
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Kaszás (Krausz) István 
1881–1944 

Anya 
 

Kaszás Istvánné 
(szül. Waizen Ella) 

1895–1974 

Apai 
nagyapa 

 
Krausz Béla 

? – ? 

Apai 
nagyanya 

 
Krausz Béláné 
(szül. ? Mária) 

? – ? 
 

Házastárs 
 

Réz István 
1912–1992 

U. Tibor 
1933 

Interjúalany 
 

U.-né Kaszás Marianne 
1921 

Testvérek 
 

Nincsenek 

Gyermekek 
 

Fiúgyermek 
1948 

 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Waizen Jánosné 
(szül. Heimler 

Irén) 
1874–1964 

Anyai 
nagyapa  

 
Waizen János 

? – ? 
 
 



 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

U.-né Kaszás Marianne (Korábban: Réz Istvánné) (Első házasság: 1944; második 

házasság: 1966) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Hol élt még? 

Bagdad (kiküldetés) (1959–60) 

 

Iskolai végzettség 

Kétéves nyelvmesteri végzettség (francia) a Notre Dame de Sion intézetben 

 

Foglalkozás 

Idegen nyelvi levelező, titkárnő 

 

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

gyermekkorában? 

Nem volt vallásos a család. Csak a széderestére járt el apjával az egyik nagybácsihoz, 

aki a XI. kerületben rasekol volt. A zsidó ünnepeket családon belül nem tartották, 

viszont karácsonyt igen, fával együtt, amikor a rasekol nagybácsi lánya is náluk volt. 

Kötelező iskolai hittanra járt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, német, angol – mind a hármat anyanyelvi szinten. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest (hamis iratokkal) 

 

Mit csinált a háború után? 

Idegen nyelvi levelezőként, illetve titkárnőként dolgozott különböző külkereskedelmi 

vállalatoknál, egyszer a bagdadi kirendeltségen, majd szerkesztőségeknél, az MTI-nél 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Réz István (Reiterből magyarosított) 

U. Tibor 

 

Születési hely és idő 

István: Budapest, 1912 

Tibor: Budapest, 1933 

 

Hol élt még? 

István: – 

Tibor: – 

 

Zsidó származású? 

István: igen, a háború alatt kitért 

Tibor: nem 

 

Anyanyelv 

István: magyar 

Tibor: magyar 
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Iskolai végzettség 

István: érettségi 

Tibor: érettségi 

 

Foglalkozás 

István: a háború előtt, illetve alatt gazdag apja eltartotta, majd a BM politikai 

rendészeti osztályán, illetve az államvédelmi osztályán nyomozó hadnagy volt, később 

a Pártközpontban dolgozott. 

Tibor: METESZ-nél diszpécser, SZTAKI-nál programozó matematikus 

 

Halálozási hely és idő 

István: Budapest, 1992 

 

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

foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

István: nem volt testvére 

Tibor: Éva (1921–1939), leukémiában halt meg 

         Miklós (1925–1946), koholt vádak alapján kivégezték az oroszok.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Fiúgyermek  

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem, de házassága révén bekerült egy vidéki, vallásos zsidó családba, ahol neológ 

módon ma is őrzik a hagyományokat. 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1948 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Vendéglátóipari Főiskola (előtte: mezőgazdasági technikum, szakács szakma) 

 

Foglalkozás 

Vállalkozó (üzlete van) 

 

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

Leánygyermek (1972), elvált, egy gyermeke van. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kaszás István (Krauszról magyarosított a 20. század elején, jóval a házasságkötése 

előtt) 

 

Születési hely és idő 

Kapolcs (Zala vm.), 1881 

 

Hol élt még? 

Sümeg (Zala vm.), Keszthely (Zala vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Bécsújhely, 1944 (Ausztria) 

 

Iskolai végzettség 

A keszthelyi Georgikonon szerzett agrárdiplomát. 

 

Foglalkozás 

Cégvezető a zsidótörvényekig, majd önállósította magát, és egy hőszigetelő vállalatot 

alapított 1938-ban, azt vezette, míg el nem hurcolták.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt 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? 

Kaszás (Krausz) 

Ernő 

 

?, ? /  

Bécsújhely, 1944 

(Ausztria) 

Budapesten 

élt, termény-

kereskedő 

volt. 

Kaszás Ernőné 

szül. ? Renée, 

brizsd- 

szalonja volt. 

Béla és Zsuzsa: 

nem tud róluk 

semmit. 

Nem voltak vallásosak.  

