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Interjúalany 
 

Gömöri (Grünbaum) Géza 
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Dr. Gömöri Edit 
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Gyermekek 
 

Dr. Gulyás Péterné 
(szül. Gömöri Annamária) 

1947 
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nagyanya  

 
Trattner Józsefné 
(szül. Berkovits 

Johanna) 
?–1938 

Anyai 
nagyapa  

 
Trattner József 

1856–1938 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Gömöri Géza (Grünbaumról magyarosított 1945-ben) (zsidó név: Áron) 

 

Születési hely és idő 

Dobsina, 1921 (Szlovákia) 

 

Hol élt még? 

Újpest, Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Háború előtt: kereskedelmi középiskola (érettségi) 

Háború után: Számviteli Főiskola (mérlegképes könyvelő, 1948), okleveles 

könyvvizsgáló vizsga a Pénzügyminisztériumban (1963) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: keramikus tanonc 1 évig, utána szabótanonc, majd segéd 1 évig 

A háború után: magántisztviselő egy vegyszereket gyártó cégnél, helyettes 

főkönyvelő az Újpesti Cérnagyárban, mérlegképes könyvelői iskola vezetője a 

Könnyűipari Minisztériumban, a számviteli tanszék vezetője a KSH főiskoláján, a 

KSH könyvviteli szakértője, könyvviteltanár és szakmai instruktor a Számviteli 

Főiskolán, vezérigazgató-helyettes a Fővárosi Gázműveknél (1955–1980) 

 

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

gyermekkorában? 

A szülei nem voltak nagyon vallásosak, neológok voltak, ünnepeken elmentek a 

zsinagógába, otthon tartottak szédert, de ettek kenyeret Pészah alatt. Jom 

Kipurkor elmentek a zsinagógába, és böjtöltek egész nap, de az interjúalany csak 

délig böjtölt, és a mai napig így tartja. Péntek este az édesanyja gyertyát 

gyújtott, de nem volt kidus.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Kiskunfélegyháza (vagy Kiskunhalas?), Bácsszentiván (Bács-

Bodrog vm.), Csenger (Szatmár vm.), Budapest-Rákosrendező pu., 

Szentkirályszabadja (Veszprém vm.), Érsekújvár (Nyitra és Pozsony vm.), Vép 

(Vas vm.), Schandorf, Szombathely  

Halálmenet: Szombathely–Graz–Eisenertz–Mauthausen; Mauthausen–

Günskirchen 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria), Günskirchen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Helyettes főkönyvelő, mérlegképes könyvelői iskola vezetője, főiskolai 

tanszékvezető tanár, nagyvállalati vezérigazgató-helyettes  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dr. Gömöri Edit (zsidó név: Mirjam) (korábban Wigner Miklósné, házasságkötés: 

1938) (1945-ben magyarosította a nevét Grünbaumról)  

 

Születési hely és idő 

Dobsina (Gömör és Kishont vm.), 1915 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Zeneművészeti Főiskola ( 1945 előtt), jogi egyetem (háború után) 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: zongoratanár 

Háború után: nemzetközi jogász az Igazságügyi Minisztériumban, a nők jogait 

képviselte az ENSZ Titkárságon New Yorkban (1960–1965), a budapesti jogi 

egyetem nemzetközi tanszékén tanított. 

 

Hol él/élt?  

Újpest, Budapest 

 

Hol élt még? 

New York (USA) 

 

Gyerekek? 

Nincsenek 

 



 5

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1983 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Gömöri Gézáné (szül. Bács Zsuzsanna) (Házasságkötés: 1946) 

Gömöri Gézáné (szül. Hirschkovits Ágnes) (zsidó név: Dina) (Házasságkötés: 

1983) 

 

Születési hely és idő 

Zsuzsanna: Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925 

Ágnes: Budapest, 1933 

 

Hol élt még? 

Zsuzsanna: Budapest 

Ágnes: – 

 

Zsidó származású? 

