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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Nádas István (Neuwirthről magyarosított 1953-ban) 

 

Születési hely és idő 

Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1920 

 

Hol élt még? 

Budapest (1938-tól), közben: Kiskunhalas (1945–1946), Vác (1946–1950)  

 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola, könyvelői tanfolyamok 

 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: műgyantaüzemben raktári irodai munka 

II. világháború után: főkönyvelő, később gazdasági igazgatóhelyettes állami 

nagyvállalatnál 

 

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

gyermekkorában? 

Édesapja egyáltalán nem volt vallásos. Édesanyja a nagyünnepeket tartotta, 

akkor bezárta a boltját, és elmentek zsinagógába. Nem volt kóser háztartásuk 

otthon. Jom Kipurkor böjtöltek. Nádas Istvánnak volt bár micvája. Széderestére 

mindig elmentek rokonokhoz. De volt otthon karácsonyfa is „a keresztény 

alkalmazott” miatt, és a gyerekek is kaptak ajándékot. Évente vágtak disznót. 

Magáról így beszél: „A zsidó identitás megmaradt, de nem vallási okból.” 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Budapest, Turjaremete (Magyarország), Galánta 

(Magyarország), Vác, Galícia (Lengyelország), Hegyeshalom 

 

Mit csinált a háború után? 

Főkönyvelő és gazdasági igazgatóhelyettes 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Hajnal Dezsőné (szül. Pressburger Katalin) (féltestvér) 

Vámos Gyuláné (szül. Pressburger Margit) (féltestvér) 

Neuwirth Antal 

Neuwirth László 

 

Születési hely és idő 

Katalin: Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1909 

Margit: Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1911 

Antal: Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921 

László: Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1923 

 

Anyanyelv 

Mindegyiküknek magyar volt az anyanyelve 

 

Iskolai végzettség 

Katalin: polgári iskola 

Margit: polgári iskola 

Antal: gimnáziumi érettségi 

László: gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Katalin: varrónő, saját műhelye volt (szabásszal és egy-két kisegítővel, ő maga 

nem végzett kézi munkát) (1940-ben ment férjhez Hajnal Dezső kiskunfélegyházi 

fogtechnikushoz, akiről Nádas István nem tudja, hogy zsidó volt-e.) 

Margit: háztartásbeli (17 évesen férjhez ment, férje, Vámos Gyula orvos, vallásos 

zsidó családból. Kiskunhalason, majd 1933-tól szülei lakóhelyén, Jászfényszarun 

praktizált. Munkaszolgálatban halt meg.) 

Antal: segéd, az édesanyja boltjában dolgozott 

László: fogtechnikus (sógoránál tanulta ki Kiskunfélegyházán) (Feleség: Hajós 

Györgyi, kaposvári származású, szül. 1930 körül, szülei elpusztultak a deportálás 

során. Országos hatáskörű hivatalban futott be szakmai karriert.) 

 

Hol él/élt?  

Katalin: Kiskunfélegyháza (1940-től) 

Margit: Budapest (kb. 1943/44-től) 

Antal: Kiskunhalas 
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László: Budapest (1950-es évek közepétől) 

 

Hol élt még? 

Katalin: - 

Margit: Kiskunhalas, Jászfényszaru (1933–1943/44) 

Antal: - 

László: Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas 

 

Gyerekek? 

Katalin: - 

Margit: Ferenc (szül. 1931, eltűnt, talán Budapesten 1944/45-ben) 

Antal: - 

László: két gyermek (Ferenc: gépészmérnök, Katalin: humán főiskolát végzett.) 

 

Halálozási hely és idő 

Katalin: Theresienstadt (Auschwitzból került oda), 1945 (Cseh-Morva 

Protektorátus) 

Margit: halálmenetben, 1944 (Magyarország) (Férje munkaszolgálatban pusztult 

el, fia eltűnt) 

Antal: Borban volt, a bori visszavonulás során halt meg valahol Magyarországon, 

1945-ben 

László: Budapest, 1989 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Nádas Istvánné (Neuwirthből magyarosított 1953-ban) (szül. Weisz Magda) 

(Szülők: Weisz Miksa és Miksáné /szül. Weisz Rózsa/, apa váci kereskedő) 

 

Születési hely és idő 

Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1920 

 

Hol élt még? 

