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Apa 
 

Ács (Rosenfeld) Sándor 
1887–1944/45 

Anya 
 

Ács (Rosenfeld) Sándorné 
(szül. Sebestyén Leonóra) 

1904–1945 

Apai nagyapa 
 

Rosenfeld Miksa 
Nincs adat 

 

Apai nagyanya 
 

Rosenfeld Miksáné
(szül. Bruck Margit)

?–1933 

Anyai nagyapa 
 

Sebestyén 
(Neufeld) Manó 

?–1933 
 

Házastárs 
 

Pópa György 
1926–2001 

Szamosi Iván 
1926–1998 

Interjúalany 
 

Szamosi Ivánné 
(szül. Rosenfeld [Ács] Mariann) 

1928

Testvérek 
 

Nincsenek 
 

Gyermekek 
 

Hajdú Györgyné 
(szül. Pópa Katalin) 

1956 
Pópa Júlia 

1957 
 

Anyai nagyanya  
 

Sebetyén Manóné 
(szül. Schőn 

Hermina) 
1870–1945 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Szamosi Ivánné (szül. Rosenfeld Mariann) (Ácsra magyarosított 1938-ban.) 

 

 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1928 

 

Hol élt még? 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1928–1941 

 

Iskolai végzettség 

Tanárképző főiskola 

 

Foglalkozás 

Könyvtáros, szerkesztő, könyvkiadó ügyvezető igazgatója 

 

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

gyermekkorában? 

Neológok voltak. Liberális elveket valló, nem vallásos családból származik. 

A nagyünnepeket megtartották. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest, Tata-Tóváros (Komárom-Esztergom vm.), Vértesszőllős 

(Komárom-Esztergom vm.) 

Börtön: Komárom (Csillag-erőd) (Komárom-Esztergom vm.) 

Koncentrációs tábor: Ravensbrück (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

1948–1950: szakiskola-vezető (Terményforgalmi Vállalat, majd Állatforgalmi 

Vállalat) 

1951–1956: kézirat-előkészítő (Szikra Könyvkiadó) 

1957–1991: terjesztési osztályvezető (Gondolat Könyvkiadó) 

1991-től: ügyvezető igazgató (Cicero Könyvkiadó) 

 

 

Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Pópa György 

Szamosi Iván 

 

Születési hely és idő 

György: Pusztaottlaka, 1926 (Románia) 

Iván: Budapest, 1926 

 

Hol élt még? 

György: Szabadkígyós (Békés m.), Budapest, Lakitelek (Bács-Kiskun m.) 

Iván: Budapest 

 

Zsidó származású? 

György: nem (görögkeleti vallású) 

Iván: igen 

 

 

Anyanyelv 

György: magyar 

Iván: magyar 

 

Iskolai végzettség 

György: Mezőgazdasági Főiskola 

Iván: Kandó Kálmán Főiskola 

 

Foglalkozás 

György: agronómus 

Iván: kazánmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

György: Budapest, 2001 

Iván: Budapest, 1998 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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György: öt testvér (Péter, Ferenc, Mária, János, Mihály) (Békés  megye); nincs 

több adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Hajdú Györgyné (szül. Pópa Katalin) 

Pópa Júlia (élettársa: Szilágyi Péter) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Mindkettőt zsidónak nevelték. Vallásos nevelést nem kaptak. A háborús időkről 

nem meséltek nekik. 

 

Születési hely és idő 

Katalin: Budapest, 1956 

Júlia: Budapest, 1957 

 

Hol élt még? 

Katalin: – 

Júlia: – 

 

Iskolai végzettség 

Katalin: egyetem (bölcsészkar, angol szak) 

Júlia: egyetem (közgazdasági egyetem) 

 

Foglalkozás 

Katalin: középiskolai tanár 

Júlia: közgazdász, külkereskedő, gyártásvezető 

 

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

Katalin: fiú, Hajdú Tamás (Budapest, 1980), programozó, nőtlen. 

Júlia: két lány, Sára (Budapest, 1990) és Lili (Budapest, 1991). 
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Apa 

 

Teljes név 

Ács Sándor (Rosenfeldről magyarosított 1938-ban) 

 

Születési hely és idő 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1887 

 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Dachau (Németország) vagy Auschwitz (Lengyelország), 1944. december 16. 

után 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Nagykereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A m. kir. honvédségben, 7 évet töltött hadifogságban Krasznojarszkban (Szibéria, 

Szovjetunió) 

 

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? 

Fabriczky 

Hermanné (szül. 

Rosenfeld Irén) 

Nagykőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), ? / 

Budapest, 1948 

 

Savanyító- és 

szikvízüzem-

tulajdonos 

Fabriczky 

Herman 

Ilona, Margit Nem voltak 

vallásosak. 

