Családfa

Apai
nagyanya

Apai
nagyapa

Menczel
Adolfné
(szül.Krausz
Johanna)
1859–1945

Menczel Adolf
1852–?

Anyai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Dr. Rothauser
Lajosné
(szül. Lengyel
Irma)
1875–1944

Dr. Rothauser
Lajos
1865–1944

Apa

Anya

Dr. Menczel Félix
1894–1983

Dr. Menczel Félixné
(szül. Rothauser Olga)
1899–1944

Testvérek
Nincsenek

Házastárs
Interjúalany
Menczel János
1926

Gyermekek
George Cauldwell (Kalocsai [Menczel] György)
1951
Andrew Menczel (András)
1957

Menczel Jánosné
(szül.Temesvári Janka
Mária)
1925
Menczel Jánosné
(szül. Balla Magdolna)
1921–?
Menczel Jánosné
(szül. Czitrom Paula)
1932–2005

1

Az interjúalany és családja
Teljes név
Menczel János (zsidó név: Áron)

Születési hely és idő
Győr (Győr vm.), 1926

Hol élt még?
Vágsellye (Csehszlovákia) (1926–1944), közben: Érsekújvár (Komárom vm.)
(gimnáziumi évek, nem folyamatosan); Újkígyós (Békés vm.) (1944, pár hét);
Budapest (1945); Pozsony (Csehszlovákia) (1946–1949), Budapest (1949 óta)
Iskolai végzettség
Középiskolai érettségi (Budapesten, majd Pozsonyban orvostanhallgató volt.
Közgazdaságtant is hallgatott pár félévet.)

Foglalkozás
Újságíró

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A nagyszülők még vallásosak voltak, anyja kóser háztartást vezetett, de apjának
és neki már külön tréfli étkészlete is volt. Zsidó elemiben kezdett tanulni, onnan
átment az államiba, majd gimnáziumba. Bár micvója volt, de zsinagógába nem
járt.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Cseh, szlovák, orosz, német, angol, lengyel
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A Magyar Néphadseregben fegyver nélküli tartalékos írnok 3 hónapig 1951-ben.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Püspökladány, Mosonmagyaróvár, Csallóköz, Komárom, majd a
budapesti fegyvergyárban (FFG) dolgozott (innen megszökött)
Bujkálás: Budapest (dolgozott a cionista ellenállásban, az Üvegház
szomszédságában szabadult fel).
Mit csinált a háború után?
Beiratkozott az orvosi egyetemre először Budapesten, majd Pozsonyban. Miután
visszatért Budapestre, esztergályosként dolgozott (1949–51), azután szabadúszó
újságíró és fordító lett (1951–1953), majd az MTI Külföldi Sajtóosztályán
dolgozott fordító–újságíróként (1953–1954), utána a Csehszlovák Kultúra Háza
újságját szerkesztette, valamint műsorokat szervezett a Kultúra Házában (1954–
1961). Ezután az MTV Híradójának munkatársa lett szerkesztőként, majd felelős
szerkesztőként (1961–1982). Végül az újonnan induló Képújság (Teletext)
szerkesztőségét vezette (1982–1989).
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Házastárs
Teljes név
Menczel Jánosné (szül. Temesvári Janka Mária) (Házasságkötés: 1949; válás:
1951 körül)
Menczel Jánosné (szül. Balla Magdolna) (Házasságkötés: ?; válás: 1967)
Menczel Jánosné (Csöpi) (szül. Czitrom Paula) (Házasságkötés: 1967)
Születési hely és idő
Janka Mária: Pomáz (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1925
Magdolna: Budapest, 1921
Csöpi: Budapest, 1932
Hol élt még?
Janka Mária: Poprád, Pozsony (Csehszlovákia), Budapest (1949–1956), USA
(1956-tól)
Magdolna: Budapest, New York (USA) (1966-tól)
Csöpi: Budapest
Zsidó származású?
Janka Mária: születési anyakönyve szerint nem, apja zsidó kereskedő volt
Magdolna: igen
Csöpi: igen
Anyanyelv
Mindhármuknak magyar