Zsuzsanna: igen (A holokauszt alatt Ausztriába hurcolták.) 

Ágnes: igen 

 

Anyanyelv 

Zsuzsanna: magyar 

Ágnes: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Zsuzsanna: érettségi 

Ágnes: érettségi 

 

Foglalkozás 

Zsuzsanna: tisztviselő a Chinoin gyógyszergyárban 

Ágnes: a Magyar Rádió levelezési osztályán dolgozott, majd archiváló volt a 

Magyar Televízióban  

 

Halálozási hely és idő 

Zsuzsanna: Budapest, 1978 

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Zsuzsanna: nincsenek testvérei 

Ágnes: nincsenek testvérei 



 8

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Dr. Gulyás Péterné (szül. Gömöri Annamária) (Férj debreceni származású, 

vallásos, zsidó) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A háború után nem nevelték vallásosan, sőt, egyáltalán nem világosították föl a 

származása felől, de később érdeklődni kezdett, ma már minden péntek este 

gyertyát gyújt, sokkal vallásosabb, mint a szülei. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1947 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Főiskola (tanár szak) 

 

Foglalkozás 

Földrajz és rajz szakos tanár, majd a Gázművek múzeumának vezetője (Férj 

orvos) 

 

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

Gulyás György (sz. Budapest, 1976, főiskolát végzett, egyedülálló, rendszergazda 

egy fővárosi közüzemi vállalatnál) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Grünbaum Ábrahám  

 

Születési hely és idő 

Kozárd (Nógrád vm.), 1882  

 

Hol élt még? 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), Újpest 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Ügynök, az Első Budapesti Gőzmalom képviselője 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, neológ volt, ünnepeken elment a zsinagógába, és 

tartott otthon szédert, de evett kenyeret Pészah alatt. Jom Kipurkor elment a 

zsinagógába, és egész nap böjtölt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség az I. világháborúban (Lemberg) 

 

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? 

Grünbaum 

Samu 

 

 

?, ? / ?, 1950-es 

évek 

Cipész Nincs adat Unoka: Gyarmati 

István, aki az 

IBS-ben 

(International 

Buda Stage) 

zongorázik 

Neológok voltak. 

Grünbaum ? 

(lány) 

 

 

?, ? / ?, a II. 

világháborúban 

Nincs adat Nincs adat Nincsenek Neológ volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Grünbaum ? 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kozárd (Nógrád vm.), Balassagyarmat (Nógrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

 Hely ismeretlen, az első világháború előtt 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ  

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Grünbaum ?-né (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kozárd (Nógrád vm.), Balassagyarmat (Nógrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Grünbaum Ábrahámné (szül. Trattner Erzsébet) (Házasságkötés: 1912) 

 

Születési hely és idő 

Dobsina (Gömör és Kishont vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos, neológ volt, ünnepeken elment a zsinagógába, és 

tartott otthon szédert, de evett kenyeret Pészah alatt. Jom Kipurkor elment a 

zsinagógába, és egész nap böjtölt. Péntek este gyertyát gyújtott, de nem volt 

kidus. 

 

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? 

Dr. Trattner 

Kálmán 

?, ? / Újvidék, 

1944 (az 

újvidéki 

vérengzés 

áldozata) 

Állatorvos Ella (Palánka 

/Bács-Bodrog 

vm./, ? –

Újvidék, 1944) 

zsidó 

Az újvidéki 

vérengzés 

során halt meg. 

Vera: Melbourne-

ben él 

(Ausztrália), 

József: Újvidék, 

1921 – Újvidék, 

1944 (az újvidéki 

vérengzés 

áldozata) 

Neológok voltak. 

Dr. Trattner 

Sándor 

?, ? / 

Theresienstadt, 

1942 (Cseh-

Morva 

Protektorátus) 

Jogvégzett 

ember volt, 

de a családi 

üzletben 

dolgozott, ő 

végezte a 

beszerzést. 

