Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Tabák ?
?–?

Tabák ?-né
(szül. ? Lenke)
?–1935

Fischer Mózes
1870-es évek –
1944

Anyai nagyanya

Fischer Mózesné
(szül. Stern Rivka)
1870-es évek–1944

Apa

Anya

Tabák Ferenc
1906–1936

Tabák Éva
(szül. Fischer Éva)
1908–1944

Testvérek
Nincsenek

Házastárs
Interjúalany
Székely Sára
(szül. Tabák Sára)
1930

Székely Imre
1922–1999

Gyermekek
Ghiţă Andrea Júlia
(szül. Székely Andrea Júlia)
1952
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Székely Sára (szül. Tabák Sára)

Születési hely és idő
Gyergyóhódos (Hargita megye), 1930 (Románia)

Hol élt még?
Gyergyószentmiklós (1930), Budapest (1941–1945), Gyergyószentmiklós (1945–
1946), Kolozsvár (1946 óta), közben: Leningrád (tanulmányok, 1949–1952)

Iskolai végzettség
Egyetem (bölcsészkar, filológia szak), Kolozsvár

Foglalkozás
Egyetemi idegen nyelvi tanszék vezetője

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülők vallásos ortodoxok voltak. Apja minden péntek este és szombaton
elment a zsinagógába. Kóser háztartást vezettek, a háztartásra vonatkozó
vallásos előírásokat betartották. Betartották a szombati munkavégzés tilalmát, az
ünnepeket, a nagymama ellenőrizte minden gyermekét, hogy minden a vallási
előírásoknak megfelelően legyen.
Anyanyelv
Jiddis

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Magyar, román, orosz, német
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Hol volt a holokauszt idején?
Védett ház: Budapesten a zsidó árvaházban

Mit csinált a háború után?
Visszatért Romániába, férjhez ment, egyetemet végzett és tanított.
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Testvérek
Teljes név
Nincsenek

Házastárs
Teljes név
Székely Imre (Házasságkötés: 1946 /egyházi/, ill. 1947 /polgári/)
(Apja neve: Székely Mór, anyja neve: Fischmann Margit)

Születési hely és idő
Alsóbán (Bănişor, Szilágy megye), 1922 (Románia)

Hol élt még?
Kolozsvár (1922–1999), közben Leningrád (1948–1954, tanulmányok), Moszkva
(1956–1960, tanulmányok)

Zsidó származású?
Igen (szülei elpusztultak Auschwitzban, ő és öccse túlélte Auschwitzot és
Buchenwaldot)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Műegyetem Leningrádban, doktorátus a moszkvai Bauman [Technikai] Intézetben

Foglalkozás
Második világháború előtt: lakatos szakmunkás
Második világháború után: egyetemi tanár
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Halálozási hely és idő
Kolozsvár, 1999 (Románia)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Székely László (zsidó név: Lejbe) (sz. 1929): szállítási mérnök [Leningrádban
végezte a műegyetemet], nyugdíjas, Kolozsváron él, felesége Székely Lenke (sz.
1938), lányuk Erika (sz. 1960-as évek), könyvelő
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Gyermekek
Teljes név
Ghiţă Andrea Júlia (szül. Székely Andrea Júlia)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Zsidónak érzi magát, bár nemigen nevelték zsidónak.

Születési hely és idő
Kolozsvár, 1952 (Románia)

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Egyetem (fizika szak), Kolozsvár

Foglalkozás
Szerkesztő a TVR (Román Nemzeti Televízió társaság) kolozsvári stúdiójában

Halálozási hely és idő
–

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Fiú (sz. Kolozsvár, 1974), zenetanár
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Apa

Teljes név
Tabák Ferenc (Zsidó név: Efraim)

Születési hely és idő
Borsa (Máramaros vm.), 1906

Hol élt még?
Óradna, Naszód, Máramarossziget, Gyergyóhódos (1930), Gyergyószentmiklós
(1930–1936)

Halálozási hely és idő
Gyergyószentmiklós, 1936 (Románia)

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Szakképzetlen erdőmunkás

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt. Tudott olvasni és imádkozni héberül, de nem tudott írni.
Mivel gyári munkás volt, nem járhatott el naponta a zsinagógába, de péntek este
és szombaton elment.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Román hadsereg, 1927

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
Tabák Idl (Icik)

Mennyire voltak
vallásosak?

Zsidó feleség,

Két gyerek,

Nagyon vallásosak

(Máramaros

meghalt a

meghaltak a

voltak.

vm.), 1897 /

holokauszt során

holokauszt során.