Iskolai végzettség
Janka Mária: kereskedelmi szakiskola
Magdolna: egészségügyi szakiskola
Csöpi: színművészeti főiskola
Foglalkozás
Janka Mária: szanatóriumi nővér, később üzletasszony
Magdolna: műtősnő
Csöpi: filmvágó, a Magyar Televízió Archívumának vezetője volt
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Halálozási hely és idő
Magdolna: New York, évszám ismeretlen (USA)
Csöpi: Budapest, 2005

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Janka Mária: egy testvére van, Pomázon él.
Magdolna: nem volt.
Csöpi: István bátyja (Budapest, 1921) nem jött vissza a munkaszolgálatból,
György bátyja (Budapest, 1930) Izraelben volt rendőrtiszt, 1996-ban elhunyt.
Családjuk nem volt.
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Gyermekek
Teljes név
George J. Cauldwell (Menczelnek született, édesanyjának második férje a nevére
vette, így lett Kalocsai, majd az USA-ban Cauldwellre angolosítottak.)
Menczel András
Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Mindketten tudják, hogy zsidó származásúak, de semmilyen vallásos nevelést
nem kaptak. George zsidó származású házastársat választott. Andrew nem
foglalkozik a vallással.
Születési hely és idő
György: Budapest, 1951
András: Budapest, 1957

Hol élt még?
György: New York (USA) (1966 óta)
András: New York (USA) (1976/7 óta)

Iskolai végzettség
György: főiskola (Rhodes School, New York City, USA)
András: szakiskola, optikus

Foglalkozás
György: számítógépes szakember
András: házgondnok

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
György: Jonathan George Cauldwell (1975), Jennifer Grace Cauldwell (1978) és
Nathaniel David Cauldwell (1980)
András: nincsenek
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Apa

Teljes név
Dr. Menczel Félix (zsidó név: Michoel [Micháel])

Születési hely és idő
Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1894

Hol élt még?
Pozsony, Prága, Vágsellye (Csehszlovákia) (Az egyetemet Budapesten kezdte,
majd Pozsonyban és Prágában fejezte be. Vágsellyén telepedett le az 1920-as
évek elején.)
Halálozási hely és idő
Vágsellye, 1983 (Csehszlovákia)

Iskolai végzettség
Orvosi egyetem

Foglalkozás
Orvos

Mennyire volt vallásos?
Amennyire a falu zsidó közössége megkövetelte. Egyik unokatestvére hitközségi
elnök, a másik az iskolaszék elnöke volt.

Anyanyelv
Magyar (beszélt németül és szlovákul is)
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
A M. kir. Honvédség (vagy K. u. k. Hadsereg?) 1915 és 1918 között mint orvos,
zászlóaljorvosként szerelt le.

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

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Menczel Miklós

Menczel Stefánia

Kispest (Pest-

vallásosak?
Nincs adat

Nincs adat

Lili – túlélte a

Pilis-Solt-Kiskun

háborút a

vm.), 1882 / ?,

budapesti

1944

gettóban.

Kispest (Pest-

Mennyire voltak

Nem volt

Nem volt (7 éves

Pilis-Solt-Kiskun

korában halt

vm.), 1883 /

meg)

Nincs adat

Nem volt

Nincs adat

Nincs adat

Kispest, 1890
Menczel Muki

Kispest (Pest-

Az Angol Park

Paula,

Oszkár:

(János)

Pilis-Solt-Kiskun

könyvelője

keresztény nő

munkaszolgálatosk

vm.), 1887 /

volt.

volt, a

ént halt meg

Budapest, 1950

vészkorszak alatt

Ukrajnában.

körül

ő bújtatta.

Menczel Margit

Kispest (Pest-

Nincs adat

Nem volt.

