
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Grünberg Herman (Grünberg Hirsch-
Leib) 

1887–1970-es évek 

Anya 
 

Grünberg Hermanné 
(szül. Neu Karolina) 

1880–1932 
Mostohaanya: 

Grünberg Hermanné 
(szül. ? Matild) 

? – 1990-es évek vége 

Apai 
nagyapa 

 
Grünberg ? 
? – 1920-as 

évek 
 

Apai 
nagyanya 

 
Grünberg ?-né 
(szül. Grünberg 

Berta) 
? –1930 

Házastárs 
 

Schächter László 
1909–1944/45 

Kárpáti (Krausz) Áron 
1910–1992 

Interjúalany 
 

Kárpáti Áronné 
(korábban: Schächter Lászlóné) 

(szül. Grünberg Klára) 
1920

Testvérek 
 

Rosner László 
(mostohatestvér) 
1918/19–1944/45 

? ?-né  
(szül. Rosner Rózsa) 

(mostohatestvér) 
1920-as évek eleje – ? 

 

Gyermekek 
 

Schächter István 
1944 

Kárpáti Ágnes Gabriella 
1953 

Anyai 
nagyanya  

 
Neu Adolfné 
(szül. Kraut 

Borbála) 
1832–1922 

Anyai 
nagyapa  

 
Neu Adolf 

1830-as évek – 
? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kárpáti Áronné (szül. Grünberg Klára) (zsidó név: Kraszl) (Korábban: Schächter 

Lászlóné) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920 

 

Hol élt még? 

Gyömrő (1945 után) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola + egyéves kereskedelmi szaktanfolyam 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: adminisztrátor különböző helyeken (ügyvédi iroda, üveg-

nagykereskedelmi cég, illatszer-kereskedelem) 

A háború után: sógornője (1. férj lánytestvére) cipőfűző-készítő műhelyében 

dolgozott, majd a budai hitközségnél végzett irodai munkát, majd otthon gépelt, 

végül a Kultúra Könyvkereskedelmi Vállalatnál volt bonyolító. 

 

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

gyermekkorában? 

A család apja első házassága alatt formálisan tartott néhány tradíciót, de apja 

második felesége szigorúbban tartotta a vallási előírásokat, kóser háztartást 

vezetett. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Bujkálás: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Sógornője műhelyében dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Rosner László (mostohatestvér)  

?-né (szül. Rosner Rózsa) (mostohatestvér) 

 

Születési hely és idő 

László: hely ismeretlen, 1918/19 

Rózsa: hely ismeretlen, 1920-as évek eleje 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

László: nincs adat 

Rózsa: egyetem (ELTE) 

 

Foglalkozás 

László: kitanulta Párizsban élő nagybátyjánál a szűcs mesterséget. 

Rózsa: tanár 

 

Hol él/élt?  

László: Budapest 

Rózsa: Vancouver (Kanada), (1956-ban disszidáltak) 

 

Hol élt még? 

László: Párizs 

Rózsa: Budapest, Gyömrő (1945 után) 

 

Gyerekek? 

László: nem volt 

Rózsa: Judit (1940-es évek második felében született), fiú (már Kanadában 

született 1956 után) 
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Halálozási hely és idő 

László: Ukrajna (munkaszolgálat), 1944/45 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Schächter László (Avrom Jantev) (Házasságkötés: 1942) 

Kárpáti Áron (Krauszból magyarosított 1948-ban)  

 

Születési hely és idő 

László: Büdszentmihály (Szabolcs vm.), 1909 

Áron: Soltvadkert (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1910 

 

Hol élt még? 

László: Budapest 

Áron: Pestszenterzsébet, Budapest 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő zsidó volt. (Áron anyját koncentrációs táborba hurcolták, ott halt meg.) 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

László: nincs adat 

Áron: nincs adat 

 

Foglalkozás 

László: illatszer-kereskedelemben ügynök 

Áron: “bőrös”, majd egy bőripari vállalat készáruraktárának vezetője 

 

Halálozási hely és idő 

László: Ukrajna (?),1944/45 (munkaszolgálat) 

Áron: Budapest, 1992 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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László: 4 fiú és 2 lánytestvér, ortodox család, anyjuk parókát hordott. A család az 

1930-as évek vége felé költözött Budapestre, amikor kezdődött a zsidóüldözés. 

Áron: egyik húga (Margit) túlélte a koncentrációs tábort (kislányát elpusztították), 

miután hazajött, ismét férjhez ment, majd kivándoroltak Palesztinába. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

1. házasság: Schächter István (zsidó név: Smuel) 

2. házasság: ? ?-né (szül. Kárpáti Ágnes Gabriella) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Valószínűleg nem nevelték őket vallásosan (ő maga is legfeljebb néhány étkezési 

szokást és a Jom Kipur-i böjtöt tartotta meg, a férj nem is járt el szívesen a 

zsinagógába), ennek ellenére a fia zsidónak tekinti magát, a lányát mintha nem 

foglalkoztatná a kérdés. 

 

Születési hely és idő 

István: Budapest, 1944 

Ágnes: Budapest, 1953 

 

Hol élt még? 

István: – 

Ágnes: – 

 

Iskolai végzettség 

István: egyetem 

Ágnes: külkereskedelmi főiskola 

 

Foglalkozás 

István: szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió munkatársa  

Ágnes: külkereskedelmi vállalatoknál dolgozott, a rendszerváltás óta különböző 

kft.-knél dolgozik. 

