
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Natonek Vilmos 
1887–1964 

Anya 
 

Natonek Vilmosné 
(szül. Schlesinger Irma) 

1892–1977 

Apai 
nagyapa 

 
Natonek Dezső 

Dávid 
1853–1929 

Apai 
nagyanya 

Natonek Dezső 
Dávidné 

(szül. Raab 
Katalin) 

1859–1927 

Házastárs 
 

Natonek Imréné 
(szül. Klein Adél) 

1921–2002 

Interjúalany 
 

Natonek Imre 
1921 

Testvérek 
 

Dr. Balkányi Lászlóné 
(szül. Natonek 

Erzsébet) 
1919–1980 

Gyermekek 
 

Anikó Ramshorn  
(szül. Natonek Anikó) 

1948 
Spielberger Róbertné 

(szül. Natonek Gabriella) 
1954 

Anyai 
nagyanya  

 
Schlesinger 
Mihályné 

(szül Kohn Fanni) 
?–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Schlesinger 

Mihály 
?–1938 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Natonek Imre (zsidó név: Jozef) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi után textilfőiskola 

 

Foglalkozás 

Érettségi után szövőtanuló, a háború után tisztviselő, majd külkereskedő 

 

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

gyermekkorában? 

Nagyon vallásos család volt kóser háztartással. Apja reggelente tfilint légolt, 

táleszban imádkozott, péntekenként templomba ment. A nagyünnepeket rabbi 

nagybátyjánál tartották. Természetes volt a brisz, a bár micvó, a hüpe alatti 

esküvő és a zsidó szertartású temetés. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol felsőfokon 

Francia középfokon 

Spanyol, olasz társalgási szinten 

 

 2



 3

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1942 októbere és 1944 októbere között munkaszolgálatos volt, Galántára 

(Pozsony vm.) vonult be, onnan Felső-Besnyőpusztára (Fejér vm.) vitték 

mezőgazdasági munkára. Megszökött, az ostromot Budapesten bujkálva vészelte 

át. Az a házmester, aki saját kezűleg lőtt le zsidókat, nem adta fel. A Kálvin téri 

templomtoronyban bújtatta apja régi ismerőse. A felszabadulás svéd védett 

házban érte. 

 

Mit csinált a háború után? 

A textilszakmában dolgozott. Először a pesterzsébeti Jutagyárban textiltechnikus, 

majd a RAGI-nál, amely ruházati minőségellenőrzéssel foglalkozott, ellenőr, utána 

a Mertnél (csak exporttermékek minőségellenőrzése) osztályvezető, a 

Hungarotexnél külkereskedő. 1981-ben nyugdíjba megy, nyugdíjasként tovább 

dolgozik a Hungarotexnél, majd a Huniversalnál, aztán saját irodát nyit műszaki 

textiláru export-importjára, amelyet 1997-ig vezet, amíg felesége gyógyíthatatlan 

beteg nem lett. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dr. Balkányi Lászlóné (szül. Natonek Erzsébet) (Házasságkötés: 1949) 

(Első férj: Lehrner Ármin, házasságkötés: 1945; válás: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1919 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Főkönyvelő 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

György, szül. 1950 (Budapesten él, egy angol cég képviselője; több házasság, 2 

gyerek) 

Ágnes, szül. ?, orvos (Miskolcon él; férj is orvos; egyik gyerek szintén orvos, a 

férje is, Budapesten élnek; másik lány szintén Budapesten él, két gyermeke van) 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1961 (férj meghalt 1980 körül)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Natonek Imréné (szül. Klein Adél) (Zsidó név: Ráhel bat Golda) (Házasságkötés: 

1945) 

(Apa taxisofőr volt, anya segédmunkás.) 

 

Születési hely és idő 

Cinkota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Zsidó származású? 

Igen  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

Női szabó 

Mérlegképes könyvelő 

 

Foglalkozás 

Női szabó, majd tisztviselő, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál ellenőrzési 

osztályvezető, onnan ment nyugdíjba. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2002 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Anikó Ramshorn (szül. Natonek Anikó)  

Spielberger Róbertné (szül. Natonek Gabriella) (zsidó név: Mirjam bat Ráhel) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, de nem vallásosnak. 

 

Születési hely és idő 

Anikó – Budapest, 1948 

Gabi – Budapest, 1954 

 

Hol élt még? 

