
………….. 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Neubauer Adolf 
1899–1944 

Anya 
 

Fixler Gedalené 
(szül. Preisz Fáni) 

1900–1977  

Apai 
nagyapa 

 
Buchbinder 

Izrael 
1860-as évek– 

1944 

Apai 
nagyanya 

 
Buchbinder 

Izraelné  
(szül. Neubauer  

?) 
?–1944 

Gyermekek 
 

Alik  
1959 

Marina 
1968

Házastárs 
Neubauer Ignácné 

(szül. Kerzsner 
Ljubov) 

(1932–2003) 

Interjúalany 
 

Neubauer Ignác 
1924 

Testvérek 
Neubauer Dezső  

1925–1944 
Neubauer Márton 

1927–1945 
Neubauer Sándor 

1929–1945 
Spiegel Ernesztné 

(sz. Neubauer Hermina) 
1930–1986 

Neubauer Helena 
1934–1944

Anyai nagyanya  
 

Preisz Mózesné 
(szül. ? Etel) 
1875–1935 

Anyai 
nagyapa  

 
Preisz Mózes 

1870-es évek – 
1944   
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Neubauer Ignác (zsidó név: Nuszen-Leib) 

 

Születési hely és idő 

Nagykapos, 1924 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Kisdobrony (1926–), Csap (1945), Ungvár (1946 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kereskedő 

A háború után: szabó (ruhagyárban) 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos család volt: apja szakállt viselt, otthon kipát, az utcán kalapot hordott, 

anyjának parókája volt. Kóser háztartás. A fiúgyerekek is mindig fedett fővel 

jártak (simléderes sapka, otthon kipa). A fiúk jártak héderbe.  

  

Anyanyelv 

Jiddis 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Cseh, magyar, orosz  

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz 

Munkatábor: Gleiwitz, más tábor (neve ismeretlen) 

 

Mit csinált a háború után? 

Kitanulta a szabómesterséget, dolgozott, megházasodott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Neubauer Dezső (zsidó név: Duvid) 

Neubauer Márton (zsidó név: Mordhe) 

Neubauer Sándor (zsidó név: Chaim-Smil) 

Spiegel Ernesztné (szül. Neubauer Hermina) (zsidó név: Haja-Cire) 

(Házasságkötés: 1950. A férj kárpátaljai születésű, túlélte a koncentrációs tábort, 

családja elpusztult.) 

Neubauer Helena (zsidó név: Haja) 

 

Születési hely és idő 

Dezső: vagy Nagykapos, vagy Kisdobrony, 1925 (Csehszlovákia) 

Márton: Kisdobrony, 1927 (Csehszlovákia) 

Sándor: Kisdobrony, 1929 (Csehszlovákia) 

Hermina: Kisdobrony, 1930 (Csehszlovákia) 

Helena: Kisdobrony, 1934 (Csehszlovákia) 

 

Anyanyelv 

Mindegyiknek: jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Helenát kivéve mindegyik: elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Hol él/élt?  

Hermina: Kirját Ono (Izrael, 1972-től) 
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Hol élt még? 

Hermina: Csap (1945), Ungvár (1946–1972) 

 

Gyerekek? 

Hermina: Judit (1951), Erika (1958) 

 

Halálozási hely és idő 

Dezső: Auschwitz, 1944/5 (Lengyelország) 

Márton: Gleiwitz, 1945 (Lengyelország) 

Sándor: Auschwitz és Gleiwitz között, a vonaton (Lengyelország) 

Hermina: Kirjat-Ono, 1986 (Izrael) (Hermina túlélte az auschwitzi koncentrációs 

tábort.) 

Helena: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Neubauer Ignácné (szül. Kerzsner, Ljubov) (zsidó név: Liebe) (Házasságkötés: 

1957) 

 

Születési hely és idő 

Szavranyi, 1932 (Szovjetunió, Ukrán SZSZK, Odesszai járás) 

 

Hol élt még? 

