
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Dezső (Deutsch) Árpád 
1886–1944 

Anya 
 

Dezső Árpádné 
(szül. Hadinger Erzsébet) 

1899–1945 

Apai 
nagyapa 

 
Deutsch Ignác 

?–? 
 

Apai 
nagyanya 

 
Deutsch Ignácné 

(szül. Hirsch 
Leonóra) 
?–1944 

Házastárs 
 

Arányi István 
1912–1956 
Dr. Vince 

(Weinberger) János 
1916–2004 

Interjúalany 
 

Dr. Vince Jánosné 
(szül. Dezső Hedda) 

1926 
 

Testvérek 
 

Dezső Péter 
1923–1925 

Gyermekek 
 

Beviz Istvánné 
(szül. Vince Judit) 

1960–2003 

Anyai 
nagyanya  

 
Hadinger Edéné 
(szül. Hoffmann 

Hermin) 
1870-es évek–

1922 

Anyai 
nagyapa  

 
Hadinger Ede 

?–1945 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Vince Jánosné (korábban Arányi Istvánné) (szül. Dezső Hedda) (zsidó név: 

Líbele) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1926 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki Főiskola 

 

Foglalkozás 

Főelőadó (Szabványügyi Hivatal) 

 

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

gyermekkorában? 

A vallásosság zsidó öntudatban és a nagyünnepek szokás szerinti megtartásában 

nyilvánult meg. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, orosz 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Alpár utca, Nefelejcs utca) 

Védett ház: Budapest (Tátra utca, Pozsonyi út) 

 

Mit csinált a háború után? 

1946–1949: a Joint [valószínűleg az OZSSB – A szerk.] jogi osztályán gyors- és 

gépíró 

1950–1983: üzemmérnök, műszaki főelőadó (Szabványügyi Hivatal) 

1983-tól: az Új Élet c. hitközségi lapnál hirdetésszervezéssel és az előfizetőkkel 

foglalkozik 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dezső Péter 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1923 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1925 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Arányi István (Házasságkötés: 1946 körül) 

Dr. Vince János (Weinbergerről magyarosított) (Házasságkötés: 1958) 

 

Születési hely és idő 

István: Budapest, 1912 

János: Székesfehérvár (Fejér vm.), 1916 

 

Hol élt még? 

István: – 

János: Palesztina, 1939–1946 

 

Zsidó származású? 

Mindkettő igen. 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

István: gimnáziumi érettségi 

János: közgazdasági egyetem 

 

Foglalkozás 

István: textilnagykereskedőnél segéd (háború előtt), majd egy gyermekotthont 

vezetett (közvetlenül a háború után), majd a Jointnál dolgozott a jogi osztályon, 

végül a Hungarotexnél volt állásban. 

János: osztályvezető a Művelődési Minisztériumban, majd a Művészeti Alap 

gazdasági igazgatója volt. 

 

Halálozási hely és idő 

István: Budapest, 1956 

János: Budapest, 2004 

 



 6

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

János: Weinberger György: megmenekült Mauthausenből, Olaszországban, majd 

Amerikában élt, ott is halt meg. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Beviz Istvánné (szül. Vince Judit) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen. Ünnepeket nem tartottak otthon, de a lányuk tudott a zsidó származásáról 

és arról, mi történt a rokonokkal a háború alatt. Nagyobb korában rendszeresen 

elment a Rabbiképző zsinagógájába péntek esti istentiszteletre. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1960 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Főiskolai szociális munkás szak, egyetemi szociológia szak (halála miatt nem 

tudta befejezni) 

 

Foglalkozás 

Szociális munkás 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2003 

 

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

Márton (1985): érettségizett, továbbtanulás előtt áll, alijázott Izraelbe. 

Sára (1992): Gödöllőn él édesapjával, általános iskolába jár.  

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Dezső Árpád (Deutschról magyarosított 1903/4 körül) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1886 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola (érettségi) 

 

Foglalkozás 

Bőrkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

 8



 9

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, tüzértiszt az első világháborúban 

 

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? 

Dezső (Deutsch) 

Pál 

Névmagyarosítás

: ? 

 

Budapest, ? / 

Brazília, ? 

 

1948 körül ment 

ki Brazíliába. 

