Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Singer Ignác
1850-es évek–
1910-es évek

Singer Ignácné
(szül. ? Emilia)
? – 1930-as évek
vége

Goldner Herman
?–1895

Goldner
Hermanné
(szül. Gutman
Júlia)
?–1910-es évek

Apa

Anya

Simai Ödön (Singer Ede)
1879–1929

Simai Ödönné
(szül. Goldner Irma)
1883–1979

Testvérek
Simai Borbála
1906–1934
Simai Endre
1908–1943
Simai László
1910–1942
Bleier Endréné
(szül. Simai Magdolna)
1912–1993

Házastárs
Interjúalany
Polgár Ferencné
(szül. Simai Györgyi )
1925

Polgár Ferenc
1922–?

Gyermekek
Polgár Éva
1949
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Polgár Ferencné (szül. Simai Györgyi) (Házasságkötés: 1947; válás: 1980-as
évek első fele)

Születési hely és idő
Budapest, 1925

Hol élt még?
Keszthely (Zala vm.), 1930-as évek eleje, 1-2 év; Bécs (1956–57, fél év);
Caracas (Venezuela) (1957–1988)

Iskolai végzettség
6 év a nyolcosztályos gimnáziumból + befejezetlen textilgépipari tanonciskola

Foglalkozás
1942–1944: gyári munkás egy selyemharisnyagyárban
1946–1951: családgondozó a Joint szociális osztályán
1951–1956: főkönyvelő mellett a Könnyűipari Minisztérium textilosztályán
1960–1988 (Caracas, Venezuela): adminisztrátor egy fehérneműgyár irodáján és
délutánonként eladó a sógornője bőrdíszműüzletében, később csak az üzletben
dolgozott eladóként, majd irodavezetőként (ekkor már exportálással is
foglalkoztak)
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A család nem volt vallásos, de minden pénteken elmentek a zsinagógába, Györgyi
13 éves koráig böjtölt, bát micvája a Dohány utcai zsinagógában volt.

Anyanyelv
Magyar
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Spanyol, angol, német

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Koncentrációs tábor: Dachau (Németország), Ravensbrück (Németország)
Kényszermunka: Berlin külvárosában (A spandaui börtön területén lévő táborban
laktak, és egy hadiüzemben légelhárító lövedékek hüvelyét gyártották.)
Koncentrációs tábor: Oranienburg (A sachsenhauseni tábor egy altábora)
(Németország)
Mit csinált a háború után?
Családgondozó a Joint szociális osztályán, 1951-től a főkönyvelő beosztottja a
Könnyűipari Minisztérium textilosztályán, majd Venezuelában irodai
adminisztrátor, eladó a családi bőrdíszműüzletben, végül ugyanott irodavezető.
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Testvérek
Teljes név
Simai Borbála
Simai Endre
Simai László (24 éves korában megnősült, felesége keresztény volt)
Bleier Endréné (szül. Simai Magdolna) (házasságkötés: 1937) (A férj Borban halt
meg munkaszolgálatosként.)
Születési hely és idő
Borbála: Budapest, 1906
Endre: Budapest, 1908
László: Budapest, 1910
Magdolna: Budapest, 1912
Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Borbála: gimnázium + egyetem (nem tudta befejezni, mert meghalt tüdőbajban)
Endre: a MIKÉFE ipariskolája (bőrdíszművesnek tanult)
László: főiskola
Magdolna: gimnázium (a megkezdett orvosi egyetemet nem tudta befejezni, mert
a gazdasági világválság idején megvonták a tandíjmentességét)
Foglalkozás
Borbála: egyetemista korában meghalt
Endre: bőrdíszműves-modellező
László: cégvezető (a Quittner nagyvállalatnál)
Magdolna: idegennyelvű levelező egy szállítási vállalatnál
Hol él/élt
Borbála: Budapest
Endre: Budapest
László: Budapest
Magdolna: Budapest
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Hol élt még?
Borbála: –
Endre: –
László: Manchester (Nagy-Britannia) (1919–20)
Magdolna: Birmingham (Nagy-Britannia) (1919–20), Milánó (Olaszország) (az
1930-as évek vége felé, 2-3 év), Caracas (Venezuela) (1959–1988)
Gyerekek?
Egyiknek sem volt.

Halálozási hely és idő
Borbála: Budapest, 1934
Endre: Munkaszolgálat (feltehetően Dorosics kolhozfalu), 1943
László: Szovjetunió, 1942 (munkaszolgálatban halt meg)
Magdolna: Budapest, 1993
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Házastárs
Teljes név
Polgár Ferenc

Születési hely és idő
Budapest, 1922

Hol élt még?
Bécs (1956–57, fél év); Caracas (Venezuela) (1957-től)

Halálozási hely és idő
Caracas (Venezuela), évszám ismeretlen

Zsidó származású?
Igen

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
A II. világháború előtt: érettségi + bőrdíszműves tanoncság (a zsidótörvények
miatt nem mehetett egyetemre)

Foglalkozás
II. világháború előtt: bőrdíszműves
II. világháború után: az utókalkuláció vezetője a rákospalotai bőrgyárban,
bőrdíszműves a testvére, majd a saját bőrdíszművüzletében Caracasban
(Venezuela)

6

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Egy fivér és két lánytestvér. A fivére a deportálásból Svédországon keresztül az
Egyesült Államokba ment. Éva nővére a holokausztban halt meg. Húga a
gettóban túlélte a háborút, és 1947-ben kivándorolt Venezuelába az ott élő
rokonokhoz. (Egyébként 1958-ban a szülők is kivándoroltak Venezuelába.)
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Gyermekek
Teljes név
Polgár Éva

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem zsidónak nevelték. Ennek ellenére Éva zsidónak tekinti magát.

