Családfa

Apai
nagyanya

Apai
nagyapa

Eosenberg
Hermanné
(szül. Feuerstein
Regina)
1830-as évek –
1908

Rosenberg
Herman
(1830–1908)

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Klein József
1847/48–1920

Klein Józsefné
(szül. Bloch
Regina)
?-–1913

Apa

Anya

Gönczi (Rosenberg) Mihály Manó
1877–1945

Gönczi Mihályné
(szül. Klein Teréz)
1884–1963

Testvérek
Gönczi László
1905–1945
Gönczi Anna
1917–1983

Interjúalany
Radvaner Vilmosné
(korábban: Grósz Tiborné)
(szül. Gönczi Erzsébet)
1908

Házastárs
Grósz Tibor
1894–1945
Radvaner Vilmos
1901–1969

Gyermekek
Radvaner Júlia
1949
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Radvaner Vilmosné (szül. Gönczi Erzsébet) (zsidó név: Golde)

Születési hely és idő
Budapest, 1908

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Polgári iskola + kalapkészítő + női ruha szabás-varrás

Foglalkozás
Nőiruha-szalon tulajdonosa 1929–1949 között (2–10 alkalmazottal)
Személyzetis egy gyógyszergyárban (1950–1971)

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Amíg éltek az anyai nagyszülők, kóser háztartást vezettek. Az anyai nagyapa
szigorúan megtartotta a vallási előírásokat (templomba járás, imádkozás),
megtartották a nagyünnepeket, böjtöt.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német
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Hol volt a holokauszt idején?
Védett ház: Budapest
Munkaszolgálat: Isaszeg, Mogyoród, Kópháza környéke
Halálmenet: óbudai téglagyárból Hegyeshalom
Mit csinált a háború után?
1949-ig megvolt a saját ruhaszalonja, majd elhelyezkedett egy gyárban
személyzetisként.
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Testvérek
Teljes név
Gönczi László
Gönczi Anna

Születési hely és idő
László: Budapest, 1905
Anna: Budapest, 1917

Anyanyelv
Mindkettőnek: magyar

Iskolai végzettség
László: reálgimnázium
Anna: 4 év a 8 éves gimnáziumból, majd egyéves kereskedelmi tanfolyam. (A
háború után végzett esti iskolát és pártiskolát.)
Foglalkozás
László: először irodista, majd volt egy kisbútorműhelye, majd Észak-Erdély
visszacsatolása (1940) után intéző lett egy Szilágy megyei birtokon.
Anna: a háború előtt bolti eladó (kávé-tea szaküzlet), a háború után
külkereskedő.
Hol él/élt?
László: Budapest
Anna: Budapest

Hol élt még?
László: ? (Szilágy vm.) (1940-től néhány év)
Anna: –

Gyerekek?
László: két fiú (Gönczi László a felesége kedvéért kitért, és felvette a református
vallást, Ádám fia már reformátusnak született.) (Gönczi László halála után
özvegye a 2 fiúval kiszökött, kivándorolt vagy disszidált Svédországba.
Anna: –
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Halálozási hely és idő
László:Budapest, 1945 januárjában lelőtték a szovjet katonák
Anna: Budapest, 1983
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Házastárs
Teljes név
Grósz Tibor
Radvaner Vilmos (házasságkötés: 1948)

Születési hely és idő
Tibor: Budapest, 1894
Vilmos: Budapest, 1901

Hol élt még?
-

Zsidó származású?
Mindkettő: igen

Anyanyelv
Mindkettőnek: magyar

Iskolai végzettség
Tibor: műszaki egyetem
Vilmos: kereskedelmi érettségi

Foglalkozás
Tibor: vegyészmérnök (gyári laboratórium vezetője)
Vilmos: belső ellenőr egy ruházati szövetkezetnél

Halálozási hely és idő
Tibor: Bozsok (Vas vm.), 1945. február
Vilmos: Sopron (Győr-Sopron m.), 1969

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

7

Gyermekek
Teljes név
Radvaner Júlia

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem nevelték zsidónak, de nem is titkolták a származását.

Születési hely és idő
Budapest, 1949

Hol élt még?
Debrecen

Iskolai végzettség
Színművészeti Főiskola

Foglalkozás
Színész

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Lány (1993)
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Apa

Teljes név
Gönczi Mihály Manó (Rosenbergről magyarosított 1900 körül) (zsidó név: Mechl)

Születési hely és idő
Gönc (Abaúj-Torna vm.), 1877

Hol élt még?
Kassa (Abaúj-Torna vm.), Budapest

Halálozási hely és idő
Gyöngyös (Heves vm.), 1945 (nem élt Gyöngyösön, a gyöngyösi kórházban halt
meg)

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Különböző bútorüzletekben (köztük nagyon elegánsban is) eladó, tervező, majd
üzletvezető.

Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Első világháború, magyar kir. honvédség, 1 év frontszolgálat, majd irodai
szolgálat a háború végéig Budapesten.

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
Rosenberg Ignác

vallásosak?

Gönc (Abaúj-

Jogtanácsos

Torna vm.),

(Petrozsényi

Piroska

(1) Júlia: meghalt

Nincs adat

3 évesen.
Imre: 1944-ben

1861 / Budapest, szénbányák),
1920

Mennyire voltak

ogy.

megölték a

képviselő

vasgárdisták

(1910–1918)

Petrozsényban.
(2) Judit: meghalt
szívbetegségben
30 éves kora
körül.
(3) János:
egyetemet
végzett, az 1950es években
öngyilkos lett
(lánya
gyermekparalízisbe
n meghalt).
(4) Iván:
külkereskedő lett
(egyetlen
gyermeke
fogyatékosan
született).

