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Apa 

 
Glück Lipót Lajos 

1879–1969 

Anya 
 

Glück Lipótné 
(szül. Turteltaub Anna) 

1880–1943 
 

Apai 
nagyapa 

 
Glück Mór 

?–1892 körül 
 
 

Apai 
nagyanya 
Glück Mórné 

(szül. Íritz 
Teréz) 

kb. 1840 – kb. 
1918  

Házastárs 
 

K. Zoltán 
1891–1967 

Interjúalany 
K. Zoltánné 

(szül. Glück Ilona) 
1912 

Testvérek 
Trapper Károlyné 

(szül. Glück Ágnes) 
1918–1972 
Gelei Tibor 
1920–2007 

Gyermekek 
 

G. Györgyné 
(szül. K. Éva) 

1947 

Anyai 
nagyanya  
Turteltaub 
Bernátné 

(szül. Kasztor 
Rozália) 

1850 után – kb. 
1918 

Anyai 
nagyapa  

 
Turteltaub 

Bernát 
? – 1911 előtt 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

K. Zoltánné (szül. Glück Ilona) (zsidó név: Ráchel bat Yehuda HaLévi) 

(Glückről 1945-ben Geleire magyarosította a nevét) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1912. november 9.  

 

Hol élt még? 

Budapest (1940–1942; 1945–1946); Hódmezővásárhely, 1946 óta 

 

 

Iskolai végzettség 

Főiskola (gyors- és gépírás szaktanári diploma) 

 

Foglalkozás 

Titkárnő (1933–1939), Orion Bőrgyár, Szeged; kalapossegéd (1940–1942), 

Budapest; titkárnő (1945–1946) Belügyminisztérium, Budapest; adminisztrátor 

(1951–1956), Csongrád Megyei Tanács, Hódmezővásárhely; titkárnő (1957–

1962), KÖJÁL, Hódmezővásárhely; gyors- és gépírástanár (1962–1972), 

közgazdasági szakközépiskola, Hódmezővásárhely 

 

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

gyermekkorában? 

Szülei vallásos neológ zsidók voltak. Édesanyja kóser háztartást vezetett, a 

pészahi edényeket is külön tartotta. Az ünnepeket (Hanuka, Pészah) 

megtartották, jártak templomba. Az interjúalany és testvérei zsidó elemi iskolába 

jártak (öccse héderbe is járt), középiskolás korukban is tanultak zsidó hittant.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, francia (tanult latinul, angolul, nyelvismeret foka nem derült ki)  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged; Theresienstadt (Cseh-Morva Protektorátus) 

Gyűjtőtábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Waidhofen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, férjhez ment, gyereke született. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Trapper Károlyné (szül. Glück Ágnes) (Férj apja bécsi születésű, ékszerüzlete 

volt Budapesten, később a férjé lett, de ő az államosítás után egy lottóirodában 

dolgozott. Házasságkötés: 1943-ban vagy 1944-ben; válás: 1965.) 

Gelei Tibor (szül. Glück Tibor, 1945-ben magyarosította a nevét) (Borban volt 

munkaszolgálatos.) (Feleség /sz. 1930 körül/ a kiskundorozsmai állatorvos lánya, 

a szülők elpusztultak a holokauszt során. Ő fodrászatot tanult, de háztartásbeli 

volt.) 

 

Születési hely és idő 

Ágnes: Szeged (Csongrád vm.), 1918 

Tibor: Szeged (Csongrád vm.), 1920 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Ágnes: elemi iskola (a gimnáziumból a 6. osztály elvégzése után kimaradt) 

Tibor: érettségi, vasesztergályossegéd-oklevél 

 

Foglalkozás 

Ágnes: varrónő, ruhaszalon-tulajdonos (Budapest) 

Tibor: vasesztergályos (Szegedi Kenderfonó Gyár, 1939–1943), majd ugyanott a 

szállítási csoport vezetője (1945-?), majd gondnok (Váradó Állomás, Szeged, 

1970-es évek)  

 

Hol él/élt?  

Ágnes: Budapest (1938–1972) 

Tibor: Szeged 

 

Gyerekek? 

Ágnes: Trapper György, szül. 1946. Harsonaművész és zenetanár, Bécsben 

tanult, Pretoriában, majd Johannesburgban élt, ma Namíbiában él, fia az 1990-es 

évek végén született, a második házasságból. Felesége tanítónő. 
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Halálozási hely és idő 

Ágnes: Budapest, 1972 

Tibor: Szeged, 2007 
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 Házastárs 

 

Teljes név 

K. Zoltán (Házasságkötés: 1946) (Anyja: Wachtel Gizella /1866 – Theresienstadt, 

1945/, akinek a szülei Lugoson éltek, ahol szappangyáruk volt, férjhez ment 

Hódmezővásárhelyre, K. Zoltán apjához, K. Lajoshoz, aki régi hódmezővásárhelyi 

családból származik. Kerékpárüzlete és javítóműhelye volt a városban.) K. Zoltán 

tisztként volt az orosz fronton az I. világháborúban, 5 évig volt hadifogságban 

Krasznojarszkban. 

