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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Izsák Márton 

 

Születési hely és idő 

Galócás (Csík vm.), 1913 

 

Hol élt még? 

Petele (Maros-Torda vm.) (gyermekkor, rövid ideig), Marosvásárhely (1918-tól), 

közben: Budapest (tanulmányok, kb. 5 év az 1930-as években); Bukarest (1940-

es évek eleje, majd 1944 decemberétől 1945 nyara) 

 

Iskolai végzettség 

Iparművészeti Iskola (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Szobrászművész, alapítója és 25 éven át igazgatója volt a Művészeti Iskolának 

(középiskola). Számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt, önálló kiállításai 

is voltak, 30 éven át volt a Képzőművészeti Szövetség elnöke. 

 

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

gyermekkorában? 

Mérsékelten vallásos családból származik. Nagyapja tanította héberül imádkozni. 

A családban tartották a szombatot és az ünnepeket, szombaton olykor elment 

apjával és fiútestvéreivel a zsinagógába, a nagyünnepeken az egész napot ott 

kellett töltenie. Járt egy évet héderbe. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román 

 2



 3

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

2 hónapig volt katona 1934-ben a román hadseregben. (Vett a hadseregnek egy 

lovat, ennek fejében leszerelték. Akkoriban egyébként a kisebbségieket – 

magyarokat és zsidókat – nem képezték ki, nem kaptak fegyvert, munkára fogták 

őket.) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (1942–1944): Nagybánya (Szatmár vm.), Máramarossziget 

(Máramaros vm.), Kassa (Abaúj-Torna vm.), Ukrajna 

 

Mit csinált a háború után? 

1949-ben megszervezte a Művészeti Iskolát, dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Izsák Dezső 

Hirsch Rozália (szül. Izsák Rozália) 

Izsák Béla 

 

Születési hely és idő 

Dezső: Galócás (Csík vm.), 1912   

Rozália: Galócás (Csík vm.), 1914 

Béla: Galócás (Csík vm.), 1919 

 

Anyanyelv 

Dezső: magyar 

Rozália: magyar 

Béla: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Dezső: elemi iskola  

Rozália: 4 gimnáziumi osztály (a 8 osztályos gimnáziumból) 

Béla: befejezetlen jogi egyetem (a háború után) 

 

Foglalkozás 

Dezső:  textilkereskedő 

Rozália:  II. világháború előtt: az ékszerész férj üzletében eladó volt, majd  

            apja halála után a fűszerüzletet vezette.  

  II. világháború után: különböző üzletekben volt pénztáros.  

Béla:   II. világháború után: a Securitaténál dolgozott, amikor 1948-ban a 

  zsidókat és a magyarokat kitették onnan, szakszervezeti tisztviselő 

  lett, majd a bátyja vezette textilboltban dolgozott.  

 

Hol él/élt?  

Dezső: Tivon (Izrael) 

Rozália: Marosvásárhely 

Béla: Marosvásárhely 

 

Hol élt még? 

Dezső: Marosvásárhely 

Rozália: – 

Béla: – 
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Gyerekek? 

Dezső: három gyermeke volt. Az első meghalt Auschwitzban. Fia, Péter a II. 

világháború után született, mentőorvos, Izraelben él, felesége nem zsidó. Lánya, 

Gabriella, mérnök, Kanadában él (férj román zsidó, szintén mérnök, vallásos). 

Rozália: lánya volt, meghalt Auschwitzban.           

Béla: lánya meghalt Auschwitzban, fia Róbert mérnök, Torontóban él. 

 

Halálozási hely és idő 

Dezső: Tivon, 1987 (Izrael) 

Rozália: Marosvásárhely, 2000 (Románia)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Izsák Rozália (szül. Seidler Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1919 

 

Hol élt még? 

Budapest (1 év, tanulmányok), Bukarest (többször: 1930-as évek végén, 1940-

es évek elején) 

 

Zsidó származású? 

Igen (A háború alatt Auschwitzba került, onnan egy repülőgépgyárba vitték 

munkára. Szüleit és többi rokonát – bátyja kivételével – elpusztították 

Auschwitzban.)  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi kozmetika (Budapest, 1930-as évek) 

Egyetem (kolozsvári egyetem, angol–francia–orosz szak, levelezőn, 1945 után) 

 

Foglalkozás 

Nyelvtanár (Református Kollégium, orvosi egyetem, Színészeti Főiskola) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1990 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Seidler József (1921–1980-as évek): Marosvásárhelyen (Maros-Torda vm.) 

született, kereskedelmi ügynök. A háború alatt munkaszolgálatos volt. 

