Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Grünbaum ?
?–?

Grünbaum ?-né
(szül. ?)
?–1945

Kohn Móric
?–1918

Kohn Móricné
(szül. ? Vilma)
?–1945

Apa

Anya

Grünbaum András
1890–1951

Grünbaum Margit
(szül. Kohn Margit)
1898–1989

Testvérek
Grünbaum György
1925–1978

Házastárs
Interjúalany
Földes Klára
(szül. Grünbaum Klára)
1920

Földes András
1906–1987

Gyermekek
Nem voltak

1

Az interjúalany és családja
Teljes név
Földes Klára (szül. Grünbaum Klára)

Születési hely és idő
Arad, 1920 (Románia)

Hol élt még?
Kürtös, Arad (1930), Lugos (1931) Kolozsvár (1ö32-1939), Gyulafehérvár (1939–
1942)

Iskolai végzettség
Tanítóképző (1 év Aradon, 1 év Lugoson, 6 év Kolozsváron)

Foglalkozás
Tanítónő (1939-41: a gyulafehérvári zsidó iskolában, 1942-1948: az aradi zsidó
iskolában, 1948-1978: egy aradi állami iskolában)

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülők megtartották a nagyünnepeket, de nem voltak túlságosan vallásosak.

Anyanyelv
Román (Földes Klára, mivel nagyon korán megtanulta a román nyelvet, és már
kicsi korában román környezetben nőtt fel, iskoláit romány nyelven végezte,
ezért a románt tartja az anyanyelvének, de magyarul is anyanyelvi szinten
beszél.)
Milyen egyéb nyelveken beszél?
Magyar
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Hol volt a holokauszt idején?
A holokauszt által nem érintett területen, Aradon (Románia)

Mit csinált a háború után?
Tanítónő volt.
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Testvérek
Teljes név
Grünbaum György

Születési hely és idő
Arad, 1925 (Románia)

Anyanyelv
Román

Iskolai végzettség
Be nem fejezett német középiskola (a zsidótörvények miatt abba kellett hagynia)
Asztalos tanoncság (a háború alatt)

Foglalkozás
Műbútorasztalos

Hol él/élt?
Tel-Aviv (Izrael)

Hol élt még?
1945 után rövid ideig Franciaországban és Hollandiában

Gyerekek?
Örökbe fogadta az apa egyik testvérének, Mártonnak a gyerekét. (Grünbaum
György felesége nővérének, Földes Klárának egyik aradi tanítványa, Klára
Zsuzsanna lett.)
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Halálozási hely és idő
Tel-Aviv, 1978 (Izrael) (Felesége 2002-ben halt meg.)
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Házastárs
Teljes név
Földes András

Születési hely és idő
Arad (Arad vm.), 1906

Hol élt még?
–

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Felső kereskedelmi iskola (Arad)

Foglalkozás
II. második világháború előtt: építőanyagraktár társtulajdonosa
II. második világháború után: hivatalnok saját korábbi, de a háború után
államosított építőanyagraktárában
Halálozási hely és idő
Arad, 1987 (Románia)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Földes Géza: Aradon élt, építőanyag-raktár társtulajdonos volt Andrással.
Földes Gyula: Temesváron élt, mérnök, az AEG nevű német cégnek dolgozott.
Földes Béla: Aradon élt, gyógyszerész volt, 1944-ben megölték Aradon.

Gyermekek
Teljes név
Nincsenek

7

Apa

Teljes név
Grünbaum András (Házasságkötés: 1946)

Születési hely és idő
Konyár (Bihar vm.), 1890

Hol élt még?
Kürtös (1919-től), Arad (1941-től), Izrael (1950-től)

Halálozási hely és idő
Izrael, 1951

Iskolai végzettség
Ferlső kereskedelmi iskola (Debrecen)

Foglalkozás
Textilüzlet-tulajonos, háztulajdonos (a ház egy részét kiadták bérbe)

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos, de ismerte a tradíciókat, mert a szülei nagyon vallásosak
voltak. A szédereste a hagyományoknak megfelelően zajlott le. Más ünnepet is
tartottak (pl. Purim). A néhány családból álló kürtösi közösségnek ő volt a
vezetője.
Anyanyelv
Magyar és jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A m. kir. honvédségben az első világháború alatt

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
? Aranka (szül.

Konyár (Bihar

Grünbaum

vm.), ? / ?, ?

Mennyire voltak
vallásosak?

Háztartásbeli

Férje ? Ernő

2 lánya volt.

Vallásosak voltak,
Aranka parókát viselt.

