Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Pap (Kohn)
Illés
1875–1942

Pap Illésné
(szül. Kohn
Paula)
1881–1929

Klein Ferenc
1879–1909

Klein Ferencné
(szül. Rosenthal
Gizella)
1886–1965

Apa

Anya

Pap László József
1906–1989

Pap Vera
(szül. Klein Vera)
1909–1973

Testvérek
Pap András Gábor
1937

Házastárs
Interjúalany
Pap Ferenc János
1935

Pap Katalin
(szül. Jakab Katalin)
1940

Gyermekek
Egy gyermek
1974
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Pap Ferenc János

Születési hely és idő
Bukarest, 1935 (Románia)

Hol élt még?
Temesvár, Kolozsvár (1938-tól)

Iskolai végzettség
Egyetem (Babeş Egyetem), történelem szak (1956-ban végez), 1981
márciusában doktorált.

Foglalkozás
1956–1963: különféle munkahelyek (román–magyar fordítás újságok számára,
pionír főinstruktor, korrektor a kolozsvári nyomdában, technikai szerkesztő kb. 3
évig a „Korunk”-nál. 3 évig könyvtáros a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban).
1963 decemberétől: a kolozsvári Történelmi Múzeumban muzeográfus, majd
főmuzeográfus, majd főkutató. Szerkesztette az „Acta Musei Napocensis”-t, a
Kolozsvári Történeti Múzeum Évkönyvét (1984–1988). Lefordított több mint 20
könyvet és könyvrészletet.

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Nem kapott vallásos nevelést, semmilyen hagyományt nem adtak át a szülők.
(De nagyapja külön kérésére körülmetéltették.) 1942-ben volt életében először
zsinagógában, nagyapja halála alkalmából. Ma sem tartanak a családban
semmilyen zsidó ünnepet, karácsonyt tartanak és húsvétot. Ő maga 1984 óta
hitközségi tag, “számomra ez olyan természetes dolog, mint ahogy magyar is
vagyok. … Legjobban úgy lehetne mondani, hogy magyar zsidó vagyok, ezt nincs
mit részleteznem.”
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Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Román, egy keveset franciául és németül

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Sorkatona nem volt, de az évek során tizenkét alkalommal behívták gyakorlati
kiképzésre, egy-egy hónapra.

Hol volt a holokauszt idején?
Menekülés: Kolozsvárról Temesvárra.
Bujkálás: Temesvár (nem került magyar fennhatóság alá, ezért innen nem
deportálták a zsidókat.)
Mit csinált a háború után?
Iskolába járt, egyetemre járt, majd dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Pap András Gábor

Születési hely és idő
Temesvár, 1937 (Románia)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Középiskola (művészeti középiskola, koreográfiát tanult)

Foglalkozás
Táncos (Kolozsvári Katonaegyüttes, Kolozsvári Magyar Opera, Kolozsvári Román
Opera), 1973 óta a philadelphiai Performing Arts balettosztályában tanít
klasszikus táncot.
Hol él/élt?
Philadelphia (Amerikai Egyesült Államok), 1973 óta (1969 óta él Amerikában)

Hol élt még?
Kolozsvár (1938-tól)

Gyerekek?
David Eli, szül. 1982 (Pap András Gábor felesége amerikai, zsidó származású, de
nem tartják a zsidó hagyományokat, nincsenek zsidó barátaik.)
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Házastárs
Teljes név
Pap Katalin (szül. Jakab Katalin)

Születési hely és idő
Sármás, 1940 (Románia)

Hol élt még?
Kolozsvár

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Egyetem (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Egyetem, pedagógia–magyar szak)

Foglalkozás
Gyógypedagógus
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Gyermekek
Teljes név
Egy gyermek

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem gondoltak arra, hogy a gyereküket zsidónak vagy magyarnak neveljék. Neki
mindegy volt. Konfirmált, reformátussá lett. “De nem ezen múlnak a dolgok.”
Tudatában van zsidó származásának.
Születési hely és idő
Kolozsvár, 1974 (Románia)

Hol élt még?
Budapest (tanulmányok)

Iskolai végzettség
Egyetem (Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, angol–norvég szak)

Foglalkozás
Nincs adat

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

Teljes név
Pap László József

Születési hely és idő
Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1906

Hol élt még?
Szolnok (1908/1919-től), Budapest (1919), Bécs (1919), London (1 év az 1920
körül mint “vesztes országbeli” gyerek), Temesvár (1920/1921-től), Bécs
(tanulmányok, 1 év, 1924/1925 körül), ismét Temesvár, majd Kolozsvár, rövid
ideig Bukarest (oda helyezték), majd Kolozsvárra került (1931–1934 között).
1935-től ismét Bukarest, majd Temesvár, 1938-tól végleg Kolozsvár.
Halálozási hely és idő
Kolozsvár, 1989 (Románia)

