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Goldstein Béla 
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Goldsmann Piroska 
1909–1988 

Apai 
nagyapa 

 
Goldstein ? 

?–? 

Apai 
nagyanya 

 
Goldstein ?-né 

(szül. ? Rozália)  
1874–1949 

Anyai 
nagyapa  

 
Goldsmann 

Bernard  
?–? 

Házastárs 
 

Greif Károly Ionel  
1923–1994 

Interjúalany 
 

Greif Ruth  
(szül. Goldstein Ruth) 

1932

Testvérek 
 

Goldstein Harald Péter 
(Zsidó név: Benjamin) 

(féltestvér) 
1946 

Gyermekek 
 

Median Beatrice 
(szül. Greif Beatrice) 

1961 

Anyai nagyanya  
 

Goldsmann 
Bernardné 

(szül. ? Eszter) 
1880-as évek – 1970-

es évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Greif Ruth (szül. Goldstein Ruth) (Házasságkötés: 1959) 

 

Születési hely és idő 

Bécs, 1932 (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Nagyszeben (1935–1940), Kolozsvár (1952–1959, egyetem), Brassó (1940 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (orvosi) Kolozsváron 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők igyekeztek tartani a szombatot, de nem vezettek kóser háztartást. 

Péntek este volt gyertyagyújtás, anyja elmondta az áldást, volt bárhesz. Apja 

szombatonként eljárt a zsinagógába. Apja is, anyja is mesélt a zsidó 

történelemről, hagyományokról. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, angol, francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

A háború által nem érintett területen: Brassó (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Orvosként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Goldstein Harald Péter (zsidó név Benjamin) (féltestvér, apja második 

házasságából) 

 

Születési hely és idő 

Brassó, 1946 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (fogorvosi) Tel-Avivban (Izrael) 

 

Foglalkozás 

Fogtechnikus 

 

Hol él/élt?  

Holon (Izrael) (1949-től) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Goldstein Mária, Goldstein Oded 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Greif Károly Ionel 

 

Születési hely és idő 

Csernovic (Cernăuţi), 1923 (akkor: Románia) 

 

Hol élt még? 

Brassó (1946 óta) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Német 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (nyelv szak) Csernovicban; levelező tagozaton biokémiát végzett egy 

belgiumi egyetemen. 

 

Foglalkozás 

Kémikus 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1994 (Románia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincsenek 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Median Beatrice (szül. Greif Beatrice) (Házasság: 1987; férj építész) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Brassó, 1961 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Jászvásár (egyetem) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (nyelv szak), Jászvásár 

 

Foglalkozás 

Némettanár 

 

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

Median Daniela (1988) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Goldstein Béla 

 

Születési hely és idő 

Nagyszeben (Szeben vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Bécs (1928–1935), Nagyszeben (1935–) Brassó (1940-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagyszeben, 1946 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Fogászatianyag-lerakata volt. 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, nem viselt pájeszt, de nagyünnepekkor és szombaton 

elment a zsinagógába. Szombaton nem dolgozott, Jom Kipurkor böjtölt, de nem 

tartotta meg a kóserséget. 

 

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? 

Mutzel Margit 

(szül. Goldstein 

Margit) 

 

Csernovic 

(Czernowitz) 

(Bukovina, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia), 

1900-as évek / 

Lengyelország, 

1980-as évek 

Férjével előbb 

Bukarestben 

(Románia), majd  

Wrocławban 

(Lengyelország) 

élt. 

Háztartásbeli Mutzel ?, lengyel 

szárrmazású 

zsidó, 

Bukarestban 

tanull mérnök, 

majd a wrocławi 

egyetem rektora. 

Két lány Zsidóságukat 

Lengyelországban 

szigorúan titkolták az 

ottani antiszemitizmus 

miatt, még a 

gyerekeik sem tudtak 

származásukról. 

Goldstein András 

 

Csernovic 

(Czernowitz) 

(Bukovina, 

Osztrák–Magyar 

Monarchia), 

1900-as évek / 

Nagyszeben, 

1990-as évek 

(Románia) 

Tisztviselő Egyedülálló Gyermektelen Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A holokauszt által nem érintett területen: Brassó (Románia) 
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Mit csinált a háború után? 

Fogászati cikkeket árult. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Goldstein ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Csernovic, Nagyszeben 

 

Halálozási hely és idő 

Nagyszeben, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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? 

Weiss ?    Weiss Heinrich 

(Nagyszeben 

(Szeben vm.), ? – 

Izrael, ?) 

Nagyszebenben 

élt, 1949-ben 

kiment Izraelbe. 

Szigorúan 

megtartották az 

ünnepeket, és 

betartották a kóserség 

szabályait. 

Goldstein ? 

fiútestvér 

 

?, ? / ?, ? 

Nagyszebenben 

éltek. 

Szatócs Nincs adat Goldstein Imre – a 

szüleivel közös 

szatócsboltot 

vezette 

Nagyszebenben, 

majd Brassóba 

költözött. 

Goldstein József – 

optikus volt, 

Brassóban élt. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Goldstein ?-né (szül. ? Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Nagyszeben (Szeben vm.), 1874 

 

Hol élt még? 

Csernovic 

 

Halálozási hely és idő 

Nagyszeben, 1949 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem hordott parókát vagy kendőt, nem vezetett kóser háztartást, de megtartotta 

a nagyünnepeket. 

 

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? 

A holokauszt által nem érintett területen: Nagyszebenben 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Goldsmann Piroska (1. férje után Goldstein, 2. férje után Juhász, válás után ismét 

Goldsmann) (1. házasságkötés: 1929; válás: 1943. 2. házasságkötés: 1944 

körül; válás: ?. A férj az első férj üzlettársa volt; magyar.) 

 

Születési hely és idő 

Türkös (Brassó vm.), 1909 

 

Hol élt még? 

Bécs (1929–1935), Nagyszeben (1935–1940), Brassó (1940-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1988 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

A második világháború előtt könyvelő, a második válás után: ápolónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, de nem viselt parókát vagy kendőt, nem vezetett kóser háztartást. 

Megtartotta a nagyünnepeket és a szombatot. 

 

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? 

Klausner 

Erzsébet (szül. 

Goldsmann 

Erzsébet) 

 

Türkös (Brassó 

vm.), 1907 / 

Bukarest, 1995 

(Románia) 

1. házassága 

alatt Brassóban, 

a 2. házasság 

során 

Bukarestben élt. 

Háztartásbeli (1) Benzel Edmund 

(zsidó volt), faipari 

vállalat üzletvezetője 

volt, 

vonatszerencsétlenség

ben halt meg; 

(2) Klausner ? (zsidó 

volt)  

Nincsenek Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A holokauszt által nem érintett területen: Brassó (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Ápolónőként dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Goldsmann Bernard 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Goldsmann Bernardné (szül. ? Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Türkös (Brassó vm.), 1880-as évek 

 

Hol élt még? 

Brassó 

 

Halálozási hely és idő 

Brassó, 1970-es évek (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Kiskereskedő (vegyesbolt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem vezetett kóser háztartást, de megtartotta a szombatot és a nagyünnepeket, 

Jom Kipurkor böjtölt. Se parókát nem viselt, se kendőt. 

 

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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A holokauszt által nem érintett területen: Brassó (Románia) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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