
  

  

  

Családfa 
  

  

  

  

  

  

  

  

Apa 
 

Schultz Adolf 
1898 – 1944  

Anya 
 

Schultz Adolfné 
 (szül. Feldmár Erzsébet) 

1900 – 1944  

Apai nagyapa 
 

Schultz Sámuel 
? – 1930-as évek 

 
 
 

Apai nagyanya 
 

Schultz Sámuelné 
(szül. Lampl Sarah) 

? – ? 
 

Schultz Sámuelné 
(szül. Weisz Cecília) 

? – 1944

Házastárs 
 

Neumann Gyula 
1907–1987 

Interjúalany 
 

Hilda Neumannová 
(szül. Hilda Schultzová) 

1921

Testvérek 
 

Schultz František 
1924–1924 

Schultzová Irena 
1926–1944  

Schultzová Margita 
1927/8–1944  

Gyermekek 
 

Sonia Sameš 
(szül. Sonia Neumannová) 

1947 
Peter Neumann 

1949 

Anyai 
nagyanya  

 
Feldmár Ferencné 
(szül. Fehér Júlia) 

? – ? 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Feldmár Ferenc 

? – ? 
 



  

  

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Hilda Neumannová (szül. Hilda Schultzová) [lásd: magyar nevek szlovákosítása] 

(zsidó név: Sarah) 

  

Születési hely és idő 

Negyed, 1921 (Csehszlovákia) 

  

Hol élt még? 

Budapest (1939–1945), Galánta kb. 1995 óta (Csehszlovákia) 

  

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, női ipariskola, ápolónőképző  

  

  

Foglalkozás 

Háború előtt: ápolónő  

Háború után: 1950 és 1990 között őstermelőként zöldséget, gyümölcsöt stb. árult 

a pozsonyi piacon.  

  

Mennyire vallásos családból származik? Milyen vallási hagyományokat adtak át a 

szülei gyermekkorában? 
A szülők hívők voltak, de nem tartották be szigorúan a zsidó hagyományokat. Apja 

pénteken és szombatonként a negyedi imaházba járt. A sábeszt és a jeles zsidó 

ünnepeket megtartották. Nem volt szigorú kóser konyha, bár különválasztották a 

húsos és a tejes edényeket. Sosem hangsúlyozták, hogy zsidó férjet kell 

választaniuk a gyerekeknek. Szabadon dönthettek, hogy miben fognak hinni.   

 

Anyanyelv 

Magyar 

  

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Szlovák, német 



  

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Budapest 

Bujkálás: Budapest 

  

Mit csinált a háború után? 

Gyümölcsöt és zöldséget termesztett a negyedi kertjükben, és árulta a pozsonyi 

piacon.  



Testvérek 

  

Teljes név 

František Schultz  

Irena Schultzová 

Margita Schultzová 

  

Születési hely és idő 

František: Negyed, 1924 (Csehszlovákia) 

Irena: Negyed, 1926 (Csehszlovákia) 

Margita: Negyed, 1927/28 (Csehszlovákia) 

  

Anyanyelv 

Mindenkinek: magyar 

  

Iskolai végzettség 

Irena: polgári iskola, majd fogtechnikusnak tanult egy fogtechnikában 

Margita: polgári iskola  

  

Foglalkozás 

Irena: fogtechnikus  

Margita: elárusítónő 

 

Hol él/élt?  

Irena: Komárom (Csehszlovákia) 

Margita: Negyed (Csehszlovákia)  

  

 Hol élt még? 

– 

  

Halálozási hely és idő 

František: Negyed, 1924 (Csehszlovákia) 

Irena: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Margita: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 



Házastárs 

  

Teljes név 

Neumann Gyula (Házasságkötés: 1942) (Neumann Gyula családja az Árva megyei 

Námesztóról származott, ott vendéglőjük volt a Neumann nagyszülőknek; apja 

érettségizett kereskedő volt Budapesten) 

  

Születési hely és idő 

Budapest, 1907  

  

Hol élt még? 

Negyed (Csehszlovákia) 

  

Zsidó származású? 

