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Apa 
 

Gáti (Grósz) Dániel 
1906–1967 

Anya 
 

Gáti (Grósz) Dánielné 
(szül. Kupferstein Margit) 

1908–1976 

Apai 
nagyapa 

 
Grósz ?  

?–? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Grósz ?-né 
(szül. Grósz 

Regina) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Kupferstein ? 

?–? 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Kupferstein ?-né 
(szül. ? Heléna) 

?–1956 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 
 

Testvérek 
 

Frau Eva ? 
(korábban: Mesztecki 

Zoltánné) 
(szül. Gáti Éva) 

1932–1995 

Családfa 

Interjúalany 
 

Gáti (Grósz) Görgy 
1936  

Házastárs 
 

Nincs 
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Teljes név 

Gáti György Vilmos (Grószról magyarosítva a háború után) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1936 

 

Hol élt még? 

Karcag (1936–1948), közben : Kecskemét (1945); Budapest (1948 óta), közben: 

Pittsburg (Pennsylvania, Egyesült Államok) (1956–1963) 

 

Iskolai végzettség 

Gépipari technikum (Budapest) 

 

Foglalkozás 

1955–1956: technikus gyakornok a Rákosi Műveknél a szerszámgépgyárban (volt 

Weiss Manfréd Művek, későbbi Csepeli Vas- és Fémművek)  

1956-1963: részletszerkesztő–alkatrészrajzoló egy optikai gyárban (Pittsburg, 

USA) 

1963-tól: gépszerkesztő a Csepeli Vas- és Fémműveknél, a Ganz-Mávagban és a 

MOM-ban Budapesten 

 

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

gyermekkorában? 

Az apja ortodox volt, minden hagyományt megtartott.   

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol  

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Karcag, majd Szolnok  (1944), Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

(1945)  

Munkatábor: Untersiebenbrunn (Ausztria) (1944)  

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria), Bergen-Belsen (Németország) (1944-

45) 

 

Mit csinált a háború után? 

1956-ban Pittsburgba disszidált, ott dolgozott, majd 1963-ban hazajött, 

dolgozott, közben 1 év 8 hónapot börtönben töltött izgatás, ill. disszidálási 

kísérlet miatt. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Eva ? (szül. Gáti /Grósz/ Éva)  

(1. házasságban: Mesztecki Zoltánné; a házasság néhány évig tartott az 1960-as 

években; elváltak). 2. házasság: 1976 körül, férj osztrák, a házasság kb. 1 évig 

tartott, elváltak. 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1932   

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, majd gyors- és gépíróiskola (Eger) 

 

Foglalkozás 

Gyors- és gépírónő, titkárnő utazási irodában Budapesten, majd 1976-tól Bécsben 

dolgozott. 

 

Hol él/élt?  

Bécs (1976–1995) 

 

Hol élt még? 

Karcag (1932–1948), közben Kecskemét (1945); Budapest (1948–1976), 

közben: Eger (iskola)  

 

Gyerekek? 

Zoltán (Budapest, 1963 körül), 1976-tól Bécsben élt, jelenleg Németországban. 
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Halálozási hely és idő 

Bécs, 1995 (Ausztria)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Nem volt 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 
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Teljes név 

Gáti Dániel (Grószról magyarosított a II. világháború után) 

 

Születési hely és idő 

Tarnaszentmiklós (Heves vm.), 1906 

 

Hol élt még? 

Karcag ( ?–1948), közben: Kecskemét (1945); Budapest (1948-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1967 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola  

 

Foglalkozás 

A háború előtt: kereskedő (az 1930-as években a karcagi Filléres Magyar 

Divatáruház üzlettulajdonosa)  

A háború után: anyagbeszerző  

 

Mennyire volt vallásos?  

A háború előtt kóser háztartást vezettek, rendszeresen járt zsinagógába, 

anyagilag támogatta a hitközséget, de öltözködésére a polgári viselet volt 

jellemző. 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Apa
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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? 

Grósz Miklós 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország)  

Kereskedő Valéria, 

Auschwitzban 

pusztult el 1944-

ben 

 (1) István 

(2) lány 

Mindketten 

Auschwitzban 

pusztultak el, 

1944-ben 

Rendszeresen jártak  

zsinagógába, kóser 

házatartást vezettek, 

a szombatot 

megtartották. 

Még két testvér  Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat 
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Teljes név 

Grósz ?  

Csak annyi tudható róla, hogy még az interjúalany születése előtt meghalt. 

 

 

 

 

Teljes név 

Grósz ?-né (szül. Grósz Regina) 

Csak annyi tudható róla, hogy még az interjúalany születése előtt meghalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apai nagyapa 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Gáti (Grósz) Dánielné (szül. Kupferstein Margit) (Férje magyarosította a nevét a 

háború után.) 

 

Születési hely és idő 

Újléta (Bihar vm.), 1908. május 13. 

 

Hol élt még? 

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) (? –1948), közben: Kecskemét (1945); 

Budapest (1948–1976) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1976 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: háztartásbeli, de dolgozott az üzletben is 

A háború uán: bedolgozó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Betartotta a vallási szabályokat, de nem részesült ortodox nevelésben. A férje 

hatására viszont kóser háztartást vezetett. 

 

Anya 
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Anyanyelv 

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? 

Kelemen 

(Kupferstein) 

József  

 

Karcag (Jász-

Nagykun-Szolnok 

vm), ? / 

Budapest, 1968 

A budapesti 

Corvin Áruház 

igazgatója 

Nincs adat Két gyermeke volt, 

nincs további adat. 

Nincs adat 

A többi testvérről 

nincs adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Karcag, Szolnok (1944), Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

(1945) 

Kényszermunka: Untersiebenbrunn (Ausztria) (1944) 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria), Bergen-Belsen (Németország) (1944–

45) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli, ill. bedolgozó volt. 
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Teljes név 

Kupferstein ?  

Csak annyi tudható róla, hogy még az interjúalany születése előtt meghalt. 

 

 
 
 

Teljes név 

Kupferstein ?-né (szül. ? Heléna) 

 

Születési hely és idő 

Újléta (Bihar vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Karcag (?–?); Budapest (?–1956) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1956 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

Anyai nagyapa 

Anyai nagyanya 
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Anyanyelv 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Karcag, Szolnok (1944), Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

(1945)  

Kényszermunka: Untersiebenbrunn (Ausztria) (1944) 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria), Bergen-Belsen (Németország) (1944–

45) 

 

Mit csinált a háború után? 

A fiához (József) költözött, nála lakott a haláláig. 
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