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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

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

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

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

Újvidék (kb. 1949 óta)  

 

Iskolai végzettség 

Műszaki főiskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: különböző építkezési vállalkozásoknál alkalmazott. 

A háború után: katonai létesítményeket épített (10 év), majd építésvezető (5 év), 

majd az újvidéki posta építési osztályának vezetője (24 év)  
 

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

gyermekkorában? 

Nem volt nagyon vallásos család, a szombatot ugyan megtartották, de dolgoztak 

szombaton is, kóserül étkeztek, és az ünnepeken elmentek a zsinagógába. Ő 

maga fiatalkorában is eljárt a zsinagógába, de inkább csak a nagyünnepeken.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Szerb, német, francia és angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A jugoszláv hadseregben volt 1944–1954 között (katonai berendezéseket 

épített).  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: 1941. október 13. és 1944. október 3. között munkaszolgálat (V. 

kmsz., Hódmezővásárhely), különböző magyarországi helyszíneken, majd 1943 

júniusától Borban. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott a hadseregben, majd az 1950-es évek végétől az újvidéki posta építési 

osztályának vezetője volt.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Schosberger Adolf Armand (zsidó név: Ábrahám) 

 

Születési hely és idő 

Újvidék, 1926 (Jugoszlávia) 

 

Anyanyelv 

Magyar, szerb 

 

Iskolai végzettség 

Befejezetlen műszaki jellegű középiskola 

 

Foglalkozás 

Iskolás volt, amikor megölték. 

 

Hol él/élt?  

Újvidék 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Nem voltak. 

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.), 1942 (az újvidéki vérengzésben ölték meg) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Schosberger Ágnes (szül. Neuberger Ágnes) (zsidó név: Rifka) (Házasságkötés: 

1948) 

 

Születési hely és idő 

Ada, 1926 (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Kucajna (1948) Újvidék (kb. 1949 óta) 

 

 

Zsidó származású? 

Igen  

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Középiskola  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem voltak testvérei. 
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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 (közgazdász és gépészmérnöki diploma) 

 

Foglalkozás 

Saját nagykereskedelmi exportcége van. 

 

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

Fiú, Eli (1974); lány, Dina (1980) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Schosberger József (zsidó név: Jichák) 

 

Születési hely és idő 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.), 1889 

 

Hol élt még? 

Bosznia; Budapest (1919–1923)  

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.), 1942 (az újvidéki vérengzés során ölték meg) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium (4 év) és kereskedelmi iskola (2 év) 

 

Foglalkozás 

Apja cégében, a Schosberger Adolf bizományi ügynökségben dolgozott, 

Újvidéken. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de az ünnepeken eljárt a zsinagógába, és otthon kóserül 

étkezett.  

 

Anyanyelv 

Magyar  
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség (VIII. lovashadsereg), 1910–1918 (galíciai front, 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? 

Schosberger 

Eugén 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1891 / Újvidék, 

1957 

(Jugoszlávia) 

(A háború alatt 

Budapestre 

menekült, a 

Kasztner-

vonattal került ki 

Svájcba, majd 

visszatért 

Újvidékre.) 

Üzletember Fürst Lili, 

Pozsony 

(Pozsony vm.), 

1903 / Újvidék, 

1954 

(Jugoszlávia) 

(1) Mira: Újvidék 

1923 (Szerb–

Horvát–Szlovén 

Királyság), ma 

Párizsban él. 

(2) Vera: Újvidék, 

1927 (Szerb–

Horvát–Szlovén 

Királyság) – 

Újvidék, 1972 

(Jugoszlávia). 

 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

Schosberger 

Martin 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1897 / 

Szovjetunió, 

1943 

(munkaszolgálat

osként eltűnt) 

Üzletember Löwenberg 

Hermina, 

Maradék 

(Szerém vm.), 

1901 / Budapest, 

1943 

Schosberger Egon, 

Újvidék, 1924 

(Jugoszlávia) / 

Azur, 1995 

(Izrael); a II. 

világháború után 

feleségével, Lackó 

Verával kimentek 

Izraelbe. 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

Hochberg 

Jakabné (szül. 

