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Az interjúalany és családja
Teljes név
Jana Feldmárová (szül. Jana Reiszová) (lásd: magyar nevek szlovákosítása)
(zsidó név: Jökütö)

Születési hely és idő
Dunaszerdahely, 1922. augusztus 5. (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Nyékvárkony (Vrakúň) (Csehszlovákia), 1945–1947

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
1930-as évek vége – 1940-es évek eleje: a nővére kötödéjében dolgozott
1952–1980: pénztáros (Jednota)

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Ortodox család. Anyja parókát viselt, rendszeresen eljárt a zsinagógába, sőt
ülőhelyet is bérelt. Szigorúan kóser háztartást vezetett.

Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Szlovák, német
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Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Dunaszerdahely
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), Ravensbrück (Németország)
Halálmenet: Auschwitz–Ravensbück
Koncentrációs tábor: Neustadt-Glewe (Németország)
Mit csinált a háború után?
Férjével együtt gazdálkodott Nyékvárkonyban, majd háztartásbeli volt, majd
dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Reisz Béla (zsidó név: Jichák) (Felesége Feldmár Janka, az interjúalany férjének
testvére, Auschwitzban pusztult el 1944-ben.)
Reisz Árpád (zsidó név: Ábrahám)
Neusatz Gyuláné (szül. Reisz Katalin) (zsidó név: Gitl) (A férj kóser mészáros
volt, túlélte a munkaszolgálatot, a háború után egy ideig Dunaszerdahelyen élt,
ismét megházasodott, és a feleségével együtt kiment Izraelba.)
Reisz Jenőné (szül. Reisz Rozália) (zsidó név: Lea) (Kistarcsáról került 1944
áprilisában Birkenauba, onnan pedig gyalogmenetben 1945 januárjában
Ravensbrückbe, majd a neustadt-glewei koncentrációs táborba. Férje szűcs volt,
ő is túlélte a holokausztot, Izraelben gazdálkodással foglalkozott.)
Születési hely és idő
Béla: Vásárút (Pozsony vm.), 1910
Árpád: Vásárút (Pozsony vm.), 1912
Katalin: Vezekény (Bars vm.), 1914
Rozália: Vezekény (Bars vm.), 1918
Anyanyelv
Mindegyik: magyar

Iskolai végzettség
Béla: zsidó elemi iskola
Árpád: valószínűleg zsidó elemi iskola
Katalin: valószínűleg zsidó elemi iskola
Rozália: kereskedelmi iskola (Pozsony) (Csehszlovákia)
Foglalkozás
Béla: marhakereskedő
Árpád: a Brüll cég alkalmazotja, fatelepen dolgozott (Dunaszerdahely); munkás
útépítésnél (Palesztina); földműves (Nesz Ciona); szakács az izraeli hadseregben
Katalin: háztartásbeli
Rozália: kötött géppel (Dunaszerdahely); csibeoltó, háztartásbeli (Izrael)
Hol él/élt?
Béla: Nyékvárkony (Komárom vm.), 1942–
Árpád: Nesz Ciona (Palesztina, Izrael), 1938–1981

4

Katalin: Dunaszerdahely (Csehszlovákia, Magyarország), 1922–1944
Rozália: Bét Jichák (Izrael), 1949-től
Hol élt még?
Béla: Vezekény, Dunaszerdahely (1922–1942)
Árpád: Vezekény, Dunaszerdahely (1922–1938)
Katalin: –
Rozália: Dunaszerdahely (Csehszlovákia, Magyarország), 1922–1949
Gyerekek?
Béla:

János

(Nyékvárkony

/Komárom

vm./,

1943

–

Auschwitz,

1944

/Lengyelország/)
Árpád: Jakab (az izraeli hadseregnél polgári alkalmazott)
Katalin: két lány (az egyik Judit), két fiú (mind a négyen elpusztultak
Auschwitzban)
Rozália: 2 fiú (a nagyobbik elpusztult Auschwitzban, a kisebbik a háború után
született, neve Julius /Gyula/), 1949 óta Izraelben él); lány (Lea, Izraelben
született, meghalt)
Halálozási hely és idő
Béla: munkaszolgálat (Ágfalva /Sopron vm./, 1944?)
Árpád: Nesz Cion, 1981 (Izrael)
Katalin: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)
Rozália: Bét Jichák, 1998 (Izrael)
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Házastárs
Teljes név
Eugen Feldmár (szül. Feldmár Jenő) [lásd: magyar nevek szlovákosítása]
(zsidó név: Jákov) (házasságkötés: 1944. május)

Születési hely és idő
Várkony (Pozsony vm.), 1912. október 15.

