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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
Gábor Ignác 

(szül. Léderer Ignác) 
1868–1945 

Anya 
Gábor Ignácné 

(szül. Raiss Izabella Lucia) 
1880–1944 

 

Apai 
nagyapa 

Léderer Gábriel 
? –? 

 

Apai 
nagyanya 

Léderer 
Gábrielné 
(szül.Klein 

Lotti) 
?–? 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

Raiss Moritzné Raiss Moritz 
(szül. Rubin 

Anna) 
1856–? 

 
1858–1892 

Gyermekek 
 

Nem volt. 
 

Testvérek 
Gábor (szül. Léderer) 

György 
1902–1973 
Gábor Judit 
1915–1986 

Házastárs 
Rónai Mihály András Interjúalany 

1913–1992 Rónai Mihály Andrásné 
 Gábor Marianne 

1917 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Rónai Mihály Andrásné (szül. Gábor Marianne) (Házasságkötés: 1944) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1917 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Képzőművészeti főiskola 

 

Foglalkozás 

Festőművész 

 

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

gyermekkorában? 

Bár apja családjában felmenőkig több rabbi is volt, sőt dédapja, Léderer Lázár 

cádik volt, a család nem volt vallásos, nem tartott ünnepeket, mert apja 

szabadkőműves, páholyalapító nagymester volt. A zsidósághoz való tartozást 

viszont belé nevelték. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Olasz, francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Svájci menlevéllel bujkált a Svéd Vöröskereszt által biztosított József körút 14. 

sz. alatti lakásban a férjével együtt, és dolgoztak is a Vöröskeresztnek. 

 

Mit csinált a háború után? 

Festőművészként élt és dolgozott 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Gábor György (Lédererből magyarosítva 1903-ban) 

K. Gy.-né (szül. Gábor Judit) (Házasságkötés: 1945 vagy 1946; válás: 1947 vagy 

1948) (Férj zirci származású, 1923–1996, végzettségét tekintve jogász)  

 

Születési hely és idő 

György: Budapest, 1902 

Judit: Budapest, 1915 

 

Anyanyelv 

György: magyar, német 

Judit: magyar, német 

 

Iskolai végzettség 

György: építészeti tanulmányok Olaszországban (Milano vagy Firenze), 

bölcsészettudományi tanulmányok német és francia egyetemeken (Heidelberg, 

Berlin, Párizs), és közben komoly zenei tanulmányokat is folytatott, zongorázott 

Judit: Pázmány Péter Tudományegyetem, német–francia szakos tanár, később 

elvégezte az orosz szakot.  

 

Foglalkozás 

György: zenei rendező, dramaturg, író, műfordító, szerkesztő 

Judit: tanár 

 

Hol él/élt?  

György: Budapest 

Judit: Budapest 

 

Hol élt még? 

György: Olaszország, Franciaország, Németország,  

Judit: – 

 

Gyerekek? 

György: egy lány 

Judit: egy lány 
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Halálozási hely és idő 

György: Budapest, 1973, keresztény urnatemetőben nyugszik  

Judit: Budapest, 1986, mártírhalált halt édesapja sírjába, urnában temették el a 

rákoskeresztúri zsidó temetőben 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Rónai Mihály András (zsidó név: Mordechaj Léb Méir) (Nagyapja magyarosított 

Rosenbergről Rónaira. Nagyapa, Rónai Fülöp pék volt, apja, dr. Rónai Mihály 

/1879–1945/ író, állatorvos, kutató, anyja, dr. Hauser Emma /1886–1945/ 

orvos.)   

(Házasságkötés: 1944) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1913 

 

Hol élt még? 

Róma (Olaszország), Párizs (Franciaország) 

 

Zsidó származású? 

Igen. Bár micvója volt ugyan, de szülei sem tartották a vallást. Viszont úgy, mint 

az apósa, ő is fontosnak tartotta a zsidóságát. Sok cikket írt az „Új Élet”-be (a 

magyarországi hitközségek lapja) 1947-től kezdve. Az írásai miatt nevezték ki, 

illetve választották meg 1958-ban a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének 

tagjává, majd hitközségi elöljárónak és dísztagnak. De ő csak írt, nem vett rész 

gyakorlatban a hitközségi életben, annak szervezésében.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ferenc József Tudományegyetem Jogi Kar, Szeged 

 

Foglalkozás 

Költő, műfordító, publicista 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1992, mártírhalált halt szülei sírjába temették a rákoskeresztúri zsidó 

temetőben 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Dr. Rónai Bálint – Budapest, 1918. Jogot végzett, de fényképészként is dolgozott 

híres fotós nagybátyja, Rónai Dénes Váci utcai műtermében, illetve később 

Expressz fotóműterem néven vezette azt. A budapesti munkaszolgálatból 

megszökött, és svéd védett házban bujkált szüleinél. 1945. január 10-én szüleivel 

