
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Goldklang Hermann 
       1898–1977 

Anya 
 

Goldklang Hermanné 
(szül. Krausz Margit) 

1905–2002 

Apai nagyapa 
 
Goldklang Dávid 

1880-as évek 
vége– 1930/40-es 

évek eleje 
 

Apai 
nagyanya 

 
Goldklang 
Dávidné 
(szül. ?) 

?–1932/33 

Házastárs 
 

Dr. Gombos Endre 
1928–2002 

Interjúalany 
 

Dr. Gombos Endréné 
(szül. Goldklang Lívia) 

1931 

Testvérek 
 

Nem voltak 
 
 
 
 

Gyermekek 
 
Gombos Iván 

1957 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Krausz Simonné 

(szül. Krausz 
Betti) 

1875–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Krausz Simon 

1875–1932 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Gombos Endréné (szül. Goldklang Lívia) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő 

 

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

gyermekkorában? 

Apai nagyapja nagyon vallásos volt, Galíciából jött Magyarországra. Szülei 

neológok voltak, csak a nagyobb ünnepeket tartották. 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Zsigmond utca, majd Beszterce utca) 

Védett ház: Budapest (portugál védelem alatt) 

Gettó: Budapest (Nagydiófa utca) 

 

Mit csinált a háború után? 

Középiskolába járt, majd dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem voltak testvérei. 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Dr. Gombos Endre (Apja, dr. Gombos Aladár ügyvéd magyarosította a nevét 

Grünről.) (Házasságkötés: 1954) 

 

Születési hely és idő 

Pécs (Baranya vm.), 1928 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Zsidó származású? 

Igen (Apját a Dunába lőtték a nyilasok; apai nagyanyja /özv. Grün Jánosné/ 

Auschwitzban pusztult el; apja testvére /dr. Gombos Ede/ Mauthausenból ugyan 

visszatért, de még az évben meghalt; Gombos Ede felesége és lánya /dr. Gombos 

Lilly/ szintén Auschwitzban pusztult el, veje /dr. Pinczési István/ pedig a 

munkaszolgálat során pusztult el Ukrajnában, 1942-ben.)  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Pécsen kezdte el, de Budapesten fejezte be) 
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Foglalkozás 

Jogászként dolgozott bankban, majd különböző, országos hatáskörű 

intézményeknél vezetőként. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2002 

 

 

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 

Gombos Iván 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték vallásosnak, nem ismeri a vallást, de az antiszemitizmusra nagyon 

érzékenyen reagál. A felesége keresztény, de nem vallásos ő sem.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1957 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Budapesti Műszaki Egyetem (erősáramú villamosmérnöki végzettség) 

 

Foglalkozás 

Számítástechnikával foglalkozik egy multinacionális amerikai cégnél. 

 

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

Fiú (1981): Vendéglátóipari Főiskola kihelyezett tagozatára jár, menedzserképző 

szakra. 

Fiú (1983): Vendéglátóipari Főiskola kihelyezett tagozatára jár, turisztika szakra.  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Goldklang Herman 

 

Születési hely és idő 

Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1898  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1977 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi + kitanulta a szabó szakmát 

 

Foglalkozás 

Női szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

A családja vallásos volt, ő nem. Nagyon ritkán ment el 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? 

Goldklang Jenő 

 

 

 

?, 1890-es évek 

/ Palesztina, 

1940-es évek 

 

1938-ban ment 

ki Palesztinába. 

 

 

Szobafestő 

 

 

Sára: keresztény 

asszony volt, 

amikor Jenő 

kiment 

Palesztinába, ő 

Magyarországon 

maradt. 

Nincs adat Nincs adat 

Braun Lajosné 

(szül. Goldklang 

Szerén) (nővér) 

 

?, 1890-es évek 

/?, ? 

1957-ben kiment 

a gyerekei után 

Izraelbe.  

Szabó 

 

Braun Lajos Laci (szül. 1913 

körül) és Manci, 

mindketten 

kimentek Izraelbe. 

Vallásos család volt, 

tartották az 

ünnepeket. 

Goldklang 

Richárd 

?, ? /?, 1931 

előtt meghalt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

?-né (szül. 