Nincs adat

Nincs adat

Pilis-Solt-Kiskun
vm.), 1890 /
Budapest, 1951

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Újkígyós (Békés vm.) (honvédelmi munkaszolgálatos orvosként
dolgozott)
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), majd egy (vagy több?) másik
koncentrációs tábor, végül Buchenwald egyik altáborában, Woebbelinben
amerikai csapatok szabadították fel, és egy volt táborlakókat gondozó amerikai
katonai kórházban dolgozott orvosként.
Mit csinált a háború után?
Visszatért Vágsellyére, és folytatta orvosi praxisát. A helyi kórház orvosi ügyeletét
vezette haláláig.
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Apai nagyapa

Teljes név
Menczel Adolf

Születési hely és idő
Mocsonok (Nyitra vm.), 1852

Hol élt még?
Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (kb. 1880-tól)

Halálozási hely és idő
Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), évszám ismeretlen (még a II. világháború
előtt)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Gazdatiszt, majd vegyeskereskedő Kispesten.

Mennyire volt vallásos?
A nagyünnepeket megtartották, kóser háztartás volt.

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

Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

és idő
Menzel Alois

Mocsonok (Nyitra Nincs adat

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

vm.), 1825 / ?, ?
Menzel Eduard

Mocsonok (Nyitra Nincs adat
vm.), 1827 / ?, ?

Menzel Sany(?)

Mocsonok (Nyitra Nincs adat
vm.), 1833 / ?, ?

Menzel Gusztáv

Mocsonok (Nyitra Nincs adat
vm.), 1845 / ?, ?

Menzel Bernát

Mocsonok (Nyitra Nincs adat
vm.), 1849 / ?, ?

Menzel Seligman

Mocsonok (Nyitra Nincs adat
vm.), 1855 / ?, ?

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Menczel Adolfné (szül. Krausz Johanna)

Születési hely és idő
Érsekújvár (Nyitra vm.), 1859

Hol élt még?
Mocsonok (Nyitra vm.), Kispest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (kb. 1880-tól),
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1945

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Rendszeresen imádkozott, zsinagógába járt, önálló asszony korában kóser
háztartást vezetett, de utolsó éveit Muki fiánál élte, akinek keresztény felesége
volt.
Anyanyelv
Magyar
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Semmit nem tudni, csak annyit, hogy Krausz Miksa (pálinkamérő Érsekújváron)
és Stern Betti voltak a szülei.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Budapest (Közvetlenül a gettó felszabadulása után az éhezésbe belehalt.)
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Anya

Teljes név
Dr. Menczel Félixné (szül. Rothauser Olga) (Házasságkötés: 1925)

Születési hely és idő
Győr (Győr vm.), 1899

Hol élt még?
Vágsellye (Csehszlovákia) (1925–1944)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Felsőbb leányiskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ő volt a családban a vallásos, imádkozott, tartotta a szombatot, kóser háztartást
vezetett.

Anyanyelv
Magyar (beszélt németül és szlovákul)

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Dr. Rothauser

Veronika,

Györgyné (szül.

Veszprém

Ukrajnában halt

Schnabel Margit)

(Veszprém vm.),

meg

(Sárosd [Fejér

1942 / Auschwitz,

munkaszolgálato

vm.], 1899 /

1944

sként.

Auschwitz, 1944

(Lengyelország)

Győrben éltek.

[Lengyelország])

Dr. Rothauser

Győr (Győr vm.), Szülész-

György

1897 /?, 1943,

nőgyógyász

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyapa
Teljes név
Dr. Rothauser Lajos

Születési hely és idő
Győr (Győr vm.), 1865

Hol élt még?
Budapest, Győr (Győr vm.)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Orvosi egyetem

Foglalkozás
Orvos (aktív élete végén 3 évig vármegyei tiszti főorvos volt Győr vm.-ben)

Mennyire volt vallásos?
Neológ vallásos család volt, az ünnepeket megtartották, kóser háztartás volt,
külön pészahi étkészlettel. Hitközségi funkciója is volt.

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.)
Többen voltak, de ő volt az egyetlen, akit taníttattak. A többiekről nincs adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Győr
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anyai nagyanya
Teljes név
Dr. Rothauser Lajosné (szül. Lengyel Irma)

Születési hely és idő
Veszprém (Veszprém vm.), 1875

Hol élt még?
Győr

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Neológ vallásos család volt, az ünnepeket megtartották, kóser háztartás volt,
külön pészahi étkészlettel.

Anyanyelv
Magyar

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

17

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Gettó: Győr
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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