Születési hely és idő
Budapest, 1949

Hol élt még?
Caracas (Venezuela) (1957 óta)

Iskolai végzettség
Egyetem (szociológia szak)

Foglalkozás
Szociológus

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Dániel (1978): Caracasban született, egyetemi hallgató az Egyesült Államokban.
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Apa

Teljes név
Dr. Simai Ödön (Singer Edéről magyarosított 1902-ben)

Születési hely és idő
Keszthely (Zala vm.), 1879

Hol élt még?
Bécs (Ausztria) (A Tanácsköztársaságot követően néhány évig élt ott, de nem
emigrációban, hanem ott vállalt munkát.)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1929 (Spanyolnáthában halt meg.)

Iskolai végzettség
Egyetem (bölcsészettudományi kar)

Foglalkozás
Reáliskolai tanár, de 1919 után nem kapott középiskolai tanári állást,
magántisztviselő volt.

Mennyire volt vallásos?
Egyáltalán nem volt vallásos, de péntekenként családjával eljárt a zsinagógába,
és gyermekeinek volt bár micvája, ill. bát micvája.

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Singer Mária

Keszthely (Zala

Mennyire voltak
vallásosak?

Tanitó

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Tanitó

A keszthelyi

Nem volt.

Katolikus hitre tért, és

vm.), ?/
Auschwitz, 1944
(Lengyelország)
Keszthelyen élt.
? ?-né (szül.

Keszthely (Zala

Singer Szerén)

vm.), ? / ?, ?

katolikus

nagyon vallásos lett, a

Keszthelyen élt.

gimnázium

család lényegében

A háború alatt

tornatanára volt.

kitagadta..

apácák
bújtatták.
Még több testvér

Keszthelyen

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

(Zala vm.)
születtek, felnőtt
korukban
Különböző
városokba (Pécs,
Mohács stb.)
kerültek.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyapa

Teljes név
Singer Ignác

Születési hely és idő
Keszthely (Zala vm.), 1850-es évek körül

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Keszthely (Zala vm.), 1910-es évek eleje

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kántor

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Singer Ignácné (szül. Krausz vagy Strausz /?/ Emilia)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Keszthely (Zala vm.)

Halálozási hely és idő
Keszthely (Zala vm.), 1930-as évek vége

Iskolai végzettség
Tanítónőképző

Foglalkozás
Elemi iskolai tanítónő

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Simai Ödönné (szül. Goldner Irma) (Házasság: 1905)

Születési hely és idő
Paks (Tolna vm.), 1883

Hol élt még?
Caracas (Venezuela) (1959–1979)

Halálozási hely és idő
Caracas, 1979 (Venezuela)

Iskolai végzettség
Tanítónőképző

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
A vallás nem volt meghatározó momentuma az életének, de péntekenként eljárt
a zsinagógába, megtartotta az ünnepeket, a szokásokat, de szinte teljesen
vallástalan férje hatással volt saját vallásosságára is.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

2 fiú, a kisebbik

? ?-né (szül.

Paks (Tolna

Goldner Aranka)

vm.), ? /

meghalt

Auschwitz, 1944

munkaszolgálatban

Gyöngyösön élt a

, a nagyobbik

családjával.

túlélte a háborút,

Nincs adat

és Budapesten élt
a feleségével.
Goldner Zsófia

Paks (Tolna

Nincs adat

Nem volt férje.

Nem volt.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

vm.), ? /
Auschwitz, 1944
Gyöngyösön élt.
További 7

Pakson születtek, Nincs adat

testvére volt.

felnőttkorukban
Különböző
településeken
(Sárvár stb.)
laktak
Magyarországon.
Nincs más adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Bujkálás: Budapest (háztartási alkalmazottként volt bejelentve egy katonatiszti
család budai villájában)

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeli volt.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Goldner Herman

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Paks (Tolna vm.)

Halálozási hely és idő
Paks (Tolna vm.), 1895

Iskolai végzettség
Tanítóképző

Foglalkozás
Tanító

Mennyire volt vallásos?
Mérsékelten volt 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.)
ígyörgyi a nagypapa rokonaira nem emlékszik.
Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Goldner Hermanné (szül. Gutman Júlia)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Paks (Tolna vm.)

Halálozási hely és idő
Paks (Tolna vm.), 1910-es évek

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Mérsékelten vallásosak voltak.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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