Igen (de lehet, hogy kitért, gyermekeiket katolikusnak keresztelték; lehetséges, 

hogy már a Neumann szülők is kitértek) 

  

Anyanyelv 

Magyar 

  

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi  

  

Foglalkozás 

Háború előtt: tisztviselő a Zsidókórházban 

Háború után: 35 éven át raktáros egy építési vállalatnál 

  

Halálozási hely és idő 

Negyed, 1987  (Csehszlovákia) 

  

  

  



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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Neumann Gyulának hat testvére volt, de nincs mindegyikükről adat. Mindegyik 

Budapesten született, senki nem volt vallásos. Hajek ?-né (szül. Neumann 

Blanka) volt a legidősebb testvére, férje hajóskapitány volt, a háború alatt 

francia vizeken lelőtték; özvegye a háború után kiment Párizsba, ott élt 

varrónőként, lányuk: Adrienn (Ada); Hochberger Alfrédné (szül. Neumann 

Lujza, megh. 1948; férje meghalt 1952-ben) Párizsban élt, André és Liliana nevű 

gyermekei voltak; Bernard Béláné (szül. Neumann Ilona) férje szabó volt, 

valószínűleg nem volt zsidó származású, egy ideig Palesztinában (Izraelben) 

éltek, majd visszaköltöztek Franciaországba. Fiuk: Robert; Szita Béláné (szül. 

Neumann Edit), Budapesten élt, nincs több adat róla.  



  

 Gyermekek 

  

Teljes név 

Sonia Sameš (szül. Sonia Neumannová) 

Peter Neumann 

  

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 
  

Nem nevelték vallásosnak, mivel az interjúalany és a férje sem volt vallásos, a 

férj már nem tudott semmit a zsidóságról. Gyermekeit, unokáit és dédunokáit 

katolikusnak keresztelték. Tiszteletben tartják Neumannová hitét, de ők maguk 

már nem gyakorolják, nem tudnak a zsidó hagyományokról szinte semmit. 

 

Születési hely és idő 

Sonia: Negyed, 1947 (Csehszlovákia) 

Péter: Negyed, 1949 (Csehszlovákia)  

  

Hol élt még? 

Sonia: Pozsony (Csehszlovákia), Párizs (kb. 1969/70 óta) (Franciaország) 

Péter: Negyed (Csehszlovákia, majd Szlovákia) 

  

Iskolai végzettség 

Sonia: óvónőképző, majd Párizsban főiskola  

Péter: szakközépiskola (víz- és gázszerelő szak) 

  

Foglalkozás 

Sonia: évtizedekig idegenvezető egy párizsi utazási irodánál, jelenleg egy 

zálogház társtulajdonosa Párizsban. 

Péter: zöldségkereskedő  

  

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

Sonia gyermekei: Natalie (szül. 1971; anyja üzletében dolgozik, egy 13 éves és 

egy 9 éves gyermeke van); Laetitia (szül. 1979, hajadon, pszichológus egy 

párizsi kórházban) 

Péter gyermeke: Erik (szül. 1983; gyümölcs- és zöldségkereskedő) 



  

  
Apa 

  

Teljes név 

Schultz Adolf  

  

Születési hely és idő 

Negyed (Nyitra vm.), 1898  

  

Hol élt még? 

– 

  

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

  

Iskolai végzettség 

Építészeti középiskola [felső ipariskola?] 

  

Foglalkozás 

Építész, műszaki tervező, fakereskedő  

  

Mennyire volt vallásos?  

Hívő volt, de nem gyakorolta szigorúan a vallást. Megtartotta a sábeszt és a jeles 

zsidó ünnepeket. Pénteken, szombatonként és jeles ünnepnapokon eljárt 

a negyedi imaházba. A kóser étkezést nem tartotta be szigorúan. 

Gyermekkorában megtanult héberül írni, olvasni, otthon csak ő tudott imádkozni 

a héber imakönyvekből.  

  

Anyanyelv 

Magyar 



  

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az I. világháború alatt az olasz fronton szolgált, irodában dolgozott. 

  

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? 

Schultz Izsák Negyed (Nyitra 

vm.), ? / 

Negyed, ? 

(Csehszlovákia) 

Műkritikus Schultz 

Izsákné, szül. 

Reichentahl 

Blanka 

Nagyszombatról 

származott, 

apja 

festőművész 

volt. 

(Csehszlovákia) 

Férje halála 

után sógora 

segítségével kis 

üzletet nyitott 

Negyeden. 

Magda és Lea, 

Auschwitzban 

haltak meg 

1944-ben. 

Nem voltak 

vallásosak 

Vogel ?-né, 

(szül. Schultz 

Sárika, örökbe 

fogadott 

testvér) 

 

Nincs adat 

 

Pöstyénben 

éltek, a családi 

legenda szerint 

kimentek 

Amerikába. 

 
Háztartásbeli Vogel ? 

Gazdag 

pőstyéni 

gabonaraktár- 

tulajdonos 

Jucika, 

zongoraművész 

zongoratanár 

Nincs adat 

  

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: valószínűleg Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)  

  



  

  
Apai nagyapa 

  

Teljes név 

Schultz Sámuel 

  

Születési hely és idő 

Nincs adat 

  

Hol élt még? 

