halálozási hely és idő 

Déva, 1929 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Cipész, majd Déván tisztviselő egy ügyvédi irodában 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de csak a nagyünnepekkor ment el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Lőrincz Dánielné (szül. Grün Ilona) 

 

Születési hely és idő 

Baresd (Hunyad vm., Hátszegi járás), 1876 

 

Hol élt még? 

Déva 

 

Halálozási hely és idő 

Déva, 1951 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de csak a nagyünnepekkor ment el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Déva (Dél-Erdély). A Zsidó Statutum rendelkezései, ill. a romániai zsidótörvények 

vonatkoztak rá. 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Lőrincz Gabriella (szül. Seiger Gabriella) (Házasságkötés: 1921) 

 

Születési hely és idő 

Déva (Hunyad vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

Budapest, 1916–18 (orvosi egyetemi tanulmányok)  

 

Halálozási hely és idő 

Borosjenő, 1973 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Befejezetlen egyetem  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos, ortodox asszony volt. Kóser konyhát vezetett, Pészahkor külön 

edényeket használtak. A nagyünnepekkor mindig jelen volt a zsinagógában. Volt 

péntek esti gyertyagyújtás. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Seiger Bernát  Déva (Hunyad 

vm.), 1900 / 

Déva, 1980 

(Románia) 

Villamosipari iskolát végzett 

Pozsonyban; mészárosként 

és marhakerekedőként 

dolgozott. 

Nem volt. Nem voltak. Nincs adat 

Seiger Ernő Déva (Hunyad 

vm.), 1901 / 

Borosjenő, 1976 

(Románia) 

Déván, 

Kolozsvárt, majd 

Borosjenőn élt. 

Mészáros volt Déván. Seiger Gabriella 

(szül. 

Herschkowitz 

Gabriella) 

(Első férj: 

Breier Jenő) 

Férje (Seiger 

Ernő) halála 

után 

kivándorolt 

Izraelbe. 

Seiger Gabriella 

első 

házasságából: 

Breier Vera,  

második 

házasságból: 

Seiger Szonja 

(1929) és Nádja. 

Mindketten 

kivándoroltak 

Izraelbe. 

Szonja férje: dr. 

Mihai Marina, 

lányuk orvos. 

Nádja férje Klein 

Viktor volt, 

elváltak, fiuk 

mérnök. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Déva (Dél-Erdély): a Zsidó Statutum, ill. a romániai zsidótörvények vonatkoztak 

rá. 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Seiger Gottlieb 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Hunyad vm.), 1864 

 

Hol élt még? 

Déva 

 

Halálozási hely és idő 

Déva, 1924 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos, ortodox zsidó ember volt, de csak az ünnepnapokon járt el a 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Seiger Lázár 

 

 

Tuberkulózisban 

halt meg Déván, 

jóval 1930 előtt. 

Nincs adat Czitrom Ida – 

Balázsfalván 

(Hunyad vm.) 

született. 

Nem volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, Déva mellett (Hunyad vm.), 1878 

 

Hol élt még? 

Déva 

 

Halálozási hely és idő 

Déva, 1941 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Pénztáros volt a férje mészárszékében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos ortodox asszony volt, ennek ellenére csak a nagyünnepekkor ment el a 

zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

Déva (Dél-Erdély): a Zsidó Statutum, ill. a romániai zsidótörvények vonatkoztak 

rá. 
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