Hol élt még?
Dunaszerdahely, 1947–2001 (Csehszlovákia, Szlovákia)

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Tanonciskola (nyomdász)

Foglalkozás
1930-as évek végéig: nyomdász (Goldstein nyomda, Pozsony)
1945–1947: gazdálkodó (Nyékvárkony /Vrakúň/)
1947–1983:

a

Jednota

alkalmazottja

(mozgóboltban

dolgozott,

majd

hidegkonyha-vezető)
Halálozási hely és idő
Dunaszerdahely, 2001 (Szlovákia)
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

vallásosak?
Reisz Béla –

Reisz János

(Pozsony vm.),

adatait lásd:

Nyékvárkony

1911 /

interjúalany

(Komárom vm.), 1943

Auschwitz, 1944

testvérei

/ Auschwitz, 1944

Reisz Béláné

Várkony

(szül. Feldmár
Jana)

Háztartásbeli

Ortodox zsidók

(Lengyelország)

(Lengyelország)
Feldmár Sándor

Mennyire voltak

Irena Feldmárová,

Katarína

Nem igazán

(Pozsony vm.),

szül. Irena

(Vámosfalu, 1952),

vallásosak

1915

Haárová

tanítónő, Pozsonyban

Dunaszerdahelye

(Vámosfalu, 1926

él

n él.

/Csehszlovákia/)

Zoltán

Várkony

Felvásárló

(Dunaszerdahely,
1955), elektromérnök,
1982 óta Kölnben él
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Gyermekek
Teljes név
Ladislav Feldmár (zsidó név: Meir)
Tibor Feldmár (zsidó név: Jichák) (feleség 1950-ben született Galántán; zsidó
esküvő: Budapest)
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Mindkettőt zsidónak nevelték, mindkettejüknek volt bár micvója, mindketten
zsidónak tekintik magukat.

Születési hely és idő
Ladislav: Vrakúň (Nyékvárkony), 1946. július 12. (Csehszlovákia)
Tibor: Dunaszerdahely, 1950. február 25. (Csehszlovákia)

Hol élt még?
Ladislav: Dunaszerdahely
Tibor: Prága (egyetemi tanulmányok egy része)

Iskolai végzettség
Ladislav: kisegítő iskola (Pozsony)
Tibor: Komensky Egyetem (Pozsony) (orvosi kar)

Foglalkozás
Ladislav: segédmunkás volt, ma rokkantsági nyugdíjas
Tibor: kórházi orvos (nőgyógyász) (feleség fogorvos)

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Tibor: Peter Feldmár (zsidó név: Chaim), (Dunaszerdahely, 1978), orvos
(nőgyógyász), Prágában él.
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Apa

Teljes név
Reisz Jakab (zsidó név: Jákov)

Születési hely és idő
Nádszeg (Pozsony vm.), 1884 (1880?)

Hol élt még?
Vezekény (Bars vm.)

Halálozási hely és idő
Vozokany (Vezekény), 1922. február 14. (Csehszlovákia)
(A dunaszerdahelyi zsidó temetőben temették el.)

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Mészáros

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidó

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Első világháború (útépítésnél Nagymácséd és Galánta között)

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és

Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Reisz Miksa

Mennyire voltak
vallásosak?

Nádszeg (Pozsony

Kocsmáros,

Reisz Miksáné (szül.

Árpád – meghalt a Ortodox zsidók

vm.), ?/

gazdálkodó

Ruider Száli – lásd:

holokauszt során;

Auschwitz, 1944

anya testvérei)

Zoltán – a háború

(Lengyelország)

(Auschwitzban

előtt

Nyárasdon

pusztult el.)

rövidáruüzlete

(Pozsony vm.,

volt; túlélte a

majd Komárom

koncentrációs

vm.) laktak.

tábort, 1949 körül
kiment Amerikába;
Izidor – meghalt a
holokauszt során;
Frigyes – túlélte a
koncentrációs
tábort,
Dunaszerdahelyen
élt, a 2000-es
években halt meg;
Gizella – túlélte a
koncentrációs
tábort, az 1970-es
évek végén kiment
Amerikába.

Reisz Sámuel

Reisz Sámuelné (szül.

