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Feldmár József 

?–1914/18 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Irena Feldmárová (szül. Irena Haárová) 

 

Születési hely és idő 

Vámosfalu, 1926 (Csehszlovákia)  

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely, 1956 óta (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (8 osztály) 

 

Foglalkozás 

Könyvelő, majd bolti eladó 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők a zsidó vallásból csak annyit adtak át, amennyit maguk is betartottak: 

péntek este mindig gyertyát gyújtottak, imádkoztak. Ők is gyújtanak minden 

péntek este még ma is. Kidust is mondanak, a hávdálát is elmondják.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Szlovák, német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely (Komárom vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944, kb. hat hét (Csehszlovákia) 

Munkatábor: Krakkó (kőbánya), 1944, kb. nyolc hét (Lengyelország); Augsburg 

(repülőgépalkatrész-gyár) (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Jozef Haár  

 

Születési hely és idő 

Vámosfalu, 1924 (Csehszlovákia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (8 osztály) 

Mezőgazdasági középiskola (Dunaszerdahely) 

 

Foglalkozás 

Raktáros egy állami gazdaságban. 

 

Hol él/élt?  

Dunaszerdahely, 1950–2000 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Jozef: végzettsége szerint agrármérnök, foglalkozása szerint nagykereskedő, 

Dunaszerdahelyen (Szlovákia) él.  

Tibor: autószerelő, Bécsben dolgozik. 
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Halálozási hely és idő 

Dunaszerdahely, 2000 (Szlovákia) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Feldmár Sándor (Zsidó név: Simon) (Házasságkötés: 1946) 

 

 

Születési hely és idő 

Csallóköznyék vagy Várkony (Pozsony vm.), 1915 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely, 1930–1933 (Csehszlovákia) 

Nagymegyer, 1933–1934 (Csehszlovákia) 

Csallóköznyék vagy Várkony, ill. Nyékvárkony, 1934–1946 

Vámosfalu, 1946–1956 (Csehszlovákia) 

Dunaszerdahely, 1956–  (Csehszlovákia) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (8 osztály) után inasiskola  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kereskedősegéd 

A háború után: gabonafelvásárló  

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Reisz Béláné (szül. Feldmár Janka) (Csallóköznyék vagy Várkony /Pozsony vm./, 

1911 – Auschwitz, 1944 /Lengyelország/, férj markakereskedő volt, a 

munkaszolgálat során eltűnt, gyerek: Reisz János (Nyékvárkonyban született 

1940-ben, Auschwitzban halt meg 1944-ben). 

 

Feldmár Jenő (Csallóköznyék vagy Várkony /Pozsony vm./, 1912 – 

Dunaszerdahely, 2001 /Szlovákia/), mezőgazdasági középiskolát végzett, 

hidegkonyha-vezető volt, házassága után kikeresztelkedett, gyermekei: Ladislav 

Feldmár (Dunaszerdahely, 1946 /Csehszlovákia/); Tibor Feldmár 

(Dunaszerdahely, 1950  /Csehszlovákia/; orvos; aktív hitközségi tag; fia szintén 

orvos) 
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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 iskola Modrán  

Zoltán:  STU (Slovenská Technická Univerzita – Szlovák Műszaki Egyetem), 

villamosműszerészeti kar, Pozsony (Csehszlovákia)  

 

Foglalkozás 

Katarína: nevelőnő [magyarországi megfelelője: napközis tanár] alapiskolában 

[általános iskolában] Pozsonyban 

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: Kay (szül. Köln, 1987 /Német Szövetségi Köztársaság/)  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Haár Móric 

 

Születési hely és idő 

[Alsó- vagy Felső]Nyárasd (Pozsony vm.), 1889 

(Nyárasd két, egykor Pozsony vm.-ben, majd Komárom vm.-ben lévő kisközség, 

Alsónyárasd és Felsőnyárasd 1940-ben végrehajtott egyesítéséből jött létre.) 

 

Hol élt még? 

Bécs (1903–?), Budapest (a 20. század első évtizedében), Vámosfalu 1910-es 

évek – 1944 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola + tanonciskola (üveges és képkeretező) (?) 

 

Foglalkozás 

Fűszerüzlet-tulajdonos + részért dolgozott mások gazdaságában 

 

Mennyire volt vallásos?  

Péntek este, ünnepnapon elment az imaházba. Kalapot hordott vagy sapkát.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség. Első világháború, frontszolgálat Bosznia–Hercegovinában. 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Hat testvére volt, a testvérek Bécsben éltek, a második világháború előestéjén 

egy testvér kivételével (akinek vendéglője volt) kivándoroltak Uruguayba. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely (Komárom vm.)  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Haár Jákob 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

(Alsó- vagy Felső)Nyárasd  

(Nyárasd – Két, egykor Pozsony vm.-ben, majd Komárom vm.-ben lévő 

kisközség, Alsónyárasd és Felsőnyárasd 1940-ben végrehajtott egyesítéséből jött 

létre Nyárasd) 

 

Halálozási hely és idő 

(Alsó- vagy Felső)Nyárasd, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fűszerüzelete volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

„A Haár nagyszülők falusiasan tartották a vallást.“ A nagyapa péntek este kipát, 

hétköznap sapkát viselt. Péntek este gyertyát gyújtottak. Nagyünnepek 

alkalmából (Jom Kipur, Ros Hasana) elmentek a vásárúti imaházba. Kóser 

háztartást vezettek.  