Kiskunhalas, (1945–1946), Vác (1946–1950), Budapest (1950-től) 

 

Zsidó származású? 

Igen (Auschwitzba deportálták családjával – szüleivel és nővérével – együtt. 

Szülőket elpusztították, ő a nővérével Bergen-Belsenbe került, majd Rochlitzban 

és Graslitzban dolgoztak fegyvergyárakban. 1945 márciusában megszöktek, egy 

hónapig tanyákon bujkáltak, majd amerikai fogságba kerültek, és egy-két 

hónapot Marienbadban töltöttek.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1978 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Weisz Klára: 6-7 osztályt végzett a 8 osztályos középiskolából, kitanulta a 

fűzőkészítést; Auschwitzba (Lengyelország) deportálták, de túlélte; 2003-ban él. 

Weisz Pál: középiskolát végzett, és munkaszolgálatban tűnt el Ukrajnában.  



 8

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nádas Péter (Neuwirthből magyarosított 1953-ban) 

Magyardi Nádas Mária (született Neuwirth, Nádasra magyarosított 1953-ban) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem, egyáltalán nem (de a fiukat körülmetéltették). 
  

 

Születési hely és idő 

Péter: Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1946 

Mária: Vác (Pest m.), 1950 

 

Hol élt még? 

Péter: Vác, Budapest 

Mária: Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Péter: közgazdasági egyetem  

Mária: középiskola, műszaki rajzolói tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Péter: közgazdász 

Mária: Rt. igazgatója 

 

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

Péter: két gyermek, Gábor és Bálint, mindketten vendéglátó-ipari főiskolát 

végeztek, Gábor a vezető pozícióban van a vendéglátásban, Bálintot a 

színművészet érdekli, Gábornak felesége, két gyereke van.  

Mária: két gyermek, Miklós és Ágnes; Miklós közgazdasági egyetemen tanul, 

Ágnes gimnáziumot és egészségügyi iskolát végzett, férjezett és egy gyermeke 

van. 

Sem a fia, sem a lánya házastársa nem zsidó. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Neuwirth Lipót (a cecei zsidó hitközség német nyelvű anyakönyvében eredetileg 

Leopoldként anyakönyvezték, de később a Lipót nevet használta a hivatalos 

dokumentumokban) 

 

Születési hely és idő 

Cece (Fejér vm.), 1889 

 

Hol élt még? 

Budapest (1890-es évek második felétől), Kiskunhalas (1917/18–1927)   

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi akadémiai érettségi 

 

Foglalkozás 

I. világháború előtt: pénzügyminisztériumi számellenőr 

I. világháború után: a felesége könyv- és papírkereskedésében dolgozott 

 

Mennyire volt vallásos?  

Semmilyen vallási előírást, rítust nem tartott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az 52. gyalogezredben volt, az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített, 

karpaszományos volt. 

 

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? 

Nem volt      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Vér szerinti apa: Neuwirth Antal (Cecén 1891-ben halt meg, amikor a fia két éves 

volt, ezért semmi további információ nincs róla.) 

Örökbefogadó apa: Góth Tivadar (Állítólag Gógh Tódorról magyarosította 

Tivadarra a nevét.) (Az alábbi adatok őrá vonatkoznak.) 

 

Születési hely és idő 

Valahol a Kárpátokban, 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

Cece, Budapest (1890-es évek második felétől), Nagytétény (1930-as évek 

végétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagytétény (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1942 

 

Iskolai végzettség 

A honvédségnél tanult meg írni-olvasni (magyarul) 

 

Foglalkozás 

Csendőr, majd a Lánchídőrség tagja (a Lánchídőrség a Pénzügyminisztériumhoz 

tartozott) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Görögkatolikusnak született, de nem volt nagyon vallásos. 

 

Anyanyelv 

Román 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A magyar honvédségnél szolgált hivatásos katonaként az 1880-as évektől az 

1910-es évekig. 

 

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? 

