Családfa

Apai nagyanya

Apai nagyapa

Dembitz Regina
1849

Greiner Adolf
1847

Anyai
nagyapa

Anyai nagyanya

Ziegler Gábor
1848-1944

Ziegler Gáborné
(szül.Katz Fáni)
1864-1900
Weisz Cecilia
1861-1942

Apa

Anya

Greiner Mór
1879-1936
Schiller Antal
1892-

Greiner Mórné
(szül. Ziegler Aranka)
1892-1974

Testvérek
Greiner Magdolna
1925

Interjúalany
Révész Gáborné
(szül.Greiner Lívia)
1928

Házastárs
Révész Gábor
1924

Gyermekek
Révész Gábor
1954-1997
Révész Magdolna
1956
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Révész Gáborné (szül. Greiner Lívia), házasságkötés ideje 1946, (magyarosított
név a Reiszből, a dédapa magyarosított)

Születési hely és idő
Budapest, 1928. június 19.

Hol élt még?
Svédország

Iskolai végzettség
Egyetemi- (ELTE filozófia-pszichológia szak)

Foglalkozás
Középiskolai tanár

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Szülei egyáltalán nem voltak vallásosak. A zsidó vallás hagyományaival, anyai
nagyapja második feleségénél ismerkedett meg, aki “feladatul” tűzte ki a család
vallásos nevelését. Míg élt az interjúalany édesanyja, a “szerzett” nagymama
tiszteletére minden pénteken gyertyát gyújtott. Zsidó indentitásának
megtartásához hozzá járult az, hogy az iskolái zömét zsidó iskolában végezte.
Anyanyelv
Magyar, német (gyerekkorában otthon mindkét nyelvet használták)
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, orosz (olvasás-írás szintjén)

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház (Dohány u. 16-18), 1944 április
Dachau ( Németország), 1944 október-december
Bergen-Belsen (Németország), 1944 december
Mit csinált a háború után?
Dolgozók Gimnáziuma- itt érettségizik
ELTE filozófia tanszék- tanársegéd (3 év)
Hegedű utcai Általános Iskola- alsótagozatos tanító (2 év)
Trefort utcai Gimnázium (1959-
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Testvérek
Teljes név
Greiner Magdolna

Születési hely és idő
Budapest, 1925

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Érettségi- Ipari Rajziskola ( Török Pál utca)

Foglalkozás
Textilfestő munkás

Hol él/élt?
Budapest

Hol élt még?

Gyerekek?
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Halálozási hely és idő
Malchow (Németország), 1945. május
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Házastárs
Teljes név
Révész Gábor, ( magyarosított név a Reisz-ből, a dédapa magyarosította a nevet
Révészre, a nagypapa már ezen a néven van anyakönyvezve)

Születési hely és idő
Baja, 1924. április 14.

Hol élt még?
Baja (4 év)
Sopron (14 éves koráig)
Budapest
Zsidó származású?
Igen, de a család nem volt vallásos

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Egyetemi- Közgazdaság Tudományi Egyetem (Budapest)

Foglalkozás
II. Világháború előtt: textilszövő munkás (Újpest)
II. világháború után: Közgazdász-kutató (legutolsó munkahely
MTA- Közgazdaságtudományi Kutatóintézet)
Halálozási hely és idő

6

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Révész András, Baja 1921.április 14, Műszaki Egyetem, gépészmérnök, lakóhely
Budapest,
feleség: Varsandán Ella,
gyerekek: Ágnes, szül. 1950, pszichológus
András, szül. 1952, számítástechnikus
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Gyermekek
Teljes név
PhD. Révész Magda
Révész Gábor

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem, de tudják zsidó identitásukat. Odatartozónak érzik magukat. Édesanyjuk
sorsa iránti tiszteletből, (holokauszt), egyértelműen zsidónak vallják magukat,
noha házastársaik már nem azok. Az egyik unoka a Lauder iskolába jár.
Születési hely és idő
Gábor: Budapest, 1954. május 31
Magda: Budapest, 1956. december 31