Közvetlenül a háború után kiment Palesztinába a feleségével együtt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermek. 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Izsák Jakab 

 

Születési hely és idő 

Galócás (Csík vm.), 1880-as évek  

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely (kb. 1918-tól, miután leszerelt) 

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1940-es évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Református Kollégium, de nem érettségizett 

 

Foglalkozás 

Kezdetben tisztviselő, majd az I. világháború után fűszerüzlete volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Istenhívő volt, minden héten eljárt a zsinagógába. Az ünnepeket megtartották, 

kóser háztartást vezettek. A gyerekeket megtanították héberül imádkozni. A 

neológ zsinagógába jártak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Osztrák–Magyar Monarchia hadserege (82-es székely ezred), az I. világháború 

előtt 4 év, ebből 2 év sorkatonaság Bécsben. Négy évig volt a fronton az I. 

világháborúban, tiszthelyettesként szerelt le 8 év katonáskodás után 

(kitüntetései: Nagy Ezüst, Kis Arany). 

 

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? 

?-né (szül. Izsák 

Berta) 

 

 

Galócás (Csík 

vm.), ? / ?, ? 

Nincs adat Szabó volt. Nincs adat Nincs adat 

Izsák Adolf 

 

 

Galócás (Csík 

vm.), ? / Izrael, 

évszám 

ismeretlen 

Szabó Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Izsák ? 

(fiútestvér) 

 

Galócás (Csík 

vm.), ? / ?, ? 

(Temesváron élt) 

Tisztviselő Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Izsák József 

 

Születési hely és idő 

Galócás (Csík vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

Marosvásárhely  

 

Halálozási hely és idő 

Marosvásárhely, 1933 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, írt, olvasott héberül, tanította az unokáit (interjúalanyt) is. 

Szakálla volt, pajesze valószínűleg nem volt, “rendes öltözetben járt, mint a 

többiek”. Az ortodox zsinagógába járt. 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat  

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Galócás (Csík vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Izsák Jakabné (szül. Friedman Vilma) 

 

Születési hely és idő 

Petele (Maros-Torda vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Galócás (férjhezmenetele után), Marosvásárhely (kb. 1918-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Trafikjogot kapott az első világháború alatt férje magas katonai kitüntetésének 

köszönhetően. A trafikot fűszerüzletté “fejlesztette”. A háztartás mellett dolgozott 

az üzletben is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Istenhívő volt, de csak a nagyünnepeken járt el a zsinagógába. A szombatot és az 

ünnepeket megtartották, kóser háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Jiddis, de magyarul beszéltek. 
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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? 

? –né (szül. 

Friedman Elvin) 

 

 

Petele (Maros-

Torda vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

Dolgozott a 

boltban. 

Kocsmája és egy 

kis boltja volt, 

pár hold földjük 

is volt. Peteléről 

beköltöztek 

Marosvásárhelyre

. A férj is 

meghalt 

Auschwitzban, 

évszám 

ismeretlen. 

Lány + vő + unoka 

meghalt 

Auschwitzban 

(Lengyelország).  

Nincs adat 

? Eszter (szül. 

Friedman Eszter) 

 

 

Nincs adat Nincs adat Pék volt, 

Marosvásárhelye

n laktak. 

Lány: meghalt 

Auschwitzban. 

Nincs adat 

Rabiner Fáni 

(szül. Friedman 

Fáni) 

 

 

?, ? / Izrael, ? Nincs adat Villanyszerelő 

volt. 

Marosvásárhelye

n éltek. 

Cionista volt. 

Családjával (6 

gyermekével) 

együtt kiment 

Palesztinába. 

Hét gyerek:  

1 lány nyomdász 

Szerén: varrónő 

Éva: varrónő 

2 (fiú) 

villanyszerelő 

1 (fiú) lakatos 

Helén: újságíró 

(kiment a 

Szovjetunióba, és 

nyoma veszett). 

Nem voltak 

vallásosak. 

Friedman Mózsi 

 

 

Nincs adat Lakatos Nincs adat Friedman Mózsi 

leszármazottai 

Izraelben élnek. 

Nincs adat 

Friedman József 

 

 

Nincs adat Lakatos Nincs adat Friedman József 

leszármazottai 

Izraelban élnek. 

Nincs adat 

Friedman Vilmos Nincs adat Súlyosan 

megsebesült 

az első 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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világháborúba

n, ágyhoz 

kötött beteg 

volt, 

Marosvásárhe

lyen élt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), téglagyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Friedman ? 

 

Születési hely és idő 

Petele (Maros-Torda vm.), 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Petele, 1920-as évek (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (“relatíve művelt ember volt”) 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak nagyon vallásosak, az ünnepeket azonban megtartották, és kóser 

háztartást vezettek.  

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Petele (Maros-Torda vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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