Családfa

Apai
nagyanya

Apai
nagyapa

Weisz ?-né
(szül. ?)
?–?

Weisz ?
?–1920-as évek
vége

Anyai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Reich Adolf
1840-es évek –
1930-as évek

Reich Adolfné
(szül. ? Bettina)
1850-es évek –
1930-as évek

Apa

Anya

Weisz Albert
1885 körül – 1970 körül

Weisz Albertné
(szül. Reich Róza)
1882–1946

Testvérek
Vajda (Weisz) Károly
1908–1993
Weisz Jenő
1911–1913

Interjúalany
Endrei Istvánné
(szül. Weisz Hedvig)
1915

Házastárs
Endrei István
1914–1943

Gyermekek
Nincsenek
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Endrei Istvánné (szül. Weisz Hedvig) (zsidó név: Háni)

Születési hely és idő
Budapest, 1915. május 22.

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
4 polgári, kalapos ipariskola (2 év) és tanoncság az egyik nagynéni
kalaposüzletében (kb. 2 év)

Foglalkozás
A háború előtt: paplankészítő (a bátyja paplanüzletében)
A háború után: 1950-ig a bátyja kárpitosüzletében dolgozott, majd 1951-től
irodavezető, üzletvezető-helyettes és üzletvezető volt különböző vendéglátó-ipari
egységekben.
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Vallásos családból jön. Minden nagyobb vallási ünnepet (Pészah, Ros Hásáná,
széder stb.) megtartottak. A család rendszeren járt imaházba, később a Dohány
utcai zsinagógába. Az interjúalany még most is rendszeresen megtartja a
hosszúnapot, a Ros Hásánát (elmegy a zsinagógába), és valamennyire betartja a
kóserség alapszabályait is.
Anyanyelv
Magyar
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
–

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest (Károly körút. 14)
Gyűjtőtábor: KISOK-pálya, óbudai téglagyár
Halálmenet: Budapest – Kópháza
Munkaszolgálat: Kópháza
Halálmenet: Kópháza – Wienerneustadt – Lichtenwörth
Koncentrációs tábor: Lichtenwörth (Ausztria)
Mit csinált a háború után?
Irodavezető, üzletvezető-helyettes és üzletvezető: Borostyán étterem (1951–52),
Móricz Zsigmond körtéri presszó (1952–60), Szeged étterem (1960–68),
Királyhágó étterem (1968–72). Nyugdíjasként az Aranyhordó étteremben (1974–
1984), majd a Biarritz étteremben (1984–2000) dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Vajda Károly (Weiszről magyarosított 1925–30 körül) (Három felesége volt: /1/
Deutsch Ilona, sz. 1907, deportálták az óbudai téglagyárból, és mindössze annyi
tudható róla, hogy valahol a Szovjetunióban halt meg; /2/ Kiss Erzsébet, zsidó
származású volt, első férje elpusztult a munkaszolgálatban. 49 éves korában
betegségben meghalt; /3/ Éva, nem zsidó származású, házasságkötés: 1964.)
Weisz Jenő
Születési hely és idő
Károly: Budapest, 1908
Jenő: Budapest, 1911

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Károly: gimnáziumi érettségi, majd kárpitos szakmát tanult (a numerus clausus
miatt nem mehetett egyetemre).
Jenő: másfél éves korában tüdőgyulladásban meghalt.
Foglalkozás
Károly: a háború előtt kárpitos, paplanüzlete volt. A háború után műszaki vezető
volt a kárpitos kisipari szövetkezetben.

