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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Dr. Gergely (Glück) Oszkár 
1882–1946 

Anya 
 

Dr. Gergely Oszkárné 
(szül. Löbl Stefánia) 

1900–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Dr. Glück 

Lajos 
1850-es évek – 

1891  

Apai nagyanya 
 

Dr. Glück Lajosné 
(szül. Pollatschek 

Katalin) 
1860 körül – 1932  

Anyai nagyanya  Anyai 
nagyapa   

Löbl Árminné  
(szül. Bernfeld 

Katalin) 
Löbl Ármin 
1857–1930  

1870-es évek vége 
– 1921 

 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 
 

Testvérek 
 

Gergely Imre 
1924 

Házastárs 
Interjúalany  

 Kamarás Imre 
Dr. Gergely Katalin 1911–1971 

1923 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Dr. Gergely Katalin 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1923 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar és Külügyi Akadémia) 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd 

 

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

gyermekkorában? 

Anyai nagyapa nagyon vallásos volt, hitközségi elöljáró (talán elnök is) volt; 

nagybácsi hitközségi elnök volt Vácon. 

Apai ág nem volt vallásos, ő maga anyjával együtt 1940-ben kitért katolikusnak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia, angol, orosz 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Ügyvédként dolgozott egy ügyvédi munkaközösségben. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Gergely Imre     

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1924. május 24. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar) 

 

Foglalkozás 

Gyáros, kereskedelmi vezető 

 

Hol él/élt?  

Bécs (1948 óta) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Nincs adat 
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Házastárs 

Teljes név 

Kamarás Imre (Koczpekről magyarosított 1946-ban) (Házasság: 1941, válás: 

1970) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1911 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Bőrnagykereskedő, szövetkezeti tag, maszek bőrdíszműves 

 

Halálozási hely és idő 

Rijeka, 1971. július 12. (Jugoszlávia) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Molnár Henrikné (szül. Koczpek Ibolya), szül. Budapest, 1935, személyzeti 

osztályvezető.  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek.  
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Apa 

 

Teljes név 

Dr. Gergely Oszkár (Glückről magyarosított 1900-ban)  

 

Születési hely és idő 

Kassa (Abaúj-Torna vm.), 1882  

 

Hol élt még? 

Kolozsvár (egyetemi évek, kb. 1900–1904); Budapest (valószínűleg az 1900-as 

évek első felében költözött anyjával és testvéreivel Budapestre) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1946. február 6. (elütötte egy autó) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (jogi kar) 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. Valamikor 1891 és 1900 között anyjával és Ernő 

nevű testvérével együtt kitért, és katolikus lett. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség, 1914 és 1918 között az olasz fronton. Főhadnagyként szerelt 

le. 

 

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? 

Dr. Gergely 

(Glück) Ernő 

(1900 körül 

magyarosította a 

nevét.) 

 

Kassa (Abaúj-

Torna vm.), 

1880 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Ügyvéd 

(Kolozsvárott 

végzett 

egyetemet), 

Hevesen volt 

óriási 

szőlőbirtoka. 

? Erzsébet Klári (Budapest, 

1915 / Budapest, 

1996) 

György (Budapest, 

1918 / Budapest, 

2004) 

Nem voltak 

vallásosak, valamikor 

1891–1900 között 

öccsével (Oszkár) és 

anyjával együtt kitért. 

Glück Artúr 

 

 

Kassa (Abaúj-

Torna vm.), 

1878 / ?, ? 

Amerikában élt  

1910 óta, és ott 

is nősült meg.  

Mérnök 

(Amerikában 

végzett) 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Internálás (1944. március 28-tól): Országos Rabbiképző Intézet, Horthy-liget, 

Zsidókórház, budakalászi téglagyár – innen megszöktette a lánya) 

Bujkálás: Csákvár, Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Ügyvédként dolgozott. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Dr. Glück Lajos 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Abaúj-Torna vm.), 1850-es évek  

 

 

Hol élt még? 

Kassa 

 

Halálozási hely és idő 

Bécs, 1891 (Ausztria, Osztrák–Magyar Monarchia) (Életvitelszerűen Kassán élt, 

Bécsben kórházi kezelés közben hunyt el) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem 

 

Foglalkozás 

Tiszti főorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Valószínűleg vallásos volt. 

