
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Berecz (Berger) József 
1892–1944 

Anya 
 

Dux Gyögyné  
(szül. Kohn Margit) 

1902–1965 

Apai 
nagyapa 

 
Berger Náthán 

1857–1944 
 

Apai nagyanya 
 

Berger Náthánné 
(szül. Klein 

Mária) 
1868–1935 

Házastárs 
 

Illés Mária 
1927 

Interjúalany 
 

Dr. Berecz Endre 
1925 

Testvérek 
 

Berecz Anna  
1929–1944 

Gyermekek 
 

Leány   
1951 
Fiú  

1955

Anyai 
nagyanya  

 
Kohn Mórné 

(szül. Neumann 
Jozefina) 

1861–1903 

Anyai 
nagyapa  

 
Kohn Mór 
1860–1937 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Berecz Endre (apja Bergerről magyarosított 1936-ban, a névmagyarosítás 

hatálya az akkor 11 éves Endrére is kiterjedt) (zsidó név: Menahem) 

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1925 

 

Hol élt még? 

Pápa (középiskola, 1935–1943); Pécs (egyetem, 1943–44, fél év); Budapest 

(1945–1951) Leningrád (aspirantúra, 1951–1954);  Budapest (1954–1966); 

Miskolc (1966–1992); Budapest (1992 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem, természettudományi kar 

 

Foglalkozás 

Okl.vegyész, ny. tanszékvezető egyetemi tanár 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők és az apai nagyszülők egyáltalán nem voltak vallásosak, az anyai 

nagyszülők ortodoxok voltak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Orosz, német, angol  
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

– 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (Erdély /Zsibó/ és Magyarország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, dolgozott 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Berecz (Berger) Anna Jozefa (Apja 1936-ban Bergerről magyarosított, aminek 

hatálya az akkor 7 éves Annára is kiterjedt.) 

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1929 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Könyvkötő iparostanonc 

 

Hol él/élt?  

Csorna 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Berecz Endréné (szül. Illés Mária) (Házasságkötés: 1951) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Hol élt még? 

Miskolc (1966–1992) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Óvónőképző középiskola 

 

Foglalkozás 

Óvónő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Kiskorukban meghaltak (két testvér). 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Leánygyermek 

Fiúgyermek 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Lány: nem 

Fiú: igen is, nem is 

 

Születési hely és idő 

Lány: Budapest, 1951 

Fiú: Budapest, 1955 

 

Hol élt még? 

Lány: Miskolc (1966–1970) 

Fiú: Miskolc (1966-tól) 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: egyetem 

 

 

Foglalkozás 

Lány: újságíró 

Fiú: kohómérnök 

 

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

Lány: 1 fiú, 1 lány 

Fiú: 1 fiú, 1 lány 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Berecz József (Bergerről magyarosított 1936-ban) (zsidó név: Joszef Cvi) 

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1892 

 

Hol élt még?  

Győr (reáliskola, 1902–1906); Budapest (1906–1914) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Gabonakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de anyja halálakor pl. megtartotta a halálozáskori szokásokat.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

76. közös soproni gyalogezred, 1914–1918, olasz front, orosz front, 

főhadnagyként szerelt le. 

 

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? 

Zollner Jenőné 

(szül. Berger 

Ilona) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1893 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Csornán éltek. 

Háztartásbeli Zollner Jenő, 

(Jánosháza /Vas 

vm./, 1880 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/)

gépészmérnök, 

Németországban 

tanult, kereskedő 

(rádióboltja volt)  

 

Kántor Endréné 

(sz. Z. Éva) Csorna 

(Sopron vm.), 

1914 – ?, 1944 

(Férje túlélte a 

munkaszolgálatot.) 

Zollner Ferenc 

Csorna (Sopron 

vm.), 1921– 

Mauthausen, 1945 

(Ausztria) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Rehberger 

Mártonné (szül. 

Berger Margit) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1894 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Csornán éltek. 

Háztartásbeli Rehberger 

Márton, 

fakereskedő 

(1885–1937) 

Rehberger Antal 

Csorna (Sopron 

vm.), 1917– 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Csorna, Sopron 

Koncentrációs tábor: Auschwitz 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Berger Náthán (Ignác) 

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1857 

 

Hol élt még? 

Győr (reáliskola, 1867–1871), Orsova (Krassó-Szörény vm.) (szakmatanulás, 

1870-es évek, 1-2 év) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Négyosztályos reáliskola (1867–1871) 

 

Foglalkozás 

Gabona- és lisztkereskedő (“Berger Testvérek”) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos ember. Évente kétszer ment el a zsinagógába. Háztartása kvázi 

kóser volt, de megette a sertéshúst is. A szombatot nem tartotta. Ennek ellenére 

előkelő helye volt a templomban.  

 

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? 

Berger Bernát 

 

 

Csorna (Sopron 

vm.), 1847/8 / 

Bécs, ? 

(Ausztria) 

Nincs adat Bécsben élt és 

halt meg. 