Hol él/élt?
Károly: Budapest

Hol élt még?
Károly: Párizs (Franciaország) (egy évet töltött itt a kárpitos szakma kitanulása
után)

Gyerekek?
Károly: lány (a második házasságból), orvos
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Halálozási hely és idő
Károly: Budapest, 1993
Jenő: Budapest, 1913
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Házastárs
Teljes név
(1) Endrei István (Házasságkötés ideje: 1941)
(Apa: Endrei László, Edelsteinből magyarosított még az I. világháború előtt.
Az I. világháborúban halt meg. Anya: Roth Katalin, másodszor is férjhez
ment, a férjnek ruha- és fehérneműboltja volt Debrecenben. Ebből a
házasságból is két fiú született, az egyiket Lászlónak hívták, 1926-ban
született. Lászlót és az édesanyját deportálták, mindketten elpusztultak.)
(2) Laki István (élettárs 1958–1982 között)
(elvált ember volt két fiúgyerekkel. A gyerekeket az édesanyjuk nevelte, de
sokat tartózkodtak apjuknál. Az egyik fiút /Andor/ nevelt fiának tekinti, 2001ben halt meg szívinfarktusban. A másik fiú disszidált, Brazíliában él, nincs vele
kapcsolata.)
Születési hely és idő
Endrei István: Budapest, 1914
Laki István: nincs adat

Hol élt még?
Endrei István: Debrecen (gyerekkorban)
Laki István: Budapest

Zsidó származású?
Endrei István: igen (de katolikus neveltetést kapott)
Laki István: nem

Anyanyelv
Endrei István: magyar
Laki István: magyar

Iskolai végzettség
Endrei István: középiskola és magvizsgáló tanfolyam
Laki István: nincs adat

Foglalkozás
Endrei István: hivatásos magvizsgáló
Laki István: éttermi zenész

6

Halálozási hely és idő
Endrei István: Zsitomir, 1943 (Szovjetunió)
Laki István: Budapest, 1982 körül

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Endrei István: Endrei Imre (kb. 1910 – kb. 1940): Budapesten született és élt,
tisztviselő volt, 30 éves korában, tüdőgyulladásban halt meg. Felesége tanítónő
volt. Gyerekük nem volt.
Laki István: nincs adat

Gyermekek
Teljes név
Nem volt.
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Apa

Teljes név
Weisz Albert

Születési hely és idő
Budapest, 1885 körül

Hol élt még?
Bécs (itt tanulta ki a képkeretező szakmát)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1970 körül

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Képkeretező (2-3 évig), előtte és utána önálló könyvelő.

Mennyire volt vallásos?
Neológ

Anyanyelv
Magyar (beszélt németül, olvasott héberül)
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
M. kir. honvédség

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?

Reisz Árminné

Budapest, ? /

Fűszerkeresk

(szül. Weisz

Budapest, ?

edésük volt.

Reisz Ármin

Reisz László: író

Neológok voltak.

Reisz Irén:
deportálták

Regina)
Budapesten

Lichtenwörthbe,

éltek.

onnan hazajött, de
nem sokkal utána
meghalt.
Reisz Babi: nem
deportálták,
szívelégtelenségbe
n halt meg.

Vajda Géza

Budapest, ? /

(Weiszből

Budapest, ?

Tisztviselő

magyarosított a

Vajda Gézáné

Vajda György

(szül.

(1926–1944):

Szerdahelyi

meghalt a

házassága

Budapesten

Ilona): kosztos

deportálásban.

idején, az 1920-

éltek.

diákokat tartott,

Kálmán Györgyné

nyaranta

(szül. Vajda Júlia):

Balatonzamárdib

egy fia van, Péter;

an kifőzdét és

Első férje a

panziót

deportálásban

működtetett.

meghalt, a háború

as években)

után újra férjhez
ment.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: néhány hónap.
Csillagos ház: Budapest (Károly körút 14.)
Gettó: Budapest (Wesselényi utca 2).
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Mit csinált a háború után?
A kárpitos szövetkezetben volt könyvelő.
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Apai nagyapa

Teljes név
Weisz ?
Születési helyről és időről nincs adat, Budapesten élt és halt meg az 1920-as
évek végén. Magyar anyanyelvű volt, nem volt különösebben vallásos. Több adat
nincs róla.
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Apai nagyanya
Teljes név
Weisz ?-né (szül. ?)
Születési helyről és időről nincs adat, Budapesten élt és halt meg az 1930-as
években. Magyar anyanyelvű volt, nem volt különösebben vallásos. Több adat
nincs róla.
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Anya

Teljes név
Weisz Albertné (szül. Reich Róza) (Házasságkötés: 1906 körül)

Születési hely és idő
Bonyhád (Tolna vm.), 1882

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1946

Iskolai végzettség
Fodrászot tanult, nem tudni, hol.

