
 
 
 

Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Grün Ignác 
1881–1958 

 

Anya 
 

Grün Ignácné 
(szül. Krajcsik Jozefa) 

1880–1968 

Apai 
nagyapa 

 
Grün János 

?–1919 
 

Apai 
nagyanya 

 
Grün Jánosné  
(szül. Weiner 

Emma) 
?–? 

Házastárs 
 

Nem volt 
Interjúalany 

 
Grün Magda 

1911 

Testvérek 
Garami (Grün) Géza  

1913–1982 
Rózsa Imréné  

(szül. Grün Jolán) 
1914–1998   

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Krajcsik Jakabné 
(szül. Srézinger 

Berta) 
kb. 1852–1945/46 

Anyai 
nagyapa  

 
Krajcsik Jakab 

?–?  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Grün Magda (zsidó név: Mirjám) 

 

Születési hely és idő 

Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1911 

 

Hol élt még? 

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), kb. 1917-től, Budapest, 1951-től 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Kalapos 

 

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

gyermekkorában? 

A család az ortodox hitközséghez tartozott Szolnokon. „A naptár megvolt. A 

naptárba beállított ünnepeket  szigorúan megtartottuk. Több semmi.” A szülők 

modern ruhákban jártak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– (Megérti a németet, de nem beszél németül) 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Két évig, 1949-ig, az államosításig, kalapüzletet vezetett Szolnokon. 1951-től 

Budapesten a kalapos kisipari szövetkezet tagja, különböző fióküzletekben 

dolgozott. Az 1960-as, 1970-es években boltvezető volt Csepelen. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Garami Géza (Grünről magyarosított 1945-1950 körül) (zsidó név: Eliézer) 

Rózsa Imréné (szül. Grün Jolán) (zsidó név: Lea) (Házasságkötés: 1941. Férj 

1910-ben született, mosonmagyaróvári volt, textilbolti alkalmazott volt, túlélte a 

munkaszolgálatot, testvérét és annak családját azonban Auschwitzban 

elpusztították.) 

 

Születési hely és idő 

Géza: Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1913 

Jolán: Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1914 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Géza: gimnáziumi érettségi 

Jolán: polgári iskola + tanítóképző (5 év) 

 

 

Foglalkozás 

Géza: a háború előtt tisztviselő a szolnoki városházán; a háború után gyári 

főkönyvelő 

Jolán: háztartásbeli 

 

Hol él/élt?  

Géza: Budapest (a háború utántól) 

Jolán: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 

 

 

Hol élt még? 

Géza: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

 

Gyerekek? 

Egyiküknek sem volt gyermeke (Géza nem is volt házas) 
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Halálozási hely és idő 

Géza: Budapest, 1982 (Szüleivel és testvéreivel együtt Strasshofban volt 1944/5-

ben.) 

Jolán: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok m.), 1998 (Szüleivel és testvéreivel együtt 

Strasshofban volt 1944/5-ben.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Nem volt. 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Grün Ignác (zsidó név: Jichok) 

 

Születési hely és idő 

Érsekújvár (Nyitra vm.), 1881 

 

Hol élt még? 

Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), kb. 

1917-től 

 

Halálozási hely és idő 

Szolnok (Szolnok m.), 1958 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (A háború előtt előbb fűszerüzlete volt Szolnokon, majd textilneműre 

váltott. A háború után az államosításig ismét fűszerboltja volt.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család az ortodox hitközséghez tartozott Szolnokon. „Apám egy egyszerű 

vallásos ember volt.” Modern ruhákat hordott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, az első világháborúban.   

 

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? 

Grün Salamon 

(báty) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grün Lajos (öcs) Budapesten 

lakott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grün Mária Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Grün Jolán  Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Szolnokon élt, kereskedő volt. Az államosításig fűszerüzlete volt.  



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Grün János 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Érsekújvár (Nyitra vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Érsekújvár (Csehszlovákia), 1919 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Hentes és mészáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt.  

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Grün Jánosné (szül. Weiner Emma) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Érsekújvár (Nyitra vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

 

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 

Grün Ignácné (szül. Krajcsik Jozefa) (zsidó név: Peszl) (Házasságkötés: 1906) 

 

Születési hely és idő 

Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szolnok (Szolnok m.), 1968 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család az ortodox hitközséghez tartozott Szolnokon. Modern ruhákat viselt. 

Parókát nem hordott, rendes frizurája volt. 

 

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? 

Krajcsik Janka 

 

 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1870-es 

évek / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nem volt Nincs adat 

?-né (szül. 

Krajcsik 

Franciska) 

 

 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1870-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Férje halála után 

Pomázon élt a 

szülőknél. 

Nincs adat Meghalt az I. 

világháborúban. 

Nem volt Nincs adat 

Krajcsik Róza 

(Rozsári) 

 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1880-as 

évek / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nem volt Nincs adat 

?-né (szül. 

Krajcsik Ilona) 

 

 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1880-as 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 
Férje halála után 

Pomázon élt a 

szülőknél. 

Nincs adat Meghalt az I. 

világháborúban. 

Nem volt Nincs adat 

?-né (szül. 

Krajcsik Sára) 

 

 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1880-as 

évek / ?, 1910-

es évek 

Tanárnő Meghalt az I. 

világháborúban. 

Nincs adat Nincs adat 

Pál Fülöpné 

(szül. Krajcsik 

Regina) 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1880-as 

évek / ?, ? 

Nincs adat Pál Fülöp 3 fiú: Pál Jenő, Pál 

László, Pál Andor 

Mindhárman 

túlélték a 

holokausztot, Jenő 

Buchenwaldban 

Nincs adat 
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volt. 

Krajcsik Lázár Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1887 / 

Pomáz (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.), 1919 

(spanyolnátha) 

Gimnáziumi 

tanár 

Nincs adat Nem volt Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) 

Munkatábor: Strasshof (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Szolnokon élt, háztartásbeli volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Krajcsik Jakab 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Horvátország), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen (még a II. világháború 

előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bortermelő és borkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vezettek otthon, tartották a szombatot. Kis 

Kossuth-szakállat viselt. „Hétköznap ha a szőlőbe kiment, akkor sapkát hordott. 

Otthon meg volt rajta kis fedő. De utcára volt kalapja.” 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) 

 

Születési hely és idő 

Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1852 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 vége vagy 1946 eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos zsidóasszony volt, otthon kóser háztartást vezettek, tartották a 

szombatot. „Nagymamának volt parókája hajdan, aztán már csak bekötötte a 

fejét ilyen csipkekendővel.“  

 

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? 

Védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

1945 végén vagy 1946 elején, 94 éves korában meghalt. 
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