Bérháztulajdo

nos  

1. Miskolczy 

Márta (apja 

gazdag gyáros 

volt) 

2. Preisz Anna 

(apjának 

péksége volt) 

3. ? ? (Apja 

paplangyáros 

volt) 

1. házasságból két 

lány: Judit 

(meghalt) és 

Szegő Jánosné, 

szül.  Dezső 

Mariann (1956-ban 

ment ki az apjához 

Brazíliába, ott él a 

családjával, 

hűtőgépgyáruk 

van).  

Nem voltak 

vallásosak, karácsonyt 

tartottak a 

gyerekeknek. 

Dezső (Deutsch) 

Andor 

Névmagyarosítás

: ? 

 

 

Budapest, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Gyöngyösön élt a 

családjával. 

Nincs adat  Kardos Klotild 

(apjának fatelepe 

volt), ?, ? – 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nem volt. Nincs adat 

Dezső (Deutsch) 

Miklós 

Névmagyarosítás

: ? 

Budapest, ? / ?, 

?  

Munkaszolgálatb

an halt meg. 

Nincs adat Hadinger Ilona, 

zongoratanárnő 

Lány, Angliába 

ment férjhez. 

Nincs adat (Lánya 

férjei előtt titkolta 

származását.) 

Brucker Henrikné 

(szül. Deutsch 

Katica) 

 

Budapest, ? / ?, 

? 

A holokauszt 

alatt hamis 

papírokkal 

bujkált 

Budapesten. 

Nincs adat Brucker Henrik, 

textilkereskedő, 

svájci 

textilképviselete 

volt. 

Túlélte a 

koncentrációs 

tábort 

(Auschwitz?)  

István 

Vera (Budapest, 

1925/7 – 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Deutsch Ilonka) 

Budapest, 1901/ 

Budapest 2001 

Nincs adat Hitközségi 

alkalmazott 

Fiú, vezető 

állásban volt a 

Nem volt 

különösebben 
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A holokausztot 

védett házban 

(Szent István 

park 24 vagy 

25.) vészelte át. 

tévénél vallásos, de férje 

pozíciója miatt 

időnként eljárt a 

zsinagógába. 

Vajda Marcellné 

(szül. Deutsch 

Jolán) 

Budapest, ? / ?, 

? 

A holokausztot 

védett házban 

(Szent István 

park 24 vagy 

25.) vészelte át. 

Háztartásbeli Terménytőzsdés Fiú, Izraelben volt 

bankigazgató.  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

1944. október 15., a nyilas hatalomátvétel után néhány nappal elhurcolták, nem 

jött vissza. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Deutsch Ignác 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1903/4 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Papírügynök  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar, 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Deutsch Ignácné (szül. Hirsch Leonóra) 

 

Születési hely és idő 

Zenta (Bács-Bodrog vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

 

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? 

Hirsch Jakab 

 

Nincs adat Bőrgyáros ? Ilona Nincs adat Nincs adat 

Voltak további 

testvérek, de 

nincs róluk adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest, Szent istván park 24 vagy 25. (1944 decemberében itt 

éhen halt.)  

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Dezső Árpádné (szül. Hadinger  Erzsébet) (Házasságkötés: 1922) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1899 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Gimnázium (érettségi) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt különösebben vallásos. 

 

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? 

Hidas (Hadinger) 

György (öcs) 

Budapest, ?/ 

Budapest, 1990-

es évek vége 

Mészáros Első feleségétől 

(házasságkötés: 

1947) elvált, 

második feleség, 

Piroska 

“erdélyi 

keresztény nő”, 

keramikus. 

Nem volt Nem volt vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Védett ház: Budapest (túlélte a gettót, de márciusban meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Hadinger Ede 

 

Születési hely és idő 

Györköny (Tolna vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Budapest (14 éves korától, önállóan) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945  

 

Iskolai végzettség 

4 elemi 

 

Foglalkozás 

Kóser mészáros (üzlete és húsfeldolgozó kisüzeme volt a Garay utcában) 

 

Mennyire volt vallásos?  

“Ismerte a vallást, de nem volt bigott vallásos.” 

 

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? 

“Cili néni” Újpesten (Pest-

Pilis-Solt-Kiskun 

vm.) lakott. 

Nincs adat  Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest (túlélte a gettót, de márciusban meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Hadinger Edéné (szül. Hoffmann Hermin) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870 körül 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1922 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Bár vallásos családból származott, nem maradt vallásos. 

 

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? 

Meghalt korábban. 
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