Berger Riza 

(Amerika),  

Berger Ignác,  

Berger Rudolf 

(elesett az I. 

világháborúban), 

Berger Max 

(Amerika),  

Berger Herbert 

(Amerika) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Berger Lázár 

 

 

Csorna (Sopron 

vm.), 1851/ 

Budapest, 1925 

 

Budapesten 

éltek. 

 

Villamosellen

őr, majd 

állomásvezető 

(az újpesti 

remíz főnöke 

volt) 

Krausz Regina 

(1854–1889 

körül) 

Frenkl Cecilia 

Regina gyermekei: 

Groszmann 

Kálmánné (sz. B. 

Ilona (1881–1925), 

két fiuk született  

B. Miksa (1883–

1944), 

telefonműszerész, 

Budapesten megölték 

a nyilasok őt is, 

feleségét is (Felesége 

Quittner Jolán volt.). 

Magyar Gyuláné (sz. 

B. Leopoldina (1882–

1950), öt gyermekük 

volt. 

Cecília gyermekei: 

Weisz Adolfné (sz. 

B. Erzsébet (1890–

1980), egy lánya volt 

(Sári) 

Nem voltak 

vallásosak. 
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B. Dániel (?–1944), a 

nyilasok a Dunába 

lőtték, lánya is 

meghalt 1945-ban 

B.  Miklós (1892–?), 

Brazíliában élt, egy 

lánya volt 

Schwartz Gyuláné 

(sz.  B. Jolán) (1893–

?), férje is, lányuk is 

meghalt 1944-ben 

Klein Manóné (sz. B. 

Rózsi) (1895–1983), 

nem volt gyermekük 

Berger Izsák 

 

 

Csorna (Sopron 

vm.), 1856 / 

Érd (Fejér vm.), 

1920-as évek  

Mozdonyvezet

ő volt a MÁV-

nál, majd 

nyugdíjba 

menetele 

után boltot 

nyitott. 

Nincs adat Halmi Hugóné (sz. B. 

Sári), három 

gyermekük volt  

B. Dezső (?–1944), 

egy gyermeke volt 

B. Elza 

Berger Izsák összes 

leszármazottja 

elpusztult a 

holokauszt során. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Berger Izrael 

(Izidor) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1860 / 

Bécs, 1939? 

(Ausztria) 

Hivatalnok Grüngold Regina 

(1864–?) 

Margit (1892-?) 

Józsa (1895–1944) 

Árpád (1897–?), 

mérnök (1938 körül: 

Amerika)  

Strauss, Heinrichné 

(sz. B. Jolán) (1901–

2004) (1938 körül: 

Amerika) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Berger Lipót Csorna (Sopron 

vm.), 1863 / 

Győr, 1938 

Gabonakeresk

edő (“Berger 

Testvérek”) 

Herzfeld Terézia 

(1870–1928) 

Miklós, kereskedő 

(1893–1934) 

Blau Mórné (sz. B. 

Flóra) (1895–1944) 

Volt egy lányuk (ő is, 

gyereke is, a 

nagyszülők is 

Nem voltak 

vallásosak. 
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Auschwitzban haltak 

meg) és egy fiuk 

(túlélte)  

B. Lajos (1898–

1943), ő 

munkaszolgálatban, 

felesége és lánya, 

Vera Auschwitzban 

pusztult el. 

B. Erzsébet (1900–

1968): 1. férj Biringer 

Endre elpusztult 1944-

ben, két lányuk (az 

egyik: Anna, sz. 1926) 

túlélte a holokausztot. 

2. férj: Kovács Pál 

(lásd: Kovács /Kohn/ 

Pál /895–1951/. 2. 

férje halála után 

kiment a lányához, 

Izraelbe. 

Berger Simon Csorna (Sopron 

vm.), 1865 / 

Balassagyarmat 

(Nógrád m.), 

1952 

Budapesten élt 

(majd az aggok 

házában halt 

meg, amit 

B.gyarmatra 

költöztettek). 

Kereskedő Nincs adat Bán (Berger) Miklós  

(1894–1962)   

1945 után kiment 

Kanadába.       

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Csorna, Sopron 

Koncentrációs tábor: Auschwitz 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Berger Náthánné (Ignácné) (szül. Klein Mária) (Házasságkötés: 1891) 

(Apja kocsmárosként kezdte, majd komoly borkereskedése volt.)  

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1935 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Klein Mária családja jóval vallásosabb volt, de Klein Mária teljesen beolvadt a 

Berger családba. Apja, Klein József nagyon vallásos volt, komoly ortodox életet 

éltek. Viseletben nem, de az életvitelben igen. A Klein-rokonok nem ettek 

Bergerék háztartásában. 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Dux Györgyné (korábban: Berecz /Berger/ Józsefné, szül. Kohn Margit) (1. 

házasságkötés: 1924; 2. házasságkötés: 1948) 

(Második férje – Dux György – könyvelő volt.) 

 

Születési hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1902 

 

Hol élt még? 

Budapest (1964-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1965 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli 

A háború után: kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Kohn nagypapa állandóan szidta vallástalanságuk miatt az 

unokáit és az összes gyerekét is. Nem is evett náluk, mert szigorúan tartotta a 

kóserságot. 