Krausz Emil 

 

 

Tapolcáról 

hurcolták el, 

elpusztult 

Gazdálkodó 

 

Nincs adat (1) Krausz Bözsi: 

Székesfehérvárról 

vitték el, elpusztult. 

(2) Krausz Zsuzsi: a 

deportálást túlélte, 

Ausztráliába ment 

férjhez. 

Nincs adat 

Kaszás (Krausz) 

Géza 

 

 

Tbc-ben halt meg 

jóval a háború 

előtt 

Építészmérnök 

 

Nincs adat Klári: kétszer ment 

férjhez, 

másodszorra 

Amerikába, 1986 

körül találkoztak az 

unokatestvérek egy 

víkenden, és akkor 

felíratta nagybátyja 

nevét a kapolcsi 

mártírok 

emléktáblájára. 

Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Halálmenet: az óbudai táglagyárból Hegyeshalom felé 

Deportálás: Bécsújhely mellett, ismeretlen helyen pusztult el fivérével együtt 

vérhasban. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Krausz Béla  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kapolcs (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat (meghalt még az interjúalany születése előtt) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat a foglalkozásról, egyébként Kapolcs bírája volt, valószínűleg ő volt az 

utolsó magyar zsidó bíró. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Krausz Béláné (szül. ? Mária) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kapolcs (Zala vm.), Tapolca (Zala vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tapolca (Zala vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Kozma Lajosné 

(szül. ? Lujza) 

?, ? / Budapest, 

? 

Nincs adat Nincs adat Lili  Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kaszás Istvánné (szül. Waizen Ella) (Házasságkötés: 1920) 

 

Születési hely és idő 

Fiume (Modrus-Fiume vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1974 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt 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? 

Grósz Nándorné 

Waizen Mária 

 

 

?, 1898 / 

Budapest, 1992 

Művészettörté

nészként 

diplomázott, 

de soha nem 

volt állásban, 

htb. 

Grósz Nándor, XI. 

kerületi rasekol, 

vagyis a hitközség 

világ vezetője 

volt. 

Surányi Endréné, 

szül. Grósz Ilonka 

(1924–1968): 

tisztviselő volt, 

szervi szívbajban 

halt meg. Egy fia 

volt, aki ügyvéd, 

eltűnt a családi 

látókörből. 

Nagyon vallásos volt a 

család, hozzájuk járt az 

interjúalany apjával 

szédereste. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest (svájci védettség alatt) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

  



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Waizen János 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Bankigazgató 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt 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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Waizen Jánosné (szül. Heimler Irén) 

 

Születési hely és idő 

Szombathely (Vas vm.), 1874 

 

Hol élt még? 

Budapest  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1964 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd 55 éves korától panziókat bérelt és vezetett a háborúig.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar, de további 4 nyelven beszélt, írt, olvasott tökéletesen. 
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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? 

Réthy Józsefné 

(szül. Heimler 

Hermin) 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / 

Bécs, ? 

Háztartásbeli 

 

Réthy József, 

tábornok 

Zsuzsa, Bécsben 

festőművész, a 

férje báró Hazay 

Miklós 

Nincs adat 

Endreiné  

(szül. Heimler 

Frida) 

Szombathely, ? / 

Budapest, ? 

Panziós 

 

Endrei 

(keresztneve 

ismeretlen) 

Margit, férje Bródy 

István, a Magyar 

Színház igazgatója  

Nincs adat 

Vecsey Györgyné 

(szül. Heimler 

Margit) 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / 

London, ? 

Háztartásbeli Vecsey György Géza, 

Londonban élt 

Nincs adat 

Wolf Ernőné  

(szül. Heimler 

Olga) 

 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Wolf Ernő, 

deportálták, nem 

jött vissza 

Ernő és Ferenc 

Mindketten 

elpusztultak a 

deportálásban. 

Nincs adat 

Schleiffer Pálné 

(szül Heimler 

Riza) 

nővér 

 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Schleiffer Pál, 

Auschwitzba 

deportálták, nem 

jött vissza. 

Keresztneve 

ismeretlen, Pest 

megyei közjegyző 

volt. 

 

Nincs adat 

Schwartz 

Bertalanné  

(szül. Heimler 

Ilona) 

Szombathely 

(Vas vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Schwartz 

Bertalan, 

elpusztult a 

holokauszt 

során. 

Gabi, terhesen 

agyonlőtték a 

bevagonírozásnál. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Védett ház: Budapest (svájci védettség alatt) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt. 
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