
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Sándor (Spielman) Vilmos 
1885–1915 

Anya 
 

Sándor Vilmosné 
(szül. Rosenthal Júlia) 

1893–1945 

Apai 
nagyapa 

 
Nincs adat 

 

Apai 
nagyanya 

 
Nincs adat 

Házastárs 
 

Sándor Ferencné 
(szül. Vajda Zsuzsa) 

1921 
 

Interjúalany 
 

Sándor Ferenc 
1914 

Testvérek 
 

Földessy Lászlóné 
(korábban: Reisenfeld 

Lászlóné) 
(szül. Sándor Sára) 

1913–1993 
 

Gyermekek 
 

Két gyermek 
 

Anyai nagyanya  
 

Rosenthal Ferencné 
(szül. Vogel Janka) 

1875–1962 

Anyai 
nagyapa  

 
Rosenthal 

Ferenc 
1849–1913 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Sándor Ferenc (zsidó név: Efraim) 

 

Születési hely és idő 

Vésztő (Békés vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Budapest (1916-tól)  

 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Nyomdász 

 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ család. Az apa egyáltalán nem volt vallásos, sőt ki akart térni (korai halála 

megakadályozta). 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

- 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Gyöngyös, Vác, Ukrajna 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyomdászként dolgozott.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Földessy Lászlóné (szül. Sándor Sára) (Házasságkötés: 1944, férj nem zsidó) (1. 

férj: Reisenfeld László /1902–1944/, magántisztviselő volt, meghalt a 

munkaszolgálat során.) 

 

Születési hely és idő 

Vésztő (Békés vm.), 1913 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: gépírónő 

A háború után: gépírónő 

 

Hol él/élt?  

Schiedam (Hollandia) (1957-től) 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

 

Gyerekek? 

Egy lány, Földessy Mária (1954)1957 óta Hollandiában él.  
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Halálozási hely és idő 

Schiedam, 1993 (Hollandia) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Sándor Ferencné (szül. Vajda Zsuzsa) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1913 

 

Hol élt még? 

- 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Könyvelő 

 

 

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 

Két gyermek. Mindkettő egyetemet végzett. Nincs további adat. 

 



 

 

 
Apa 

 

Teljes név 

Sándor Vilmos (Spielmanról magyarosított 1909-ben) (zsidó név: Zev) 

 

Születési hely és idő 

Vésztő (Békés vm.), 1885 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen (az orosz fronton), 1915 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ, nem volt vallásos. Ki akart keresztelkedni, korai halála megakadályozta. 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, az első világháborúban az orosz fronton harcolt. 

 

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? 

Spielman Mária 

 

 

Vésztőn (Békés 

vm.) lakott, a 

holokauszt előtt 

meghalt. 

Nincs adat Nincs adat Egy lány Nincs adat 

Spielman József 

 

Vésztőn (Békés 

vm.) lakott. 

Kocsmáros 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Spielman Miksa 

 

Vésztőn (Békés 

vm.) lakott. 

Szatócsboltja 

volt. 

Giza, zsidó Nincs adat Ortodox volt, kóser 

háztartása volt. 

Spielman Eszter 

 

Vésztőn (Békés 

vm.) lakott. 

Nincs adat Nincs adat Egy lány Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Nincs adat 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

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 

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 

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. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Sándor Vilmosné (szül. Rosenthal Júlia) (Házasságkötés: 1912) 

 

Születési hely és idő 

Sopron (Sopron vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Vésztő (1912-től), Budapest (1916-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Lichtenwörth, 1945 (Ausztria) 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola, egyéves női kereskedelmi szaktanfolyam 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

 

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? 

Nem volt      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rosenthal Ferenc 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Nagyalföld), 1849 

 

Hol élt még? 

Sopron 

 

 

Halálozási hely és idő 

Sopron, 1913 (Sopron vm.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Elemi iskolai tanár (zsidó elemiben) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Vogel Benőné 

(szül. Rosenthal 

Cecília) 

Ő egyben az 

anyai dédmama, 

ugyanis az anyai 

nagyapa és ő 

testvérek voltak: 

Cecília lányát, 

Jankát feleségül 

vette a 

fiútestvére, 

Ferenc. 

?, 1848/ 

Medgyesegyháza

, 1940 

Medgyesházán 

lakott.  

Háztartásbeli 

 

Vogel Benő, 

kocsnáros, 

szatócs 

9 gyerek: Vogel 

Etelka, Janka, 

Rózsi, Irma, Júlia, 

jenő, Andor, ? (fiú) 

– adataikat lásd: 

anyai nagyanya 

(Rosenthal 

Ferencné, szül. 

Vogel Janka 

testvéreinél) 

Nincs adat 

? fiú  

Vagy ő, vagy 

Miklós fia Rózsa 

vezetéknévre 

magyarosított. 

Nincs adat Nincs adat Fáni – Tanítónő 

volt Pápán 

2 fiú:  

Géza: öngyilkos 

lett 

Rózsa Miklós (az 

1890-es években 

születhetett), 

könyvkötőnek 

adták a szülők, de 

önerőből két 

doktorátust is 

szerzett 

Nincs adat 

Még három 

fiútestvér 

 

 

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

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Rosenthal Ferencné (szül. Vogel Janka) (Házasságkötés: 1893) 

 

Születési hely és idő 

Mezőkovácsháza (Csanád vm.), 1875 

 

Hol élt még? 

Több falu, majd: Medgyesegyháza, Sopron, Vésztő, Budapest, Schiedam 

(Hollandia) 

 

Halálozási hely és idő 

Schiedam, 1962 (Hollandia) 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

 

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? 

Vogel Etel ?, 1870-es évek/ 

Gyulán halt meg 

ideggyógyintézet

ben, 1920-as 

évek 

Tanítónő Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. Vogel 

Rózsi) 

 

Makón (Csanád 

vm.) éltek. 

Nincs adat Fuvaros Nincs adat Nincs adat 

Guttman ?-né 

(szül. Vogel 

Irma) 

 

Medgyesegyházá

n élt a 

családjával. 

Kocsma- és 

bolttulajdonos 

a férjével 

együtt 

Guttman?  Egy lány, Teréz Nincs adat 

Vágó András 

(Vogel Andorrról 

magyarosított) 

 

 

Aradon élt 

Kereskedő Tóth Mária 

(Békéscsaba, 

1880-as évek / 

?,?) 

Nincs adat Nincs adat 

Gonda ?-né 

(szül. Vogel 

Mária) 

 

 

Medgyesegyháza

(Arad vm.), 

1880-as évek/ ?, 

? 

Nincs adat Nincs adat Két fiú, mindkettő 

meghalt a 

háborúban. 

Nincs adat 

Fodor (Vogel) 

Jenő 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fiú Medgyesegyházá

n élt 

Mozigépész[?

] 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Popper ?-né 

(szül. Vogel 

Júlia) 

 

 

Medgyesegyháza  

(Csanád vm.), 

1890-es évek 

Nincs adat Nincs adat Popper Sándor 

(Medgyesegyháza, 

1910-es évek – ?, 

?) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest 
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Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli, az unokákra vigyázott. 
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