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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Neuberger Miksa 
1896–1945 

Anya 
 

Neuberger Berta 
(szül. Brandeis Berta) 

1895–1985 

Apai 
nagyapa 

 
Neuberger 

Miklós 
?–1931 

 

Apai 
nagyanya 

 
Neuberger 
Miklósné 

(szül. 
Schilllinger 
Hermina) 

1879–1944 

Anyai 
nagyanya  

 Anyai 
nagyapa  Brandeis 

Károlyné  
Brandeis Károly (szül. Kohn 

Sarolta) 1861–1914/15 
 1864–1942 

Gyermekek 
 

Josip Sosberger 
1950 

 

Testvérek 
 

Nem volt 

Házastárs 
 Interjúalany 

Pavle Sosberger  
(Schosberger Pál) Agnes Sosberger  

1920 (Schosberger Ágnes) 
(szül. Agnes Neuberger)
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Agnes Sosberger (Schosberger Ágnes) (szül. Agnes Neuberger) (zsidó név: Rivka 

[Rebeka]) 

 

Születési hely és idő 

Ada, 1926 (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Kucajna (1948); Újvidék (kb. 1949 óta)  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt nagyon vallásos, de megtartották a szombatot, nem nyitották 

ki az üzletet. Kóser volt a háztartás, és ünnepeken elmentek a zsinagógába. De 

nem imádkoztak minden nap. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Szerb, német (kicsit angolul is) 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged, Baja 

Koncentrációs tábor és különböző munkatáborok: Strasshof, Gessendorf, 

Feldsberg, végül, útban Theresienstadt felé, egy tanyán szabadultak föl.  

 

Mit csinált a háború után? 

Újvidéken élt, háztartásbeli volt. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem voltak. 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Pavle Sosberger (Schosberger Pál) (zsidó név: Sólem) (Házasságkötés: 1948) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

Újvidék (1923 óta) – Belgrád (kb. 1940–1941); Kucajna (1948); Újvidék (kb. 

1949 óta)  

 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki főiskola  

 

Foglalkozás 

Katonai berendezéseket épített (10 év), majd építésvezető (5 év), majd az 

újvidéki posta építési osztályának vezetője (24 év). 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Schosberger Adolf Armand (Újvidék, 1926 – Újvidék, 1942): műszaki 

középiskolába járt, az újvidéki vérengzésben megölték.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Josip Sosberger 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

 

Születési hely és idő 

Újvidék, 1950 (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (közgazdasági és gépészmérnöki diploma) 

 

Foglalkozás 

Saját nagykereskedelmi exportcége van. 

 

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

Eli (1974); Dina (1980) 
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Apa 

 

Teljes név 

Neuberger Miksa (zsidó név: Méir) 

 

Születési hely és idő 

Ada (Bács-Bodrog vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Óbecse (1925–1926), Ada (1926–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1945 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola  

 

Foglalkozás 

Kereskedő (üvegáru-kiskereskedés) 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Mindig kalapot hordott. Kóserül étkezett, szombatonként eljárt a 

zsinagógába, de nem rendszeresen. Az ünnepeket megtartotta, a böjtöket 

betartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar királyi honvédség, I. világháború, olasz front.  

 

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? 

Neuberger Ármin 

(féltestvér apja 

első 

házasságából) 

?, ? / ?, ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nem volt.  Nem voltak. Nincs adat 

Neuberger Jenő 

(féltestvér apja 

első 

házasságából) 

 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1889 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Aranka – túlélte 

az auschwitzi 

koncentrációs 

tábort 

Aliz, Ada, ? – 

Biograd, 1994 

(Jugoszlávia) 

(Túlélte az 

auschwitzi 

koncentrációs 

tábort.) 

Nincs adat 

Özv. ?-né (szül. 

Neuberger ?) 

(nővér, féltestvér 

apja első 

házasságából 

?, ? / ?, ? 

Budapesten élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Neuberger Lajos 

 

 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1890-es évek 

első fele / Ada, 

1960-as évek 

(Jugoszlávia) 

Kereskedő Júlia, Szabadka 

(Bács-Bodrog 

vm.), ? / Ada, 

1960-as évek 

(Jugoszlávia) 

Nem voltak. Megtartották a zsidó 

hagyományokat, 

kóserek voltak, és 

eljártak a 

zsinagógába. 

Neuberger József 

 

 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1898 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nagybecskereke

n élt. 

