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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Izsák Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1915  

 

Hol élt még? 

Nagyvárad (1925-től), Temesvár (1926–1944, közben:), Bologna (1936–1938), 

Kolozsvár (1938–1940), Szeben (1944–1945), Kolozsvár (1945 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (2 év Bolognában, majd Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

Orvostörténész, egyetemi professzor 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos. Megtartották a főbb zsidó ünnepeket (Pészah, Jom 

Kipur), de világi életet éltek. Csak az interjúalany gyermekkorában volt kóser 

háztartás, később már az sem. Polgári család volt, életmódjuk, öltözködésük is 

ennek felelt meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, olasz, német, francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt besorozott katona.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Bánság, Olt völgye, Dél-Moldva (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte az orvosi egyetemet Kolozsváron, és az orvostörténeti tanszék tanára 

lett.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Latter Hajnal (szül. Izsák Hajnal) 

Izsák Ferenc 

Izsák László 

Izsák Iván 

Márton Ibolya (szül. Izsák Ibolya) 

 

Születési hely és idő 

Hajnal: Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.), 1908  

Ferenc: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1909  

László: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1911  

Iván: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1912  

Ibolya: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1919  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Hajnal: polgári iskola (református) 

Ferenc: középiskola 

László: középiskola 

Iván: nincs adat 

Ibolya: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Hajnal: nincs adat 

Ferenc: nincs adat 

László: író, újságíró, publicista 

Iván: fényképész, festőművész 

Ibolya: varrónő 

 

Hol él/élt?  

Hajnal: nincs adat 

Ferenc: nincs adat 

László: Temesvár 

Iván: nincs adat 

Ibolya: Kanada 
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Hol élt még? 

Hajnal: Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár  

Ferenc: Nagyvárad, Temesvár  

László: Nagyvárad, Temesvár  

Iván: Nagyvárad, Temesvár  

Ibolya: Nagyvárad, Temesvár, Izrael 

 

Gyerekek? 

Hajnal: nincs adat 

Ferenc: nincs adat 

László: nincs adat 

Iván: nincs adat 

Ibolya: egy lány 

 

Halálozási hely és idő 

Hajnal: Haifa, 1964 (Izrael) 

Ferenc: hely ismeretlen, 1983 

László: Temesvár, 1986 (Románia) 

Iván: hely ismeretlen, 1977 

Ibolya: – 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Izsák Sára (szül. Ungár Sára) 

 

Születési hely és idő 

Szilágysomlyó (Szilágy vm.), 1916  

 

Hol élt még? 

Nagyvárad, Temesvár, Kolozsvár 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola 

 

Foglalkozás 

Tisztviselőnő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Izsák György 

Izsák András 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

György: Kolozsvár, 1950 (Románia) 

András: Kolozsvár, 1952 (Románia) 

 

Hol élt még? 

György: Haifa (Izrael) (1980 óta) 

András: Haifa (Izrael) (1981 óta) 

 

Iskolai végzettség 

György: orvosi egyetem (Kolozsvár) 

András: orvosi egyetem (Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

György: orvos 

András: orvos 

 

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

Három unoka 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Izsák Izrael Izsák 

 

Születési hely és idő 

Mezőszabad (Maros-Torda vm.), 1885  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (1900-as évek elejétől), Brassó (középiskola), Ludas (1901-től)), 

Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely (1909-től), Nagyvárad (1925-től), Temesvár 

(1926–1940) 

 

Halálozási hely és idő 

Temesvár, 1940 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskola, Brassó 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő, igazgatósági tag 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Megtartotta a fontosabb zsidó ünnepeket (Pészah, Jom Kipur), 

de világi életet élt. Volt olyan fia, akinek volt bár micvója, és volt olyan fia, akinek 

a bár micvóját sem tartották meg. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Izsák Sára 

 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), 1887 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Marosvásárhelye

n élt. 

Írónő, 

varrónő 

(kézimunka) 

Hajadon Gyermektelen Nincs adat 

Izsák József 

 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Marosvásárhelye

n élt, 

Kistarcsáról 

deportálták 

Tisztviselő Nőtlen Gyermektelen Nincs adat 

Izsák Jenő 

 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), ? / 

Kolozsvár, ? 

 

Kolozsváron élt 

Tisztviselő, 

kereskedelmi 

ügynöksége 

volt 

Református 

feleség: szül. 

