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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

 Nemes Dávid 
1887–1945 

Anya 
 

Nemes Dávidné 
(szül. László /Lőwinger/ 

Margit) 
1896–1974 

Apai 
nagyapa 

 
Nemes Izsák 
1859–1937 

 

Apai 
nagyanya 

 
Nemes Izsákné 
(szül. Szmuk 
Czizi /Cili/) 
1861–1944 

Anyai 
nagyanya  

 Anyai 
nagyapa  László 

(Lőwinger) 
Lipótné 

 
László 

(Lőwinger) 
Lipót 

(szül. Apfel 
Malvin) 

?–1943 kb.1870 – 1944 

Gyermekek 
 

Nincs 
 

Testvérek 
 

Nincs 

Házastárs 
Fehér Klára Interjúalany 
1922–1996  Nemes László 

Daróczi Katalin 1920 
1953  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Nemes László (zsidó név: Eliezer) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

Palesztina 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi + textilkémiai tanfolyam (1 éves, Állami Textilipari 

Szakiskola, Újpest) 

 

Foglalkozás 

Író, műfordító, újságíró. Munkahelyek: Szabad Nép, 1947–1949; MOKÉP 

Filmfőosztály (1949–1950); Irodalmi Ujság (1950–1956). Ettől kezdve elsősorban 

írói munkájából élt (és csak a nyugdíj-jogosultság megőrzése miatt vállalt olykor 

állást).   

 

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

gyermekkorában? 

Jom Kipurkor böjtöltek, más tradíciót nem tartottak. Ros Hásánakor és Jom 

Kipurkor apja még elment a templomba, az anyja nem. Gimnazista korában még 

ő is. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, olasz, francia, ivrit 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Angol hadsereg, a II. világháború alatt (1941–1946). 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Angol katona volt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Újságíróként, íróként és műfordítóként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincs testvér 
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Házastárs 

 

Teljes név 

1. Fehér Klára (Házasságkötés: 1948) (Weiszről magyarosított a háború 

után.) (Apa: Weisz Hugó, nevét 1945 után magyarosította Fehérre. 

Újpesten (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) született 1893-ban vagy 1894-ben, 

apja szabósegéd volt. Weisz Hugó felső kereskedelmiben érettségizett, 

tisztviselő volt az Egyesült Izzóban. Anya: Schwarz Irma. 

Házasságkötésük után, 1919 körül költöztek Érsekújvárra a Schwarz 

szülőkhöz, majd 1936-ban vagy 1927-ben visszaköltöztek Budapestre.)  

2. Daróczi Katalin (Házasságkötés: 2000 körül) 

 

Születési hely és idő 

Klára: Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1922 

Katalin: Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

Klára: Érsekújvár (1926-ig vagy 1927-ig); Budapest (1926-tól vagy 1927-től) 

Katalin: Veszprém (középiskolai évek) 

 

Zsidó származású? 

Klára: igen 

Katalin: nem 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Klára: egyetem 

Katalin: főiskola 

 

 

Foglalkozás 

Klára: író 

Katalin: óvónő 
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Halálozási hely és idő 

Klára: Budapest, 1996 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Klára: két testvére volt. M á r t a  1920-ban született Érsekújvárott 

(Csehszlovákia), 1945–49 között Rákosi titkárságán dolgozott, 1949-ben 

elbocsátották, akkortól kezdve középiskolai tanár volt, majd iskolaigazgató. 1995-

ben halt meg, Budapesten. Zsuzsa, sz. Érsekújvár, 1922 (Csehszlovákia). Polgári 

iskolába járt, majd felső kereskedelmi iskolában érettségizett. A háború előtt 

varrodában dolgozott, a háború után könyvelő, ill. politechnika-tanár volt. Férj 

(házasságkötés: 1947): Gábor (Goldberger) József (Nyírbogát, 1917 vagy 1918 –

New Jersey, 1995 /USA/). Jesivában tanult, a háború után a SZÖVOSZ 

tudományos munkatársa volt. A család 1965-ben disszidált, Bécsben, majd 1966 

óta Amerikában élnek. Gábor József segédrabbiként, majd rabbiként dolgozott 

nyugdíjazásáig, Brooklynban. Két gyerekük 1950-ben és 1953-ban született. 

Zsuzsa New Jersey-ben él.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs 
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Apa 

 

Teljes név 

Dr. Nemes Dávid 

 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Debrecen (1899–1907, gimnáziumi évek); Budapest (1908-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Gyerekkorában járt héderbe két évig. Jom Kipurkor böjtölt, más tradíciót nem 

tartott. Ros Hásánakor és Jom Kipurkor elment templomba. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

K. u. k, az I. világháborúban. Nem katonának vitték el, hanem ún. 

járványorvosnak.  

 

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? 

Salamon Izsákné 

(szül. Nemes 

Helén) 

 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1880-as 

évek /  

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Salamon Izsák 

tímármester, 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben 

Kb. 1900 és 1921 

között 11 gyerekük 

született. Ketten 

élték túl a 

holokausztot, az 

egyik nő 

kivándorolt 

Kanadába, a másik 

Izraelbe. 

Nincs adat 

 

Komlós Vilmosné 

(szül. Nemes 

Regina) 

Katzról 

magyarosítottak. 

 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1890 körül 

/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Pesterzsébeten 

éltek. 

 

Háztartásbeli 

 

Komlós (Katz) 

Vilmos, bírósági 

segédtiszt, 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben. 

 

László – 

tisztviselő volt a 

Weiss Manfréd-

gyárban;  

Grósz ?-né (szül. 

