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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
Goldgruber (Gömöri) Simon 
      1889- 1952 

 
 

Anya 
Goldgruber Simonné 

(szül. Schiller Blanka) 
1894- 1968 

 
 

Apai 
nagyapa 

 
Goldgruber 

Sámuel 
1838-1907 

 

Apai 
nagyanya 

 
Klein Amália 
1846- 1918? 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Kohn Regina Schiller Vilmos 
1850- 1944 1855- 1928 

 

Gyermekek 
             Vereckei András 
         1955 
             Vereckei Katalin 
         1963 

Testvérek 
Goldgruber Arnold 

1920- 1943 
 
 

Házastárs 
Interjúalany Vereckei (Weisz) 

László Vereckei Lászlóné 
(szül. Goldgruber (Gömöri) Mária) 1925- 1995 

      1930  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Vereckei Lászlóné (szül. Goldgruber (Gömöri) Mária) (házasságkötés 1951), zsidó 

név: Mirjam bas Blumele 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1930. március 24. 

 

Hol élt még? 

 

 

Iskolai végzettség 

gimnázium 

 

Foglalkozás 

külkereskedelmi üzletkötő 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt szigorúan vallásos, a neológ szokások szerint minden ünnepet 

megtartottak. Hittant és hébernyelvet tanult, héberül imádkozott.  Fontosnak 

tartotta gyerekeinek is átadni a vallási hagyományokat 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

német, angol, francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Getto: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Ipari tanonc majd szövőgyári munkás a Magyar gyapjúfonó és Szövőgyár Nemzeti 

Vállalatnál (1949-51), műszaki rajzoló a Távvezetéképítő Vállalatnál (1951-53), 

műszaki adminisztrátor a Villamoshálózati Fejlesztő és Tervező Vállalatnál (1953- 

54), előadó a Nehézipari Minisztérium Országos Villamosenergia Felügyeletnél 

(1954- 59), bonyolító a Magyar Gépipari Külkereskedelmi Vállalatnál  

TECHNIMPEX (1959-68), üzletkötő a Vegyberendezések Export- Import 

Vállalatánál KOMPLEX ( 1968- 1970),üzletkötő a Hungarocoop Magyar 

Szövetkezet Külkereskedelmi Vállalatnál (1970- 1986), ipari összekötő a Skála 

World Trade  (Skála Coop) Vállalatnál 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Goldgruber Arnold, zsidó név: Slajme ben Simon 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1920. október 28. 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

Iskolai végzettség 

kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

 

 

Hol él/élt?  

 

 

Hol élt még? 

 

 

Gyerekek? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Donkanyar, 1943. január 11. 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Vereckei (Weisz) László dr. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1925. február 12. 

 

Hol élt még? 

 

 

Zsidó származású? 

igen 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

Iskolai végzettség 

orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

 

 

Halálozási hely és idő 

1995. december 21. 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
Kleinné Vereckei Éva, szül. Budapest, 1928. szeptember 16. Könyvelő, pénzügyi 
szakember volt a Vegytervben, özvegy. Férj Klein Frigyes. Mindkét szülője sváb 
katolikus családból származott.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Vereckei András 

Vereckei Katalin 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

András: Budapest, 1955. november 22. 

Katalin: Budapest, 1963. március 23. 

 

Hol élt még? 

 

 

Iskolai végzettség 

András: SOTE 

Katalin: SOTE -belgyógyász 

 

Foglalkozás 

András: orvos 

Katalin: orvos 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

András: Szilvia 

Katalin: Sebestyén 

            Bálint 
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Apa 

 

Teljes név 

Goldgruber (Gömöri) Simon 

 

Születési hely és idő 

Pálfa (Tolna m.), 1889. március 10. 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1952. november 6. 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

2 polgári 

 

Foglalkozás 

kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, de vallásosnak tartotta magát. Minden ünnepet megtartott. A pálfai 

rabbinál tanult hittant és héber nyelvet. 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A K. u. K. hadseregben 1910-1918. 1910-1913 között tényleges szolgálat, 1914-

18 között hadiszolgálat. 

 

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? 

Goldgruber 

Bernát 

 

Pálfa ?/1944 

Auschwitz 

kereskedő ? 1 fiú Gonda 

Sándor- 

Budapesten élt, 1 

lány- deportálták 

Auschwitzba, nem 

élte túl. 

neológ volt 

 

Goldgruber Áron 

 

 

Pálfa? /1944 

Auschwitz 

 

mészáros 

 

Goldgruber 

Teréz, 

Simontornya?/Au

schwitz 1944 

 

3 fiú ( Dezső, 

Lajos, Sanyi) 

Sándort 

deportálzák 

Auschwitzba, nem 

élte túl. A másik 

két fiú Budapesten 

vészelték át a 

háborút. 

 

neológ volt 

 

Goldgruber 

Hermina 

 

 

Pálfa?/1920 

körül 

  

Kaufmann Albert, 

vaskereskedő 

 

1 lány ( Aranka), 

férjét Noé Zoltánt 

deportálták, nem 

jött vissza. 