Jánosi Anna 

Herczeg Éva (szül. 

Izsák Éva): 

Orvosi egyetem, 

Marosvásárhely. 

1930-as években 

kötött házasságot, 

férjével együtt 

kivándoroltak 

Palesztinába.  

Nincs adat 

Izsák Béla 

 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), ? / 

Marosvásárhely, 

1930-as évek 

Gazdálkodó ? Eszter (?, 

1898– 

Auschwitz, 

1944/5 

/Lengyelország/) 

(1) Izsák István: 

Marosvásárhely, ? 

– Marosvásárhely, 

?, újságíró 

(2) Izsák Katalin: 

Nincs adat 
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Marosvásárhely, ?, 

túlélte az 

auschwitzi 

koncentrációs 

tábort, hazatérése 

után röviddel 

kivándorolt 

Palesztinába. 

Izsák Teréz 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), 1896 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Marosvásárhelye

n élt 

Varrónő 

(kézimunka) 

Hajadon Gyermektelen Nincs adat 

Izsák Gyula Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), 1899 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Magántisztvi-

selő 

Nőtlen Gyermektelen Nincs adat 

Izsák Antónia 

 

 

Mezőszabad 

(Maros-Torda 

vm.), 1904 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Marosvásárhelye

n élt 

Varrónő 

(kézimunka) 

Hajadon Gyermektelen Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Izsák Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Mezőszabad (Maros-Torda vm.), Marosvásárhely (Maros-Torda vm.) (1900-as 

évek elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1914  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó (egy időben ő volt a bíró Mezőszabadon) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a fontosabb zsidó ünnepeket. Zsinagógába csak a 

nagyobb ünnepekkor járt (Ros Hásáná, Jom Kipur, Pészah). „Teljesen közép-

európai divat szerint öltözködtek.” 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1864 

 

Hol élt még? 

Mezőszabad, Marosvásárhely (1900-as évek elejétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, valószínűleg ortodox. Megtartotta a zsidó ünnepeket, és 

rendszeresen, minden szombaton eljárt zsinagógába. Kóser háztartást vezetett. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Izsák Izraelné (szül. Legmann Ráchel) 

 

Születési hely és idő 

Drág (Kolozs vm.), 1884  

 

Hol élt még? 

Budapest (kb. 1894–1898, rokonoknál), Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy 

(1907–1908), Marosvásárhely (1909-től) Nagyvárad (1925-től), Temesvár 

(1926–1957) 

 

Halálozási hely és idő 

Temesvár, 1957 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos. Megtartotta a fontosabb zsidó ünnepeket 

(Pészah, Jom Kipur), de világi életet élt. Csak házassága első éveiben vezetett 

kóser háztartást. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Legmann Miksa 

 

 

Drág (Kolozs 

vm.), ? / 

Kolozsvár, 1930-

as évek 

(Románia) 

Nincs adat ? Eszter, 

valószínűleg 

meghalt a 

deportálás során  

(1) Legmann 

József: feleségével 

együtt túlélte a 

deportálást, 

György nevű 

gyermekük 

Auschwitzban 

született, nem 

sokkal a tábor 

felszabadítása 

előtt. 

(2) Legmann Pál: 

túlélte a 

deportálást.  

Nincs adat 

Deutsch Irén 

(szül. Legmann 

Irén) 

 

Drág (Kolozs 

vm.), ? / Izrael, 

?  

 

Bukarestban élt 

a II. világháború 

előtt, majd 

kivándorolt 

Izraelbe. 

Nincs adat Deutsch ? 

(elváltak még az 

1930-as 

években) 

Gyermektelen Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A holokauszt által nem érintett területen: Temesvár (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Gyermekei tartották el. (A háború alatt lakását elvették, nem kapta vissza a 

háború után sem. Kapott a várostól egy szobát konyhahasználattal.) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Legmann Rudolf 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1856 

 

Hol élt még? 

Drág, Kolozsvár (1925–1938) 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1938 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó (saját és bérelt föld) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Megtartotta a zsidó tradiciókat és ünnepeket.  

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1878 

 

Hol élt még? 

Drág 

 

Halálozási hely és idő 

Drág, 1925 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a zsidó ünnepeket, és rendszeresen, minden 

szombaton eljárt zsinagógába. Kóser háztartást vezetett. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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