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Apa 
 

Müller Volf 
1880-as évek – 1944 

Anya 
 

 Müller Volfné 
(szül. Ganz Gizella) 
1890-es évek – 1944 

Apai 
nagyapa 

 
Müller ? 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Müller ?-né 

(szül. ?) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Ganz ? 

?–? 

Anyai 
nagyanya  

 
Ganz ?-né 

(szül. ? Perl) 
1850-es évek – 

1944 

Gyermekek 
 

Müller László 
1956 

Testvérek 
 

Féltestvérek 
Müller Ignác 

?–? 
Müller Jakab 

?–? 
Müller ? 

?–? 
 

Testvérek 
Nuszen Eszter 

(szül Müller Eszter) 
1910-es évek – 2000 

 
Müller József 
1912–1994 

 
Áron Helén 

(szül. Müller Helén) 
1914–1944 

 
Müller Slomó 

1917–1938 
 

? Lea 
(szül. Müller Lili) 

1924–1975 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Müller Béla 
1922 

Házastárs 
 

Müller Anna 
(szül. Szakács Anna) 

1929 
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Teljes név 

Müller Béla (zsidó név: Benjámin) 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1922 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Textilmunkás, divattervező 

 

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

gyermekkorában? 

Szigorúan vallásos családban nevelkedett. Megtartották a zsidó ünnepeket és 

hagyományokat, kóser háztartást vezettek. Apja hitoktató és előimádkozó volt, 

és a gyermekeit is vallásos szellemben nevelte. Az interjúalany a holokauszt után 

eltávolodott a vallástól. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar, román 

 

Az interjúalany és családja 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Nagybánya, Óradna, Rotunda, Kárpátalja, ukrán front. 

Bujkálás: Técső 

 

Mit csinált a háború után? 

Hazatért Kolozsvárra, egy régi barátjával szövőműhelyt létesített, amit 1949-ben 

államosítottak. Ezt követően textilmunkásként, majd divattervezőként dolgozott, 

nyugdíjazásáig (1982) ugyanabban a kötöttárugyárban. 



 4 

Testvérek 

 

Teljes név 

Féltestvérek: 

Müller Ignác 

Müller Jakab 

Müller? 

 

Testvérek: 

Nuszen Eszter (szül. Müller Eszter) (Férj: Nuszen Móric, házasságkötés: 1936, 

Kolozsvárott éltek, a férj férfiszabó volt. Az 1930-as évek végén kivándorolt 

Argentínába, később követte a családja is.) 

Müller József (zsidó név: Joszef) (Feleség: Weisz Sára, Zsibóra való, együtt 

vándoroltak ki, Palesztinában házasodtak össze; 2001-ban halt meg) 

Áron Helén (szül. Müller Helén) (zsidó név: Chaja) (Férj: Áron Mózes, Apahidán 

volt egy kicsi fűszerüzletük; koncentrációs táborban pusztult el.) 

Müller Slomó 

? Lili (szül. Müller Lili) (zsidó név: Lea) 

 

Születési hely és idő 

Ignác: hely ismeretlen, 1900-as évek 

Jakab: hely ismeretlen, 1900-as évek 

?: hely ismeretlen, 1900-as évek 

 

Eszter: Kolozsvár (Kolozs vm.), 1911 körül 

József: Kolozsvár (Kolozs vm.), 1912 

Helén: Kolozsvár (Kolozs vm.), 1914 

Slomó: Kolozsvár (Kolozs vm.), 1917 

Lili: Kolozsvár, 1924 (Románia) (Férj: Romániából származó zsidó.)  

 

Anyanyelv 

Mindenki: jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Ignác: nincs adat 

Jakab: nincs adat 

?: nincs adat 

 

Eszter: elemi iskola 
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József: elemi iskola 

Helén: elemi iskola 

Slomó: jesivába járt (a vizsnici rebbe jesivájában tanult) 

Lili: elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Ignác: nincs adat 

Jakab: nincs adat 

?: nincs adat 

 

Eszter: varrónő 

József: műbútorasztalos 

Helén: varrónő 

Slomó: bóher  

Lili: varrónő 

 

Hol él/élt?  

Ignác: ? (Amerikai Egyesült Államok) (az 1920-as években ment ki)  

Jakab: ? (Amerikai Egyesült Államok) (az 1920-as években ment ki) 

?: Forró (Abaúj-Torna vm.) (az 1920-as évektől) 

 

Eszter: Buenos Aires (Argentína, 1940-es évek elejétől) 

József: Kiryat Motzkin (Izrael) (1936-ban vándorolt ki) 

Helén: Apahida  

Slomó: Kolozsvár  

Lili: Izrael (1945-ben vándorolt ki) 

 

Hol élt még? 

