
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Krämer Dezső 
1892–1971 

Hadel Jenő János 
(nevelőapa) 
1893–1944 

Anya 
 

Hadel Jánosné 
(szül. Neuser Margit) 

1899–1949 

Apai 
nagyapa 

 
Krämer Gyula 
(Julius Krämer) 

?–? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Krämer Gyuláné  
(szül. Benedek 

Gizella) 
?–? 

Házastárs 
 

G. K. 
1929–1980 

Dr. Büchler Róbert 
1922–1992 

Interjúalany 
 

Dr. Büchlerné Krämer Mária 
(szül. Krämer Mária) 

1931 

Testvérek 
 

Krämer Zsuzsa 
1925–1945 

 
 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Neuser Lipótné 

(szül. Bachmann 
Róza) 

1870–1943 

Anyai 
nagyapa  

 
Neuser Lipót 

Kb. 1868–1939 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Büchlerné Krämer Anna Mária (szül. Krämer Anna Mária)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931. április 10. 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Színház- és Filmművészeti Főiskola 

 

Foglalkozás 

Kártyarendező (az Akadémiai Kiadónál szótárhoz készített kártyákat), titkárnő, a 

Híradó vezető vágója a Magyar Televízióban 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos volt a család, a nagyobb ünnepeket tartották, zsinagógába jártak, 

szombaton járt iskolába, ünnepi étel volt otthon. 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol  
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Hol volt a holokauszt idején? 

Budapest: védett ház (Pozsonyi út, spanyol védelem alatt) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult és dolgozott: filmekben statisztált, kötött, a Híradó vágója volt a Magyar 

Televízióban. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Krämer Zsuzsa 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1925. október 1.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Nem dolgozott. 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Nem voltak. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 nyara (autóbaleset)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

G. K. (Az interjúalany nem kívánja megadni a nevét.) (Házasságkötés: 1958; 

válás: 1970) 

Dr. Büchler Róbert (Második házasságkötés: 1973) 

 

Születési hely és idő 

G. K.: Budapest, 1929 

Róbert: Budapest, 1922 

 

Hol élt még? 

G. K.: nincs adat 

Róbert: Budapest 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő: igen 

 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

G. K.: közgazdasági egyetem 

Róbert: egyetem (pszichológia szak), kandidátus 

 

Foglalkozás 

G. K.: üzletkötő külföldön, újságnál, majd a Filmgyárban dolgozott. 

Róbert: egyetemi tanár, pszichológus 

 

Halálozási hely és idő 

G. K.: Budapest, 1980 körül 

Róbert: Budapest, 1992 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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G. K.: nincs adat 
Róbert: (1) Büchler Ottó (öcs), újságíró, Düsseldorfban élt. (2) Büchler Mária 

(húg), szintén Düsseldorfban él, férje német, van egy lányuk. 

 

 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Krämer Dezső   

Hadel Jenő János (nevelőapa, kisiskolás korától nevelte)  

 

Születési hely és idő 

Dezső: Debrecen, 1892 

János: hely ismeretlen, 1893 

 

Hol élt még? 

Dezső: Budapest 

János: nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Dezső: Budapest, 1971 

János: nincs adat, 1944  

 

Iskolai végzettség 

Dezső: gimnáziumi érettségi 

János: Ludovika Katonai Akadémia 

 

Foglalkozás 

Dezső: banktisztviselő (egy osztrák banknál), színházi gazdasági igazgató, 

babaruhakészítő, könyvelő  

János: építészmérnök 

 

Mennyire volt vallásos?  

Dezső: kikeresztelkedett 1939 után 

János: formálisan kikeresztelkedett, mert katonai építész volt. 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Dezső: nem volt katona. 

János: 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? 

Dezső testvére: 

Krämer Bella 

 

János testvérei: 

két lánytestvér: 

Schwarzné és 

Weiszné 

?, 1898/ ?, 1960 

 

 

 

Nincs adat 

Nincs adat 

 

 

 

Egyiküknek 

órásboltja 

volt. 

Volt férje. 

 

 

 

 

Férjnél voltak. 

Nincs adat 

 

 

 

 

Nincs adat 

Nincs adat 

 

 

 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Dezső: hamis papírokkal bujkált Rákosszentmihályon. 

János: munkaszolgálatos volt, ismeretlen helyen halt meg.  

 

Mit csinált a háború után? 

Dezső: babaruhákat készített, könyvelő volt Budapesten.  

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Krämer Gyula (Julius Krämer) 

 

Születési hely és idő 

Bécs, évszám ismeretlen (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Debrecen, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fotóműterme volt Bécsben, gyógyszercsomagoló volt Budapesten. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, a nagyobb ünnepeket tartotta, gyakran járt zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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 

Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Debrecen, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, gyógyszercsomagoló volt bedolgozóként abban a 

gyógyszergyárban, ahol a férje. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Hadel Jánosné (1. házasságban: Krämer Dezsőné) (szül. Neuser Margit) 

(1. házasságkötés? Válás: 1932/3; 2. házasságkötés: ?)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1949 

 

Iskolai végzettség 

Zeneakadémia, zongoraművészi és tanári oklevél 

 

Foglalkozás 

Fiataloknak adott zongoraórákat. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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? 

Neuser Róbert 

 

Budapest, 1894/ 

Kőszeg (Vas 

vm.) 

(munkaszolgálat)

, 1944 

Szabászműhe

lye volt, 3 

évig tanult 

Londonban. 

Nincs adat Két gyerek Vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Budapest: védett ház (spanyol védelem alatt) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt, öngyilkos lett. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Neuser Lipót 

 

Születési hely és idő 

Apatin (Bács-Bodrog vm.), 1868 körül  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1939 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

A Neumann M. Ruházati áruház igazgatója volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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? 

Záli  Bács-Bodrog 

vm., 1870-es 

évek /  

koncentrációs 

tábor, 1944 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Máli Bács-Bodrog 

vm., 1870-es 

évek /  

koncentrációs 

tábor, 1944 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 

 

Születési hely és idő 

Orosz Birodalom, 1870 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1943 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Orosz 

 

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? 

Féltestvér: Edwin 

(Ödön) 

Bachmann 

 

 

Budapest, 1890 / 

New York, 1986 

(Egyesült 

Államok) 

Hegedűművés

z, 

kamarazenés

z, és 

Toscanini 

koncertmeste

re volt.  

60 évesen 

nősült, német 

származású volt 

a felesége. 

Nem volt Vallásos volt. 

Bihar 

(Bachmann) 

Sándor  

(Névmagyarosítá

s: 1911) 

Budapest, 1885 

k. / Żółkiew 

(Galícia) 1915 

(Osztrák–Magyar 

Monarchia) 

(Első 

világháború) 

Operaénekes, 

a Népopera 

tagja volt 

1911-től. 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Bachmann 

Szilárd 

 

?, ? / 

Theresienstadt, 

1945 (Cseh-

Morva 

Protektorátus) 

Tisztviselő 

volt a zsidó 

hitközségben. 

(Ádám Jenő 

kórusában 

énekelt) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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