 

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? 

Nem volt.      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1860 körül 

 

Hol élt még? 

Kassa (férjhez menetele után) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1932 (Valószínűleg az 1900-as évek első felében költözött fiaival 

együtt Budapestre) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos, valamikor 1891 és 1900 között két fiával együtt 

áttért katolikus hitre.  

 

Anyanyelv 

Magyar (tudott még további öt nyelven) 
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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? 

Dr. Pollatschek 

Elemér 

 

 

Nagykároly 

(Szatmár vm.), 

1875 / 

Mauthausen, 

1944 

(Lengyelország) 

Orr-, fül-, 

gégész 

szakorvos, 

egyetemi 

magántanár 

Nincs adat Bródy ?-né (sz. 

Pollatschek Lilly) 

Budapest, 1905-?, 

festőművész, 

Párizsban és 

Budapesten tanult, 

férje Bródy Sándor 

fia volt (Bródy 

András?).  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Dr. Gergely Oszkárné (szül. Löbl Stefánia) (Házasságkötés: 1922) 

 

Születési hely és idő 

Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Budapest (1922-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944. augusztus 28. (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola Vácott, valamilyen felsőbb lányiskola Bécsben 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Édesapjára való tekintettel a Jom Kipurt és a jahrzeitot megtartotta. 1940-ben 

áttért katolikusnak.  

 

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? 

Löbl Róbert 

 

 

Vác (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1886 körül 

/ Budapest, 1945 

Túlélte a 

koncentrációs 

tábort. 

Textilmérnök, 

az apja vett 

neki egy 

harisnyafestő

gyárat, de az 

tönkrement. 

Nem volt. Nem voltak. Vallásos volt. 

Stanberger 

Rezsőné (szül. 

Löbl Elza) 

 

 

Vác  (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1890 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Vácott éltek. 

Háztartásbeli 

 

Stanberger 

Rezső, az apósa 

gyárát vezette 

1944-ig. 

Fiú, agyonverték a 

munkaszolgálatban 

Vácon. 

Vallásosak voltak, Elza 

kóser háztartást 

vezetett, a férje 

hitközségi elnök volt . 

Reismann 

Gézáné (szül. 

Löbl Gréti) 

 

 

Vác  (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1896 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Vácott éltek. 

Háztartásbeli 

 

Reismann Géza, 

bornagykeresked

ő. Prágában élt 

eredetileg, 

amikor 

megházasodott, 

apósa nyitott 

neki egy 

bornagykeresked

ést Vácott. 

2 lány, túlélték az 

auschwitzi 

koncentrációs 

tábort, ma egyikük 

Ausztráliában él, a 

másik Közép-

Amerikában. 

Vallásosak voltak. 

Löbl Tibor 

 

 

Vác  (Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

vm.), 1898 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Miskolcon éltek. 

Gyógyszerész

, az apja vett 

neki egy 

patikát 

Miskolcon. 

 

Első feleség 

(miskolci 

származású) 

meghalt. 

Második 

feleségtől volt 

még két fia. A 

második feleség 

Auschwitzban 

halt meg. 

3 fiúgyermek, a 

legnagyobb 

öngyilkos lett, 

amikor kirakták a 

Ludovika 

akadémiáról, a 

másik kettő 

meghalt 

Auschwitzban. 

 

Vallásosak voltak. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Internálás (Országos Rabbiképző Intézet, 1944. július 6., onnan Horthy-liget) 

Budakalászi téglagyár 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Löbl Ármin 

 

Születési hely és idő 

Mährischostrau, 1857 [ma: Moravská Ostrava, Csehország] 

 

Hol élt még? 

Vác (kb. az 1870-es években jött Magyarországra); Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Pék, majd textilgyáros (Löbl Ármin Kötő- és Szövőgyár) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, rendszeresen járt zsinagógába, hitközségi elöljáró is volt. 

 

Anyanyelv 

Cseh, 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? 

Sok testvére 

volt, de nincs 

adat.  

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Ausztria), 1860-as évek  

 

Hol élt még? 

Vác 

 

Halálozási hely és idő 

Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1921 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Férjével a zsidó vallás szabályai szerint éltek, vallásos volt az egész család.  

 

Anyanyelv 

Valószínűleg 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      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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