Komlós Gabriella), 

a férj művezető 

volt, 1 gyerekük 

volt; 

Miklós – 

futballozott, 

sportállása volt a  

Weiss Manfréd-

gyárban; 

Ilona  

(mindegyikük 

elpusztult 

valamelyik 

koncentrációs 

táborban) 

 

Nincs adat 
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Nemes József 

 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1890-es 

évek /  

Máramarossziget 

(Máramaros 

vm.), 1940 

Ló- és 

marhakereske

dő 

? 

Túlélte a 

koncentrációs 

tábort, két 

lányával 

kivándorolt 

Izraelbe 

(Palesztinába) 

László (sz. 1921) 

– túlélte a 

munkaszolgálatot, 

közgazdasági 

egyetemet végzett 

Bukarestben, 

feleség 

vegyészmérnök, 

1961-ben 

kivándoroltak 

Izraelbe. Ott 

született a fiuk. 

Izraelben él 

Manyi – túlélte a 

koncentrációs 

tábort, Izraelben 

halt meg 1997-ben 

René (sz. 1930) – 

túlélte a 

koncentrációs 

tábort, Izraelben 

él. 

Nincs adat 

 

Földes Jakabné 

(szül. Nemes 

Gizella ) 

 

 

 

Máramarossziget

(Máramaros 

vm.), 1890-es 

évek / Mondreal, 

? (Kanada) 

Budapesten, 

majd Szabadkán 

éltek. 

Túlélte 

Auschwitzot, 

1948-ban 

lányával együtt 

Szabadkáról 

kivándorolt 

Kanadába. 

 

Háztartásbeli 

 

Földes Jakab, 

felvidéki 

származású, 

tisztviselő, 1944-

ben Szabadkán 

meggyilkolták. 

 

György (1920–

1970) – 1938 

körül kiment 

Angliába, a RAF-

nál szolgált, kb. 

1945-től 

Kanadában élt, 

biztosítási ügynök 

volt, Montrealban 

halt meg. 

Katalin – túlélte 

Auschwitzot, 1948 

óta Montrealban él 

(Kanada), 3 

gyermeke van. 

 

Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

A legjobb barátja, egy keresztény orvos bujtatta. 

 

Mit csinált a háború után? 

Két héttel a felszabadulás után meghalt. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Nemes Izsák (zsidó név: Jichak) 

(Apja: Nemes Lázár, szül. 1830 körül.) 

 

Születési hely és idő 

Magyarlápos, 1859 (Habsburg Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget 

 

Halálozási hely és idő 

Máramarossziget, 1937 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fiákeres, marha- és lókereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

A nagyünnepeket megtartotta, templomba járt, de nem volt nagyon vallásos. 

 

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. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Nemes Izsákné (szül. Szmuk Czizi) 

(Apa: Szmuk Chajim Szrul; anya: Jente) 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget, 1861 (Habsburg Birodalom) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, ott meghalt (Lengyelország).  
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Anya 

 
Teljes név 

Nemes Dávidné (szül. László Margit) (Apja 1914 előtt magyarosított Lőwingerről 

Lászlóra, föltehetően az ő eredeti vezetékneve is Lőwinger volt.) (Házasságkötés: 

1919) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1896 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli 

A háború után: élelmezésvezető egy kórházban 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Kölber Jenőné 

(szül. László 

/Lőwinger/ Ella 

(1. 

házasságában: 

Telegdy Zahariás 

Istvánné) 

Budapest, 1895 / 

Budapest, 1934 

Háztartásbeli Telegdy 

Zahariás István, 

mérnök, 

elváltak;    

Kölber Jenő, 

magánzó 

Nem volt. Kikeresztelkedett 16 

éves korában. 

 

Selmeci Lászlóné 

(szül. László 

/Lőwinger/ Ilona) 

(1. 

házasságában: 

Vértes Jenőné) 

 

 

Budapest, 1897 

Budapest, 1969 

 

A háború 

előtt 

varróiskolája 

volt, a háború 

után a 

Wesselényi 

utcai 

ruhaipari 

szakiskola 

mintaüzemét 

vezette. 

 

Vértes Jenő, 

kórházi gondnok, 

elváltak; 

Selmeci László, 

művirágkészítő 

(első felesége és 

lánya 

Auschwitzban 

pusztult el.) 

 

Edit (1919–2002), 

nyelvész, egyetemi 

tanár 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Törökbálinton bujkált. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

László Lipót (1914 előtt Lőwingerről magyarosított) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Érsekújvár (gimnáziumi évek), Pozsony  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1943 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi, jogakadémia (nem tudni, befejezte-e) 

 

Foglalkozás 

Magántisztviselő (bankfiók igazgatója) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, első világháború idején. Frontszolgálatra egy béna ujja miatt 

alkalmatlan volt, ezért egészségügyi szolgálatra osztották be.  

 

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 1943-ban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

László Lipótné (szül. Apfel Malvin) (1914 előtt magyarosítottak Lőwingerről 

Lászlóra) 

(Apa: Apfel Fülöp, ? – Budapest, 1919, órás-ékszerész volt Szombathelyen, az 

1910-es évektől Budapesten éltek; anya: Benedek Katalin, Koroncó /Győr vm./, 

1851 – Budapest, 1936) 

 

Születési hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1870-es évek 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos 

 

Anyanyelv 

Magyar 



 21

 

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? 

Csillagos ház: Budapest, Csengery utca (ott is halt meg gyomorrákban) 
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