Goldklang Teréz) 

(húg) 

 

 

?, ? / Budapest, 

1960-as évek 

közepe  

1957-ben, a 

második férje 

halála után 

kiment a 

testvérével, 

Szerénnel 

Izraelbe, de 

visszajött. 

Nincs adat Első férje 

meghalt a 

második 

világháborúban, 

második férje is 

meghalt. 

Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: a végén Fertőrákos 

Halálmenet: Fertőrákos–Mauthausen 

Koncentrációs tábor: Mauthausen (Ausztria)  
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Mit csinált a háború után? 

Maszek szabóként dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Goldklang Dávid 

 

Születési hely és idő 

Krakkó (vagy Krakkó környéke), 1800-as évek második fele (Habsburg 

Birodalom) 

 

Hol élt még? 

Kispest  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930-as évek vége – 1940-es évek eleje (az 1930-as évek közepe 

táján költözött Budapestre az egyik lányához) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szobafestő-mázoló 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, állandó helye volt a zsinagógában. 

 

Anyanyelv 

Jiddis (jól beszélt magyarul is) 
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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 

Goldklang Dávidné (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy a 19. század második felében jött a férjével együtt 

Magyarországra Galíciából, és Kispesten élt (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), ott is 

halt meg 1932/3 körül. 
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Anya 

 
Teljes név 

Goldklang Hermanné (szül. Krausz Margit) (Házasságkötés: 1929) 

 

Születési hely és idő 

Budapest (Óbuda), 1905  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2002 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Csak a nagyobb ünnepeket tartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

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? 

Wellesz Károlyné 

(szül. Krausz 

Irén) 

 

 

Budapest, 1898 / 

Budapest, ? 

Hitközségi 

alkalmazott a 

Zsigmond 

(Frankel Leó) 

utcai 

templomkörz

etben 

Wellesz Károly Wellesz András: 

hatéves korában 

meghalt 

szepszisben. 

Vallásos volt. 

Bodor (Krausz) 

József 

 

Az 1930-as 

években 

magyarosított. 

 

Budapest, 1900 / 

Budapest,  1970-

es évek vége 

Hivatalnok az 

Adria 

Biztosítónál  

Kalocsai 

középosztálybeli 

keresztény  nő 

 

György, Budapest, 

? / Budapest, ?  

A jezsuitáknál 

érettségizett, az 

apja papnak 

akarta, de  orvos 

lett, 

kórházigazgató. 

Kitért, vallásos 

keresztény lett. 

Markovits 

Lázárné (szül. 

Krausz Rózsa) 

Budapest, 1910 / 

Nizza, ? 

(Franciaország) 

1935-ben férjhez 

ment Párizsba. 

Nincs adat Markovits Lázár: 

importcége volt 

Párizsban. 

Négy fiú és egy 

lány. 

Nincs adat 

Bodor (Krausz) 

Béla 

 

Az 1930-as 

években 

magyarosított.      

Budapest, 1912 / 

Abda, 1944 

(munkaszolgálat

osként 

agyonlőtték) 

Alkalmi 

munkákból 

élt, nem volt 

foglalkozása, 

tagja volt 

valamilyen 

illegális 

kommunista 

szervezetnek.  

Nem volt. Nem volt. Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Zsigmond utca, majd Beszterce utca) 

Védett ház: Budapest (portugál védelem alatt) 

Gettó: Budapest (Nagydiófa utca) 
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Mit csinált a háború után? 

Varrónőként dolgozott.  

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Krausz Simon 

 

Születési hely és idő 

Tata (Komárom vm.), 1875 körül 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest (Óbuda), 1932 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Beszkárt-ellenőr 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt nagyon vallásos. 

 

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? 

? Ödönné (szül. 

Krausz Giza) 

Pincehelyen élt, 

oda ment 

férjhez. 

Nincs adat Ödön, szatócs Nincs adat Nincs adat 

Volt több testvér 

is, de nincs adat. 

Tatán éltek. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) (Házasságkötés: 1890-es évek) 

 

Születési hely és idő 

Budapest (Óbuda), 1875 körül 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, Pészahkor kihomecolta a lakást, volt pészahi edénykészlete. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

 

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? 

Óbudai rendőrkapitányság, onnan a Rabbiképzőben lévő gyűjtőbe került, és 

onnan deportálták.  

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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