Rosenfeld Gyula Nagykőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), ? / 

Budapest, 1950 

Ügyvéd Ilona, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Rosenfeld Klára 

(szül. 1926), 

Auschwitzban halt 

meg. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Rosenfeld István   Nagykőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), ? / ?, 

1944/5 

Fülöpszálláson 

élt (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 

koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

Szatócs 

 

Koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

Ibolya (örökbe 

fogadott gyerek), 

nincs több adat 

Nincs adat 

Rosenfeld Pál       Nagykőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), ? / 

?, ?             

Kereskedő       Margit (nem volt 

zsidó)                  

Imre                      Nem voltak vallásosak 

         

Rosenfeld Imre     Nagykőrös (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), ? / ?, ?  

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

Bujkálás: Budapest, Tata-Tóváros, Vértesszőlős 

Börtön: Komárom, Csillag-erőd  

Koncentrációs tábor: Dachau (Németország) vagy Auschwitz (Lengyelország) 

(valamelyik táborban meghalt) 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Rosenfeld Miksa 

 

Születési hely és idő 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1928 előtt 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gyümölcs- és zöldség-nagykereskedés tulajdonosa 

 

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 idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Rosenfeld Miksáné (szül. Bruck Margit) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1933 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, a nagyünnepeket tartották meg, akkor zsinagógába mentek. 

 

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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Anya 

 
Teljes név 

Ács Sándorné (Rosenfeldből magyarosított 1938-ban) (szül. Sebestyén Leonóra) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1904 

 

Hol élt még? 

Nagykőrös (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Ravensbrück, 1945 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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.) 
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Név Szül./hal. Hely 

és idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Sebestyén Ernő    

 

Budapest, 1895 / 

Budapest, 1984 

Háború előtt: 

a Rosenfeld 

nagykeresked

ést képviselte 

Németország

ban, a háború 

után ügyvéd 

volt. 

Hirsch Erzsébet, 

1984-ben halt 

meg 

Nem voltak. Nincs adat 

Kertész Miksáné   

(szül. Sebestyén 

Lili) 

Budapest, 1901 / 

Budapest,1930 

Vérmérgezésben 

halt meg. 

Háztartásbeli 

 

Kertész Miksa 

 

Nem voltak. Nincs adat 

Sebestyén Lajos   

 

 

Budapest, 1908 / 

Ukrajna, 1944 

(munkaszolgálat) 

Budapesten élt. 

A Rosenfeld 

nagykeresked

ést képviselte 

Németország

ban, majd  

kb. 1940-től 

déligyümölcsü

zlete volt 

Budapesten. 

 

Wollák Magda, 

1944/45-ben a 

Dunába lőtték.  

Nem voltak. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest, Tata-Tóváros, Vértesszőlős 

Börtön: Komárom, Csillag-erőd  

Koncentrációs tábor: Ravensbrück (Németország) (ott meghalt) 

 

 

 15



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Sebestyén Manó (Neufeldről magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Homonna (Zemplén vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1933 

 

Iskolai végzettség 

Tanárképző főiskola 

 

Foglalkozás 

Kereskedelmi iskolai igazgató és törvényszéki írásszakértő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Alexander 

Manóné (szül. 

Neufeld Hanna)   

 

?, ? / 

koncentrációs 

tábor, 1944/45 

 

Sátoraljaújhelye

n éltek. 

Nincs adat Alexander Manó, 

koncentrációs 

táborban halt 

meg. 

(1) Alexander 

Ödön és (2) 

Alexander Elza: 

mindkettőt 

deportálták, de 

hazajöttek, 1956-

ban disszidáltak 

Izraelbe, Ödön 

később 

továbbment az 

USA-ba. 

(3) Alexander 

Ilona, férje 

Szerencsen volt 

orvos. A családot 

deportálták, 

elpusztultak. 

(4) Alexander 

Ernő, felesége 

Margit, fia György, 

a családot 

deportálták, 

elpusztultak. 

(5) Alexander 

Sándor, felesége 

Cora. 

Koncentrációs 

táborban 

pusztultak el. 

(6) Alexander 

Dudus. 

Ők voltak a családban 

a legvallásosabbak. 
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Koncentrációs 

táborban pusztult 

el a feleségével 

együtt, 

nincs több adat 

róluk.  

Neufeld Frida Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Neufeld Teréz Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat         

További 9 

testvér, akikről 

nincs adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Sebestyén Manóné (szül. Schőn Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Veszprém (Veszprém vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Ravensbrück, 1945 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Tanítónőképző 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

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? 

Messinger 

Józsefné (szül. 

Schőn Szera) 

 

 

Budapest 

1880 / ?, ? 

Háztartásbeli 

 

Messinger József Kármán Andorné 

(szül. Messinger 

Erzsébet), 

gyermekei: 

Kármán György 

(1933) és 

Júlia (1938) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest, Tata-Tóváros, Vértesszőlős 

Börtön: Komárom, Csillag-erőd  

Koncentrációs tábor: Ravensbrück (Németország) (ott meghalt) 
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