Iskolai végzettség
Kereskedelmi főiskola rövidített, 1 éves kurzusa (Bécsben, anyai nagynéni anyagi
segítségével)

Foglalkozás
II. világháború előtt: magántisztviselő különböző cégeknél (egy német
reklámtársaság bukaresti kirendeltségénél, biztosítótársasági alkalmazott, egy
francia–román biztosítótársaság cégvezetője Kolozsváron 1938-tól)
1941-1943: megszűnt a társaság. Könyvügynök lett.
II. világháború után: gyári könyvelő
Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.
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Anyanyelv
Magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Hegyi vadász a román hadseregben az 1920-as évek második felében.

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
Hauben Ibolya

vallásosak?

Budapest, 1904 / zongoratanár

(szül. Pap Ibolya) Izrael, ?

Mennyire voltak

Hauben ?,

nő, 1945 után Temesvárott a

1962-ben

pénztárosnő

Zsidó Líceumban

kivándoroltak

egy

latintanár, 13

Izraelbe,

ruhaüzletben.

nyelven tudott.

Netanján éltek.

Izraelben

Csernovciból

nem

származott

dolgozott.

(Ukrajna). 1962-

Nem volt

Nincs adat

gyermekük.

ben
kivándoroltak
Izraelbe, TelAvivban tanított
az egyetemen
latint és
ófranciát.
Nathanián éltek.
Surányi Klára

Kassa (Abaúj-

Tisztviselő

1. férj (Salzer?):

Nem volt

(szül. Pap Klára)

Torna vm.) vagy

(Temesváron,

szász

gyermeke.

Szolnok, 1910 /

Brassóban,

származású volt,

Kolozsvár, 1994

Bukarestban

1945-ben

(Románia)

és

elváltak.

Kolozsváron

2. férj (Moisa?):

élt)

útmérnök volt,

Nincs adat

román–magyar
származású.
Brassóban és
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Bukarestban
éltek az 1960-as
évek közepéig.
1973-ban halt
meg.
3. férj: Surányi
Mihály – zsidó
származású volt.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: 1943-tól Bor (Jugoszlávia), rézbányában dolgozott. Megszökött,
amikor a németek visszavonultak az oroszok elől. Temesvárra (Románia)
menekült a családjához.
Mit csinált a háború után?
1944. októberében visszament Kolozsvárra. A Zsidók Demokratikus
Szövetségének (kommunista irányítás alatt álló szervezet) lett a tisztviselője.
1946-tól gyári könyvelő.
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Apai nagyapa

Teljes név
Pap Illés (Kohnból magyarosított a 19. század végén az akkor föltámadó
antiszemitizmus miatt.)

Születési hely és idő
Dunaföldvár (Tolna vm.), 1875

Hol élt még?
Békéscsaba, majd Budapest (kb. az 1890-es évek eleje), Kassa (kb. 1905-től),
Szolnok (1908/1909-től), Budapest (1919 körül), Bécs (1919, a
Tanácsköztársaság bukása után), Temesvár (1920/1921-től)
Halálozási hely és idő
Temesvár, 1942 (Románia)

Iskolai végzettség
Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest, magyar–német szak. Később:
nyelvészeti és filozófiai doktorátust szerzett.

Foglalkozás
Magyar és német szakos nyelv- és irodalomtanár volt (Budapesten, Kassán,
Szolnokon, Temesvárott a Zsidó Líceumban). (Könyve jelent meg Rákóczi
Ferencről, és megjelentek tanulmányai is.)
Mennyire volt vallásos?
Miután kiszakadt az apai családból, teljesen vallástalan lett.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Pap (Kohn) Artúr

Dunaföldvár

Mennyire voltak
vallásosak?

Orvos

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Orvos

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Tolna vm.), ? /
Nincs adat
Pap (Kohn)

Dunaföldvár

Guido

(Tolna vm.), ? /
Nincs adat

Kohn Szeréna

Dunaföldvár
(Tolna vm.), ? /
Nincs adat

További 7 testvér Mindnyájan
Dunaföldváron
(Tolna vm.)
születtek 1875
előtt, nincs több
adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Pap Illésné (szül. Kohn Paula)

Születési hely és idő
Bécs, 1881 (Ausztria)

Hol élt még?
Budapest, Kassa, Szolnok, Temesvár

Halálozási hely és idő
Temesvár, 1929 (Románia)

Iskolai végzettség
Középiskola

Foglalkozás
Háztartásbeli (írt színdarabokat)

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

Anyanyelv
Német (de megtanult magyarul)

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?