Odessza (tanulmányok); ukrán falu (kötelezően itt töltötte tanítónői pályájának 

első 3 évét); Ungvár 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Orosz és jiddis (a családban jiddisül beszéltek) 

 

Iskolai végzettség 

Pedagógiai főiskola 

 

Foglalkozás 

Tanítónő 

 

Halálozási hely és idő 

Ungvár, 2003 (Ukrajna) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Anna (gyógyszerészetet tanult Odesszában); betelepült katonatiszthez ment 

férjhez, 1948-ban született meg Rita lányuk, férje 1955-ben meghalt, nem ment 

újra férjhez;  

Donya (gyermekorvos) (nem volt házastársa) 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Neubauer Alik (Zsidó név: Avrum) 

Sifrisz Leonyidné (szül. Neubauer Marina) (zsidó név: Mejta) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A családban szó volt a zsidóságról, otthon leginkább jiddisül beszéltek, fiát 

titokban körülmetéltették. De vigyáztak arra, hogy a családon kívül a gyerekek 

beolvadjanak környezetükbe: úttörők, majd Komszomol-tagok voltak, 

figyelmeztették őket, hogy a családban hallott bizonyos dolgokról ne beszéljenek 

a családon kívül.  

 

Születési hely és idő 

Alik: Ungvár, 1959 (Szovjetunió) 

Marina: Ungvár, 1968 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Alik: egyetem (biológia szak)  

Marina: egyetem (bölcsész kar, orosz szak) 

 

Foglalkozás 

Alik: taxisofőr (szakmájában nem tudott elhelyezkedni, laboránsként pedig 

nagyon keveset keresett) (Felesége osztályvezető kórházi orvos, zsidó 

származású.) 

Marina: 1999-ben, amikor megalakult a Heszed, ott kezdett dolgozni (Férje a 

lembergi műegyetemen végzett, de mérnökként nem tudta volna eltartani a 

családját, taxisofőrként dolgozik, zsidó származású) 

 

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

Alik: nincs gyermeke 

Marina: Róbert (szül. 1988) 



 

 

 

 

 
Apa 

Teljes név 

Neubauer Adolf (zsidó név: Avrum) 

 

Születési hely és idő 

Dombó (Máramaros vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

Nagykapos (kb. 1922–1925), Kisdobrony (kb. 1925–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (héderbe járt) 

 

Foglalkozás 

Állatorvos mellett felcser 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, mindig fedett fővel járt, szakálla volt, szertartásosan imádkozott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (jól beszélt magyarul és ruténul) 
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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? 

Buchbinder Móric 

(zsidó név: 

Mojse-Hersch) 

(báty) 

Dombó 

(Máramaros 

vm.), ? / Kassa, 

? 

(Csehszlovákia) 

Kassán élt, 

túlélte a háborút. 

Szabó Nincs adat, 

elpusztult a 

holokauszt 

során. 

3 gyerek, 

elpusztultak a 

holokauszt során. 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Neubauer ?) 

(nővér) 

Dombó 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

Magyarország 

középső részén 

élt. 

Háztartásbeli Nincs adat Voltak gyermekei. Nincs adat 

Buchbinder ? 

(Haszkl) (báty) 

Dombó 

(Máramaros 

vm.), ? / 

Ukrajna, 1943 

Dombón élt, 

munkaszolgálat 

során halt meg. 

Nincs adat Koncentrációs 

táborban pusztult 

el. 

Voltak, nem tudni, 

hány, 

koncentrációs 

táborban 

pusztultak el. 

Nincs adat 

Buchbinder 

Menyhért 

(Mendel) (öcs)  

Dombó 

(Máramaros 

vm.), ? / Izrael, 

1980-as évek 

Dombón élt, 

túlélte a 

munkaszolgálato

t, majd az 1940-

es évek végén 

Kárpátaljáról 

átszökött 

Fatelepe volt. Kétszer 

házasodott. Első 

felesége 

koncentrációs 

táborban pusztult 

el.  

Első házasság: 4 

fiú, koncentrációs 

táborban 

pusztultak el. 

Második 

házasságában 2 

lány (Izraelben). 

Nincs adat 
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Romániába, 

onnan 

továbbment 

Izraelbe.  

?-né (szül. 

Neubauer ?) 

(húg) 

Dombó 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

Magyarország 

középső részén 

élt. 

Háztartásbeli Nincs adat Voltak gyermekei. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Buchbinder Izrael 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1860-as évek 

 

Hol élt még? 

Dombó 

 

Halálozási hely és idő 

Dombó (Máramaros vm.), 1944 (A gettóban halt meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dombó (ott meghalt) 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Buchbinder Izraelné (szül. Neubauer ?) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Dombó (Máramaros vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Dombó (Máramaros vm.), 1944 (A gettóban halt meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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? 