Anikó – Németország 

 

 

Iskolai végzettség 

Anikó – közgazdasági egyetem az NDK-ban 

Gabi – 1. Könnyűipari Főiskola ruhaipari szak  

          2. Műszaki Egyetem pedagógia szak 

          3. Műszaki Egyetem közoktatásvezető szak 

 

Foglalkozás 

Anikó – férje privát orvosi rendelőjének adminisztratív vezetője 

Gabi – tanár 

 

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

Anikó – Andreas (szül. 1971) orvos, nincs még családja 

            Alexandra (szül. 1979), orvostanhallgató 

Gabi – Judit (zsidó név: Judit bat Mirjam) (szül. 1975), szülési szabadságon 

          Ági (zsidó név: Malka bat Mirjam) (szül. 1981), egyetemi hallgató 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Natonek Vilmos (Zsidó név: Zeev) 

 

Születési hely és idő 

Martos (Komárom vm.), 1887 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1964 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Gyermekruha-kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon vallásos volt (neológ), reggelente tfilint légolt, táleszban imádkozott, 

péntekenként templomba ment. A nagyünnepeket rabbi sógoránál tartotta a 

családdal együtt. Istenhitét elvesztette, amikor a testvérét 1944-ben a szeme 

láttára lőtték a Dunába 6 éves fiával együtt. Hite a háború után sem tért vissza. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az 1914-es háborúban honvédként a szerb fronton volt. 

 

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? 

Natonek Sándor 

 

Martos 

(Komárom vm.), 

1879 / 

Budapest, 1971 

Az OHE 

(Országos 

Hitelvédő 

Egylet) 

szakértője 

Stux Margit Nem volt (a 

feleségnek volt 

egy lánya az első 

házasságából) 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Fischer Lajosné 

(szül. Natonek 

Jolán) 

 

 

Martos 

(Komárom vm.), 

1889 / 

Cfat,  1969  

(Izrael) 

1949-ben 

vándoroltak ki. 

Htb. Fischer Lajos 

árukihordó volt. 

Márta (1919–

2000), 1949 óta 

Izraelben élt, 

lányai: Tova (5 

gyerek) és Eszter 

(3 gyerek) 

Nagyon vallásosak 

voltak. 

Dr. Frenkel 

Bernátné 

(szül. Natonek 

Matild) 

Martos 

(Komárom vm.), 

? / 

Haifa, 1962 

(izrael) 

1946/7 körül 

mentek ki 

Palesztinába. 

 

Htb. Dr. Frenkel 

Bernát (Hodász 

/Szatmár vm./, 

1881 – Haifa, 

1961 /Izrael/), 

rabbi volt, a 

budapesti Zsidó 

Gimnáziumban 

tanított hittant. 

 

Miklós (Mordeháj) 

(1913–1999), 

zenész volt, 1939-

től Izraelben élt 

Szerén (Ráhel), 

gyermeknevelő 

volt a Stefánia úti 

internátusban. 

Anna, kiment 

Izraelbe.  

Andor, rabbi, 

Londonban élt és 

halt meg. 

Éva (Hava) 

Haifán él, férje 

magyar 

származású rabbi. 

Mindenki nagyon 

vallásos volt 

Natonek József 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 1944, 

A Hitelbank  

Kereskedelmi 

Aranka, 1944-

ben a védett 

Gyuri 

Budapest, 1938 

Nagyon vallásosak 

voltak. 
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 a Dunába lőtték részlegének 

vezetője volt 

(igazgató) 

házban, 

betegségben halt 

meg 

1944-ben a 

Dunába lőtték  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Svájci védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Gyermekholmikkal vásározott, mint a háború előtt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Natonek Dezső Dávid  

 

 

Születési hely és idő 

Martos (Komárom vm.), 1859 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Biztosítási igazgató volt egy osztrák–magyar biztosító intézetnél. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon. Apja, Natonek József híres rabbi volt, aki már Herzl Tivadar előtt 

megfogalmazta és publikálta a zsidó állam szükségességét Palesztina területén. 

 

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? 

Voltak testvérei, de nem tudni róluk semmit. 