és Gábor Ignáccal együtt a Liszt Ferenc téren agyonlőtték. Egy évvel később a 

család többi tagjával együtt exhumálták és temették el a rákoskeresztúri zsidó 

temetőben a Pesti Chevra Kadisa által adományozott díszsírhelyen. Feleség, 

gyermek nem maradt utána. 
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Gyermekek 
 
Nincs 
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Apa 

 

Teljes név 

Gábor Ignác (Lédererből magyarosítva 1903-ban)  

 

 

Születési hely és idő 

Abaújkomlós (ma Füzérkomlós) (Abaúj-Torna vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

Miskolc (Borsod vm.), Párizs (1890-es évek közepe) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Királyi Magyar Tudományegyetem az 1890-es évek elején nyelvészeti 

tanulmányok, Sorbonne (Párizs) 

 

Foglalkozás 

Műfordító, irodalomtörténész, fiúnevelő-intézet és a baldóci gyermekváros 

tulajdonosa és vezetője 

 

Mennyire volt vallásos?  

Bár felmenői mind rabbik voltak, és ő is a rabbiképzőben érettségizett, később 

szabadkőműves eszméi miatt elhagyta a vallás szokásait, de munkássága révén 

zsidó maradt végig, elítélte a kitérést, cikkeket írt zsidó lapokba, élete utolsó 

évében lett a Pesti Chevra Kadisa vezetőségi tagja. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban önkéntes 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 
Léderer Miksa 
 
 

Abaújkomlós 
(Abaúj-Torna 
vm.), ? / 
Budapest, 1938 
 
A család Lőcsén 
élt, Trianon után 
települtek át 
Budapestre. 

Ügyvéd 
Lőcsén 
(Szepes vm. 
tiszteletbeli 
főügyésze), 
később 
Budapesten  

Kohn Berta, 
? – Budapest, 
1946 

Aladár. ügyvéd 
lett, az 1950-es 
évek végén halt 
meg kb. 60 évesen 
Budapesten. 
 
Zoltán, ügyvéd 
lett, Ukrajnában 
munkaszolgálatosk
ént agyonlőtték. 
 
Lajos, jogot 
végzett, egyetem 
után Angliába 
ment, az 
„Observer”-nél volt 
újságíró, angol 
nőtt vett feleségül, 
3 gyermekük 
született, a háború 
után csak egyszer 
volt 
Magyarországon.  

A szülők nagyon 
vallásosak voltak, 
róluk nincs adat. 

Léderer  
Lajos (Leo) 
 
 

Szt. Simon 
(Gömör vm.) 
1876 – 
Budapest, 1898 

Joghallgató 
lett a 
budapesti 
Királyi 
Magyar 
Tudomány-
egyetemen, 
de az első 
félév után 
szívizom-
gyulladásban 
meghalt. 
Lőcsén van 
eltemetve. 

Nem volt házas. 
Nem volt gyermeke. 

A szülők nagyon 
vallásosak voltak, róla 
nincs adat. 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Amikor el kellett hagynia a Gábor-házat, ahol a fiúnevelő-intézet volt, veje 

szüleinek (dr. Rónai Mihály és dr. Hauser Emma) lakásába költözött feleségével 

együtt az Alkotmány utcába, ami vegyes házban volt. Innen a Hold utcába már 

felesége nélkül költöztek egy svéd védett lakásba, ahol csatlakozott hozzájuk dr. 

Rónai Bálint, a fiatalabb fiú is mint szökevény. 1945. január 10-én sokadmagával 

agyonlőtték a Liszt Ferenc téren, vele voltak veje szülei és testvére. Egy év múlva 

exhumálták, és a Pesti Chevra Kadisa adományozta díszsírhelyen temették el a 

rákoskeresztúri zsidó temetőben. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Léderer Gábriel (Apja, Léderer Lázár cádik volt Sátoraljaújhelyen, anyja Weber 

Eszter) 

 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (?) (Zemplén vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Tiszolc (Gömör és Kis-Hont vm.), Miskolc (Borsod vm.), Abaújkomlós (Abaúj-

Torna vm.), Szt. Simon (Gömör és Kis-Hont vm.)  

 

Halálozási hely és idő 

Miskolc (Borsod vm.) vagy Lőcse (Szepes vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Rabbiképző 

 

Foglalkozás 

Rabbi 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox 

 

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      
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Léderer Gábrielné (szül. Klein Lotti) 

 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Tiszolc (Gömör és Kis-Hont vm.), Miskolc (Borsod vm.), Abaújkomlós (Abaúj-

Torna vm.), Szt. Simon (Gömör és Kis-Hont vm.) 
 
 

Halálozási hely és idő 

Lőcse ? (Szepes vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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 

idő 
Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 
Nincs adat      
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Anya 

 
Teljes név 

Gábor (Léderer) Ignácné (szül. Raiss Izabella Lucia) (Házasságkötés: 1900) 

(Lédererből Gáborra magyarosítva: 1903) 

 

 

Születési hely és idő 

Craiova, 1880 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Gönyű (Győr vm.), 1944 

 

Iskolai végzettség 

Angolkisasszonyokhoz járt Craiovában, ott érettségizett. 