Schosberger 

Paula) 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1893 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli (1) Goldstein 

Emánuel: 1918-

ban meghalt 

betegségben. 

(2) Hochberg 

Jakab: 1944-ben 

Auschwitzba 

(Lengyelország) 

deportálták, ott 

(1) Goldstein 

András (1. 

házasságból): 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1913 

/Újvidék, 1942 – 

az újvidéki 

vérengzésben 

megölték. 

Vallásosak voltak, 

kóserül étkeztek, 

Jakab minden nap 

tfilinben imádkozott. 
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halt meg. (2) Hochberg 

György (2. 

házasságból): 

Újvidék, 1922 

(Jugoszlávia) – 

Újvidék, 1926. 

(3) Hochberg Iván 

(2. házasságból): 

Újvidék, 1923 

(Jugoszlávia) – a 

II. világháborúban 

halt meg.   

(4) Kornélia 

(Nusika) (2. 

házasságból): 

Újvidék, 1925 

(Jugoszlávia), ma 

Budapesten él. 

 

 

 

   (5) Gréta (2. 

házasságból): 

Újvidék, 1928 

(Jugoszlávia) –

Budapest, 1983. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Az újvidéki vérengzésben megölték 1942 januárjában. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Schosberger Adolf (zsidó név: Ábrahám) 

 
 

Születési hely és idő 

Palánka (Bács-Bodrog vm.), 1855 

 
 

Hol élt még? 

Újvidék 

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék, 1924 (Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

A “Schosberger Adolf” bizományi ügynökség tulajdonosa, üzlettárs testvérének és 

annak sógorának ötvös- és óraüzletében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de az ünnepeket megtartotta, kóserül étkezett, és 

ünnepeken elment a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar  
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Schosberger 

Fülöp 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1895 / Újvidék, 

1935 

(Jugoszlávia) 

Aranyműves 

és órásmester 

(1) Keller Janka: 

Csonoplyán 

(Bács-Bodrog 

vm.) született, 

1919-ben halt 

meg Újvidéken. 

(2) Kohn Regina: 

1944-ben 

Auschwitzba 

(Lengyelország) 

deportálták.  

Kis Marci (Újvidék 

[Bács-Bodrog 

vm.], 1905 / 

Újvidék, 1942)  

A ‘Schosberger Adolf’ 

cégnél dolgozott a 

középiskola elvégzése 

után. Felesége 

Holländer Berta, 

lányuk Judit 1938-

ban született, 

mindegyiküket az 

újvidéki 

vérengzésben 

ölték meg. 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 



 12

Krausz Sámuelné 

(szül. 

Schosberger 

Gizella) 

?, 1872 / 

Újvidék, 1935 

(Jugoszlávia) 

Háztartásbeli Krausz Sámuel: 

1944-ben 

Auschwitzba 

(Lengyelország) 

deportálták. 

(1) Krausz Miklós, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1894 

/Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(2) Krausz Olga, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1896 

/Izrael, 1980 

(3) Krausz Oszkár, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1897 

/ Becse (Torontál 

vm.), 1942: orvos 

volt, egy 

vérengzésben 

ölték meg. 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

Gotzil Vilmosné 

(szül. 

Schosberger 

Flóra) 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1866 / ?, ? 

Háztartásbeli Gotzil Vilmos 

(1861–1937) 

(1) Gotzil Bertalan 

(1890) 

(2) Gotzil Karolina 

(1894) 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

Schosberger 

Leopold 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1861 / Újvidék, 

1929 

(Jugoszlávia) 

Nincs adat Donáth Teréza 

(1878–1926), 

Újvidék 

(1) Irma: 1898-

ban született, és a 

holokauszt alatt 

halt meg. 

(2) Valéria: 1902-

ben született, és a 

holokauszt alatt 

halt meg. 

 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

Bachran Mórné 

(szül. 

Schosberger 

Rozália) 

 

 

Bugyi (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1853 

/Újvidék, 1925 

(Jugoszlávia) 

Háztartásbeli Bachran Mór, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1854 / Újvidék 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1899 

(1) Max, Újvidék 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1882 / 

Újvidék, 1927 

(Szerb–Horvát–

Szlovén Királyság) 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 
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(2) Piroska, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1887 

(3) Frida, Újvidék 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1891 / ?, 

1975 

(4) Adolf, Újvidék 

(Bács-Bodrog 

vm.), 1893 / ?, ? 