Aranka)
Mezőtúron (JászNagykun-Szolnok
vm.) élt, a
háború után
kivándorolt az
USA-ba.
Grünbaum

Konyár (Bihar

Márton

vm.), ? / ?, ?

Fogorvos

Budapest mellett

Grünbaum Pál

Nem zsidó

Egy lánya volt,

feleség, az 1950-

apjával vele együtt

es években halt

alijázott. A lányt

meg.

Grünbaum György

élt, alijázott az

(Földes Klára

1950-es

testvére) örökbe

években,

fogadta. A lány

felesége halála

orvos, van két

után.

gyereke.

Nincs adat

Zsidó feleség,

2 fiú, mindketten

Vallásosak voltak,

vm.), ? /

megtébolyodott,

meghaltak a

feleség parókát viselt.

Koncentrációs

férje és fiai

holokauszt alatt.

tábor, 1944/45

halála után

Konyár (Bihar

Tisztviselő

1944/45-ben
Debrecenben élt.
Grünbaum Lajos

Két fiú és két lány,

Nagyon vallásosak

Zizi és Évi: mind

voltak, feleség

Auschwitz, 1944

túlélték a

parókát viselt.

(Lengyelország)

holokausztot

Konyár (Bihar

Textilüzlet

vm.), ? /

vezetője

Berta
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Hol volt a holokauszt idején?
A holokauszt által nem érintett területen, Aradon (Románia)

Mit csinált a háború után?
1950-ben alijázott, és 1951-ben meghalt Izraelben.
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Apai nagyapa

Teljes név
Grünbaum ?

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Konyár (Bihar vm.)

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Textilüzlet- és földtulajdonos (kukoricát és görögdinnyét termesztettek)

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, minden nap imádkozott.

Anyanyelv
Magyar és jiddis

11

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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Apai nagyanya
Teljes név
Grünbaum ?-né (szül. ?)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Konyár (Bihar vm.)

Halálozási hely és idő
Valahol Magyarországon, 1945

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, parókát hordott, kóser háztartást vezetett.

Anyanyelv
Magyar és 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

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs táborból hazafele jövet halt meg 1945-ben.
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Anya

Teljes név
Grünbaum Margit (szül. Kohn Margit) (Házasságkötés: 1919)

Születési hely és idő
Váradles (Bihar vm.), 1898

Hol élt még?
Sofronya (Arad vm.), Kürtös (1919-től), Arad (1941-től), Naharija (1950-től)
(Izrael)

Halálozási hely és idő
Kirjat Jam, 1989 (Izrael)

Iskolai végzettség
Felső kereskedelmi iskola (Arad)

Foglalkozás
Házassága előtt: tisztviselő, házassága után: férjével együtt textilüzlet-tulajdonos

Mennyire volt vallásos?
Nem volt nagyon vallásos, de péntek este gyertyát gyújtott.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

vallásosak?
(1) Stern Márta:

Stern Ezsébet

Váradles (Bihar

Eladó a

Stern József,

(szül. Kohn

vm.), ? / ?, ?

családi

zsidó, textilüzlete Kölnben

textilüzletben

volt Kürtösön és

(Németország) él,

földje

fia orvos, két

Nagyiratoson.

unokája van.

Erzsébet)

Mennyire voltak

Kürtösön élt.

Neológok voltak, nem
voltak nagyon
vallásosak.

(2) Stern Károly:
munkatáborban
halt meg Segesvár
mellett az 1940-es
években.
1. férje Ungár

Anna (1.

vm.), ? /

Sándor, pesti

házasságából):

Temesvár, 1980-

zsidó meghalt az

Izraelben halt

as évek

első világháború

meg.

után.

Titus (2.

Simedrea

Váradles (Bihar

Eugénia (szül.
Kohn Zseni)

Háztartásbeli

Nem volt vallásos.

2. férje Simedrea házasságából):
Vasile, román

nincs más

nem zsidó

információ

Hol volt a holokauszt idején?
A holokauszt által nem érintett területen, Aradon (Románia)

Mit csinált a háború után?
1950-ben alijázott.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Kohn Móric

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Váradles (Bihar vm.), Sofronya (Arad vm.)

Halálozási hely és idő
Sofronya (Arad vm.), 1918 (az aradi neológ temetőben van eltemetve)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Vendéglőtulajdonos

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
Kohn Móricné (szül. ? Vilma)

Születési hely és idő
Váradles (Bihar vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Sofronya (Arad vm.), Kürtös (1927-től), Arad (1941-től)

Halálozási hely és idő
Arad, 1945 (Románia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Vendéglőjük volt a férjével

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
A holokauszt által nem érintett területen, Aradon (Románia)

Mit csinált a háború után?
Közvetlenül a háború után halt meg 1945-ben.
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