 

Foglalkozás 

Műfordító, pedagógus  

A férjével együtt vezette a Gábor Fiúnevelő Intézetet és a baldóci gyermeküdülőt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

A család nem tartotta a vallást. Amikor férjhez ment, a férjével sem tartották a 

szabadkőművesség okán. 

 

Anyanyelv 

Német, beszélt még franciául, románul, férjhez menetele után megtanult 

magyarul, az „irodalmit” tudta, de élete végéig hibásan beszélt, otthon a németet 

használták. 
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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? 
Raiss Albert 
 
 

Craiova, 1882 
(Románia) / 
Craiova, 1892 
(Románia) 
Vízbe fulladt. 

– – – – 

Raiss Emil 
 
 

Craiova, 1883 
(Románia) / 
?, ? (Egyesült 
Államok) 

A család, 
édesapjukkal 
és mostoha-
anyjukkal 
együtt 1900-
ban kiván-
dorolt az 
Egyesült 
Államokba. 

Nincs adat Nincs adat Zsidók voltak, de a 
család nem tartotta a 
vallási szokásokat. 

Raiss Anton Craiova, 1885 
(Románia) / 
Craiova, 1888 
(Románia) 
Balesetben halt 
meg. 

– – – – 

Raiss Heinrich Craiova, 1887 
(Románia) / 
?, ? (Egyesült 
Államok) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Zsidók voltak, de a 
család nem tartotta a 
vallási szokásokat. 

Erna Price (szül. 
Raiss Erna) 
(Ernesztin) 

Craiova, 1889 
(Románia) / 
?, ? (Egyesült 
Államok) 

Nincs adat  Nincs adat Nincs adat Zsidók voltak, de a 
család nem tartotta a 
vallási szokásokat. 
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Pásztor Józsefné 
(szül. Raiss 
Valéria) 
(Valerie) 

Craiova, 1890 
(Románia) / 
Budapest, 1960-
as évek 

Még 
gyerekkorá-
ban hazajött 
Amerikából, 
Gáborék 
magukhoz 
vették, 
felnevelték. 

Pásztor József, a 
Gábor-intézetben 
volt tanár. 
Később a Délibáb 
utcában nyitott 
egy hasonló 
intézetet. 

Edit, nem ment 
férjhez. 
Iván, színésznek 
indult a Belvárosi 
Színházban; 
munkaszolgálatból 
hazafelé tífuszban 
pusztult el. 

Zsidók voltak, de a 
család nem tartotta a 
vallási szokásokat. 

Raiss Oskar Craiova, 1892 
(Románia) / 
?, 1935 
(Egyesült 
Államok) 
Autóbalesetben 
halt meg. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Zsidók voltak, de a 
család nem tartotta a 
vallási szokásokat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Amikor el kellett hagyniuk a Gábor-házat, ahol a fiúnevelő intézet volt, veje 

szüleinek (dr. Rónai Mihály és dr. Hauser Emma) lakásába költözött férjével 

együtt, az Alkotmány utcába, ami vegyes házban volt. 1944 novemberében egy 

nyilas razziában elfogták. Az Óbudai Téglagyárból gyalog Gönyűre hajtották. Ott 

pusztult el. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Raiss (Reiss, illetve Raisz változatban is) Móric (születési anyakönyvi kivonatban 

Markus) 

 

Születési hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1856 

 

Hol élt még? 

Craiova (Románia), Chicago (Egyesült Államok) 

 

Halálozási hely és idő 

New York (Egyesült Államok), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Craiova: egy bőrgyár igazgatója volt 

Egyesült Államok: nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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? 
Kelen (Raiss) 
József 
 

?, ? /?, ? 
Rimaszombaton, 
majd 
Budapesten élt. 

Áruháza volt, 
később a 
család 
tartotta el.  

Olga Kobilarcsik 
Frigyesné  
(szül. Kelen 
Zsuzsi), 
Budapesten él 

Nincs adat 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Raiss Móricné (szül. Rubin Anna) (Házasságkötés: 1879) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1858 (Szerbia) 

 

Hol élt még? 

Szerbiából menekültek Craiovába (Románia) 

 

Halálozási hely és idő 

Bécs, 1892 (kórházi kezelés, életvitelszerűen nem élt Bécsben) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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      

 


	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei gyermekkorában?
	Anyanyelv
	Milyen egyéb nyelveken beszél?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Mit csinált a háború után?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Hol él/élt? 
	Hol élt még?
	Gyerekek?
	Halálozási hely és idő
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Zsidó származású?
	Anyanyelv
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Halálozási hely és idő
	Gyermekek

	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Hol volt a holokauszt idején?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv
	Melyik hadseregben szolgált és mikor?
	Teljes név
	Születési hely és idő
	Hol élt még?
	Halálozási hely és idő
	Iskolai végzettség
	Foglalkozás
	Mennyire volt vallásos? 
	Anyanyelv

