Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Marmorstein
Emánuel
? –1916

Marmorstein
Emánuelné
(szül. ?)
? – 1910-es évek

Klein ?
?–?

Klein ?-né (szül.
Féder Franciska)
1855–1944

Apa

Anya

Molnár (Steiner) Albert
1888–1943

Molnár Albertné
(szül. Klein Regina)
1889–1912

Testvérek
Molnár András
1911–1986
Czitrom Anna
(szül. Molnár Anna)
1912–1999

Házastárs
Interjúalany
Kósa Alice
(szül. Molnár Alice)
1909

Kósa Jenő
1905–1988

Gyermekek
Kósa Alpár
1931
Dézsi Judit
(szül. Kósa Judit)
1945–1999

1

Az interjúalany és családja
Teljes név
Kósa Alice (szül. Molnár Alice) (zsidó név: Szure)

Születési hely és idő
Nagyborosnyó (Háromszék vm.), 1909

Hol élt még?
Sepsiszentgyörgy (1912–1929), közben Brassó (kereskedelmi iskola, kb. 1923–
25); Nagyborosnyó (1929–1930); Sepsiszentgyörgy (1930–1934); Brassó (1934–
1935); Sepsibükszád (1935–1938); Brassó (1938–1940); Sepsiszentgyörgy
(1940 óta)

Iskolai végzettség
4 év gimnázium (a 8 osztályosból), 2 év kereskedelmi iskola (Brassó)

Foglalkozás
A háború előtt: néhány éven át lényegében ő vezette férje szatócsboltját.
A háború után: 6-7 évig dolgozott könyvelőként (1952–1959 között), egyébként
háztartásbeli volt.
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Nagyanyja nevelte, ő kóser háztartást vezetett, parókát viselt. Kósa Alice nem
tartotta a hagyományokat, de Jom Kipurkor elment a zsinagógába. 1938 körül
kikeresztelkedett, formálisan református lett, de nem foglalkozott vallási
problémákkal.
Anyanyelv
Magyar
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, román (ért jiddisül, tanult még franciául, latinul, angolul, eszperantót)

Hol volt a holokauszt idején?
1938-ban áttért reformátusnak, ennek alapján kivételezett volt (erről lásd az
interjúban)

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeli volt ugyan, de szemfelszedéssel és más munkákkal egészítette ki
férje jövedelmét. 6-7 év munkaviszonya is volt (könyvelő).

3

Testvérek
Teljes név
Molnár András (Feleség: Schwartz Piroska, Gyergyószentmiklós, túlélte a
koncentrációs tábort; Pozsonyban halt meg lánya családjánál.)
Czitrom Anna (szül. Molnár Anna) (Házasságkötés: 1932) (Férj: Czitrom Ferenc,
kereskedő.)
Születési hely és idő
András: Nagyborosnyó (Háromszék vm.), 1911
Anna: Nagyborosnyó (Háromszék vm.), 1912

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
András: kereskedelmi iskola (4 év gimnázium a 8 osztályosból
Sepsiszentgyörgyön, majd Szatmárnémetiben estin a kereskedelmi iskola)
Anna: 4 polgári vagy 4 év gimnázium (a 8 osztályosból) (Sepsiszentgyörgy)
Foglalkozás
András: a háború előtt: nagymama sógorának nagykereskedésében alkalmazott;
majd felesége üzletét vezette Gyergyószentmiklóson; a háború után: főkönyvelő
Anna: háztartásbeli
Hol él/élt?
András: Sepsiszentgyörgy (1947-től)
Anna: ? (Izrael) (A háború után vándorolt ki a férjével együtt.)

Hol élt még?
András: Szatmárnémeti (1925–?); Gyergyószentmiklós (?– kb. 1945-ig),
Csíkszereda (kb. 1945–47)
Anna: Brassó
Gyerekek?
András: Ágnes (szül. Sepsiszentgyörgy, 1947 /Románia/); Pozsonyba ment
férjhez anyja egy lágerbeli társának a fiához.
Anna: nem volt gyermeke.
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Halálozási hely és idő
András: Sepsiszentgyörgy, 1986 (Románia)
Anna: Izrael, 1999
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Házastárs
Teljes név
Kósa Jenő (Házasságkötés: 1930) (A férj apja jómódú tímármester volt saját
műhellyel; református család)

Születési hely és idő
Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.), 1905

Hol élt még?
Brassó (1934–1935); Sepsibükszád (1935–1938); Brassó (1938–1940);
Sepsiszentgyörgy (1940-től haláláig)