Hol élt még?
Gábor: London (Anglia)1974-76, itt fejezi be a tanulmányait.(matematikafilozófia szak), itt szerez PhD fokozatot matematikából
Laurents (USA) ( 7 év)- matematikát tanít
Magda: Budapest

Iskolai végzettség
Gábor: egyetem (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)
Magda: Egyetem (ELTE pszichológia-szociológia)

Foglalkozás
Gábor:közgazdász, matematika tanár
Magda:szociálpszichológus

Halálozási hely és idő
Gábor: Budapest, 1997
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Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Gábor: Révész Bálint, szül. 1988, tanuló
Magda: Prekopp Péter, szül. 1978, általános orvos
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Apa

Teljes név
Greiner Mór

Születési hely és idő
Pancsova (Szerbia) 1879. április 4.

Hol élt még?
Brnó (Csehország) :1893-97 körül
Budapest (1897 – 1936)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1936. április 4.

Iskolai végzettség
Textiltechnikus (Brnói textiltechnikum)

Foglalkozás
I. világháború alatt: pamutközpont (háborús elosztóhely)
Textiltechnikus- a Pápai Textilgyár budapesti lerakatának vezetője ( Sas utca)

Mennyire volt vallásos?
Egyáltalán nem volt

Anyanyelv
Magyar, német
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
I. világháború-őrmesteri rangot kap

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely

Foglalkozás

Házastárs adataiGyerekek adatai Mennyire voltak

és idő

vallásosak?

Greiner Mihály

1877, 1950

textiltechniku Greiner Ottília, Aladár, 1900-as

Miksa

körül hal meg

s

Essen

évek, felesége

környékéről,

nem volt zsidó,

nem

németül-csehül bécsi volt,
beszélt,

Miminek hívták,

magyarul

Lánchíd u. laktak

nagyon nehezen

Greiner Janka

1875 körül

Zongora

Nem házasodik nincs

tanár

meg

nem

(Kentner
Lajos a
tanítványa)

Greiner Róza

1880 körül

Háztartásbeli Nem házasodik nincs
, ott marad

nincs

meg

Pancsován

Hol volt a holokauszt idején?
Már nem élt
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Mit csinált a háború után?
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Apai nagyapa

Teljes név
Greiner Adolf

Születési hely és idő
Hidas, 1847

Hol élt még?
Pancsova

Halálozási hely és idő
Nincs adat

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Molnár ( a házassági anyakönyvi kivonat szerint kereskedő)

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat arról, hogy a család mennyire volt vallásos. Az adatközlő 8 éves volt,
amikor meghalt, akkor teljesen megszakadt a kapcsolat a család pancsovai
ágával. A házassági anyakönyvi kivonat alapján a pancsovai izraelita hitközség
rabbi helyettese (Singer Adolf) adta őket össze 1874-ben. Ez azért fontos, mert a
család eddig úgy tudta, hogy esetleg Greiner Adolf nem volt zsidó származású.
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Anyanyelv
Magyar, német

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

Foglalkozás

Házastárs adataiGyerekek adatai Mennyire voltak

és idő
Nincs adat

vallásosak?
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Nincs adat

Mit csinált a háború után?
Nincs adat
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Apai nagyanya
Teljes név
Dembitz Regina

Születési hely és idő
Újvidék, 1849

Hol élt még?
Nincs adat

Halálozási hely és idő
1921 előtt meghalt

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Nincs adat

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Nincs adat
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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

Foglalkozás

Házastárs adataiGyerekek adatai Mennyire voltak

és idő
Nincs adat

Nincs adat

vallásosak?
Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Már nem élt

Mit csinált a háború után?
Már nem élt
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Anya

Teljes név
Greiner Mórné (szül. Ziegler Aranka), házasságkötés 1924
Schiller Antalné, házasságkötés 1944

Születési hely és idő
Budapest, 1892. augusztus 31

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1974. április 16

Iskolai végzettség
Polgári iskola (4év)+ 1 év kereskedelmi szaktanfolyam

Foglalkozás
Idegen nyelvű levelező (német-francia)
Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár német igazgatójának volt a levelezője