 

Születési hely és idő 

Hódmezővásárhely (Csongrád vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen (Ö is, két nővére is, édesanyja is Strasshofban volt, majd mindnyájan 

Theresienstadtba kerültek. Anyja ott halt meg tífuszban.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (kerékpárszaküzlete volt Hódmezővásárhelyen 1946-ig), majd bolti 

eladó, boltvezető (1946–1960)  

 

Halálozási hely és idő 

Hódmezővásárhely (Csongrád m.), 1967 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

K. Ibolya, szül. Hódmezővásárhely /Csongrád vm./, 1891 előtt, megh. Egyesült 

Államok, 1950 után. Férje a 2. világháború előtt élelmiszer-nagykereskedő volt, 

külkereskedelmi vállalatot vezetett Budapesten. Az asszony 1944–1945-ben 

Strasshofban, majd Waidhofenben és Theresienstadtban volt deportálva, a 

felszabadulás után hazatért Hódmezővásárhelyre, majd 1946 után kivándorolt a 

lányaihoz az Egyesült Államokba. Nagyobbik lánya, Gabriella vegyész volt, 

Budapestre ment férjhez, majd 1945 előtt az Egyesült Államokban települt le, ott 

halt meg az 1960-as években, gyermeke nem született. Kisebbik lánya, Edit az 

1930-as években, Berlinben ment férjhez egy német zsidó férfiszabóhoz, akivel 

az Egyesült Államokba menekültek 1944 előtt. Gyermekük nem volt, Edit 2007-

ben, New Jersey-ben halt meg. 

 

K. Erzsébet (szül. Hódmezővásárhely /Csongrád vm./, 1891 előtt, megh. 

London, 1950 után. 1944–1945-ben a férjével együtt Strasshofban, majd 

Waidhofenben és Theresienstadtban volt deportálva, a felszabadulás után 

hazatért Hódmezővásárhelyre, majd 1946 körül, a férje halála után kivándorolt a 

lányához, Angliába. Lánya, Magda, aki a háború előtt Angliában telepedett le, 

férjhez ment egy katolikus vallású, Angliába menekült spanyol 

műbútorasztaloshoz, és az 1940-es évek végén két lánya született: Sonja és 

Aurora, akik anglikán vallásúak. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

G. Györgyné (szül. K. Éva) (Férj műegyetemet végzett mérnök, hivatásos katona 

volt, zsidó származású.) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, kisgyerek korában a szülők kérésére a zsidó kántor eljárt hozzájuk, hogy 

hittant tanítson a kislánynak, édesanyja otthon szombatot tartott, szédertálat 

készített. Éva fiatalkorában és felnőttkora elején nem foglalkozott a vallással, a 

zsidó hagyománnyal, de az utóbbi években – két fia erős vallási elkötelezettsége 

hatására – ismét érdeklődik saját zsidó gyökerei, hagyományai iránt. 

 

Születési hely és idő 

Hódmezővásárhely (Csongrád m.), 1947 

 

Hol élt még? 

Miskolc (kb. 1971–1977); Budapest (kb. 1978 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Főiskola (magyar, orosz, angol szak) 

 

Foglalkozás 

Általános iskolai tanár, jelenleg nyugdíjas 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

Tamás (1972) reklámgrafikus, nős, két fia van 

György (1974) jogász, nőtlen 

Miklós (1982) Izraelben él (magyar–izraeli kettős állampolgár), tolmács a Jad 
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Vasem Inézetben, nőtlen  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Glück Lipót Lajos (zsidó név: Yehuda HaLévi) 

 

Születési hely és idő 

Kiskundorozsma (Csongrád vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Szeged 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád m.), 1969 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (13 éves korában kereskedősegédnek adták) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, csemegeüzlet tulajdonos (kb. 1921–1929); ügynök (kb. 1929-től 

1944-ig) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ vallású volt, nagyon erősen vallásos. Amíg csemegeüzlete volt, a 

szombatot nem tudta tartani, de templomba járt, az ünnepeket megtartotta, 

amikor lánya beteg volt, az olaszliszkai rabbihoz fordult segítségért. Idős korában 

(1945 után) mindennap járt templomba, előimádkozó volt a szegedi 

zsinagógában.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem tudni, hogy a közös hadseregben-e vagy a m. kir. honvédségnél. Az első 

világháborúban közkatonaként szolgált, 1914–1916 (megsebesült a fronton). 

 

 

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? 

Báty 

 

 

?, ? / ?, ? Kereskedő 

vagy ügynök 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Glück Béla 

 

 

?, 1880-as évek 

/ ?, ? 

Vásározó 

kereskedő 

Kétszer nősült, 

első felesége 

meghalt 1920 

körül. 

Két fia és két lánya 

volt.  