A vér szerinti 

nagyapa 

testvérei: 

Neuwelt Salamon 

(a Neuwirth 

nevet rosszul 

anyakömyvezték

) 

Cece, 1860-as 

évek / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Fogadott gyerek: 

Neuwelt Aranka 

(Cece, Fejér vm., 

1903 / Budapest, 

1992), irodai 

alkalmazott a 

Corvibn 

Áruházban. Férj 

Bársony Gyula, 

osztályvezető a 

Corvin Áruházban, 

munkaszolgálat 

során 1944/45-ben 

elpusztult. 1944 

karácsonyán 

született 

gyermekük 1945 

elején a rossz 

táplálkozás 

következtében 

meghalt. 

Nincs adat 

Neuwirth Netti – 

ő lett az apa 

nevelőanyja, 

adatokat lásd 

ott. 

 

     

Gógh Tivadar 

testvéreiről nincs 

adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Nem volt zsidó, ezért üldöztetésben nem volt része.  

 

Mit csinált a háború után? 

Meghalt 1942-ben. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Vér szerinti anya: Neuwirth Antalné (szül. Steiermann Berta) (meghalt a fia 

születésekor, ezért semmi további információ nincs róla.) 

Örökbefogadó anya: Gógh Tivadarné (szül. Neuwirth Netti, a vér szerinti 

nagyapa, Neuwirth Antal testvére) (Az alábbi adatok őrá vonatkoznak.) 

 

Születési hely és idő 

Cece (Fejér vm.), 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Cece, Budapest (1890-es évek második felétől), Nagytétény (1930-as évek 

végétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Fehérnemű-varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, csak a nagyünnepeken ment el a zsinagógába. Nem 

vezetett kóser háztartást, és nem tartotta az ünnepeket otthon.  

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Nincs adat 

 

Mit csinált a háború után? 

1945-ben eltűnt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Neuwirth Lipótné (szül. Fleischl Aranka) 

(1. férj: Pressburger Ferenc, villanyszerelő, 1907–1914 között állt fenn a 

házasság, a férj, aki sokkal idősebb volt, meghalt. Teljesen vallástalan volt, 

családjából többen is kitértek.) 

 

Születési hely és idő 

Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Budapest (1964-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1980 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Trafikja volt az I. világháború alatt, mozit bérelt, újságterjesztéssel foglalkozott, 

1920/21-től könyv- és papírkereskedése volt, ahol saját kölcsönkönyvtárat is 

működtetett. Az 1949-es államosítás után tovább dolgozott ugyanitt 

alkalmazottként 1955-56-ig. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox családból származott, de ő maga már nem volt nagyon vallásos. A 

nagyünnepeken nem nyitotta ki az üzletét, és elment a zsinagógába. Pénteken 

gyertyát gyújtott, de kidust nem csináltak. A szombatot nem tartotta, és nem 

vezetett kóser háztartást, sőt évente vágtak sertést. Jom Kipurkor böjtölt, a Ros 

Hásánát megünnepelték. A férje után tartotta a mazkirt. Karácsonyfát állított a 

keresztény alkalmazottjának és a gyerekeinek.  
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Anyanyelv 

Magyar 

 

 

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. 

Fleischl Hánika) 

 

 

Kiskunhalas, ? / 

?, ? 

Szabadkán élt. 

Nincs adat Nincs adat Két fiú, az egyik az 

1920-as években 

meghalt, a másik 

kivándorolt Dél-

Amerikába  

Nincs adat 

Leipnik ?-né 

(szül. Fleischl 

Ilonka) 

 

 

Kiskunhalas, 

1870-es évek / 

?, ? 

Makón élt. 

Nincs adat Férje, Leipnik ?, 

zsidó volt. 

Hat gyermek 

(1) Aranka: Makón 

élt, két lánya volt, 

az egyik meghalt 

1944-ben, a 

másik, Éva a 

háború után a 

férjével (Adler ?) 

együtt kiment 

Palesztinába. 

Lánya és fia (Adler 

Gábor) van. 

(2) Ilonka (Makó, 

1900-as évek – 

Bzdapest, 1956) 

Budapesten élt, 

férje Kostkiewicz 

Ferenc, mérnök, a 

II. világháború 

alatt halt meg; 

Ilonkának a II. 

világháború előtt 

óvodája volt, 

gyermeke nem 

volt. A háború után 

óvónő volt, 

Ortodoxok voltak (a 

gyermekeik nem) 
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balesetben halt 

meg. 