Gettó: Dombó (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Fixler Gedalné (szül. Preisz Fáni) (zsidó név: Feige)  

(1. házasságkötés: 1922, az interjúalany apjával Neubauer Adolffal; 2. 

házasságkötés: 1947. Fixler Gedale, 1900-ban született Kárpátalján, 

kereskedelmi akadémiát végzett, a kereskedelemben dolgozott, az egész családja 

elpusztult a holokauszt során. 1970-ben feleségével együtt kivándorolt Izraelbe, 

1988-ban halt meg Bnei-Brakban) 

 

Születési hely és idő 

Kisdobrony (Bereg vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Csap (1945), Ungvár (1946–1970) 

 

Halálozási hely és idő 

Bnei Brak, 1977 (Izrael) (1970-ben vándorolt ki férjével együtt izraelbe.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vezetett, a háború előtt parókát viselt. 
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Anyanyelv 

Jiddis 

 

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 mindegyik 

testvér magyar 

nevére 

emlékszik.) 

Mindannyian 

Kisdobronyban 

éltek. 

Mindannyian 

elvégezték a 

4 elemit, és 

mindannyian 

jártak 

héderbe. 

Mindegyik fiú 

kitanulta bár 

micvója után 

a 

cipészmesters

éget apjánál. 

   

 

 

Scheir (Scher?) 

Hersné (szül. 

Preisz Elka) 

(nővér) 

Kisdobrony 

(Bereg vm.), 

1890-es évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

1939–1944: 

Csapon (Ung 

vm.) élt a 

családjával. 

Nincs adat Fakereskedő, 

Auschwitzban 

pusztult el. 

8 gyermekük volt 

– 4 Auschwitzban 

pusztult el.. 

 

Vallásosak voltak. 

Preisz Pinhasz 

(báty) 

Kisdobrony 

(Bereg vm.), 

1890-es évek / 

Gleiwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Suszter Bajla – 

Auschwitzban 

pusztult el. 

8 gyermekük volt 

– 4 Auschwitzban 

pusztult el, Zsuzsa 

visszatért 

Kárpátaljára 

(Ungvár), az 1980-

as években halt 

meg; egy lány az 

Egyesült 

Államokba, Dezső 

Vallásosak voltak. 
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és egy másik fiú 

Palesztinába ment. 

Preisz Lajos 

(Lajb) (öcs) 

Kisdobrony 

(Bereg vm.), 

1900-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Blanka, 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben. 

Nem volt 

gyermekük. 

Vallásosak voltak. 

Preisz Lipe (öcs) Kisdobrony 

(Bereg vm.), 

1900-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Lea, 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben. 

4 fiú – a 2 kisebbik 

Auschwitzban 

pusztult el, a 2 

nagyobbik a 

munkaszolgálat 

során, Ukrajnában. 

Vallásosak voltak. 

Steinberg Volfné 

(szül. Preisz 

Riva) (húg) 

Kisdobrony 

(Bereg vm.), 

1900-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Asztalos, 

munkaszolgálato

sként halt meg 

1942-ben. 

6 gyermekük volt 

– 4 elpusztult 

Auschwitzban, 1 

fiú a 

munkaszolgálat 

során, 1 fiú túlélte 

a 

munkaszoplgálatot

, az 1970-es 

években 

kivándorolt 

Izraelbe. 

Vallásosak voltak. 

Preisz Bernát 

(öcs) 

Kisdobrony 

(Bereg vm.), ? / 

Izrael, 1980-as 

évek 

Túlélte a 

koncentrációs 

tábort. 

Az 1970-es 

években 

családjával 

együtt 

kivándorolt 

Izraelbe. 

Cipészmester Első felesége 

háztartásbeli, 

elpusztult 

Auschwitzban. 

Első házasság: 2 

gyerek – 

elpusztultak 

Auschwitzban.  

Második házasság: 

2 gyerek 

(Izraelben élnek) 

 

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

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Két, életben maradt gyermekével Ungváron telepedett le, 1947-ben másodszor is 

férjhez ment, háztartásbeli volt, 1970-ben második férjével kivándorolt Izraelbe. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Preisz Mózes (zsidó név: Mojse) 

 

Születési hely és idő 

Rahó (Máramaros vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Kisdobrony 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Suszter 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség 

 

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? 

Gettó: Ungvár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Preisz Mózesné (szül. ? Etel) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1875 

 

Hol élt még? 

Kisdobrony 

 

Halálozási hely és idő 

Ungvár, 1935 (Csehszlovákia) (Kisdobronyban élt, de az ungvári kórházban halt 

meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bábaasszony 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, parókát vagy kendőt viselt, soha nem járt fedetlen fővel. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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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