Kereskedő 

 

Nem volt házas. Nem voltak. Megtartotta a zsidó 

hagyományokat, kóser 

volt, és eljárt a 

zsinagógába. 

Neuberger 

Ferenc 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

Kereskedő Felesége Margit, 

Bácstóváros 

(1) Katarina, 

Magyarpádé, ? 

Megtartották a zsidó 

hagyományokat, 



 9

 1899 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Magyarpádén 

éltek. 

(Bács-Bodrog 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(Jugoszlávia) / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(2) Artúr és Miklós 

(ikrek), 

Magyarpádé, 1934 

(Jugoszlávia)/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

kóserek voltak, és 

eljártak a 

zsinagógába. 

Neuberger Dezső Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1898 / Ada, 

1964 

(Jugoszlávia) 

Kereskedő (1) Mária, ?, 

1909  / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(2) Júlia: nincs 

adat 

(1) Vera (1. 

házasságból), Ada, 

1940 (Jugoszlávia) 

/ Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(2) Miklós (2. 

házasságból): Ada, 

1949 

(Jugoszlávia), ma 

is Adán él.  

(3) Vera (2. 

házasságból): Ada, 

1952 (Jugoszlávia) 

Megtartották a zsidó 

hagyományokat, 

kóserek voltak, és 

eljártak a 

zsinagógába. 

Neuberger Mózes Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1904 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Adán élt a 

szülőkkel. 

Kereskedő Nem volt 

felesége.  

Nem volt gyereke. Megtartotta a zsidó 

hagyományokat, kóser 

volt, és eljárt a 

zsinagógába. 

Friedman Emilné 

(szül. Neuberger 

Erzsébet) 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Melencében éltek 

(Jugoszlávia, 

korábban 

Torontál vm.). 

Háztartásbeli Friedman Emil: 

munkatáborban 

halt meg 

Topovske 

Supéban 

(Belgrád 

külvárosa), 

1941-ben. 

(1) Mirjám, 

Melence, 1930 

(Jugoszlávia). A 

háború után Adán 

lakott, majd 1949-

ben kivándorolt 

Izraelbe. Túlélte 

Auschwitzot. 

(2) Éva, Melence, 

1934 (Jugoszlávia) 

/ Auschwitz, 1944 

Megtartották a zsidó 

hagyományokat, 

kóserek voltak, és 

eljártak a 

zsinagógába. 
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(Lengyelország) 

Jolán Miler 

(szül. Neuberger 

Jolán) 

Ada (Bács-

Bodrog vm.), 

1900 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Mirko Miler Nincs adat Megtartották a zsidó 

hagyományokat, 

kóserek voltak, és 

eljártak a 

zsinagógába. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Neuberger Miklós 

 

Születési hely és idő 

Ada (Bács-Bodrog vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Ada, 1931 (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gabonakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a hagyományokat. Kóserül étkezett, megtartotta az 

ünnepeket, és betartotta a böjtöket. Ünnepekkor elment a zsinagógába.  

 

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 

Neuberger Miklósné (szül. Schillinger Hermina) (Ő a 2. feleség volt; férje első 

házasságában három gyerek – Ármin, Jenő és egy lány – született.) 

(Házasságkötés: 1895 körül) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1879 

 

Hol élt még? 

Ada 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a szombatot, eljárt a zsinagógába ünnepeken, és kóser 

háztartást vezetett. 

 

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? 

Schillinger ? 

(báty) 

Budapesten élt. Kereskedő Nincs adat Két lánya volt. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

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

 
Teljes név 

Neuberger Berta (szül. Brandeis Berta) (zsidó név: Bejle) (Házasságkötés: 1925) 

 

Születési hely és idő 

Péterréve (Bács-Bodrog vm.), 1899 

 

Hol élt még? 

Óbecse; Budapest (1914/15 körül – ?); Óbecse (?–1926); Ada (1926 – kb. 

1949); Újvidék (kb. 1949–1985) 

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék, 1985 (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

II. világháború előtt: varrónő 

II. világháború után: a férje üzletét vezette az államosításig, kb. 1949-ig.  

 

Mennyire volt vallásos?  

A neológ hitközségbe járt, megtartotta az ünnepeket, és szombattartó volt. 

Ünnepeken elment a zsinagógába, és kóser háztartást vezetett. 

 

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? 

Brandeis ? (báty) Péterréve (Bács-

Bodrog vm.),  ? / 

?, ? 

