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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Rosenfeld Márton 
1892–1979  

Anya 
 

Rosenfeld Frida 
(szül. Lustig Frida) 

1901–1970 

Apai 
nagyapa 

 
Rosenfeld 

Dávid 
?–1921 

Apai 
nagyanya 

 
Rosenfeld 
Dávidné 

(szül. ? Etelka) 
?–? 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Lustig Jenőné Lustig Jenő 
(szül. ? Ilona) ?–1970-es évek 

?–1960-as évek 
 

Gyermekek 
 

Roşeanu, Vladimir 
1952 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Házastárs 
 Interjúalany 

Roşeanu, Rodica  
(szül. Teodoru, 

Rodica) 
Roşeanu, Oscar 

(Rosenfeld Oszkár) 
1926 1923
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Roşeanu, Oscar (1947-ben románosított Rosenfeld Oszkárból) 

 

Születési hely és idő 

Petrozsény, 1923 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Nagyszeben (kb. 1939–1940, középiskola); Bukarest (1944–1947, egyetemi 

évek); Déva (1948–49); Konstanca megye (1949–1950); Bukarest (1950 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, kémia szak (Bukarest) 

 

Foglalkozás 

1947–1948: tanár (Petrozsény) 

1948–1949: megyei tanfelügyelő (Déva) 

1949–1950: közoktatásügyi tanfelügyelő a Duna–Fekete-tenger Csatornánál 

(Konstanca megye) 

1950–1951: főtanfelügyelő (Közoktatási Minisztérium, Bukarest) 

1952–1960: Állami Ellenőrző Bizottság tagja (Bukarest) 

1961–1964: aligazgató (Fővárosi Tanfelügyelőség)  

1964–1985: kémiatanár (Bukarest) 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők vallásosak voltak, de nem nagyon. Zsidó nevelésben részesült, otthon 

jiddisül beszéltek. Megtartották a nagyünnepeket, és ilyen alkalmakkor elmentek 

a zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Román anyanyelvűnek vallja magát.  
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Arad és Déva mellett, valamint Moldvában. 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanfelügyelő volt és kémiatanár, 1986-ban vonult nyugdíjba. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Roşeanu, Rodica (szül. Rodica Teodoru) (Házasságkötés: 1951) 

 

Születési hely és idő 

Krajova, 1926 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Bukarest 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Román 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, filozófia szak (Bukarest) 

 

Foglalkozás 

Tanár (1957-ig főiskolán, utána középiskolában) 
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Halálozási hely és idő 

Még él 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Teodoru, Mihai (Krajova, ? – Bukarest, 2004): orvos volt, felesége is orvos volt. 

Fia történelem szakot végzett Bukarestben, majd elment az Egyesült Államokba. 

A Columbia Egyetemen végzett, egy nagy hitelminősítő cégnél dolgozik. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Roseanu, Vladimir  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, megtartja a zsidó szokásokat, alkalmanként jár a zsinagógába. 

 

Születési hely és idő 

Bukarest, 1952 (Románia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Anyanyelv 

Román 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, kémia szak (Bukarest) 

 

Foglalkozás 

A Román Optikai Művek galvanoplasztikai részlegének vezetője volt (Bukarest) 

 

Halálozási hely és idő 

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

(1) Fiú, sz. 1977, régészeti Phd-n van;  

(2) Fiú, sz. 1978, közgazdasági akadémiát végzett, GPS-csoport vezetője egy 

amerikai cégnél Romániában. 
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Apa 

 

Teljes név 

Rosenfeld Márton 

 

Születési hely és idő 

Nagybár (Hugyan vm.), 1892 vagy 1893   

 

Hol élt még? 

Petrozsény 

 

Halálozási hely és idő 

Petrozsény, 1979 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (Petrozsény) 

 

Foglalkozás 

A lónyai szénbánya beszerzési osztályát vezette (Petrozsénytől 7 km-re). 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden nagyünnepen elment a zsinagógába, de nem volt túlzottan 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? 

Klein Pepi  

(szül. Rosenfeld 

Pepi) 

 

Nagybár 

(Haunyad vm.), 

? / Izrael, ?  

A háború után 

Kolozsvárott 

éltek, majd 

alijáztak. 

Háztartásbeli Zsidó férj:  

Klein Dávid, 

kerékpár- és 

varrógépboltja 

volt.  

 

(1) Klein Jenő, 

Transznisztriában 

halt meg 

(2) Klein Ernő, 

Transznisztriában 

halt meg 

(3) Klein ?, amíg 

Kolozsváron élt, 

autóbuszsofőr volt. 

Izraelben él. 

(4) ? Hanna (szül. 

Klein Hanna), 

tanár volt, 

Izraelben halt 

meg.  

(5) ? Erzsi (szül. 

