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Feldmár Józsefné
(szül. Feldmár
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1860–1944
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nagyapa
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Gross János
?–?
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1888–1944
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Házastárs
Interjúalany

Jana Feldmárová
1911–1944
Eugen Feldmár
1912–2001

Feldmár Sándor
1915

Irena Feldmárová
(szül. Irena Haárová)
1926

Gyermekek
Katarína Feldmárová
1952
Zoltán Feldmár
1955
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Feldmár Sándor (Zsidó név: Simon)

Születési hely és idő
Csallóköznyék vagy Várkony (Pozsony vm.), 1915
(A két községet 1940-ben egyesítették, ekkortól: Nyékvárkony /1940-ben:
Komárom vm./)
Hol élt még?
Dunaszerdahely (1930–1933, 1956– ) (Csehszlovákia); Nagymegyer (1930-as
évek) (Csehszlovákia); Nyékvárkony (1934–1935, 1945–1946);
Vámosfalu (Csehszlovákia) (1946–1956)
Iskolai végzettség
Kereskedelmi tanonciskola (Dunaszerdahely, Csehszlovákia)

Foglalkozás
A háború előtt: bolti segéd (textilbolt)
A háború után: felvásárló (állami felvásárlóüzem)

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A szülők neológ zsidók voltak. Apja egyáltalán nem volt vallásos, anyja betartotta
a kóser háztartásvezetés szabályait. A nagyobb zsidó ünnepeket megtartották,
ilyenkor eljártak a bősi vagy a dunaszerdahelyi imaházba.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Szlovák, német
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
1937 – csehszlovák hadsereg, gépkocsivezető (Olomouc) (Csehszlovákia)
1938 – Magyar kir. Honvédség (Orosháza, Győr, Erdély, Újfehértó)

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Dunaszerdahely, Székesfehérvár, Budapest, Szentkirályszabadja
Koncentrációs tábor: Mauthausen (1944. április – 1945. február) (Ausztria);
Gurtzkürschen [Günskirchen] (1945. március – 1945. május 5.) (Ausztria)
Mit csinált a háború után?
Az

állami

felvásárlóüzem

alkalmazta

Vámosfalun

és

környékén,

majd

Dunaszerdahelyre került a központba, ahol vezető beosztásban dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Reisz Béláné (szül. Feldmár Janka) (Házasságkötés: 1939)
Eugen Feldmár (szül. Feldmár Jenő) [lásd: magyar nevek szlovákosítása]
(Felesége: a sógorának, Reisz Bélának volt a testvére, Reisz Janka;
házasságkötés: 1940-es évek eleje)
Születési hely és idő
Janka: Csallóköznyék vagy Várkony (Pozsony vm.), 1911
Jenő: Csallóköznyék vagy Várkony (Pozsony vm.), 1912
(A két községet 1940-ben egyesítették, ekkortól: Nyékvárkony /1940-ben:
Komárom vm./)
Anyanyelv
Mindkettőnek magyar.

Iskolai végzettség
Janka: elemi iskola (nyolc osztály) (Csehszlovákia)
Jenő: tanonciskola (Dunaszerdahely) (Csehszlovákia)

Foglalkozás
Janka: háztartásbeli (férj: marhakereskedő)
Jenő: a háború előtt: nyomdász; a háború után: hidegkonyha-vezető (feleség
bolti pénztáros)
Hol élt még?
Janka: csak Nyékvárkony
Jenő: Dunaszerdahely (az 1920-as évek végétől, 1930-as évek elejétől)

Gyerekek?
Janka: Reisz János (Nyékvárkony /Komárom vm./, 1940 – Auschwitz, 1944
/Lengyelország/)
Jenő: Ladislav Feldmár (Dunaszerdahely, 1946 /Csehszlovákia/); Tibor Feldmár
(Dunaszerdahely, 1950 /Csehszlovákia/; orvos; aktív hitközségi tag; fia szintén
orvos)
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Halálozási hely és idő
Janka: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (Férje a munkaszolgálat során
nyomtalanul eltűnt.)
Jenő: Dunaszerdahely, 2001 (Szlovákia) (A deportálás során megszökött, és
Nyékvárkonyon bujkált.)
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Házastárs
Teljes név
Irena Feldmárová (szül. Irena Haárová) (Házasságkötés: 1946)

Születési hely és idő
Vámosfalu, 1926 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Dunaszerdahely, 1956 óta

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Elemi iskola (nyolc osztály)

Foglalkozás
A háború előtt: kisegített apja fűszerüzletében; a háború után: könyvelő egy
állami felvásárló üzemben, majd bolti eladó