 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Natonek Dezső Dávidné (szül. Raab Katalin) (Házasságkötés: 1903) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon (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      

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Natonek Vilmosné (szül. Schlesinger Irma) (Házasságkötés: 1918) 

 

Születési hely és idő 

Hatvan (Heves vm.), 1892 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1977 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Lány korában gyermekruha-kereskedő, asszonyként htb. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon (neológ). Kóser háztartást vezetett. Családjával együtt a nagyünnepeket 

rabbi sógoránál tartotta. A családi eseményeket is a zsidó vallás törvényei szerint 

tartották meg. Hitét ő is elvesztette, amikor látták, hogy sógorát kisfiával a 

Dunába lövik. 

 

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? 

Berger ?-né 

(Schlesinger 

Margit) 

 

 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / ?, ? 

 

Hatvanban éltek. 

Háztartásbeli Berger ?, 

Cukorgyári 

munkás volt.  

László, Tel-

Avivban él, kb. 93 

éves  

István elpusztult 

a holokauszt során 

Éva él, „nagy 

kommunista lett”, 

Újpesten lakik. 

A szülők Hatvanban 

nagyon vallásosak 

voltak, mindegyik 

gyermekük 

vallástalanná vált. 

Somló 

(Schlesinger) 

Ignác   

A 20. század 

elején 

magyarosított. 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / 

?, 1944 

Miskolcon élt. 

Vendéglője és 

szállodája 

volt. 

Nincs adat Egy lánya volt. Vallástalanok 

Somló 

(Schlesinger) 

Sándor  

A 20. század 

elején 

magyarosított. 

 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / 

Budapest, 1995 

Cukorgyári 

igazgató 

(1) Feri néni 

(2) ? (az első 

feleségnél 20 évvel

fiatalabb volt) 

György (1920–?), 

mérnök, Svájcban 

járt egyetemre, az 

1950-es évek 

elején koholt 

vádak alapján 

börtönbe került; 

nagyvállalati 

igazgató volt; 

Budapesten élt; 

Zsuzsa , 

Kanadában él, 

több férje volt, az 

első Kozma Tamás  

Nem volt vallásos, 

keresztény temetőben 

temették el. 

Somló 

(Schlesinger) 

Vilmos  

A 20. század 

elején 

magyarosított. 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / 

?, ? (USA? 

Kanada?) 

1948/9 körül 

mentek ki 

Kanadába. 

Szálloda- és 

vendéglőtu-

lajdonos.  

1948-ban 

kivándorolt. 

? Bozsena 

(szlovákiai zsidó 

lány) 

Fiú,  USA-ban 

orvos 

Lány,  USA-ban 

orvos 

Vallástalanok voltak. 



 18

Szikla (Schwarz) 

Richárdné 

(szül. 

Schlesinger 

Jolán) 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / 

Budapest, ? (a 

háború után) 

Htb. Szikla (Schwarz) 

Richárd, pincér  

Vera, férje Prager 

György, 

fogtechnikus, még 

él 

Jutka  

Vallástalanok voltak. 

Koltai Artúrné 

(szül. Schlesin-

ger Aranka) 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / ?, ? 

Htb. Koltai (Klein) 

Artúr,  Horton 

volt jegyző, 

Auschwitzban 

pusztult el.  

Koltai Edit, túlélte 

Auschwitzot; a 

férj, Lendvai 

Vilmos tanár. 

Egerben élnek. 

Vallástalanok voltak. 

Dr. Zoltán 

Tiborné  

(szül. 

Schlesinger 

Terézia, Szöszy) 

 

Hatvan (Heves 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Hatvanban éltek. 

Titkárnő  Dr. Zoltán Tibor,  

ügyvéd, 

elpusztult a 

munkaszolgálatb

an 

Gyuri  

(1935–1944) 

Kató 

(1940–1944) 

Mindkettő 

Auschwitzban halt 

meg. 

Vallástalanok voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Svájci védett ház: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjével együtt gyermekholmikkal vásároztak. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schlesinger Mihály  

 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Hatvan 

 

Halálozási hely és idő 

Hatvan (Heves vm.), 1938  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szikvízüzeme volt, maga hordta ki a vendéglősöknek a vizet, amit a felesége 

töltött. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon (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      

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schlesinger Mihályné (szül. Kohn Fanni) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Hatvan 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

 

Foglalkozás 

Férjével együtt dolgozott a szikvízüzemükben, ő töltötte a vizet. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nagyon (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) (Lányával, 

Teréziával és annak 2 kisgyerekével együtt ölték meg.) 
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