Kárpelesz Áron

(1) Izsák

Nagyon vallásosak
voltak.

Borsabánya

Faszortírozó

Auschwitz, 1944
(Lengyelország)

Gyimespalánkán
éltek.
Háztartásbeli

Kárpelesz Ilona

Borsabánya

(Helen) (szül.

(Máramaros

Palotailva

Ditró, 1923

Tabák Ilona)

vm.), 1898 /

(Maros-Torda

(Románia) –

(zsidó név: Láju)

Auschwitz, 1944

vm.), 1890 –

Bergen-Belsen,

(Lengyelország)

Auschwitz, 1944

1945

(Lengyelország),

(Németország);

Marosvásárhelye

szakképzetlen

szobafestő volt.

n éltek kb. 1937-

gyári munkás,

(2) Leopold

től

újságárus

(Rudolf, Rudi)
Ditró, 1924
(Románia),
szobafestő,
jelenleg is él
Marosvásárhelyen,
három lánya van:
Anna-Zója (1951),
Éva (1953),
Zsuzsa (1954).
(3) Mihály (Samu),
Ditró, 1926
(Románia) – Varsó
környéke, 1944/5
(Lengyelország),
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fémöntőinas volt.
(4) Izidor,
Gyergyószentmikló
s, 1930 (Románia)
– Auschwitz, 1944
(Lengyelország)
épületasztalos-inas
volt.
Tabák Tóbiás

?, ca. 1905 /

Fűrészüzemi

Fischer Eszter,

Auschwitz, 1944

munkás

meghalt a

Nem voltak.

Nagyon vallásosak
voltak.

holokauszt

(Lengyelország)

során.
Zsidó férj, Geller

(1) Sára, szül. ca.

A férj nem volt

Auschwitz, 1944

Márton, Gyimes

1925 – meghalt a

vallásos.

(Lengyelország)

környékére való

holokauszt során;

– Ukrajna, 1942,

varrónő volt.

munkaszolgálat

(2) Izsák (Icik),

Gyergyószentmik

(megfagyott a

szül. ca. 1932 –

lóson éltek.

Don-kanyarnál).j

meghalt a

Jól beszélt

holokauszt során.

magyarul;

(3) Rivka, szül. ca.

fafeldolgozó

1934 – meghalt a

üzemnél

holokauszt során.

Geller Frida

?, 1910/12 /

(szül. Tabák
Frida)

Varrónő

dolgozott.
Tabák Herman

1. zsidó feleség,

1. házasságából

Tabák Herman nem

meghalt a

két lány,

volt vallásos.

1913/14

holokauszt

meghaltak a

A háború előtt a

során;

holokauszt során;

család Naszódon

2. Chaim Frida

2. házasságából

Gyergyószentmik Fűrészárulós (Csík vm.),

válogató

élt.

két lány, Terike és

A háború után

Zsuzsa

kivándorolt
Izraelbe.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Tabák ?
Az apai nagyapáról mindössze annyi tudható, hogy jiddis anyanyelvű vallásos
zsidó volt.
[Az interjúalany unokatestvérének, Kárpelesz Leopoldnak az elmondása szerint
keresztneve Izsák volt, foglalkozására nézve kályhás. Borsabányán, Toplicán és
Maroshévízen élt. 1922-ben halt meg Maroshévízen.]

Apai nagyanya
Teljes név
Tabák ?-né (szül. ? Lenke)
Az apai nagymamáról annyi tudható, hogy a romániai Gyergyószentmiklóson halt
meg 1935-ben, jiddis anyanyelvű ortodox zsidó asszony volt, nem járt iskolába,
háztartásbeli volt.
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Anya

Teljes név
Tabák Éva (szül. Fischer Éva) (Házasságkötés: 1930)

Születési hely és idő
Szurdok (Máramaros vm.), 1908

Hol élt még?
Máramarossziget, Gyergyóhódos (1930), Gyergyószentmiklós (1930/1–)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nem járt iskolába (a lánya tanította meg írni 1940 körül)

Foglalkozás
Lánykorában cseléd, majd 1930–1932/33 között háztartásbeli, majd

bejárón ként dolgozott különböz családoknál, a f részgyár irodáit is takarította,
majd segédmunkás volt.
Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, tudott olvasni jiddisül és az imakönyvből is.