 

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.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Apai nagyanya 

 

Teljes név 

Haár Jákobné (szül. Csasznek ?) (Zsidó név: Hana) 

 

 

Születési hely és idő 

Doborgaz (Pozsony vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

(Alsó- vagy Felső)Nyárasd  

(Nyárasd – Két, egykor Pozsony vm.-ben, majd Komárom vm.-ben lévő 

kisközség, Alsónyárasd és Felsőnyárasd 1940-ben végrehajtott egyesítéséből jött 

létre Nyárasd) 

 

Halálozási hely és idő 

(Alsó- vagy Felső)Nyárasd, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Bábaasszony 

 

Mennyire volt vallásos?  

„A Haár nagyszülők falusiasan tartották a vallást.“ A nagymama kendőt viselt. 

Péntek este gyertyát gyújtottak. Nagyünnepek alkalmából (Jom Kipur, Ros 

Hasana) elmentek a vásárúti imaházba.  Kóser háztartást vezettek. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Haár Rozália (szül. Feldmár Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Vámosfalu (Pozsony vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, és mellette dolgozott a család szatócsüzletében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kendőt viselt, ünnepnapon elment a zsinagógába. 

 

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? 

Feldmár Ferenc Vámosfalu 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, meghalt az I. 

világháború 

során. 

Budapesten élt. 

Szakács volt 

egy 

szállodában. 

Nőtlen Gyermektelen Nincs adat 

Feldmár 

Maximilian 

(Miksa) 

 

Vámosfalu 

(Pozsony vm.), 

1888 / 

Auschwitz, 1944  

(Lengyelország) 

Nyékvárkonyon 

élt. 

Adatait lásd: 

Feldmár 

Sándorral készült 

interjú (apa) 

Hentes és 

földműves 

Gross Katalin 

(1876–1940) 

Adatait lásd: 

Feldmár 

Sándorral 

készült interjú 

(anya) 

Reisz Béláné (szül. 

Feldmár Janka)  

Csallóköznyék vagy 

Várkony (Pozsony vm.), 

1911/Auschwitz, 1944  

(Lengyelország) 

(Férje 

munkaszolgálatban, 

1940-ben született 

gyermeke Auschwitzban 

pusztult el) 

Feldmár Jenő 

Csallóköznyék vagy 

Várkony (Pozsony vm.), 

1912/ Dunaszerdahely, 

2001 (Szlovákia) 

Feldmár Sándor – 

adatait lásd: házastárs 

Kóser 

háztartást 

vezettek, 

megtartották 

a nagyünnepek

et.  

Grünfeld ?-né  

(szül. Feldmár 

Berta) 

 

 

Vámosfalu 

(Pozsony vm.), 

1890-es évek / 

Auschwitz, 1944, 

(Lengyelország) 

 

Albáron laktak. 

Háztartásbeli Grünfeld ? 

Szatócs, 

Auschwitzban 

pusztult el. 

 

7 gyermek (4 a férj előző 

házasságából): 

Grünfeld Lina, Grünfeld 

Rozália, Grünfeld Henrik, 

Grünfeld Ignác hazatértek 

a koncentrációs 

táborokból, majd 

kivándoroltak Izraelbe. 

Lina Jeruzsálemben él, 

Henrik és Rozália (férje: 

Ortodox 
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Cvi Friedmann) 

Rechovodban él, Rozália 

fia, Avi Friedmann 

Svájcban él, rabbi, öt 

gyermeke van.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely (Komárom vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Feldmár Lipót Vámosfalu 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

 

Vámosfalun élt, 

öregkorában 

gyermekei 

Érsekújvárra 

költöztették. 

Kocsmája és 

földje volt. 

Nincs adat Feldmár Ignác – 

Vámosfalun 

született, majd 

Budapesten élt, az 

1930-as években 

kivándorolt 

Kanadába. 

Sánta ?-né (szül. 

Feldmár Sára) – 

talán Budapesten 

élt, fia, Pál 

Budapesten 

végzett egyetemet 

(tanár) 

Dezső – 

Vámosfalun 

született, 

Budapesten élt. 

Sándor – 

Vámosfalun 

született, 

Budapesten élt. 

Ortodox 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 
 
 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Feldmár Vilmos 

 

Csallóközkürt 

(Pozsony vm.), 

? / Auschwitz , 

1944 

(Lengyelország) 

Földműves ? Feldmár Bernát 

?, ?/Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Ortodox 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Dunaszerdahely (Komárom vm.) 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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