
 
 
 

Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Ács Sándor (Zimmermann Sámuel) 
 1886–1949 

Anya 
 

Ács Sándorné  
(szül. Bokor Piroska) 

1896–1990 

Apai 
nagyapa 

 
Zimmermann 

Herman 
?–1930 

 

Apai 
nagyanya 

 
Zimmermann 

Hermanné 
(szül. Kaczer 

Rozália) 
?–? 

Házastárs 
 

Pór Endre 
1914–1955 

Interjúalany 
 

Pór Endréné  
(szül. Ács Éva Magdolna) 

1923. 

Testvérek 
 

lány 
(férjezett) 

1926 

Gyermekek 
 

lány  
1946 
fiú  

1948

Anyai 
nagyanya  

 
Bokor (Breuer) 

Lajosné 
(szül. László Etel) 

1873–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Bokor  (Breuer) 

Lajos 
?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Pór Endréné (szül. Ács Éva Magdolna) 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1923 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

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

gyermekkorában? 

A szülői család nem volt vallásos, csak az őszi ünnepeken jártak el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Budapesten, hamis papírokkal 

 

Mit csinált a háború után? 

Az OTP-nél dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Lány (férjezett) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1926 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Balett-tanár 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Két lány 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Pór Endre (Házasságkötés: 1944) (Apja malomigazgató volt.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen (Családjával együtt 1919-ben áttért református hitre.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1955 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Pór Éva (1916–1934) 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lány 

Fiú 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Egyik sem tekinti magát zsidónak. 

 

Születési hely és idő 

Lány: Budapest, 1946 

Fiú: Budapest, 1948 

 

Hol élt még? 

Lány: – 

Fiú: Leningrád (Szovjetunió), ott járt egyetemre 

 

Iskolai végzettség 

Lány: egyetem 

Fiú: egyetem 

 

Foglalkozás 

Lány: kutató, lapszerkesztő 

Fiú: atomfizikus 

 

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

Lány (férj zsidó származású, nem vallásos): egy fiú (vegyészmérnök), egy lány 

(egyetemre jár, 3 gyereke van)  

Fiú (két házasság, egyik feleség sem zsidó származású): egy fiú (még nem 

iskolás) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Ács Sándor (1910–1914 közötti években magyarosított Zimmermann Sámuelről) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1886 

 

Hol élt még? 

Brassó, Nagyvárad, Budapest (1919-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (Brassó) 

 

Foglalkozás 

Magánzó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kevéssé. Bizonyos társaságokban letagadta, hogy zsidó. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, 1914–1918 (számos kitüntetése volt), főhadnagyként 

szerelt le. 

 

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? 

Zimmermann 

Gyula 

 

 

Marosvásárhely  

(Maros-Torda 

vm.), 1893/  

Izrael, 1990 

Az 1960-as 

években ment ki 

Izraelbe. 

Vegyészmérn

ök 

Nincs adat Nincs adat Neológ 

Zimmermann 

Ödön 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1895/ 

Izrael, 1995 

Az 1960-as 

években ment ki 

Izraelbe. 

Vegyészmérn

ök 

Nincs adat Nincs adat Neológ 

Zimmermann 

Lajos 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), 1900/ 

Arad, 1933 

(Románia) 

Bőrkereskedő Nincs adat Nincs adat Ortodox 

Zimmermann 

Guidó 

 

 

Marosvásárhely 

(Maros-Torda 

vm.), ? / 

Uruguay, ? 

Még a háború 

előtt kivándorolt. 

Bőrkereskedő Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Zimmermann 

Erzsébet 

Nincs adat 

? – 1944/5 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

? (lány) 

 

Nincs adat 

? – 1944/5 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Budapesten, saját lakásában, nem csillagos házban (részleteket lásd az 

interjúban)   

 

Mit csinált a háború után? 

Betegeskedett, meghalt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Zimmerman Herman 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat (vagy ő, vagy a szülei jöttek Lembergből Erdélybe) 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Helység ismeretlen (Erdély), 1930 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Asztalos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox 

 

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? 

Korábban meghalt. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Zimmermann Hermanné (szül. Kaczer Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Ács Sándorné (szül. Bokor Piroska) (Házasságkötés: 1922) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1896 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1990 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári + 1 év kereskedelmi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket tartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 15



 16

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? 

Fóti (Fischer) 

Lászlóné (szül. 

Bokor Erzsébet) 

 

Budapest, 1899 

Budapest, 1985 

Háztartásbeli Fóti (Fischer) 

László (?, ? – 

Budapest, 1980), 

cipőpasztagyáros 

(Koh-i-noor) 

Tamás (sz. 1924) 

Munkaszolgálatosk

ént Borban volt, 

túlélte, 1956-ban 

disszidált, nincs 

több adat.   

András (sz. 1938 

/?/), 1956-ban 

disszidált, nincs 

több adat. 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Budapesten saját lakásában, nem csillagos házban (voltak antedatált papírjai 

arról, hogy református hitre tért át; részleteket lásd az interjúban). 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Bokor Lajos (1896 körül magyarosított Breuerről)  

Lényegében a gyerekek megszületése után különköltöztek, a nagymama 

hazaköltözött a két lányával a szüleihez (azaz a dédszülőkhöz), a továbbiakban az 

ő háztartásukban élt. Az nagyapa korán meghalt, semmilyen adat nincs róla. 

 

 
 
 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Bokor (Breuer) Lajosné (szül. László Etel) (Apja magyarosított Lővyről Lászlóra) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1873 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 
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Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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? 

László Erzsébet Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Budapest, csillagos ház (Wesselényi u. 75.) (ott halt meg 1944-ben, 

betegségben) 
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