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Haár József (Vámosfalu, 1924 /Csehszlovákia/ – Dunaszerdahely, 2000
/Csehszlovákia/). A deportálás során megszökött, Vámosfalun és Eperjesen
bujkált. A háború után egy állami gazdaságban dolgozott, először munkafelügyelő
volt, majd egy nagyraktárban dolgozott. Felesége (Szekács Irén) nem volt zsidó
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(házasságkötés: 1947/8), József kikeresztelkedett a háború után római
katolikusnak. Két fiú: József (1954), Tibor (1957).
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Gyermekek
Teljes név
Katarína Kovárová (szül. Katarína Feldmárová)
Zoltán Feldmár (Zsidó név: Jákob)

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Mindkettőt zsidónak nevelték (Fiát 7-8 napos korában kórházban
körülmetéltették, 13 éves korában Budapesten tartották meg a bár micvóját.
Lánya esküvőjét egy budapesti zsinagógában tartották meg 1973-ban. Lánya
férje zsidó származású, mindketten aktív hitközségi tagok; fia felesége nem zsidó
származású, de fiukat zsidónak nevelik.)
Születési hely és idő
Katarína: Vámosfalu, 1952 (Csehszlovákia)
Zoltán: Dunaszerdahely, 1955 (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Katarína: Dunaszerdahely, 1956–1982; Pozsony, 1982 óta
Zoltán: Vámosfalu, 1955–1956; Dunaszerdahely, 1956–1982; Köln, 1982 óta

Iskolai végzettség
Katarína: óvónőképző – pedagógiai szakközépiskola (Modor, Csehszlovákia)
Zoltán: STU (Slovenská Technická Univerzita – Szlovák Műszaki Egyetem),
Pozsony (Csehszlovákia), elektromérnök
Foglalkozás
Katarína: tanítónő (Férj vezető beosztásban dolgozik egy transzformátorgyárban)
Zoltán: gyárigazgató-helyettes (Csehszlovákia), tervezőmérnökként vállalkozó
(Németország) (Felesége gyógytornász egy kölni kórházban)
Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Katarína: Andrea (szül. 1974, gyógytornász; Zürichben él, férj: lakásépítész,
gyerekek /dédunoka-generáció/: Maximilian 2002, Charlie 2004); Rita
(Dunaszerdahely, 1982 /Csehszlovákia/; pedagógiát tanul)
Zoltán: 1 fiú: Kay (szül. Köln, 1987 /Német Szövetségi Köztársaság/)

8

Apa

Teljes név
Feldmár Miksa (Maximilian)

Születési hely és idő
Vámosfalu (Pozsony vm.), 1888

Hol élt még?
Nyékvárkony

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Inasiskola (Tata)

Foglalkozás
Hentes és földműves

Mennyire volt vallásos?
Neológok voltak. Az apa egyáltalán nem volt vallásos. Nem imádkozott minden
reggel. Betartották a kóser konyhát. Imaházba csak jeles ünnepek alkalmával
jártak.
Anyanyelv
Német vagy jiddis (?), magyar

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Magyar kir. Honvédség, első világháborúban az olasz fronton (Doberdo)
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Feldmár Ferenc

Mennyire voltak
vallásosak?

Vámosfalu

Szakács volt

(Pozsony vm.), ?

egy

/ ?, az I.

szállodában.

Nőtlen

Gyermektelen

Nincs adat

Grünfeld ?

7 gyermek (4 a

Ortodox

világháború
során halt meg.
Budapesten élt.
Háztartásbeli

Grünfeld ?-né

Vámosfalu

(szül. Feldmár

(Pozsony vm.),

Szatócs, szintén

férj előző

Berta)

1890-es évek /

Auschwitzban

házasságából):

Auschwitz, 1944,

pusztult el.

Grünfeld Lina,

(Lengyelország)

Grünfeld Rozália,

Albáron laktak.

Grünfeld Henrik,
Grünfeld Ignác
hazatértek a
koncentrációs
táborokból, majd
kivándoroltak
Izraelbe. Lina
Jeruzsálemben él,
Henrik és Rozália
(férje: Cvi
Friedmann)
Rechovodban él,
Rozália fia, Avi
Friedmann
Svájcban él, rabbi,
öt gyermeke van.

Haár Móricné

Vámosfalu

Dolgozott a

Haár Móric,

Haár József –

Nem voltak

(szül. Feldmár

(Pozsony vm.),

saját

[Alsó- vagy

Feldmar Sándor

nagyon vallásosak,

Rozália)

1899/ Auschwitz, szatócsboltban.

Felső]Nyárasd

feleségének

de kóser

1944

(Pozsony vm.),

testvére. Lásd:

háztartást

(Lengyelország)

?/1944, Auschwitz

Házastárs

vezettek.