Rosenberg Lajos

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Gönc (Abaúj-

Textilkereske

Bécsben

Nincs adat

Nincs adat

Torna vm.), ? /

delmi cég

házasodott meg.

?, ?

ügynöke.

Gönc (AbaújTorna vm.), ? /

Magyarosította a

Amerika, ?

nevét.
Rosenberg Miksa
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Nincs adat

Két fiú, két lány,

? (Rosenberg)

Gönc (Abaúj-

Bútorkereske

Izidor

Torna vm.), ? /

dő, volt

egyiknek sem volt

Magyarosította a

?, ?

valamilyen

gyermeke.

Nincs adat

gyára.

nevét.

Jól menő

(1) Lajos: hatéves

Torna vm.), ? /

nőiruha-

korában meghalt

Budapest, 1919

szalonjuk volt.

Amerikában

Szilágyi

Gönc (Abaúj-

Bertalanné (szül.
Rosenberg Ida)

Nincs adat

Nincs adat

(2) Pál: szül. 1905
A századforduló
környékén egy
ideig Amerikában
éltek.
Üzlete volt.

Nincs adat

(1) Júlia (1905–

?-né (szül.

Gönc (Abaúj-

Rosenberg

Torna vm.),

1944)

Malvin)

1879 / ?, 1932

(2) Lili (1906–

Nincs adat

1944), mindkettőt
deportálták 1944ben, mindketten
meghaltak. Lili
férje
bőrnagykereskedő
volt, nagyon
vallásosak voltak,
áttértek, hogy
megmentsék a két
fiuk életét. A fiukat
katolikus papok
bujtatták,
megmenekültek,
ma Svájcban
élnek.

Hol volt a holokauszt idején?
Bujkálás: Budapest (hamis papírokkal)

Mit csinált a háború után?
1945 áprilisa és júliusa között a régi munkahelyén (bútorkereskedés) dolgozott,
egy vidéki munka során halt meg heveny betegségben.
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Apai nagyapa

Teljes név
Rosenberg Herman

Születési hely és idő
Gönc (Abaúj-Torna vm.), 1830

Hol élt még?
Kassa (Abaúj-Torna vm.), Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1908

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Szatócs (Göncön)

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Részt vett az 1848-as szabadságharcban.

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

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Rosenberg Hermanné (szül. Feuerstein Regina)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1830-as évek

Hol élt még?
Kassa (Abaúj-Torna vm.), Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1908

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Gönczi Mihályné (szül. Klein Teréz) (zsidó név: Temele) (Házasságkötés: 1904)

Születési hely és idő
Budapest, 1884

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1963

Iskolai végzettség
Polgári iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
A szülői család ortodox volt, amíg apjával élt (már felnőtt, családos asszonyként)
egy háztartásban, kóser háztartást vezetett, tartották az ünnepeket. Későbbi
felnőtt életéről nincs adat.
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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Tőzsdeügynök ? Róza, anyja

(1) István: 1944-

Kármán Mór

Budapest, ? /

(Klein Mórról

Budapest, 1932

fehérneműüzleté

ben meghalt

magyarosított)

(öngyilkos lett a

ben dolgozott,

Kőszegen

tőzsdekrach

1947-ben kiment

munkaszolgálatban

idején)

Amerikába.

(2) Klára: 1936-

Nincs adat

ban férjhez ment
Lieberman ?-hoz,
férje elég vallásos
volt, 1938-ban
kimentek New
Yorkba. (2
gyerek, az egyik
még kisgyerek
korában meghalt.)
(3) Manci

Klein Artúr

Budapest, 1878 / Kitanulta a

Táncosnő volt,

(1) Fiú (1908–

Hamburg, 1964

lakatosságot,

14 évvel idősebb

1940): az SS tagja

(Németország)

de inkább

a férjénél,

lett

színészi

keresztény. (Már

Németországban.

1913–1919

ambíciók

volt két felnőtt

(2) Ferenc József

között

fűtötték.

lánya.)

(1914–1944/45):

családjával

Végigjárta

Wermacht-

Budapesten él,

Európát,

katonaként halt

utána

végül

meg

Hamburgban. A

Hamburgban

Németországban.

háború alatt

telepedett le,

internálótáborba

ott

n volt.

megházasodo

Nincs adat

tt. Amikor
itthon élt,
apjával
dolgozott,
Hamburgban
mozigépész
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volt.
Klein Berta

Budapest, 1882 / Háztartásbeli

Nem volt férjnél.

Budapest, 1905

Nem volt

Nincs adat

gyermeke.

Szívbetegségben
halt meg.

Hol volt a holokauszt idején?
Bujkálás: Budapest (hamis papírokkal)

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeliként élt lánya háztartásában.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Klein József

Születési hely és idő
Hadad (Szilágy vm.), 1847/48

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1920

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Kályhásmester

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos volt, minden pénteken, szombaton elment a zsinagógába, otthon
naponta imádkozott előírásosan (tálesz, tfilin). Kóser háztartást vezettek.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Klein Józsefné (szül. Bloch Regina) (Második házassága volt.)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1840-es évek

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1913

Iskolai végzettség
Elemi iskola

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Kóser háztartást vezetett.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nagyon sok
testvére volt,
köztük Ballagi
(Bloch) Mór
(1815–1891)
református
teológus,
nyelvész, az MTA
tagja, a pesti
református
teológia tanára.

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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