Slomó: Vizsnic 

 

Gyerekek? 

Ignác: nincs adat 

Jakab: nincs adat 

?: nincs adat 

 

Eszter: lány (3 gyermeke van), fiú (2 gyermeke van) 

József: Matithiau, Echud, Ciporah 

Helén: két gyerek, az egyik Mózes (mindkettő Auschwitzban pusztult el) 

Slomó: – 
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Lili: lány (óvónő)  

 

Halálozási hely és idő 

Ignác: nincs adat 

Jakab: nincs adat 

?: nincs adat 

 

Eszter: Buenos Aires, 2000 (Argentína) 

József: Kiryat Motzkin, 1994 (Izrael) 

Helén: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Slomó: Kolozsvár, 1938 (Románia) 

Lili: ?, 1975 (Izrael) (Túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Müller Anna (szül. Szakács Anna) (Házasságkötés: 1982) 

(Apa molnár volt Kisbányán, majd Kolozsváron fuvarozással foglalkozott, 

teherautója volt.)  

 

Születési hely és idő 

Kisbánya, 1929 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Alsójára, Kolozsvár (1940 óta) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi líceum 

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Egy fiatalon elhunyt testvér, nincs további adat. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Müller László (feleség: Grünwald Ágnes) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték vallásosan, de nem titkolták a származását. Zsidónak vallja magát. 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár, 1956 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Politechnikai Egyetem (Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

Informatikus 

 

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

Renáta, 1988, középiskolás 
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Teljes név 

Müller Volf 

 

Születési hely és idő 

Gánya (Máramaros vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1944 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi + jesiva 

 

Foglalkozás 

Hitoktató, előimádkozó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, megtartotta a zsidó ünnepeket és hagyományokat. Mivel 

hitoktató és előimádkozó volt, otthonosan mozgott a vallási kérdésekben. Az 

ortodox hitközségnek volt a tagja. Polgári öltözetet hordott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Egy keresztény szomszéd közbenjárására az akkor már nagyon beteg Müller 

Volfot fölmentették a gettóba költözés alól, néhány napig a keresztény szomszéd 

lakásában volt, majd bekerült a zsidókórházba. Ott halt meg. 
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Teljes név 

Müller ? 

Csak annyi tudható róla, hogy Gányán (Máramaros vm.) élt, jiddis volt az 

anyanyelve, és még a második világháború előtt meghalt. 

 

 

 

 

Teljes név 

Müller ?-né (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy Gányán (Máramaros vm.) élt, jiddis volt az 

anyanyelve, és még a második világháború előtt meghalt. 

 

Apai nagyapa 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Müller Volfné (szül. Ganz Gizella) (ő a második feleség volt) (Házasságkötés: 

1910 körül) 

 

Születési hely és idő 

Szaplonca (Máramaros vm.), 1890 körül  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos nevelésben részesült, és később is vallásos életet folytatott. Kóser 

háztartást vezetett. Megtartotta az ünnepeket és a zsidó hagyományokat. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anya 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Ganz Smil Leib 

 

Szaplonca 

(Máramaros 

vm.), ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Fuvaros Koncentrációs 

táborban pusztult 

el. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Ganz Nosen 

 

 

Szaplonca 

(Máramaros 

vm.), ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Fuvaros 

 

Koncentrációs 

táborban pusztult 

el. 

 

Nincs adat 

 

Nincs adat 

 

? ?-né (szül. 

Ganz Blima) 

 

 

Szaplonca 

(Máramaros 

vm.), ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szatmárnémetib

en élt. 

 

Háztartásbeli 

 

Asztalos, 

koncentrációs 

táborban pusztult 

el. 

 

Két lány, 

koncentrációs 

táborban 

pusztultak el. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Teljes név 

Ganz ? 

Csak annyi tudható róla, hogy Szaploncán élt, jesivát végzett, jiddis anyanyelvű 

vallásos, ortodox zsidó volt, foglalkozása szerint hitoktató.  

 

 
 
 

Teljes név 

Ganz ?-né (szül. ? Perl) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Szaplonca 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Anyai nagyapa 

Anyai nagyanya 
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Mennyire volt vallásos?  

Vallásos életet folytatott. Megtartotta a zsidó ünnepeket és hagyományokat. A 

gyermekeit ortodox vallásos szellemben nevelte. Kóser háztartást vezetett. 

Hagyományosan, fekete ruhába öltözködött, parókát hordott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 


