
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Geiringer Zsigmond 
1885–1956 

Anya 
 

Geiringer Zsigmondné  
(szül. Rechnitz Valéria) 

1886–1971  

Apai 
nagyapa 

  
Geiringer 
Vilmos 
?–1944  

 

Apai nagyanya 
 

Geiringer 
Vilmosné (szül. 

Rechnitz Antónia) 
?-1944 

Házastárs 
 

1. Nussbaum ? 
?–1971 

2. Bergstein Sándor 
1897–1966

Interjúalany 
 

Susi Bergstein 
(korábban: Susi Nussbaum) 

(szül. Geiringer Zsuzsa) 
1916 

Testvérek 
 

Nem volt 

Gyermekek 
 

Nem volt 
 

Anyai nagyanya  
 

Rechnitz Sámuelné 
(szül. Rosenthal 

Éva) 
?–1927 

Anyai 
nagyapa  

 
Rechnitz 
Sámuel 

1850-es évek  – 
1890-es évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Susi Bergstein (szül. Geiringer Zsuzsa) (1. házasság: Susi Nussbaum) 

 

Születési hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1916 

 

Hol élt még? 

Tatzmandorf  (Ausztria) (1927), Bécs (Ausztria) (1927–1938), Zágráb 

(Jugoszlávia) (1938–1946), Bécs (Ausztria) (1946 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium 

 

Foglalkozás 

Voltak munkahelyei, de nincs adat 

 

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

gyermekkorában? 

Nem volt vallásos sem a család, sem ő. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, horvát, kicsit angolul és franciául 

 

 2



 3

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Zágráb (Horvátország), a sógornőjénél. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, de nincs több adat 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nem volt testvére. 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

1. Nussbaum  (Szülők 1900 körül kikeresztelkedtek. Apa gépészmérnök volt.) 

(Házasságkötés: 1938) (Válás: 1952) 

2. Bergstein Sándor (Házasságkötés: 1955) 

 

Születési hely és idő 

Nussbaum: Bécs, évszám ismeretlen 

Bergstein: Szombathely (Vas vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Nussbaum: Zágráb (1938–1946; itt élő nővéréhez menekült feleségével és 

anyjával, majd 1946 januárjában kitoloncolták őket, vissza Bécsbe), Bécs (1946–

tól) 

Bergstein: Budapest, Bécs 

 

Zsidó származású? 

Nussbaum: igen (kikeresztelkedett zsidó családból származott) 

Bergstein: igen (1944-ben belelőtték Budapesten a Dunába, de kimentették) 

 

Anyanyelv 

Nussbaum: német 

Bergstein: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Nussbaum: egyetem 

Bergstein: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nussbaum: középiskolai tanár 

Bergstein: nincs adat 
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Halálozási hely és idő 

Nussbaum: Bécs, 1971 (Ausztria) 

Bergstein: Bécs, 1966 (Ausztria)  

 

Mit tud a testvéreiről? (Név, s4zületési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nussbaum: nővér – Zágrábban élt, őhozzá menekültek a németek elől 1938-ban.  

Bergstein: nincs adat 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nem volt gyermeke 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Geiringer Zsigmond 

 

Születési hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1885 

 

Hol élt még? 

Budapest (egyetemi évek), Szombathely (kb. 1907/8-tól), Bécs (1923–1941), 

Budapest (1941/2–1954) 

 

Halálozási hely és idő 

Bécs, 1956 (Ausztria)  

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd (A Tanácsköztársaság bukása után börtönbe került, 1923-ban sikerült 

megszöknie, és Bécsbe távozott.) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar honvédség, 1914–1918 

 

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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Ausztriából 1941-ben Magyarországra szöktek, két évig a 

Zsidókórházban bujtatták őket. Előtte az apa több helyen volt, de mindig 

megszökött. 

 

Mit csinált a háború után? 

Ügyvédként dolgozott, miután ismét fölvette a magyar állampolgárságot. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Geiringer Vilmos 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Szombathely 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

 

Foglalkozás 

Játék- és hangszerüzlete volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia) [ő a második feleség volt] 

[A feleség az anyai nagyapa, Rechnitz Samu – lásd ott – testvére volt.] 

 

Születési hely és idő 

Zalaegerszeg, évszám ismeretlen 

 
 

Hol élt még? 

Budapest, Szombathely 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Geiringer Zsigmondné (szül. Rechnitz Valéria) 

 

Születési hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1886 

 

Hol élt még? 

Budapest, Szombathely, Bécs (1923–1941), Budapest (1941/2–1954) 

 

Halálozási hely és idő 

Bécs, 1971 (Ausztria) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: banktisztviselő (házasságkötése előtt), majd háztartásbeli 

Háború után: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Rechnitz Irén Nincs adat     

Rechnitz György Zalaegerszeg 

(Zala vm.), 

1880-as évek / 

úton Auschwitz 

felé öngyilkos 

lett, 194? 

Tarcsafürdőn 

(Vas vm.) élt, 

majd 

Oberwartban, 

majd 1938-tól 

Bécsben. 

Gyógyszerész Feleség: úton 

Auschwitz felé 

öngyilkos lett.  

Lány: 14 évesen 

kijutott Angliába, 

ott él; fiú: Svájcba 

menekült, ott él. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: 1941-ben férjével Magyarországra szökött, két évig a Zsidókórházban 

bujtatta egy rokon orvos. 

 

Mit csinált a háború után? 

Nincs adat 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Rechnitz Samu 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, kb. 1850 

 

Hol élt még? 

Zalaegerszeg (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Zalaegerszeg (Zala vm.), 1893 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Geiringer 

Vilmosné (szül. 

Rechnitz 

Antónia) 

 

 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Férj, Geiringer 

Vilmos, az 

interjúalany apai 

nagyapja. 

Adatokat lásd 

ott. 

Lásd: Geiringer 

Vilmos 

Neológok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Rechnitz Samuné (szül. Rosenthal Éva) 

 

Születési hely és idő 

Krakkó (Lengyelország), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Zalaegerszeg, Budapest, Szombathely 

 

Halálozási hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1927 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ 

 

Anyanyelv 

Német (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? 

Rosenthal Lola 

 

Krakkó, ? 

(Lengyelország) 

/ Auschwitz, ? 

(Lengyelország) 

Krakkóban élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fürst ?-né (szül. 

Rosenthal Tekla) 

 

 

Krakkó, ? 

(Lengyelország) 

/ ?, ? 

Budapesten élt 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Hoffmann 

Ignácné (szül. 

Rosenthal 

Regina) 

 

 

Krakkó, 1870 

(Lengyelország) 

/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Szombathelyen 

élt. 

 

Nincs adat Ecetgyáruk volt 

Szombathelyen 

Hoffmann János 

(1895–1944) 

Faludi Ferencné 

(szül. Hoffmann 

Mária) (1902–

1992) 

Hoffmann Imre 

(1901–1933) 

Pollák Zsigmondné 

(szül. Hoffmann 

Paulina) (1905–

1944; hétéves 

András fiával 

együtt pusztult el)  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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