 

neológ volt 

 

Goldgruber 

Eszter 

 

 

 

Pálfa? /1960 

körül 

  

Berger ? 

textilnagykeres- 

kedő 

 

1 lány ( Katalin) 

fiatalon meghalt, 1 

fiú (Tibor) 

deportálták, de 

túlélte, keresztény 

felesége volt, 1 

lánya van 

 

neológ volt 
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Goldgruber  

Berta 

 

Pálfa?/1970 

kötül 

Breier ? 

cupringer, 

ügynök 

1 fiú ( Sándor), 2 

lány ( Erzsébet 

férjhez ment, egy 

Schwartz Pál nevű 

férfihoz. Egy fiuk 

született, az egész 

család Amerikában 

telepedett le 1956 

után, Rózsi, 

varrónő volt, őt 

deportálták), 

neológ volt 

 

 

 

 

 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

csillagos ház: Budapest 

svájci védett ház: Budapest 

getto: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

kocsmáros, 1951-ben felajánlott a KÖZELBISZ-nek. (államosítás) 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Goldgruber Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Paks, 1838 

 

Hol élt még? 

Pálfa 

 

Halálozási hely és idő 

Pálfa, 1907 

 

Iskolai végzettség 

 

 

Foglalkozás 

mészáros és kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

vallásos volt, de nem ortodox 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1859-ben az olasz hadjáratban mint honvéd őrmester vett részt 

 

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? 

már nem élt 

 

Mit csinált a háború után? 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Klein Amália 

 

Születési hely és idő 

Paks, 1846 

 

Hol élt még? 

Pálfa 

 

Halálozási hely és idő 

Pálfa, 1918 ? 

 

Iskolai végzettség 

 

 

Foglalkozás 

háztartásbeli, a férje halála után 2 fiával vezette az üzletet 

 

Mennyire volt vallásos?  

neológ volt, minden ünnepet megtartott. Érdekes szempont, hogy nem tartott 

kóser háztartást. 

 

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? 

már nem élt. 

 

Mit csinált a háború után? 
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Anya 

 
Teljes név 

Schiller Blanka 

 

Születési hely és idő 

Győr, 1894. június 4. 

 

Hol élt még? 

Pálfa 

Budapest 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1968. november 22. 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

neológ volt 

 

Anyanyelv 

magyar 

 

 



 17

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? 

Schlesinger 

Károly 

 

Győr?/1940 

körül 

kocsmáros, 

kereskedő 

Seres Irma 3 lány (Erzsi, Lilli, 

Manci- Amerikában 

telepedtek le) 

neológ volt. 

 

Schlesinger  

Hermina 

 

 

Schlesinger Júlia   

 

 

 

Győr?/? 

 

 

 

Győr/1930 körül 

 

háztartásbeli 

 

 

 

trafikos 

Budapesten 

 

Herczog József 

kereskedő (Győr, 

Budapest) 

 

nem volt férjnél 

 

nem volt 

 

 

 

nem volt 

 

neológ volt. 

 

 

 

neológ volt. 

Schiller Arnold 

 

Győr?/1940 

körül 

üveg és 

porcelán 

kereskedő 

(Budapest) 

Irén 1 lány (Katalin), 

férj Szívós Elemér 

textilmérnök 

Szegeden, a 

családot 

deportálták, de 

túlélték. Utána 

kimentek Bécsbe. 

Fiuk Gyuri, 

Izraelben 

telepedett le. 

neológ volt. 

 

Schiller Jenő 

 

 

 

Győr?/? 

 

úri és női 

divat üzletet 

vezetett 

Szombathelye

n 

 

 

 

 

 

 

? 

 

neológ volt. 

 

 

 

 

     

Schiller Viktória 

 

 

Győr?/1944 

öngyilkos lett. 

a Bakáts téri 

kórház 

gazdasági 

Berger Márton, 

korán meghalt. 

A második férj 

1 lány (Márta), 

férje Pallós Imre 

kivándorolt Rióba. 

neológ volt. 
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osztályán 

dolgozott, 

előtte 

Szombathelye

n élt. 

Sághy Rusa Béla, 

alispán, nem volt 

zsidó. Öngyilkos 

lett 1945-ben. 

Márta Budapesten 

maradt, 

1 fiú (György)- 

gyerekként 

meghalt. 

 

Schiller Lenke 

 

 

 

Győr?/1944 

  

Winkler Lajos 

szabó, 

deprtálták, nem 

élte túl. 

 

1 lány (Katalin), 

deportálták, nem 

élte túl. 

 

neológ volt. 

 

Schiller Antal 

 

 

 

Győr?/1963 

 

régiség 

kereskedő 

 

Singer Olga 

(Meghalt 1944-

ben). 

Ziegler Aranka 

 

1 lány (Éva) 

 

neológ volt 

      

Schiller Lajos 

 

Győr?/? textilkeresked

ő 

Szombathelye

n 

? ? neológ volt 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

csillagos ház: Budapest 

védett ház: Budapest 

getto: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

a férje kocsmájában pénztáros 1951-ig, majd 1953-ban az Alkalmi Áruházban 

pénztárosként dolgozott 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schiller Vilmos 

 

Születési hely és idő 

Süttör, 1855. 

 

Hol élt még? 

Győr 

 

Halálozási hely és idő 

Győr, 1928 

 

Iskolai végzettség 

 

 

Foglalkozás 

a győri Malom Rt.- nél könyvelő, előbb raktárvezető 

 

Mennyire volt vallásos?  

neológ volt. 

 

Anyanyelv 

magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

 

 

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? 

már nem élt 

 

Mit csinált a háború után? 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schiller Vilmosné (szül. Kohn Regina) 

 

Születési hely és idő 

?, 1850 

 

Hol élt még? 

 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 

 

Iskolai végzettség 

 

 

Foglalkozás 

Első házasságában férjével (Schlesinger ?) vendéglőt vezettek közösen Győrben. 

A második házassága idején (férj Schiller Vilmos) háztartásbeli volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

neológ volt. 

 

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? 

1944-ben deportálták Auschwitzba, nem élte túl. 

 

Mit csinált a háború után? 
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