
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Neufeld Jenő 
1889–1953 

Anya 
 

Neufeld Jenőné 
(szül. Wertheimer Szerén) 

1890–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Neufeld Jakab 
1855 (?)–1947 

Apai 
nagyanya 

 
Nincs adat 

Anyai 
nagyapa  

 
Wertheimer 

Sámson 
?–? 

 

Gyermekek 
 

Neufeld András  
1949–1964 

Neufeld Gábor 
1954

Házastárs 
 

Neufeld Ágnes  
(szül. Raáb Ágnes) 

1917–1997  

Interjúalany 
 

Neufeld György 
1915–(2003) 

Anyai nagyanya  
 

Wertheimer Sámsonné 
(szül. Farkas Ida) 

?–1902 
Wertheimer Sámsonné 
(szül. Hausman Pepka) 

Nincs adat 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Neufeld György 

 

Születési hely és idő 

Kolozsvár (Kolozs vm.), 1915  

 

Hol élt még? 

Bonchida (Kolozs vm., kb. másfél éves koráig nagyszülőknél), Nagyilonda 

(Szolnok-Doboka vm., anyai nagynéninél 1918-ig)  

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

Röntgenorvos, adjunktus volt a röntgenklinikán. 

 

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

gyermekkorában? 

Nagyon szigorúan tartották a kóserséget a házon belül (a nagyon vallásos 

nagyapa miatt, aki csak náluk étkezett), de házon kívül megették a sertéshúst. 

Gyermekkorában otthon tanították héberre, ismerte az imákat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1940-ben mint medikust behívták a mozgósítás idején (még a bécsi döntés előtt, 

tehát a román hadseregbe).   

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Ukrajna, Voronyezs mellett (1942 január – 1944) (1944-ben 

átszökött az oroszokhoz.) 

Orosz fogság: német tiszti fogolytábor, majd román tiszti fogolytábor (1944-46). 

Mindkét fogolytáborban orvosként dolgozott. 

 

Mit csinált a háború után? 

Hazatérve Kolozsvárra orvosként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Neufeld Ágnes (szül. Raáb Ágnes) 

 

Születési hely és idő 

Arad (Arad vm.), 1917  

 

Hol élt még? 

Bukarest, Kolozsvár (kb. 1946-tól) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem 

 

Foglalkozás 

Angol szakos középiskolai tanár 
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Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1997 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nővére Kubában volt, orvosként dolgozott, majd a kubai forradalom elől az 

Egyesült Államokba menekült szintén orvos férjével és lányával együtt. Több 

testvérről nincs adat. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Neufeld András 

Neufeld Gábor 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Mindkét gyerekben tudatosították, hogy zsidó származásúak, de nem éltek 

vallásos életet, zsinagógába nem jártak, egyik fiúnak sem volt bár micvája. 

(Mindkét szülő a tanügyben dolgozott, féltették az állásukat.) 

 

Születési hely és idő 

András: Kolozsvár, 1949 (Románia) 

Gábor: Kolozsvár, 1954 (Románia) 

 

Hol élt még? 

András: – 

Gábor: Izrael, Toronto (Kanada – jelenleg is ott él) 

 

Iskolai végzettség 

András: középiskolás korában halt meg. 

Gábor: egyetem (politechnika Bukarestben) 

 

Foglalkozás 

András: – 

Gábor: villamosmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

András: Kolozsvár, 1964 (Románia) 

 

 

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

Gábor: van egy nevelt fia. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Neufeld Jenő 

 

Születési hely és idő 

Bonchida (Kolozs vm.), 1889  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1953 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Kolozsvár) 

 

Foglalkozás 

Orvos (belgyógyász), a háború előtt magánrendelője is volt, majd az 1940-es 

évek végétől a kolozsvári poliklinika igazgató-főorvosa volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Csak otthon tartották a kóser étkezés szabályait a nagyapa (Neufeld Jakab) 

miatt. Csak a nagyünnepeken járt el a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de valószínűleg tudott jiddisül is. 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédségben besorozott katonaorvos (már 1913 előtt is), majd részt vett 

az I. világháborúban, és olasz fogságba került. 3 évig, 1918 őszéig volt 

fogságban. 

 

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? 

Rosmann Samu 

(féltestvér, anya 

1. házasságából) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Rosmann Hanna  

(féltestvér, anya 

1. házasságából) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Neufeld Mihály 

 

Bonchida (Kolozs 

vm.), 1887 / ?, 

1944 

Ügyvéd, majd 

egy kis 

román-belga 

textilgyár 

igazgatója 

lett (nem 

esküdött föl a 

román 

törvényekre). 

 Endre (1913-

1967),  

Pál (1915), 

Párizsban él 

Nem volt vallásos 

Neufeld Mózes 

 

Bonchida (Kolozs 

vm.), 1891 / ? 

(munkaszolgálat

ban), 1944 

fanagykeresk

edő  

1. házasság: 

feleség zsidó nő 

volt, elváltak. 