Foglalkozás
Fodrász – először házakhoz járt, nyilvánosházakba is fésülni, majd a saját
lakásukban alakított ki egy kis fodrászatot. 1938-tól a testvére paplanüzletében
dolgozott.
Mennyire volt vallásos?
Elég vallásos volt, eleinte próbált kóser háztartást vinni, csak amikor a cselédek
sorozatosan megszegték a kóserség szabályait, adta ezt fel. Otthon megtartották
a zsidó ünnepeket, szombatra sóletet csinált, amit a kóser pékhez vittek sütni, és
barhesz is volt a péntek esti vacsorán. Eljárt a zsinagógába az ünnepeken, tartott
bár micvót a fiának.
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?

Győrffy Péterné

Bonyhád (Tolna

Férjével

Győrffy Péter

Egy gyerekük volt,

Hermina vallásos volt,

(szül. Reich

vm.), 1884 körül

paplankeresk

(nem volt zsidó

aki meghalt

a férje viszont

Hermina)

/ ?, 1948–49

edésük volt a

származású; a

gyerekkorában.

katolikus.

körül

Ráday

szüleinek

utcában,

tisztítója volt

(Öregotthonban

maguk

Baján)

halt meg,

csinálták a

vidéken.)

paplanokat.

Erdős Pálné

?, 1886 körül /

Kalapos, a

Kalapos, a

Nem volt.

Neológ volt.

(szül. Reich

Budapest, ?

Vámház

feleség üzletében

Frida)

(meghalt még a

körúton volt

dolgozott.

(féltestvér, a 2.

deportálás előtt)

üzlete.

házasságból
született)
Schnesinger ?-

?, 1890 körül / ?, Háztartásbeli

Schnesinger ?: a Schnesinger Baba:

né (szül. Reich

1944, a

deportálásban

Budapesten él

Sára) (féltestvér,

deportálás során

halt meg.

Schnesinger

a 2. házasságból

halt meg

Neológok voltak.

Alfréd:
Budapesten,

született)

öregek otthonában
él.
Schwartz

?, 1894 körül /

Kalapos, a

1. férj: Ungár ?

Ungár Médi

Lászlóné (szül.

Budapest, 1980-

Klauzál

2. férj: Schwartz

Schwartz György

Reich Eszter)

as évek

utcában volt

László - a fiával

(apjával együtt

üzlete.

együtt

meghalt)

(a 2.
házasságból

deportálták, nem

született.)

élték túl.

Reich Jenő (a 2.

?, 1895 körül /

Kalapos, a

Reich Jenőné

Reich Andor:

házasságból

Budapest, ?

Rákóczi úton

(szül. ? Jolán):

kiment a

volt üzlete.

zsidó, a férjével

feleségével

dolgozott a

Palesztinába még a

kalapüzletben.

háború előtt, de

született.)

Neológok voltak.

visszajött.
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Reich Lucy (Aliz):
nem deportálták. A
férjével, aki szabó
volt, a háború után
egy rövid időre
üzletet nyitott. Ő
otthon az
édesanyjával varrt,
ebből tartotta el
magát. Egy nap
szó nélkül eltűnt
otthonról, Chilébe
disszidált egyedül.

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest (Károly körút 14.)
Gettó: Budapest (Wesselényi utca 2.)

Mit csinált a háború után?
Meghalt 1946-ban.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Reich Adolf

Születési hely és idő
Bonyhád (Tolna vm.), 1840-es évek

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1930-as évek

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Képkeretező

Mennyire volt vallásos?
Nagyon vallásos ortodox zsidó volt, minden ünnepet megtartottak.

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
Reich Adolfné (szül. ? Bettina) (Az interjúalany vér szerinti nagyanyjáról nincs
adat, az alábbiak a mostoha nagymamára vonatkoznak.)

Születési hely és idő
Bonyhád (Tolna vm.), 1850-es évek

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1930-as évek

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt. Kóser háztartást vezetett, minden ünnepet megtartott,
rendszeresen járt zsinagógába.

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
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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