Meghalt az I. 

világháborúban.  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Brandeis ? (báty) Péterréve (Bács-

Bodrog vm.),  ? / 

?, ? 

Meghalt az I. 

világháborúban.  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Kővári Sándor 

(Brandeisről 

magyarosított az 

1910-es 

években) 

 

 

Péterréve (Bács-

Bodrog vm.), 

1890 / Budapest, 

? 

Budapesten élt, 

a háború alatt 

egy páciense 

bújtatta. 

 

Orvos Három felesége 

volt, Anna, Aliz 

és Margit. 

 

Anna 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország), 

Alizt a délvidéki 

vérengzés idején 

ölték meg. 

Irén (az I. 

házasságból), 

túlélte az 

auschwitzi 

koncentrációs 

tábort. 

Nincs adat 

Brandeis Bernát 

 

 

Péterréve (Bács-

Bodrog vm.), 

1892 / Újvidék, 

1964 

(Jugoszlávia) 

Óbecsén élt, 

majd kb. 1949-

től Újvidéken. 

(A holokauszt 

során 

Strasshofban és 

más 

munkatáborokba

n volt.) 

Kereskedő 

(gabona) 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Megtartotta a zsidó 

ünnepeket, és kóserül 

étkezett. 

Brandeis Pál 

 

Péterréve (Bács-

Bodrog vm.), 

Kereskedő Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Megtartotta a zsidó 

ünnepeket, és kóserül 
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 1894 / Óbecse 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1942 (Az 

óbecsei 

vérengzés során 

ölték meg.) 

étkezett. 

Brandeis József 

 

 

Péterréve (Bács-

Bodrog vm.), 

1896 / ?, ? 

Újbecsén élt. 

Kereskedő 

(gabona) 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Megtartotta a zsidó 

ünnepeket, és kóserül 

étkezett. 

Brandeis Vilmos 

 

 

Péterréve  vagy 

Óbecse (Bács-

Bodrog vm.), 

1903 / Óbecse 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1942 (Az 

óbecsei 

vérengzés során 

ölték meg.) 

Bernát bátyja 

alkalmazottja 

volt. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Megtartotta a zsidó 

ünnepeket, és kóserül 

étkezett. 

Fleischman 

Móricné (szül. 

Brandeis Jolán) 

Péterréve vagy 

Óbecse (Bács-

Bodrog vm.), 

1901 / Újvidék, 

1985 

(Jugoszlávia) 

Férjhezmenetele 

után Zomborban 

élt, majd kb. 

1949-től 

Újvidéken. (A 

holokauszt során 

Strasshofban és 

más 

munkatáborokba

n volt.) 

Varrónő, 

majd 

háztartásbeli 

Fleischman 

Móric,?, 1898 / 

Szovjetunió 

(Ukrajna), 1944 

Elpusztult a 

munkaszolgálat 

során. 

Bőrdíszműves 

volt, üzletét a 

háború után a 

felesége vezette 

az államosításig. 

Nincs adat Megtartotta a zsidó 

ünnepeket, és kóserül 

étkezett. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged, Baja 

Koncentrációs tábor és különböző munkatáborok: Strasshof, Gessendorf, 

Feldsberg, végül, útban Theresienstadt felé, egy tanyán szabadultak föl.  
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Mit csinált a háború után? 

Az 1940-es évek végéig férje üzletét vezette, utána nem dolgozott. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Brandeis Károly 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Magyarország), 1861 

 

Hol élt még? 

Péterréve, Óbecse (1890-es évektől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1914/15 (Nem élt itt életvitelszerűen, a háború alatt menekült 

Budapestre, és betegségben halt meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, de rendszeresen eljárt a zsinagógába, a szombatot megtartotta, és 

kóserül étkezett. 

 

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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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Brandeis Károlyné (szül. Kohn Sarolta) 

 

Születési hely és idő 

Ada (Bács-Bodrog vm.), 1864 

 

Hol élt még? 

Péterréve; Óbecse (kb. az 1890-es évektől); Budapest (az I. világháború alatt 

néhány év), Óbecse 

 

Halálozási hely és idő 

Óbecse (Bács-Bodrog vm.), 1942 (Az óbecsei vérengzés során gyilkolták meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, de rendszeresen eljárt a zsinagógába, a szombatot megtartotta, és 

kóser háztartást vezetett. 

 

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? 

Megölték az óbecsei vérengzés során, 1942-ben. 
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