Negyed (Nyitra vm., majd Csehszlovákia) 

  

Halálozási hely és idő 

Negyed, 1930-as évek (Csehszlovákia) 

  

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

  

Foglalkozás 

Kereskedő (bőrüzlete volt és fával is kereskedett) 

  

Mennyire volt vallásos?  

Betartotta a zsidó hagyományokat. Kóser háztartásban élt, és az összes zsidó 

ünnepet megtartotta. Rendszeresen járt a negyedi imaházba. 

  

Anyanyelv 

Magyar 

  



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 

  

  



  

  

  

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schultz Sámuelné (szül. Lampl Sarah)  

(második feleség: Schultz Sámuelné [szül. Weisz Cecília]) 

  

Születési hely és idő 

Sarah: Jóka (Pozsony vm.), évszám ismeretlen 

(Cecília: Pöstyén [Nyitra vm.], évszám ismeretlen) 

  

Hol élt még? 

Sarah: Negyed (Magyarország, Csehszlovákia) 

(Cecília: Negyed [Magyarország, Csehszlovákia])  

  

Halálozási hely és idő 

Sarah: Negyed (Pozsony vm.), 1904 

(Cecília:  Auschwitz, 1944 [Lengyelország]) 

  

Iskolai végzettség 

Sarah: nincs adat 

(Cecília: nincs adat) 

  

Foglalkozás 

Sarah: nincs adat 

(Cecília: titkárnő a pöstyéni fürdőben, a házasságkötés után háztartásbeli) 

  

Mennyire volt vallásos?  

Sarah: nincs adat 

(Cecília: nincs adat) 

  

Anyanyelv 

Sarah: magyar 

(Cecília: szlovák) 

  

  



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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Katica (Sarah nagymama testvére volt): Amerikában élt, fia, ? Gusztáv, 

„művész”. 

  

Hol volt a holokauszt idején? 

Sarah: meghalt korábban 

(Cecília: koncentrációs tábor: Auschwitz [Lengyelország], ott meghalt) 

  



  

  
Anya 

  
Teljes név 

Schultz Adolfné (szül. Feldmár Erzsébet)  

  

Születési hely és idő 

Negyed (Nyitra vm.), 1900 

  

Hol élt még? 

 Negyed (Csehszlovákia) 

  

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

  

Iskolai végzettség 

 Polgári iskola  

  

  

Foglalkozás 

Háztartásbeli (de dolgozott a házuk udvarán lévő fatelepen) 

  

Mennyire volt vallásos?  
  

Minden pénteken gyertyát gyújtott. Imádkozás előtt befedte a fejét, a temetőbe 

sem járt fedetlen fejjel. Nem vezetett szigorúan kóser háztartást. Megtartották a 

zsidó ünnepeket, de a zsidó szokások mellett néhány keresztény szokást is 

bevezettek, például a Hanuka alatt karácsonyfát is állítottak. 

 

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? 

Fekete Józsefné 

(szül. Feldmár 

Adél) 

  

  

Negyed (Nyitra 

vm.) ? / 

Petah Tikva, ? 

(Izrael) 

Titkárnő 

(Pöstyén), 

gazdálkodó 

(Izrael) 

Fekete József 

(Szabolcs vm.), 

?/ Petah Tikva, ? 

(Izrael) 

Narancsültetvény

ük volt Izraelben, 

még a harmincas 

években 

vándoroltak ki.  

Nincs adat A férj nem volt zsidó 

származású, de 

Palesztinában 

(Izraelben) 

mindketten 

gyakorolták a vallást. 

Feldmár Jenő Negyed (Nyitra 

vm.) ? / Ózd, ? 

Tanár ? Rozália, 

kalapszalonja 

volt Ózdon 

  

1 fiú: Károly, 

eltűnt Budapesten 

a háború alatt 

Nincs adat 

Feldmár      

Regina 

  

  

Negyed (Nyitra 

vm.) ? / 

Valószínűleg 

deportálták 

Érsekújvárról 

1944-ben 

Ruhaüzlete 

volt 

Hajadon volt 

  

  

Gyermektelen Nincs adat 

Kormos Mórné 

(szül. Feldmár 

Friderika) 

  

  

Negyed (Nyitra 

vm.) ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)

Hangonyon 

[Gömör és 

Kishont vm.] 

éltek.  