Mennyire volt vallásos?
Nem volt, de édesapja második feleségének tiszteletére minden pénteken
gyertyát gyújtott

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

Foglalkozás

Házastárs adataiGyerekek adatai Mennyire voltak

és idő
Ziegler Anna

1890 körül

vallásosak?
Nem volt

Nem volt

Nem volt

Nem volt

Papírkeres-

Nem ment

Nem volt

Nem volt

kedő

férjhez

Víz-gáz

Wollner Aranka, Róbert, orvos

szerelő

fogtechnikus

Budapesten, 5
évesen meghalt
torokgyíkban

Ziegler Sarolta 1894

Ziegler Sándor

1896

Nem volt

József
(Ausztráliában
telepedett le
1946-ban, és ott
halt meg)

Ziegler József

1900, 1918-ban

Nem volt

Nem volt

Nem volt

elesett az olasz
fronton

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagosház-Budapest (Dohány u. 16-18. ) 1944 április
Nagymező utca 8. ( az Ernst Múzeum házmestere bújtatta el)
Budapesti Gettó- ott szabadult fel
Mit csinált a háború után?
Tisztviselő az AFORT-nál (Ásvány-Olajforgalmi Rt. Közraktár u.32). Onnan ment
nyugdíjba
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Anyai nagyapa
Teljes név
Ziegler Gábor

Születési hely és idő
Valószínűleg Hahót (Zala m.), 1848 körül
(a szülei ott voltak pékek)

Hol élt még?
Budapest (14 éves korától)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1944. február

Iskolai végzettség
Asztalos iskola

Foglalkozás
asztalos

Mennyire volt vallásos?
Nem volt
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Anyanyelv
Magyar, ( az I. Világháborús német vezényszavakat ismerte)

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A Monarchia Hadseregében, Boszniában harcolt

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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak
vallásosak?
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12 testvér volt

Zömmel

( ebből 4-et

Csáktornyán

tudott az

éltek (ma

interjúalany

Cakovec-

felsorolni-

Horvátország).

Ziegler Lajos,

Nagyon

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Ziegler Malvin, összetartó
Ziegler Giza,

család volt.

Ziegler Gusztáv Mind
földművesek
voltak.
Mind a
deportálás alatt
haltak meg
Auschswitzban.
Kivéve néhány
férfi
unokatestvért,
tehát ezeknek a
gyerekei közül
többen életben
maradtak, mert
a Titó
partizánokhoz
beálltak
harcolni, kb.
5-6 fiú, az egyik
lány
unokatestvér
Cséktornya
nyilasparncsnok
ának volt a
felesége.
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Hol volt a holokauszt idején?
már nem élt

Mit csinált a háború után?
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Anyai nagyanya
Teljes név
Katz Fanni
Weisz Cecilia

Születési hely és idő
Nyírbátor, 1864
Nyitra (Nitra m. Szlovákia), 1861

Hol élt még?
Fanni:Budapest
Cecilia:Budapest

Halálozási hely és idő
Fanni:Budapest, 1900 körül
Cecilia:Budapest, 1942

Iskolai végzettség
Fanni:6 elemi
Cecilia: ?

Foglalkozás
Fanni:Tejcsarnokot vezetett Budapesten
Cecilia: háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Fanni:nem volt
Cecila: nagyon vallásos volt

Anyanyelv
Fanni:magyar
Cecilia: magyar, német, valószínűleg szlovák
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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

Foglalkozás

és idő

Házastárs adataiGyerekek adatai Mennyire voltak
vallásosak?

Fanni:Nincs
adat, mert
árvaházban
nevelkedett
vidéken, onnan
került
nevelőszülőkhöz

Nincs adat
Cecilia

Hol volt a holokauszt idején?
Fanni:már nem élt
Cecilia: már nem élt

Mit csinált a háború után?
Fanni: már nem élt
Cecilia: már nem élt
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