2. feleség: Bella, 

nem zsidó  

1. házasságból: 

Márta-Ágnes 

(Kolozsvár, 1925) 

Nem volt vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

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

 

Mit csinált a háború után? 

A kolozsvári poliklinika igazgató-főorvosa lett. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Neufeld Jakab 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1855 (?) 

 

Hol élt még? 

Bonchida, Kolozsvár (kb. 1928/29-től)  

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1947 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Falusi vegyeskereskedése volt (Bonchidán), de élelmiszert nem árult. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, családjában minden vallási szabályt betartottak. Naponta 

kétszer ment el a zsinagógába. Eljárt az ortodox zsinagógába is. Szakállas volt, 

de körszakállt viselt, pajesza nem volt. Idős korában, az 1920-as évek végén 

elment Palesztinába, hogy lássa a szent helyeket. 

 

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? 

Neufeld Adolf 

 

 

Kiment 

Palesztinába. 

Nincs több adat. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

(Lánytestvér) 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Időskorára elvesztette a látását, és mivel nem hagyta el a lakását, nem tudta, 

hogy be kellene mennie a gettóba. Szomszédjai nem jelentették fel, “így a 

deportáláskor őt a szó szoros értelmében ottfelejtették”.  

 

Mit csinált a háború után? 

Már igen idős ember volt. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Neufeld Jakabné (1. házasságában: Rosmann ?-né) (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Bonchida 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1925–1927 körül (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A családban minden vallási szabályt betartottak. Férje naponta kétszer ment el a 

zsinagógába. Szigorúan kóser háztartást vezettek. (Váratlanul halt meg fiánál 

látogatóban egy szombati napon, imakönyve fölé hajolva találtak rá.) 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Neufeld Jenőné (szül. Wertheimer Szerén) 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), 1890  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg polgári iskola (Zongorázott és szépen énekelt.) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, de sok szociális munkát végzett a kolozsvári zsidó nőegylet 

zsidó alelnökeként a zsidó árvaházban és a zsidó kórházban. Részt vett a WIZO 

kolozsvári fiókjának megszervezésben.  
 

Mennyire volt vallásos?  

Nem igazán volt vallásos, fejkendőt csak a zsinagógában viselt. Inkább csak a 

tradíciókat tartotta meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Jeremiás Ignácné 

(szül. 

Wertheimer 

Mina) 

(apa 1. 

házasságából) 

 

Marosvásárhely 

(?)(Maros-Torda 

vm.), 1892 / ? 

(deportálásban), 

1944 

 Jeremiás Ignác 

építőanyag-

nagykereskedő 

Nagyilondán 

(szülei Kapjon 

nevű 

kisközségben 

éltek, 17 

testvére volt) 

 Nagyon vallásosak 

voltak, bensőséges 

ünnepeket és 

szombatot tartottak. 

? (szül. 

Wertheimer 

Erzsébet 

/Böske/) 

(féltestvér, apa 

2. házasságából) 

A háború után 

Kolozsvárra 

költözött. 

 Ügyvéd Tordán, 

meghalt a 

háború előtt.  

Egy fia volt, aki a 

házassága után 

Budapestre 

költözött. 

 

? (szül. 

Wertheimer Olga 

(féltestvér, apa 

2. házasságából) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Wertheimer Béla 

(féltestvér, apa 

2. házasságából) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Wertheimer Sámson 

 

Születési hely és idő 

Marosvásárhely (Maros-Torda vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Kolozsvár 

 

Halálozási hely és idő 

Kolozsvár, 1922 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Liszt nagy- és kiskereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon 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? 

Wertheimer 

Vilmos 

 

 

Nincs adat / 

Kolozsvár, 1930-

as évek 

(Románia) 

Fűszerkereskedő   Nagyon vallásos volt. 

Wertheimer 

Miksa 

 

 

Nincs adat / 

Kolozsvár, 1930-

as évek 

(Románia) 

Szeszgyára volt.    

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Wertheimer Sámsonné (szül. Farkas Ida) (székely származású, szombatista) 

Wertheimer Sámsonné (szül. Hausmann Pepka) 

 

Születési hely és idő 

Ida: Bözödújfalu (Udvarhely vm.), évszám ismeretlen 

Pepka: Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Ida: Marosvásárhely 

Pepka: Marosvásárhely 

 

Halálozási hely és idő 

Ida: Marosvásárhely (?) (Maros-Torda vm.), 1902 

Pepka: nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Ida: nincs adat 

Pepka: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Ida: valószínűleg háztartásbeli  

Pepka: háztartásbeli, majd férje halála után férje üzletét vezette 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ida: szombatista volt, nincs több adat. 

Pepka: nincs adat 

 

Anyanyelv 

Ida: magyar 

Pepka: 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? 

Ida: meghalt korábban. 

Pepka: nincs adat 
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