Jolán – meghalt a

Nádszeg (Pozsony

A

vm.), ? /

dunaszerdahelyi Schultz Mária)

Auschwitz, 1944

jéggyár

Auschwitzban

Bella – meghalt a

(Lengyelország)

alkalmazottja

(Lengyelország)

holokauszt során;

pusztult el.

Sára – férjével

Ortodox zsidók

holokauszt során;

együtt 1949-ben
kiment Izraelbe.
Andor –
szívspecialista volt,
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Poděbradyban élt
Nándor – meghalt
a holokauszt
során;
Sándor – a
háború után
kivándorolt
Izraelbe, egy
kibucban élt.
Reisz Bernát

Reisz Bernátné (szül.

Paula – meghalt a

vm.), ? /

?)

holokauszt során;

Auschwitz, 1944

Még a háború előtt

Gizella – meghalt

(Lengyelország)

meghalt.

a holokauszt

Nádszeg (Pozsony

Szatócs

Ortodox zsidók

során;
Nagymagyaron

Fiú – túlélte a

(Pozsony vm.)

koncentrációs

éltek.

tábort, a háború
után Baden bei
Wienben (Ausztria)
nyitott
virágüzletet.

Reisz Adolf

Reisz Adolfné (szül. ?)

Két fiú és

vm.), ? /

Auschwitzban pusztult

három lány

Auschwitz, 1944

el.

(Karolin, Jozefin és

Nádszeg (Pozsony

Fűszeres

(Lengyelország)

Manci)

Nádszegen éltek.

Mindnyájan

Ortodox zsidók

elpusztultak
Auschwitzban.
Reisz Albert

Reisz Fanni

Reisz Albertné (szül.

Sára – még a

vm.), ? /

?)

háború előtt

Auschwitz, 1944

„német nő“ volt

kiment

Nádszeg (Pozsony

Szatócs

(Lengyelország)

Palesztinába,

Grazban éltek

Jeruzsálemben élt.

(Ausztria)

Fiú: nincs adat

Nádszeg (Pozsony
vm.), ? /?, ?

Nincs adat

Volt férje, de nincs

Nincs adat

Ortodox zsidók

Ortodox zsidó

adat.

Győrben élt.

11

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Reisz Jakab

Születési hely és idő
Nádszeg (Pozsony vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, 1900-as–1910-es évek
(A dunaszerdahelyi zsidó temetőben temették el.)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidók voltak.

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.
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Apai nagyanya
Teljes név
Reisz Jakabné (szül. Müller Fanni)

Születési hely és idő
Vásárút (Pozsony vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?
Nádszeg (Pozsony vm.)

Halálozási hely és idő
Hely ismeretlen, 1900–1910-es évek
(A dunaszerdahelyi zsidó temetőben temették el.)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidók voltak.

Anyanyelv
Magyar
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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.
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Anya

Teljes név
Reisz Jakabné (szül. Ruider Otília) (zsidó név: Lea) (Házasságkötés: 1910 körül)

Születési hely és idő
Vásárút (Pozsony vm.), 1888

Hol élt még?
Vezekény (Bars vm.), Dunaszerdahely (1922-től)

Halálozási hely és idő
Auschwitz (Lengyelország), 1944

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli, majd férje halála után kocsmája volt.

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidó volt, parókát viselt. Rendszeresen eljárt a zsinagógába, ülőhelyet is
bérelt. Szigorúan kóser háztartást vezetett, a szombatot és az ünnepeket mindig
megtartották.
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?

Ruider Miksa

Vásárút (Pozsony

Kocsmáros és

1. feleség: Ruider

1. házasság:

vm.), ? / Auschwitz,

gazdálkodó

Miksáné (szül. ?)

Dezső – a háború

1944 (Lengyelország)

volt.

(szülésben halt meg)

után kivándorolt

Eperjesen (Sáros vm.,

2. feleség: Ruider

Izraelbe.

ill. Csehszlovákia,

Miksáné (szül. ?

Nándor – a

önálló Szlovák Állam)

Berta)

háború után

éltek.

Auschwitzban halt

kivándorolt

meg.

Izraelbe a

Ortodox zsidók

feleségével együtt.
Felesége,
Goldmann Kató,
apja Riza nevű
testvérének volt a
lánya.
Terézia – nincs
adat.
2. házasság:
Mihály – a háború
után kivándorolt
Izraelbe.
Ruider Henrik

Vásárút (Pozsony

Vaskereskedése

Ruider Heinrichné

Marci – túlélte a

(Heinrich)

vm.), ? / valószínűleg

volt.