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Gimnázium

Foglalkozás
A háború előtt: kb. 1923–29 között apja műhelyében dolgozott, majd testvérével
volt közös kereskedése, majd 1934-35-ben raktárfőnök (Brassó, angró raktár,
alkalmatlanság miatt fölmondtak neki), 1935–40 között önálló kereskedő
(szatócs), de az üzletet lényegében a felesége vitte; 1940-ben, a visszacsatolt
Sepsiszentgyörgyön az akkor fölállított szolgabírói hivatalban kapott tisztviselői
állást.
A háború után: irodai alkalmazott
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Halálozási hely és idő
Sepsiszentgyörgy, 1988 (Románia)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Kósa ? (fiú): meghalt az első világháborúban
Kósa Árpád: tímár Sepsiszentgyörgyön, volt felesége
Kósa László (1905–?): kereskedő, volt felesége
?-né (szül. Kósa Rózsa): volt férje
lány
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Gyermekek
Teljes név
Kósa Alpár
Dézsi Judit (szül. Kósa Judit)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem

Születési hely és idő
Alpár: Sepsiszentgyörgy, 1931 (Románia)
Judit: Sepsiszentgyörgy, 1945 (Románia)

Hol élt még?
Alpár: Marosvásárhely (közben Németország 1989-ben, rövid ideig, nem kapott
letelepedési engedélyt); Sepsiszentgyörgy
Judit: Brassó (egyetemi évek), Marosvásárhely (kb. 1968-tól haláláig)
Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
Alpár: középiskola
Judit: egyetem (faipari mérnöki szak, Brassó)

Foglalkozás
Alpár: futballbíró
Judit: mérnök, tanár

Halálozási hely és idő
Judit: Marosvásárhely, 1999 (Románia)
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Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Alpár: 1. házasság: Alpár (1955); 2. házasság: Iringó (1977 körül) és Zsombor
(1978 körül). Mindhárman Németországban élnek, még 1989 előtt hagyták el
Romániát.
Judit: József Iván (Marosvásárhely, 1972), Bukarestben tanult az amerikai
egyetemen idegenforgalmi szakon. Ma Sepsiszentgyörgyön él, házas, van egy fia;
Szabolcs (Marosvásárhely, 1975), bútorgyárban faipari mérnök, nem házas, van
egy lánya
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Apa

Teljes név
Molnár Albert
(Születésekor a bábasszony tévedésből az anyai nagynéni családnevét, a
Steinert, regisztráltatta. Steinerről Molnárra magyarosította még a
házasságkötése előtt, az 1900-as években)
Születési hely és idő
Budapest mellett (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1888 (Életvitelszerűen nem élt itt.)

Hol élt még?
Nagyborosnyó

Halálozási hely és idő
Nagyborosnyó, 1943 (Magyarország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Fakereskedő

Mennyire volt vallásos?
Nem tartotta a vallást, nem tudott olvasni héberül.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Magyar kir. Honvédség, Budapesten segédszolgálaton

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?

Molnár Izsó (öcs)

?, ? / Brassó, ?

Gyári

Molnár Izsóné

(1) Molnár Luci

(Marmorsteinről

(a háború után)

tisztviselő

(szül. Steiner

(szül. Rákospalota,

magyarosította

(Románia)

Rákospalotán, Irma), első

nagykorúsága

Rákospalotán élt

majd szatócs

unokatestvére (a

Jeruzsálemben él;

elérésekor, de

a feleségével,

Nagyborosny

két anya testvér

(2) Molnár Klára

még nőtlen

majd

óban,

volt);

(szül. Rákospalota,

kocsmáros

Brassóban

1912), Brassóban

Brassóban

(Románia) halt

halt meg;

meg a háború

(3) Molnár Gábor,

után.

(szül.

korában, az 1900 visszaköltöztek
körüli években.)

Nagyborosnyóra,

Mennyire voltak

onnan Brassóba.

Nincs adat

1912),

Nagyborosnyó,
1923),
Jeruzsálemben él
?-né (szül.

?, ? /?, ?

Marmorstein

Budapesten éltek

Háztartásbeli

Volt férje, de

(1) ? Tiborné

nincs adat

(szül.? Ibolya;

Nincs adat

Budapest, 1910-es

Berta) (húg)

évek eleje),
matematikus,
egyetemi tanár
(2) Bogdán
Istvánné (szül. ?
Aliz; Budapest,
1913), lánya
Bogdán Éva
Nussbaum Margit ?, ? /?, ?
(szül.

Nagyborosnyón

Marmorstein

élt

Háztartásbeli

Nussbaum

Nem volt

Nem volt vallásos

Nem volt

Nem volt vallásos

Nem volt

Nem volt vallásos

Nándor

Margit) (húg)
Marmorstein

?, ? /?, ?

Róza (húg)

Nagyborosnyón

Háztartásbeli

Nem volt
házastársa.

élt
Friedenthál

?, 1891 körül /?,

Háztartásbeli

Friedenthál
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Nándorné (szül.

?

Marmorstein Iza

Nagyborosnyón

vagy Gizella)

majd Brassóban

(húg)

élt

Nándor

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Marmorstein Emánuel

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Nagyborosnyó

Halálozási hely és idő
Nagybacon (Háromszék vm.), 1916 (Nem lakott életvitelszerűen Nagybaconban,
menekülés közben halt meg, betegségben.)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Péksége volt

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat
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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
Marmorstein ?