(Lengyelország),

testvére.

szatócs, üveges és

Haár Irén –
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képkeretező

Feldmar Sándor
felesége. Lásd:
Házastárs.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Apai nagyapa

Teljes név
Feldmár József

Születési hely és idő
Vámosfalu (Pozsony vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen (fronton), 1914–1918 között

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Földműves

Mennyire volt vallásos?
Nem volt nagyon vallásos.

Anyanyelv
Német vagy jiddis (?), magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Magyar kir. Honvédség, I. világháború, frontszolgálat (elesett)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Feldmár Lipót

Mennyire voltak
vallásosak?

Vámosfalu

Kocsmája és

(Pozsony vm.), ?

földje volt.

/ ?, ?

Nincs adat

Feldmár Ignác –

Ortodox

Vámosfalun
született, majd
Budapesten élt, az

Vámosfalun élt,

1930-as években

öregkorában

kivándorolt

gyermekei

Kanadába.

Érsekújvárra

Sánta ?-né (szül.

költöztették.

Feldmár Sára) –
talán Budapesten
élt, fia, Pál
Budapesten
végzett egyetemet
(tanár)
Dezső –
Vámosfalun
született,
Budapesten élt.
Sándor –
Vámosfalun
született,
Budapesten élt.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Teljes név

Apai nagyanya

Feldmár Józsefné (szül. Feldmár Johanna)

Születési hely és idő
Csallóközkürt (Pozsony vm.), 1860

Hol élt még?
Vámosfalu

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos, istenhívő asszony volt. Minden reggel és este imádkozott. Kóser konyhát
vezetett, sosem evett közvetlenül zsíros étel után tejeset és fordítva. Megtartotta
a jeles zsidó ünnepeket, ilyenkor eljárt a zsidó imaházba.
Anyanyelv
Német vagy jiddis (?), 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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Feldmár Vilmos

Csallóközkürt

Mennyire voltak
vallásosak?

Földműves

?

Feldmár Bernát

(Pozsony vm.),

?, ?/Auschwitz,

? / Auschwitz ,

1944

1944

(Lengyelország)

Ortodox

(Lengyelország)

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Dunaszerdahely (Komárom vm.), 1944
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anya

Teljes név
Feldmár Miksáné (szül. Gross Katalin)

Születési hely és idő
Dunatőkés (Pozsony vm.), 1876

Hol élt még?
Nyékvárkony

Halálozási hely és idő
Nyékvárkony (Komárom vm.), 1940 (A dunaszerdahelyi zsidó temetőben
temették el)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Neológ zsidók voltak. A kóser konyhát betartotta, külön tejes és zsíros edényt
használt. Imaházba csak jeles ünnepek alatt jártak.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek

Mennyire voltak

adatai

vallásosak?

Nincs adat

Neológ

Steiner ?

Steiner Zsiga,

Neológ

Biztosítási ügynök.

Steiner Imre,

idő
Háztartásbeli

Hecht János

Hecht ?-né (szül.

Dunatőkés

Gross Mária)

(Pozsony vm.),

?, ?/ Dunatőkés

?/ Auschwitz,

(Pozsony vm.), még

1944

1939 előtt meghalt

(Lengyelország)

Földműves volt.

Steiner ?-né

Dunatőkés

(szül. Gross ?)

(Pozsony vm.),

Háztartásbeli

?/ Auschwitz,

Steiner Vilmos,

1944

Steiner Erna

(Lengyelország)
Weisz ?-né (szül.

Dunatőkés

Gross ?)

(Pozsony vm.),

(Pepi néni)

?/ Auschwitz,

Háztartásbeli

Weisz ?

Weisz Péter

Szatócs

Weisz ? (fiú)

Neológ

1944
(Lengyelország)

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Gross János

Születési hely és idő
Dunatőkés (Pozsony vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Dunatőkés (Pozsony vm.), az 1910-es évek második felében
(A dunaszerdahelyi zsidó temetőben temették el.)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Földműves

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Magyar kir. Honvédség, első világháború.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat
Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Gross Jánosné (szül. ? Ilona)

Születési hely és idő
Dunatőkés (Pozsony vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Dunatőkés, évszám ismeretlen (Csehszlovákia)
(A dunaszerdahelyi zsidó temetőben temették el)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
„Nem volt annyira vallásos asszony, mint a dunaszerdahelyi zsidó asszonyok.“
Kóser konyhája volt. Külön zsíros, tejes edényeket és húsvéti [pészahi] edényt is
használt.
Anyanyelv
Magyar
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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