(szül. Lőwinger

koncentrációs

Auschwitz, 1944

Irma), Auschwitzban

tábort, a háború

(Lengyelország)

pusztult el.

után kiment

Ortodox zsidók

izraelbe.
Katalin – túlélte a

Komáromban éltek.

koncentrációs
tábort, a háború
után kiment
izraelbe.
Két kisebb
gyerek,
mindkettőt
elpusztították
Auschwitzban.
Ruider Herman

Vásárút (Pozsony

Kocsmáros és

Ruider Hermanné

Mátyás – túlélte a

vm.), ? /

gazdálkodó

(szül. ? Frida),

mauthauseni

Dunaszerdahely, ?

volt.

Auschwitzban

koncentrációs

Ortodox zsidók
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pusztult el.

(Csehszlovákia)

tábort. Előbb

Túlélte a mauthauseni

Vásárúton élt, ma

koncentrációs tábort.

Nyitrán él.

A háború előtt

Lenke – túlélte a

Vásárúton élt, a

koncentrációs

háború után

tábort, visszatérve

Vásárúton, majd

Vásárúton, majd

Dunaszerdahelyen.

Dunaszerdahelyen
élt.
Goldmann ?,

Két fiú: nincs

vm.), ? / valószínűleg

gazdálkodó volt.

adat, mindketten

Auschwitz, 1944

Auschwitzban

meghaltak

(Lengyelország)

pusztult el.

Auschwitzban.

Goldmann ?-né

Vásárút (Pozsony

(szül. Ruider
Riza)

Háztartásbeli

Ortodox zsidók

Ruider Nándorné
Hidaskürtön (Pozsony

Goldmann Katalin)

vm.) éltek.

(lásd: Ruider Miksa
gyermekei)

Reisz Miksáné

Vásárút (Pozsony

(szül. Ruider

vm.), ? / Auschwitz,

Száli)

1944 (Lengyelország)

Háztartásbeli

Reisz Miksa

Lásd: Reisz Miksa

– lásd: apa testvérei

gyermekei (apa

Ortodox zsidók

testvérei)

Nyárasdon (Pozsony
vm., majd Komárom
vm.) laktak.
Müller Béla

A legidősebb fiú

vm.), ? / valószínűleg

Túlélte a

(László)

Auschwitz, 1944

koncentrációs

betegségben halt

(Lengyelország)

tábort?

meg a háború

Müller Béláné,

Vásárút (Pozsony

szül. Ruider Irén

Háztartásbeli

Ortodox zsidók

előtt, a két kisebb
Alsószeliben (Pozsony

valószínűleg

vm.) éltek.

Auschwitzban
pusztult el.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Dunaszerdahely
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Ruider Benjámin

Születési hely és idő
Vásárút (Pozsony vm.)

Hol élt még?
Dunaszerdahely

Halálozási hely és idő
Dunaszerdahely, 1930/1 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kocsmáros

Mennyire volt vallásos?
Minden reggel elment az ortodox imaházba. Betartotta a kóser konyha által
megszabott

szabályokat.

Lányával

közös

háztartásban

élt,

ő

vezette

a

szertartásokat az ünnepek alatt.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Goldberger

Vásárút (Pozsony Nincs adat

Simonné (szül.

vm.), ? / ?, ?

Goldberger ?

Nincs adat

Ortodox zsidók

Ruider Sándorné

Fiú: még a II.

Ortodox zsidók

Ruider Fanni)
Ruider Sándor

Vásárút (Pozsony Rövidáruvm.), ? / ?, ?

nagykeresked

(szül. ? Irma):

világháború előtt halt

Dunaszerdahelye

ő

Férje halála után

meg Budapesten.

ő vezette a

Deutlbaum ?-né

n éltek

nagykereskedést. (szül. Ruider Gizella),
Szlovák volt az

Dunaszerdahelyen élt,

anyanyelve.

egyik lánya

Auschwitzban

kivándorolt Izraelbe.

halt meg 1944-

Ruider Helén

ben.

Nagyszombatban élt.
Gizella is, Helén is
túlélte a koncentrációs
tábort.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Ruider Benjáminnés (szül. ? Mária)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Vásárút

Halálozási hely és idő
Nincs adat
(A nyárasdi zsidó temetőben temették el.)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox zsidó volt

Anyanyelv
Magyar
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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.
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