Nincs adat Buci: Dobsina 

(Csehszlovákia), 

kb. 1923 – 

Theresienstadt, 

1942 (Cseh-

Morva 

Protektorátus) 

Neológok voltak. 

Friedmann 

Ferencné (szül. 

Trattner Ella) 

(nővér) 

?, ? / Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

 

Újpesten éltek. 

Háztartásbeli  Friedmann 

Ferenc, 

Jolsváról 

(Gömör és 

Kishont vm.),  

származott, 

ügynök volt. 

Auschwitzban 

meghalt. 

Friedmann 

György – 

Auschwitzban halt 

meg 

Friedmann 

Frigyes – 

Auschwitzban halt 

meg 

Faludi 

(Friedmann) 

Lóránt, (sz. 

Újpest /Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm./, 

1924 körül) 

(Túlélte a 

deportálást, a 

háború után 

magyarosított) 

Neológok voltak. 

Neufeld 

Bernátné (szül. 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

Nincs adat ?, ? – 

Auschwitz, 

Neufeld Ervin: 

Újpest (Pest-Pilis-

Neológok voltak. 
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Trattner Kató) (Lengyelország) 

 

Újpesten (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) élt. 

1944 

(Lengyelország) 

Szatócs volt 

Újpesten. 

Solt-Kiskun vm., 

kb. 1935 – 

Auschwitz, 

1944/45 

(Lengyelország) 

Trattner 

Zsigmond 

(öcs) 

Dobsina (Gömör 

és Kishont vm.), 

1890-es évek / 

Kassa, 1983 

(Csehszlovákia) 

A háború alatt 

Budapesten 

bujkált, utána 

visszatért 

Dobsinára, majd 

átköltözött 

Rozsnyóra.  

Kereskedő 

(Kereskedelmi 

érettségit 

szerzett 

Budapesten) 

Volt feleség, de 

nincs adat 

Nincsenek Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Trattner József 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1856 

 

Hol élt még? 

Dobsina 

 

Halálozási hely és idő 

Dobsina, 1938 (Szlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi (Iglón) 

 

Foglalkozás 

Ruházati üzlete volt (családi vállalkozás, alkalmazott nem volt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Csak a nagyünnepeket tartotta, szombaton nyitva volt az üzlet, 

péntek este nem ment templomba, legfeljebb szombat délelőtt. Peszáh alatt 

maceszt ettek, és tartottak szédert. Nem volt se pajesza, se szakálla. 

 

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? 

Dr. Trattner 

Sándor (öcs) 

 

?, ? / Kassa, 

1938 

(Csehszlovákia) 

(öngyilkos lett) 

Császári és 

királyi katonai 

főorvos 

?, ? – Kassa, 

1938 

(Csehszlovákia) 

(öngyilkos lett) 

Nem volt. Neológ volt. 

Dr. Trattner 

Géza (báty) 

 

 

?, ? / ?, 1918 Orvos volt 

Rozsnyón 

Nincs adat Dr. Trattner 

Erzsébet: jogász, 

Szlovákiában él. 

Dr. Trattner 

Duda: 

pszichológus, 

Szlovákiában él. 

Neológok voltak. 

Trattner ? (fiú) 

 

 

?, ? – ?, ? 

Az I. 

világháború 

után kiment 

Amerikába, Los 

Angelesbe 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Neológ volt. 

Trattner ? (fiú) 

 

?, ? – ?, ? 

Az I. 

világháború 

után kiment 

Amerikába, Los 

Angelesbe 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Neológ volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Trattner Józsefné (szül. Berkovits Johanna) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Dobsina 

 

Halálozási hely és idő 

Dobsina, 1938 (Szlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Csak a nagyünnepeket tartotta, péntek este gyújtott gyertyát. 

Pészah alatt maceszt ettek, és tartottak szédert. Dobsinán nem volt kóser 

mészáros, ő vágta le a csirkét, és engedte ki a vért, és azt tekintette kósernek. 

Szalonnát nem ettek otthon. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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