
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Lazarovits Izsák 
1890–1944/5 

 

Anya 
 

Lazarovits Izsákné  
(szül. Fülöp Regina) 

1894–1975  

Apai 
nagyapa 

 
Lazarovits 

József 
1860-as évek –

1944 

Apai nagyanya 
 

Lazarovits Józsefné 
(szül. Rosenfeld 

Róza) 
1860-as évek – 1943 

Házastárs 
 

Lazarovits Ernőné 
(szül. Bárs Margit) 

1929  
 

Interjúalany 
 

Lazarovits Ernő 
1924  

Testvérek 
 

Czóbel Éva 
(szül. Lazarovits Éva) 

1927 
 

Gyermekek 
 

Lazarovits Gyöngyi  
1949 

Lazarovits Szilvia  
1953 

Anyai 
nagyanya  

 
Fülöp Jakabné 
(szül. ? Eszter) 
1860-as évek –

1940  

Anyai 
nagyapa  

 
Fülöp Jakab 

1860-as évek – 
1939 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Lazarovits Ernő 

 

Születési hely és idő 

Szilágysomlyó, 1924 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, 1925–1942 (Románia), Budapest 1942–1965, Herzlia, 1965–1966 

(Izrael, disszidensként), Budapest 1967-től 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (filozófia szak) 

 

Foglalkozás 

Egyetemi oktató, művelődési ház igazgató, külkereskedő, hitközségi külügyi 

osztályvezető 

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox családból jön, de apja borotválkozott, és inget-zakót hordott. Anyja 

mindig hosszú ujjú ruhát viselt. Kóser háztartást vittek, minden ünnepet 

megtartottak. Fejfedőt csak templomban viseltek. Apja minden reggel és este 

zsinagógába járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, angol, francia, orosz, jiddis, héber 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Fülek, Bodajk, Gánt, Fertőrákos, Szombathely, Németlövő 

(Deutschschützen) 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria), Günskirchen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte az egyetemet, majd egyetemi oktató lett. Később egy művelődési ház 

igazgatójaként, majd külkereskedőként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Czóbel Éva (szül. Lazarovits Éva) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1927 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Fogtechnikus, később tisztviselő 

 

Hol él/élt?  

Bat Jam-Ramat Josif (Izrael), 1950-től  

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Lánya, Erika orvos Izraelben, fia, Ervin rabbi Jeruzsálemben, és hat gyereket 

nevel. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Lazarovits Ernőné (szül. Bárs Margit) (zsidó név: Gitl) (Házasságkötés: 1948) 

 

Születési hely és idő 

Galac, 1929 (Románia)  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, 1930–1942 (Románia); Budapest 1942-től 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lazarovits Györgyi 

Lazarovits Szilvia 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekek tudtak származásukról, de a szülők nem nevelték őket vallásosan. 

Zsinagógába nem vitték őket, a zsidó ünnepeket nem tartották otthon. 

 

Születési hely és idő 

Györgyi: Budapest, 1949 

Szilvia: Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

Györgyi Izraelben élt apjával 1965–1966-ban. 

 

Iskolai végzettség 

Györgyi: élelmiszeripari egyetem  

Szilvia: iparművészeti főiskola 

 

Foglalkozás 

Györgyi: banktisztviselő 

Szilvia: újságíró 

 

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

Györgyi gyermekei: Zsolt, 1972, ügyvéd; Judit, 1974, marketing-szakember. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Lazarovits Izsák 

 

Születési hely és idő 

Szilágysomlyó (Kolozs vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár, 1925–1944 (Románia) 

 

Halálozási hely és idő 

Kaufering, 1944 vége (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Címfestő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, bár ez külsőre nem látszott, hisz borotválkozott, inget és zakót 

hordott, de kalapot csak templomban viselt. Minden reggel és este eljárt 

zsinagógába, az ünnepeket megtartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A k. u. k. hadseregben szolgált 1914-től, majd orosz hadifogságba esett. 1919-

ben tért haza. 

 

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? 