 

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? 

Kovács (Kohn) 

Lajos 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1888 / 

Budapest, 1948 

Budapesten 

éltek. 

Cseh-német 

vegyigyár 

budapesti 

képviseleténe

k volt az 

igazgatója. 

Ney Margit Keszei Pálné (sz. 

Kovács Mariann) 

(1919–1988), fővárosi 

kerületi tanácselnök 

volt (3 gyermek) 

Éva (1921–1990), 

gimnáziumi tanár, 

majd igazgató volt, 

nem volt családja. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Kovács (Kohn) 

Béla 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1891 / 

koncentrációs 

tábor, 1944 

(Németország) 

Csornán éltek. 

Ruhakeresked

ő (apja 

boltjában) 

Herzfeld Ilona Kovács János 

(Csorna /Sopron vm./, 

1922 – Izrael, 1993) 

Túlélte a mauthauseni 

koncentrációs tábort, 

1946-ban illegálisan 

kiment Palesztinába a 

feleségével együtt. 

Nem voltak 

vallásosak. 

Klein Elemérné 

(szül. Kohn 

Jolán) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1892 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Csornán éltek. 

Háztartásbeli Klein Elemér, 

fűszeres, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Klein István (Csorna 

/Sopron vm./,1919 –

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Klein László (Csorna 

/Sopron vm./,1923 –? 

1944 

/munkaszolgálat/) 

Nem voltak 

vallásosak. 

Kovács (Kohn) 

Jenő 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1894 / 

Budapest, 1945 

A háború után 

halt meg. 

Gabonatőzsde

ügynök 

Kellner Hermina Nem volt gyermekük. Nem voltak 

vallásosak. 

Kovács (Kohn) 

Pál 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1895 / 

Csorna, 1951 

(Végigharcolta az 

I. világháborút, 

Kereskedő Lőwy Erzsébet, 

Auschwitzban 

halt meg. 

 

Berger Erzsébet 

Éva (Csorna /Sopron 

vm./, 1929 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Nem voltak 

vallásosak. 
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volt 

munkaszolgálato

s, ott volt 

Dorosicsnál is, 

Auschwitzba 

került, majd 

onnan 

Dachauba.) 

Csornán élt. 

(özv. Biringer 

Endréné), lásd: 

Berger Lipót 

gyermekei 

Steiner Istvánné 

(szül. Kohn 

Hedvig)  

Csorna (Sopron 

vm.), 1896 / 

?, 1944 

(Magyarország) 

(halálmenet)  

Budapesten 

éltek. 

Nincs adat Steiner István 

bőrkereskedő 

(1893–1984) 

Szanyi (Steiner)  

András (sz. 1931), 

villamosmérnök 

Nem voltak 

vallásosak. 

Kovács (Kohn) 

Ernő 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1898 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Pápán 

(Veszprém vm.) 

élt. 

Fogtechnikus Nőtlen Nem volt. Nem volt vallásos. 

Kovács (Kohn) 

Sándor 

(névmagyarosítá

s: 1905) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1899 / 

Lipcse mellett 

(tábor), 1944 

(Németország) 

Pápán 

(Veszprém vm.) 

élt. 

Fogorvos Nőtlen Nem volt. Nem volt vallásos. 

Németh Lajosné 

(szül. Kohn 

Aranka) 

Csorna (Sopron 

vm.), 1905 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Csornán éltek. 

Háztartásbeli Németh Lajos 

fakereskedő  

(?, 1894 – 

Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 

Németh Rudolf (sz. 

Csorna /Sopron vm./, 

1929), a 

Konzervatórium 

igazgatója volt. Két 

gyerek. 

Németh Júlia 

(Csorna /Sopron vm./, 

1931 – Auschwitz, 

Nem voltak 

vallásosak. 
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1944 /Lengyelország/) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Csorna, Sopron 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Ravensbrück 

Munkatábor: Berlin mellett 

Halálmenet: Ravensbrück–Stolpe (útközben utolérték és fölszabadították őket a 

szovjet hadsereg katonái; nem tudni, melyik Stolpe nevű településről van szó)  

 

Mit csinált a háború után? 

Kézimunka-rövidáruboltja volt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Kohn Mór  

(Három felesége volt: Neumann Jozefintól kilenc gyereke született, Neumann 

Júliától /?–1905/ egy, Fischer Herminától /? – Auschwitz, 1944/ nem született 

gyermeke.) 

 

Születési hely és idő 

Galánta (Pozsony vm.), 1860 

 

Hol élt még? 

Csorna (Sopron vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1937 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Ruhakereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos ember volt, de egyébként ő is neológ módon, teljesen polgári 

módon nézett ki. Rosszallotta, hogy gyermekei megeszik a térflit is, nem is evett 

náluk, mert szigorúan tartotta a kóserságot. Csontkéssel borotválkozott,  

Szukotkor mindig állított sátort a teraszon. 

 

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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Neumann Jozefin  

 

 

Születési hely és idő 

Stomfa (Pozsony vm.), 1861 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Csorna (Sopron vm.), 1903 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, mint a férje. 

 

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. 
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