?, ? /?, ?

Mennyire voltak
vallásosak?

Háztartásbeli

(fiú)

Volt felesége

?-né Marmorstein

A nagyünnepeket

Gizella, üzletük

megtartották.

volt Feldobolyban,
majd Málnáson,
gyerekei: Ella és
Jolán

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Marmorstein Emánuelné (szül. ?)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen(Budapest környékéről származott, házasság révén került
Nagyborosnyóra, Háromszék vm.-be), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Nagyborosnyó

Halálozási hely és idő
Nagyborosnyó (Háromszék vm.), 1910-es évek

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat

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?

Háztartásbeli

Steiner ?

Molnár Izsóné

Steiner ?-né

?, ? /?, ?

(szül. ?)

Budapest mellett

(szül. Steiner

élt

Irma)

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Molnár Albertné (szül. Klein Regina) (Házasságkötés: 1908 körül)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1889

Hol élt még?
Bukarest (?–1903), Párizs (1903–?), Nagyborosnyó

Halálozási hely és idő
Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.), 1912

Iskolai végzettség
4 év gimnázium (a 8 osztályosból) Bukarestben, francia apácáknál

Foglalkozás
Háztartásbeli

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?

Féltestvére

?, ? / ?, ?

Férfiszabóüzle Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(anyja első

Fiatalon elment

te volt.

házasságából):

Párizsba, ott élt.

Fritz Ernst Röhm, Nincs adat

Nincs adat

Sternbach Vilmos
(Viliám)

Nincs adat

Fritz Ernst

?, ? / ?, ?

Röhmné (szül.

Párizsban

Párizsban

Klein Berta)

ismerkedtek

főpincér volt

(nővér)

meg, de
Frankfurt am
Mainban éltek

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Klein ? [Mindössze annyi tudható róla, hogy élt Fogarason, és látszerész volt.]

Anyai nagyanya
Teljes név
Féder Franciska (Első házasságban: Sternbach ?-né, férj jóval idősebb volt nála,
étterme volt Fogarason, jómódú volt, néhány év házasság után meghalt; második
házasságban: Klein ?, tőle elvált. )
Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1855

Hol élt még?
Fogaras, Bukarest, Sepsiszentgyörgy

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kóser kifőzdéje volt Bukarestben, cukorkát árult Sepsiszentgyörgyön
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Mennyire volt vallásos?
Parókát hordott, sakternél vágatta a háziszárnyasokat, kóser háztartást vezetett.

Anyanyelv
Jiddis

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

Mennyire voltak
vallásosak?

(1) Halmos ?-né

Status quo hitközségi

Sepsiszentgyörg

(szül. Hartmann

tagok

yön laktak

Pepi), Uzonban

Hartmann ?-né

?, ? /?, ?

(szül. Féder
Teréz)

Háztartásbeli

Hartmann ?

laktak, férje szabó,
gyerekeik: Margit,
Gizella, Béla,
meghaltak a II.
világháború alatt;
(2) Hartmann
Hermán;
(3) ? Baruchné
(szül. Hartmann
Zseni), meghalt
1912-ben,
gyermeke, Sándor,
meghalt a II.
világháború alatt
(anyja halála után
nagynénje,
Halmosné
nevelte);
(4) Frank
Sándorné (szül.
Hartmann Regina)
– őt anyja
testvére, Kende
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Cecília nevelte,
rőfösboltjuk volt
Sepsiszentgyörgyö
n, gyerekeik:
Frank Eugénia
(Áginak nevezték)
és Frank Ernő
(szül. 1910,
gyógyszerész volt)
– (volt felesége és
kisfia) – az egész
Frank család
meghalt a
deportálásokban
?-né (szül. Féder

?, ? /?, ?

Gizella)

Sepsiszentgyörg

Háztartásbeli

Kereskedő

Nem voltak

Status quo hitközségi
tagok

yön éltek
Kende Józsefné

?, ? /?, ?

Fűszerüzlete

(szül. Féder

Sepsiszentgyörg

volt

Cecília)

yön éltek

Kende József

Nem volt, örökbe

Status quo hitközségi

vették Hartmann

tagok

Reginát
(Hartmanné Féder
Teréz lányát)
Schönberger

(1) Schönberger

Szatmárnémetib

Dávid, rőfös

Hendrik, szülei

en éltek

nagykereskedése

üzletét vezette;

volt

(2) Schönberger

Schönberger

?, ? /?, ?

Dávidné (szül.
Féder Mária)

Háztartásbeli

(húg)

Ortodoxok voltak

Rózsa;
(3) Schönberger
Ilonka (Hánele)

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Sepsiszentgyörgy, Szászrégen
Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt)
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