(5) Szidónia, 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1895 

/ Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(6) Gizella,  

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 1896 

/ ?, ? 

iskolába jártak. 

Hered Mórné 

(szül. 

Schosberger 

Regina) 

Bugyi (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1851 

/Újvidék, 1924 

(Szerb–Horvát–

Szlovén 

Királyság) 

Háztartásbeli Hered Mór,  ?, 

1840-es évek / 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1909 

(1) Herman,?, 

1879 / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

(2) József, ?, 

1886/ ?, ? 

(3) Sela, ?, 1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

(4) Jenő, ?, 1893 / 

Izrael, ? 

Nem voltak 

vallásosak, csak 

hagyománytartók. 

Eljártak a 

zsinagógába, és a 

gyerekeik zsidó 

iskolába jártak. 

  

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Schosberger Adolfné (szül. Feith Gizella) (Házasságkötés: 1888 körül) 

 

Születési hely és idő 

Bugyi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Újvidék (1888-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de a szombatot és az ünnepeket 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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Schosberger Józsefné (szül. Feith Paula) (zsidó név: Peszl) 

 

Születési hely és idő 

Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Újvidék (kb. 1923-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.), 1942  

 

Iskolai végzettség 

Valószínűleg gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Óvodaalapító és vezető 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, de megtartotta a szombatot és az ünnepeket, 

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? 

Feith Pál 

 

 

?, ? / 

Rákospalota 

(Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm.), ?.  

 

17-18 évesen 

halt meg 

betegségben. 

Gimnazista Nem volt. Nem voltak. Nincs adat 

Feith Mihály 

 

 

?, 1890 

/Budapest, 1975 

Mérnök, 

építési 

vállalkozó  

(1) Antónia, ?, ? 

/ Budapest, 1956 

(2) Anna 

Ella (törvénytelen 

gyerek, a család 

egyik rokona 

nevelte föl, 

Spanyolországban 

élt). 

Nagyon vallásos volt, 

kóserül étkezett, és 

megtartotta az 

ünnepeket. 

Lukács Rudolfné 

(szül. Feith 

Beska) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Lukács Rudolf: 

bankár, 

banktulajdonos, 

még a háború 

előtt meghalt 

betegségben. 

(1) Lukács István: 

túlélte a háborút, 

az 1970-es 

években halt meg.  

(2) Lukács János: 

Kanadában él. 

Nem voltak nagyon 

vallásosak, de a 

hagyományokat 

betartották. 

Hajnal Ervinné 

(szül. Feith 

Mancika) 

 

 

?, ? / Budapest, 

1970-es évek 

vége 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Hajnal Ervin: 

építőmérnök, a 

vasútnál 

dolgozott, 1956-

ban halt meg. 

Nem voltak. Nagyon vallásos volt a 

férje, minden reggel 

tfilinben imádkozott, 

és vallásos könyveket 

olvasott.  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Megölték az újvidéki vérengzésben, 1942 januárjában. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Feith Gábor (zsidó név: Gábriel) 

 

Születési hely és idő 

Bugyi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Rákospalota  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1939 (Rákospalotán lakott, de egy budapesti kórházban halt meg.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Építési vállalkozó volt, ingatlanai voltak.  

 

Mennyire volt vallásos?  

A rákospalotai hitközség elnöke volt. Rendszeresen járt zsinagógába, megtartotta 

a szombatot, kóserül étkezett.  

 

Anyanyelv 

Magyar  
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

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? 

Feith József 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nagyon vallásos volt. 

Feith Rozália 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nagyon vallásos volt. 

Feith Gyula 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nagyon vallásos volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Feith Gáborné (szül. Weiner Szidónia) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Rákospalota 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, de segített a férje vállalatának vezetésében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A rákospalotai jótékonysági egylet elnöke volt. Rendszeresen járt zsinagógába, 

megtartotta a szombatot, 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? 

Weiner Mihály 

 

A II. világháború 

után halt meg. 

Hivatalnok Felesége Beska Nincs adat Hagyományőrző volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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