Anyanyelv
Jiddis
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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

vallásosak?
Zsidó férj, pék,

Négy gyerek, egy

vm.), ? /

visszatért a

élte túl a

Auschwitz?,

deportálásból

holokausztot:

Markovits Sára

? (Máramaros

(Suri) (szül.
Fischer Sára)

Mennyire voltak

Háztartásbeli

1944/5

Mendel, a háború

(Lengyelország)

után

Máramarossziget

Máramarosszigete

en éltek.

n élt, már

Nagyon vallásosak

meghalt.
Fischer Lajos

?, (Máramaros

Szakképzett

Zsidó feleség,

Öt gyerek,

vm.), ? /

erdőmunkás

háztartásbeli,

meghaltak a

Auschwitz?,

meghalt a

holokauszt során.

1944/5

holokauszt

(Lengyelország)

során.
Háztartásbeli

Tabák Tóbiás

Tabák Eszter

?, ? /

(szül. Fischer

Auschwitz?,

adatait lásd: apa

Eszter)

1944/5

testvérei

Vallásosak voltak.

Nem voltak.

Vallásosak voltak.

Vallásosak voltak.

(Lengyelország)
Gyergyószentmik
lóson laktak
Fischer Bernát

?, ? /

Faipari

Zsidó feleség,

Két fiú,

(Bura)

Auschwitz?,

kisvállalkozó

háztartásbeli,

elpusztultak a

1944/5

elpusztult a

holokauszt során.

(Lengyelország)

holokauszt

Maroshévízen

során.

éltek.
Fischer Ábrahám

?, ?/ Brassó, ?

A háború

1. feleség zsidó,

1. házasságából

(Románia)

előtt:

elpusztult a

Magda, elpusztult

holokauszt során

a holokauszt

Gyergyószentmik erdőmunkás
lóson élt a

A háború

2. feleségét a

során.

családjával,

után:

holokauszt után

A 2. házasságból

munkaszolgálatb

mesgiách volt

vette el

nem voltak

an volt

a brassói

Ukrajnában,

hitközségi

orosz fogságba

étkezdében.

Vallásosak voltak.

gyermekek.

esett, 1950-ben
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tért haza,
Brassóban
telepedett le.
Fischer Fisl

?, ? /

Őr a

Zsidó feleség,

Auschwitz?,

fűrészgyárban háztartásbeli,

Négy gyerek, egy

Vallásosak voltak.

lánya, Fischer Sára

1944/5

elpusztult a

(Suri) élte túl a

Gyergyóváralján

holokauszt során

holokausztot a
budapesti zsidó

éltek.

árvaházban. Ma
Izraelben él.
Keresztény férj,

Lőrincz Jenőnek

?, 1944/

Lőrincz Jenő, a

volt két gyereke az

Egy Szováta

deportálások

1. házasságából,

melletti faluban

után lelkileg-

és volt két közös

laktak (Maros

szellemileg

gyerekük, mind a

megyében).

összeomlott.

négy gyerek

Lőrincz Pepi

?, ? / Auschwitz

(szül. Fischer
Pepi)

Háztartásbeli

elpusztult a
holokauszt során.
Tesler Rozália

?, 1914/5 /

Zsidó férj, Tesler

Gitu, 5 éves

(szül. Fischer

Izrael, ?

?

kislány volt,

Rózsi)

Barssóban élt. A

amikor deportálták

háború után a

Észak-Erdélyből,

család alijázott

ahol a

(de nem

nagyanyjánál

közvetlenül a

tartózkodott.

háború után,

Elpusztult

hanem később).

Auschwitzban.
A háború után
született még egy
lányuk, szintén
Izraelben él.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Fischer Mózes

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

Hol élt még?
Borsa, Máramarossziget, Marosvásárhely

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Feltehetően jesivában tanult

Foglalkozás
Erdőmunkás

Mennyire volt vallásos?
Haszid volt. Jiddisül beszélt, értette az imakönyveket is. Nagyon jól tudta az
imádságokat és a szokásokat, naponta elment a zsinagógába. Másodharmadmagával meghívták olyan falvakba, ahol nem volt tíz férfi, hogy kiteljen a
minján.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Az osztrák–magyar hadseregben

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
Voltak testvérek,

Nincs adat

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

de nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyanya
Teljes név
Fischer Mózesné (szül. Stern Rivka) (Különváltan élt férjétől)

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

Hol élt még?
Szurdok, Barcánfalva (Máramaros megye)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nem volt iskolai végzettsége, írástudatlan volt, de az imádságos könyveket tudta
olvasni.

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt. Péntek este gyertyát gyújtott, mindig kendőt viselt, kóser
háztartást vezetett.

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
Talán négy

Nincs adat

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

testvére volt,
mindegyik
elpusztult a
holokauszt
során.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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