Lazarovits ? (fiú) Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

?, 1914/8 

(Katonaként 

meghalt az első 

világháborúban) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lazarovits ? (fiú) Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

?, 1914/8 

(Katonaként 

meghalt az első 

világháborúban) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lazarovits ? (fiú) Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

?, 1914/8 

(Katonaként 

meghalt az első 

világháborúban) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lazarovits ? (fiú) Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

?, 1914/8 

(Katonaként 

meghalt az első 

világháborúban) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lazarovits 

Herman 

 

 

Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

Chicago, ? (USA) 

Szállodás Nincs adat Egy fiú, egy lány Nem volt vallásos. 

Lazarovits 

Sándor 

 

Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

Los Angeles, ? 

Bádogos Nincs adat Két gyerek Nem volt vallásos. 
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 (USA) 

Lazarovits Lajos 

 

 

Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

Los Angeles, ? 

(USA) 

Szűcs Nőtlen Nem volt gyereke. Nem volt vallásos. 

Lazarovits Vilmos 

 

 

Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

Chicago, ? (USA) 

Házaló 

ügynök 

Nőtlen Nem volt gyereke. Nem volt vallásos. 

Lazarovits 

Szeréna 

 

 

Szilágysomlyó 

(Kolozs vm.), ? / 

Los Angelesben 

(USA) él egy 

szeretetotthonba

n. 

Háztartásbeli Schalk ?: zsidó, 

orosz emigráns 

Nem volt gyereke. Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Dachau (Németország)  

Munkatábor: Kaufering (Németország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Lazarovits József (zsidó név: Joszel) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Szilágysomlyó 

 

Halálozási hely és idő 

Szilágysomlyó, 1930-as évek vége (Románia)  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Rongyszedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hosszú szakállt viselő ultraortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, magyar, román 
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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 

Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 

 

Születési hely és idő 

Zilah (Szilágy vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Szilágysomlyó (Kolozs vm.) 1880-as évektől, Kolozsvár 1930-as évek végétől 

(Románia, majd Magyarország) 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1943 (Magyarország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs, analfabéta volt. 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos ortodox zsidó volt, kóser háztartást vitt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, 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? 

Rosenfeld ? (fiú) ? ?/ ?, ? 

Zilahon élt. 

Ügyvéd Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Többi testvérről 

nincs adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Lazarovits Izsákné (szül. Fülöp Regina) (Első férj: Singer ? nevű budapesti férfi; 

több adat nincs róla) 

 

Születési hely és idő 

Csáka (Szolnok-Doboka vm.), 1894 

 

Hol élt még? 

Szilágysomlyó, 1920-as évek (Románia), Kolozsvár, 1925–1950 (Románia), Tel-

Aviv, 1950–1975 (Izrael)  

 

Halálozási hely és idő 

Tel-Aviv, 1975 (Izrael) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Parókát nem hordott, csak hosszú ujjú ruhát. Kóser 

háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 14



 15

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Fülöp Herschel 

 

 

Csáka (Szolnok-

Doboka vm.), ? / 

Auschwitz, 

1944/5 

(Lengyelország) 

Csákán élt. 

„Egész nap 

imádkozott” 

Nincs adat Egy lánya és 

három fia volt, 

Auschwitzban 

pusztultak el. 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Fülöp Ignác 

 

 

Csáka (Szolnok-

Doboka vm.), ? / 

Nagyvárad, ? 

(Románia) (még 

a holokauszt 

előtt) 

Dobozkészítő Nincs  adat Három gyerek, 

kettő elpusztult 

Auschwitzban, a 

harmadik túlélte. 

Nincs adat 

Fülöp ?  Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fülöp ? (fiú) 

 

Csáka (Szolnok-

Doboka vm.), ? / 

Medgyes 

(Románia), ? 

(még a 

holokauszt előtt 

Szatócs Nincs adat Négy gyerek Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

Munkatábor:Lichtenau (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

1950-ben kivándorolt Izraelbe. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Fülöp Jakab (zsidó név: Jákob) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

(Almás) Csáka 

 

Halálozási hely és idő 

Csáka, 1939 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hosszú szakállas, ortodox zsidó volt. Ünnepnapokon a falutól több kilométerre 

lévő zsinagógába járt gyalog. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fülöp Jakabné (szül. ? Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Csáka  

 

Halálozási hely és idő 

Csáka, 1940 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 18



 19

 

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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