 

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

István: ? (egyik gyerek, Judit, Izraelben járt egyetemre) 

Ágnes: ? 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Grünberg Hermann (eredetileg: Grünberg Hirsch-Leib) (Névváltoztatás: 1926 

körül) 

 

Születési hely és idő 

Nowy Targ, 1887 (Lengyelország)  

 

Hol élt még? 

Budapest (1900-as évek elejétől), Gyömrő (1945 után) 

 

Halálozási hely és idő 

Vancouver (Kanada), 1970-es évek (1957-58-ban vándorolt ki a második 

feleségével) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Titkár az izraelita (neológ) hitközségnél. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Felnőtt korában mérsékelten vallásos volt (ortodox családban nevelkedett), 

olykor eljárt a zsinagógába, csak a nagyobb ünnepeket tartották (volt szédereste, 

de például nem volt előtte homecolás).  

 

Anyanyelv 

Jiddis, de jól megtanult magyarul. 
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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? 

?-né (szül. 

Grünberg Elza) 

(húg) 

 

Lengyelország, ? 

/ Koncentrációs 

tábor, ? 

(Lengyelországb

an élt, Nowy 

Targban) 

Vásározó 

kereskedő 

volt. 

Kárpitos volt Nincs adat Ortodox család volt. 

Grünberg ? 

(báty) 

 

 

Nincs adat  

(Elhagyta a 

szülői házat, 

többet nem 

kaptak felőle 

hírt.) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A ruhagyűjtő században volt a budapesti Zsidó Gimnáziumban. [A ruhagyűjtő 

századként ismert zsidókból álló században a munkások német felügyelet alatt a 

német hadsereg ruházatának javításával foglalkoztak. A ruhagyűjtő század 

mintegy 1500-2000 férfit, nőt és gyermeket számlált. A század székhelye először 

a Zsidó Hitközség épületében, a Síp utca 12-ben volt, majd 1944 december után 

áthelyezték az Abonyi utcai Zsidó Gimnázium épületébe. – A szerk.] 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjasként Gyömrőn élt, majd kivándorolt Kanadába. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Grünberg ? 

 

Születési hely és idő 

Lengyelország, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nowy Targ, 1920-as évek (Lengyelország)  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Melamed volt és feltehetően előjesivában tanított.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Mint előjesivabeli oktató természetesen minden vallási előírást szigorúan 

megtartottak. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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 

Grünberg ?-né (szül. Grünberg Berta) 

 

Születési hely és idő 

Lengyelország, évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Nowy Targ (Lengyelország) 

 

Halálozási hely és idő 

Nowy Targ (Lengyelország), 1930 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Szigorúan tartották a vallási előírásokat, parókát hordott. 

 

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? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

1. Grünberg Hermanné (szül. Neu Karolina) (Haje) (Férj eredeti keresztneve: 

Hirsch-Leib, 1926 körül engedélyezték a névváltoztatást) (Házasságkötés: 1912) 

2. Mostohaanya: Grünberg Hermanné (szül. ? Matild) (Özvegyasszony, első férj: 

Rosner ?) (Házasságkötés: 1934) 

 

Születési hely és idő 

Karolina: Budapest, 1880 

Matild: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Karolina: – 

Matild: Budapest, Gyömrő 

 

Halálozási hely és idő 

Karolina: Budapest, 1932 

Matild: Vancouver (Kanada), 1990-es évek vége (1957-58-ban vándorolt ki 

férjével) 

 

Iskolai végzettség 

Karolina: kitanulta a gyémántcsiszolást, nincs több adat. 

Matild: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Karolina: háztartásbeli 

Matild: fehérnemű-varrodája volt 

 

Mennyire volt vallásos?  

Karolina: mérsékelten vallásos család: volt péntek esti szertartás 

(gyertyagyújtás, kiddus, hagyományos vacsora), volt szédereste, voltak pészahi 

edények, de nem volt homecolás, nem volt szigorúan kóser a háztartás sem (bár 

a tejest és zsírost különválasztották). 

Matild: vallásos volt, szigorúan kóser háztartást vezetett. 
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Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

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? 

Karolina 

testvére: ? ?-né 

(szül. Neu ?) 

(húg) 

Férjétől 

megkapta a 

tébécét, ő is, 

gyermekei is 

meghaltak. 

Nincs adat Nincs adat 

(Tébécében halt 

meg.) 

Több gyerek volt, 

mindnyájan 

meghaltak 

tébécében. 

Nincs adat 

Karolina 

testvére: Neu ? 

(öcs) 

Kivándorolt az 

Egyesült 

Államokba, a 

család nem 

kapott többé hírt 

felőle.  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Karolina 

testvére: Neu 

Béla (öcs) 

Öngyilkos lett. Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

 

Matild testvére: 

? fiú 

Franciaországban 

élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Matild testvére: 

? (fiú) 

Franciaországban 

élt. 

Szűcs Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Karolina: meghalt korábban. 

Matild: ruhagyűjtő században a budapesti Zsidó Gimnáziumban 

 

Mit csinált a háború után? 

Matild: nincs adat 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Neu Adolf 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1830-as évek 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

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 

Neu Adolfné (szül. Kraut Borbála) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1852  

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 19



 20

 

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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