Varrónő Kormos Mór 

hentes 

és 

malomtulajdonos

, meghalt 

Auschwitzban 

1944-ben 

Dezső, Miklós 

(kovács volt), 

Aladár és Lujza; 

Miklós és Aladár 

eltűnt a Don-

kanyarban 

Nincs adat 

Feldmár Miklós 

(Mihály?)  

  

Negyed (Nyitra 

vm.), 1904 / 

Petah Tikva, 

2003  (Izrael) 

Két fiával 

Auschwitzba 

deportálták, 

mindhárman 

túlélték. 

Átvette apja 

hentesüzletét. 

? Judit 

(Nyitrakorosról 

származott, nem 

volt zsidó) 

Korán meghalt, 

gyermekei még 

kicsik voltak. 

Feri, Tibor, Endre 

(Endre 

kisgyerekként 

meghalt 

betegségben), Feri 

és Tibor kimentek 

apjukkal 

Palesztinába a 

háború után. Feri 

Neológ  



ma is Izraeben él, 

3 gyermeke van. 

Tibor építész volt 

Svájcban kapott 

munkát, ott halt 

meg 52 éves 

korában. 2 

gyermeke van. 

Lőwinger 

Józsefné (szül. 

Feldmár Gizella) 

  

Negyed (Nyitra 

vm.) ? / 

valószínűleg 

Auschwitz, 1944 

Tallóson élt a 

férjével 

(Csehszlovákia, 

majd Pozsony 

vm.) 

Háztartásbeli Lőwinger József, 

pék volt, 

valószínűleg 

Auschwitzba 

deportálták 

1944-ben  

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

Feldmár Vilmos 

Gyula 

Negyed (Nyitra 

vm.) ? / ?, ? 

Nincs adat ? Viktória, 

szlovák 

származású, 

Rajcsányba 

(Csehszlovákia) 

való volt 

Michal (a 

nagytapolcsányi 

likőrgyár 

igazgatója volt, a 

háború után 

feleségével együtt 

kiment 

Palesztinába), 

Ladislav, Pavol és 

Piroska 

Nincs adat 

  

Hol volt a holokauszt idején? 
  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

  

  



  
  
  

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Feldmár Ferenc 

  

Születési hely és idő 

Nádszeg (Pozsony vm.), évszám ismeretlen 

  

Hol élt még? 

Negyed (Pozsony vm.) 

  

Halálozási hely és idő 

Negyed, évszám ismeretlen (Csehszlovákia) 

  

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

  

  

Foglalkozás 

Hentes, kocsmáros 

  

Mennyire volt vallásos?  
  

Nem volt vallásos, disznóhúst is árult a hentesüzletben. Az anyai nagyszülők nem 

voltak nagyon vallásosak. Nem tartották be szigorúan a zsidó hagyományokat. A 

kóser konyhát annyiban tartották be, hogy külön főzték a zsírt. A jeles zsidó 

ünnepeket megtartották. A nagyapa szombaton zsidó imaházba járt. 

  

Anyanyelv 

Magyar 

  



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? 

Feldmár János Nádszeg 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Kocsmáros Nincs adat Zoltán, Lipót, Sára Nincs adat 

 Feldmár Alajos 

  

Nádszeg 

(Pozsony vm.), ? 

/ ?, ? 

Gondnok egy 

gróf birtokán 

  

Volt feleség, de 

nincs adat 

  

Nincs adat Nincs adat 

  

  



  
  
  

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Feldmár Ferencné (szül. Fehér Júlia) (15 évesen ment férjhez) 

  

Születési hely és idő 

Mocsonok (Nyitra vm.), évszám ismeretlen 

  

Hol élt még? 

Negyed (Nyitra vm., majd Csehszlovákia) 

  

Halálozási hely és idő 

Negyed, évszám ismeretlen (Csehszlovákia) 

  

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

  

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

  

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos katolikus asszony volt. Amikor férjhez ment, a negyedi Trotzer rabbi 

beleegyezett, hogy a nagymama megmaradhat katolikus vallásában. 

A keresztény és a zsidó vallás nem zárták ki nála egymást. A negyedi zsidó 

hitközség befogadta és tisztelte őt. 

  

Anyanyelv 

Szlovák 

  



  

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Két féltestvére (fiúk) volt apja második házasságából. Az egyik kicsit hibás volt. 

  
  

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

  
  
  
  


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból származik? Milyen vallási hagyom
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt?
	Halálozási hely és idő
	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Zsidó származású?
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Halálozási hely és idő
	Teljes név
	Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek maguka
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalk
	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	 


	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?


	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	 
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos?
	Anyanyelv
	 
	Hol volt a holokauszt idején?