Klein Erzsi), 

alijázott Izraelbe, 

Máté nevű fia a 

hatnapos háború 

során halt meg, 

férje öngyilkos 

lett. Ő ismét 

férjhez ment az 

Egyesült 

Államokba, ma ott 

él özvegyen.  

Nagyon vallásos 

család volt, a feleség 

parókát viselt. 

Baum Etelka 

(szül. Rosenfeld 

Etelka /Etus/) 

 

Nagybár 

(Hunyad vm.), ? 

/ Auschwitz, 

1944 

Háztartásbeli Zsidó férj: 

Baum Sándor , 

élelmiszerboltja 

volt. Túlélte a 

(1) Baum Szonja, 

12 éves korában 

halt meg 

Auschwitzban 

Vallásos család volt. 



 10

(Lengyelország), 

Brassóban 

laktak, majd 

valószínűleg 

Észak-Erdélybe 

költöztek, és 

onnan 

deportálták őket.  

deportálást, 

Nagyváradon 

újra 

megházasodott. 

(2) Baum ?, 8 

éves korában halt 

meg Auschwitzban 

 

Rosenfeld Béla  

 

Nagybár, Hunyad 

vm.), ? / ?, ?  

Buhuşi-on élt 

(Bakó megye) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Rosenfeld 

Benjamin 

(Dezső) 

Nagybár Hunyad 

vm.), ? / Izrael, 

? 

Petrozsényban 

élt, a háború 

után alijázott. 

Cipész Zsidó feleség 2 lány. Apjuk 

halála után 

anyjukkal együtt 

áttelepültek az 

Egyesült 

Államokba, az 

egyiknek a férje 

mészáros, a másik 

férjének kis 

farmergyára van.. 

„Vakbuzgó vallásos 

volt”,  a feleség 

parókát viselt. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Déva 

 

Mit csinált a háború után? 

A lónyai szénbánya beszerzési osztályát vezette, és élete végéig a petrozsényi 

hitközség könyvelője volt. 



 

 11

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Rosenfeld Dávid 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Galícia), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nagybár 

 

Halálozási hely és idő 

Nagybár, 1921 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos ember volt, volt imádságoskönyve, és tudott imádkozni. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (otthon magyarul beszéltek) 
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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 Dávidné (szül. ? Etelka) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Galícia), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nagybár 

 

Halálozási hely és idő 

Nagybár, 1921 előtt (Hunyad vm.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Jiddis (otthon magyarul beszéltek) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 



 14

 

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 

Rosenfeld Frida (szül. Lustig Frida) (Házasságkötés: 1921) 

 

Születési hely és idő 

Petrozsény (Hunyad vm.), 1901  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Petrozsény, 1970 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi (Petrozsény) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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? 

Lustig Vilmos Petrozsény 

(Hunyad vm.), ? 

/ Kiriat Yam, ? 

(Izrael) 

Temesvárott 

éltek,  a háború 

után alijázott a 

család. 

Villanyszerelő Zsidó feleség, 

Betti, 

háztartásbeli 

volt. 

(1) ? Klára (szül. 

Lustig Klára), 

Kiriat Yamban él, 

férj 

villamosmérnök. 

(2) ? Éva (szül. 

Lustig Éva), 

Izraelből áttelepült 

az NSZK-ba. 

Vallásos család volt. 

Lustig Imre  

 

Petrozsény 

(Hunyad vm.), ? 

/ Bukarest, ? 

(Románia) 

Egész életében 

Petrozsényban 

élt, majd egy 

bukaresti zsidó 

szeretetotthonba

n halt meg. 

A vasútnál 

dolgozott, 

nincs több 

adat. 

Nem volt 

házastársa. 

Nem voltak. Vallásos volt. 

Lustig Rozália  

 

 

Petrozsény 

(Hunyad vm.), ? 

/ Petrozsény, 

1951 (Románia) 

Nincs adat Nem volt 

házastársa. 

Nem voltak. Vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Paclisa (Hunyad megye), Déva 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Lustig Jenő 

 

Születési hely és idő 

Bécs, évszám ismeretlen (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Petrozsény 

 

Halálozási hely és idő 

Petozsény, 1970-es évek (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a tradíciókat, nagyünnepekkor elment a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat (jól beszélt magyarul) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Osztrák–Magyar Monarchia közös hadserege, első világháború 

 

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? 

Petrozsényban laktak, mint ötven évesnél idősebb embernek nem kellett 

munkaszolgálatba mennie. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Lustig Jenőné (szül. Moscovici Ilona) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Szerbia), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Petrozsény 

 

Halálozási hely és idő 

Petrozsény, 1960-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kalapos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, járt zsinagógába, kendőt viselt. 

 

Anyanyelv 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Petrozsényban élt mint idős asszony. 
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