(3) Sára, Makón 

élt  

(4) Jolán, Makón 

élt 

(5) Antal, Makón 

élt 

(6) még egy fiú, 

Makón élt 

Kanitzer ?-né 

(szül. Fleischl 

Regina) 

Budapesten élt 

 

Kiskunhalas, 

1870-es évek / 

?, ?  

 

Nincs adat Nincs adat Négy gyermek 

(1) László, 

Kiskunhalason 

született, az I. 

világháború során 

halt meg az olasz 

fronton. 

(2) Peti Sándor, 

Kiskunhalason 

született (1898–

1973), (Kanitzerről 

magyarosított), 

színész 

(3) Aranka, 

férjével 

Hamburgban 

(Németország) élt, 

talán az 1930-as 

években halt meg. 

(4) Ilonka: 

hajadon, Angliába 

emigrált, és 

házvezetőnőként 

dolgozott. 

Nincs adat 

Fleischl Samu 

 

Kiskunhalas, ? / 

?, ? 

 

Kiskunhalason 

lakott. 

Bútorkereske

dő 

Felesége Ilonka, 

zsidó volt (2. 

feleség) 

Két fiú: 

(1) Miklós: orvos 

volt, a 

munkaszolgálat 

során pusztult el 

(2) József: az apja 

Nincs adat 
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mellett dolgozott, 

az 1930-as évek 

vége felé 

váltóhamisítási ügy 

miatt 

Franciaországba 

szökött, gazdagon 

házasodott, az 

1980-as években 

halt meg. 

Fleischl Lipót 

 

Kiskunhalas, 

1880 / ?, ? 

(Valószínűleg a 

deportálások 

során halt meg.) 

 

Kiskunhalason, 

majd az 1930-as 

évek elejétől 

Szekszárdon 

éltek. 

 

Kocsmája, 

később 

étterme volt, 

Szekszárdon 

újságbizomán

yosok voltak 

Felesége, 

Szeréna zsidó 

volt. 

(Valószínűleg a 

deportálások 

során halt meg.) 

Hat fia volt. 

(1) Láslzó: 4 

polgári iskolát 

végzett, bolti 

segéd, majd 

újságbizományos 

volt, a II. 

világháború után 

kivándorolt 

Franciaországba 

feleségével és két 

gyermekével, ott 

raktárosként 

dolgozott. 

(2) Sándor: kiment 

Franciaországba. A 

Sorbonne-on 

végzett Párizsban, 

francia nyelvet és 

irodalmat tanított 

középiskolában. 

(3) Béla: itthon 

asztalossegéd volt, 

Franciaországba 

emigrált, a 

szakszervezetben 

futott be karriert. 

(4) Károly: A II. 

világháború után 

kivándorolt 

Vallásos volt. 
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Ausztráliába,  az 

1970-es években 

halt meg 

(magyarországi 

látogatása során) 

(5) József (1912 

körül született, 88 

éves korában halt 

meg): Budapesten 

élt, nyomdában 

dolgozott, nem 

zsidó nőt vett 

feleségül, egy fia 

volt, aki 

betegségben 

fiatalon meghalt, 

de van 3 

gyermeke.  

(6) Antal: 1919-

ben született, 

kiment 

Franciaországba, 

vállalati 

menedzsmenttel 

foglalkozott, 

anyagilag nagy 

karriert futott be. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Ausztria, pontos hely ismeretlen (1944 nyarától 1945 tavaszáig), 

mezőgazdasági munka, útépítés 

Gettó: Theresienstadt (Cseh–Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Saját könyv- és papírkereskedésében dolgozott, eleinte mint tulajdonos, az 

államosítás után mint alkalmazott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Fleischl Adolf 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kiskunhalas 

 

Halálozási hely és idő 

Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.,) 1920 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Kárpitosmester 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt. Szakálla és pajesza volt, rendszeresen járt a zsinagógába, 

kóserül étkezett, és minden és vallási előírást megtartott. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Fleischl Adolfné (szül. Schön Fáni) 

 

Születési hely és idő 

Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt, parókát viselt, kóser háztartást vezetett, és megtartotta a 

vallási előírásokat. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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