Nincs adat

Jómódú gyáros

?-né (szül. Kohn

Bécs, ?

Olga)

(Ausztria) /

volt, nincs több

Nincs adat

adat.

Nincs adat

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Pap Vera (szül. Klein Vera)

Születési hely és idő
Temesvár (Temes vm.), 1909

Hol élt még?
Budapest (1911-től az 1920-as évek közepéig), Würzburg (Németország,
tanulmányok), 1930 körül ismét Temesvár. Rövid ideig Bukarestban élt (férjét
oda helyezték), majd Kolozsvárra kerültek (1931–1934 között). 1935-től ismét
Bukarest, majd Temesvár, 1938-tól végleg Kolozsvár.
Halálozási hely és idő
Kolozsvár, 1973 (Románia)

Iskolai végzettség
Koreográfiát tanult (Budapesten Szentpál Olga táncművésznő iskolájában,
tanulmányait Würzburgban (Németország) fejezte be.

Foglalkozás
Tánctanárnő (előbb Lugoson, majd Temesváron volt ritmikus tánc és művészi
torna iskolája).
1940-es évek: már nem volt iskolája, strandtáskakészítésből és a lakás egyik
szobájának kiadásából tartotta fenn a családot.
1947: a kolozsvári Pionír Központ balettosztályának tanára
1948: a kolozsvári Balett Líceum tanára és aligazgatója
1949–1965: a Konzervatórium tanára (a “színpadi mozgás alapjai” tantárgy).
Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos (az esküvőjén nem volt rabbi).
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Anyanyelv
Magyar

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?

Nem volt
testvére.

Hol volt a holokauszt idején?
Menekülés: Kolozsvárról Tordára
Bujkálás: Temesvár (nem került magyar fennhatóság alá, ezért innen nem
deportálták a zsidókat.)
Mit csinált a háború után?
1944 októberében visszament Kolozsvárra, egy zsidók átképzésével foglalkozó
központ titkárnője lett (a szervezetet a bukaresti hitközség szervezte).
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Anyai nagyapa
Teljes név
Klein Ferenc

Születési hely és idő
Temesvár (Temes vm.), 1879

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Temesvár (Temes vm.), 1909

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kereskedősegéd volt majdani felesége (Rosenthal Gizella) apjának, Rosenthal
Márkusnak temesvári bőrüzletében.

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Klein Ferencné (szül. Rosenthal Gizella)

Születési hely és idő
Temesvár (Temes vm.), 1886

Hol élt még?
Budapest (1911-től az 1920-as évek közepéig), majd ismét Temesvár, Kolozsvár
(1952-től)

Halálozási hely és idő
Kolozsvár, 1965 (Románia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Temesváron háztartásbeli, miután megözvegyült, 1911-ben, Budapestre
költözött, és nővére (Rosenthal Rózsi) férjének gyárában dolgozott (valószínűleg
tisztviselőként). Temesvárra visszaköltözve továbbra is tisztviselőként dolgozott.
Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Rosenthal

Temesvár

Zsigmond

(Temes vm.), ? /

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Háztartásbeli

Cipész

Grünfeld Béláné

Nincs adat

Nincs adat

?-né (szül.

Temesvár

Rosenthal

(Temes vm.), ? /

Temesváron

(szül. ? Böske)

Cecília)

Nincs adat

éltek.

Tisztviselő volt,
férje

Temesváron

elektrotechnikus.

éltek.

(Temesvár)

Fiú
Rosenthal József

Temesvár

Vegyész

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Friedmann

Füleki (Friedmann)

Nincs adat

Arnold, gyáros

Ernő (1890-es

(Temes vm.), ? /
Pápa (Veszprém
vm.), ?
Friedmann

Temesvár

Arnoldné (szül.

(Temes vm.), ? /

Rosenthal Rózsi)

Budapest, ?

évek–1970): DélAmerikában halt

Budapesten

meg, 70 évesnél

éltek.

idősebb volt.
Állítólag nagyon
gazdag volt.

Fóti (Friedmann)
Pál,
libamájszakértőké
nt dolgozott a
közellátási
minisztériumban.
2000 körül halt
meg, 90 évesnél
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idősebb volt.
Lánya orvos
Budapesten.

Hol volt a holokauszt idején?
Temesváron élt, amely román fennhatóság alatt volt. Onnan nem deportálták a
zsidókat.

Mit csinált a háború után?
Nyugdíjazásáig (1952) Temesváron dolgozott, majd lányához költözött
Kolozsvárra.
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