Glück Erzsébet 

(szül. 1912), 

titkárnő volt a 

Délmagyarország 

szerkesztőségében

, 1944-ben 

deportálták, de 

túlélte, 

Békéscsabára 

ment férjhez; 

Glück Margit 

(szül. 1920 körül) 

varrónő lett, 1944 

előtt Svájcba 

költözött;  

Glück ? (fiú) – 

meghalt a háború 

előtt; 

Glück ? (fiú) – 

meghalt a 

munkaszolgálatban

. 

Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged; Theresienstadt (Cseh–Morva Protektorátus) 

Gyűjtőtábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Waidhofen (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Glück Mór 

 

Születési hely és idő 

Kisváros Magdeburg mellett (Németország, Szász-Anhalt tartomány), évszám 

ismeretlen 

 

 

Hol élt még? 

Makó, Kiskundorozsma, Szeged (1879 után – kb. 1892) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1892 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (?) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

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 

Glück Mórné (szül. Íritz Teréz) 

 

Születési hely és idő 

Makó (Csongrád vm.), 1840 körül 

 

Hol élt még? 

Kiskundorozsma; Szeged (1879 után – kb. 1918) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1918 körül 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Ivánka Sándor 

 

 

?, 1840 előtt / ?,  

? 

Budapesten élt. 

Katonatiszt Orosz 

arisztokrata  

Ivánka Irén, 

múzeumigazgató 

volt Budapesten 

Kitért 

? (báty) 

 

 

?, 1840 előtt / ?, 

? 

Budapesten élt. 

Ügyvéd     

Voltak még 

testvérek, de 

nincs több adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Glück Lipótné (szül. Turteltaub Anna) (Házasságkötés: 1911) 

 

 

Születési hely és idő 

Nagyszalonta (Bihar vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Berettyóújfalu; Békéscsaba (kb. 1885 – 1911); Szeged (1911–1943) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1943 

 

Iskolai végzettség 

Hatosztályos, középfokú lányiskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli volt, de besegített pénztárosként férje csemegeüzletében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ zsidó hagyomány szerint élt, kóser háztartást vezetett, a szombatot és az 

ünnepeket (Hanuka, Pészah) megtartotta, járt templomba.  

 

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? 

Weisz ?-né (szül. 

Turteltaub 

Emília) 

 

 

Nagyszalonta (?) 

(Bihar vm.), 

1880 előtt / 

Arad-Pankota, 

1944 előtt 

(Románia) 

 

Arad-Pankotán 

éltek. 

Háztartásbeli Weisz ?, 

férfiszabó volt.  

Weisz Klára 

Nagyszalontára 

ment férjhez egy 

orvoshoz, volt egy 

gyerekük, Zsuzsa, 

deportálásban 

haltak meg 

mindhárman 1944-

ben;  

dr. Weisz István, 

ügyvéd volt 

Békéscsabán, 

megnősült, 

gyereke született, 

deportálásban 

haltak meg 1944-

ben; 

Weisz Mihály – 

szabó volt, két 

lánya volt, 1940 

körül kivándoroltak 

Palesztinába. 

Nincs adat 

Dr. Tardos Dezső 

(Turteltaubról 

magyarosított 

1912 előtt) 

 

 

Nagyszalonta (?) 

(Bihar vm.), 

1880 előtt/ ?, 

1945 

Ügyvéd, 

hitközségi 

elnök volt 

Békéscsabán. 

Nincs adat Tardos Kató 

(1912–1944), 

Gyorsírást tanult, 

Hódmezővásárhely

re ment férjhez, 

deportálásban halt 

meg. Gyermeke 

nem született. 

Tardos Olga 

(szül. 1912 után, 

megh. 1945) 

Férjével és 

édesapjával együtt 

Neológ hagyomány 

szerint éltek, 

templomba járó, 

ünneptartó emberek 

voltak, Tardos Dezső 

hitközségi elnök volt 

Békéscsabán. 
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deportálták, a 

láger 

felszabadítása után 

a hazafelé vezető 

úton halt meg 

édesapjával 

együtt. Férje 

hazatért 

Békéscsabára. 

Gyermekük nem 

született.  

Tardos János 

(Turteltaubról 

magyarosította a 

nevét 1912 előtt) 

 

Nagyszalonta 

(?), (Bihar vm.), 

1880 előtt / ?, 

1944 

(deportálásban 

halt meg a 

feleségével 

együtt) 

Kereskedő, 

nagykeresked

ése volt 

Békéscsabán. 

Ellmann Etelka Tardos László, 

joghallgató volt 

Szegeden, 19 éves 

korában (az 1920-

as években) 

vérmérgezésben 

halt meg; 

Tardos József, 

ügyvéd volt, 

feleségével, 

kisgyerekével 

együtt a 

deportálásban halt 

meg 1944-ben; 

Tardos Imre 

(szül. 1920, megh. 

1942 után), 

érettségizett, 

munkaszolgálatosk

ént halt meg. 

Nincs adat 

Tardos Lipót 

(Turteltaubról 

magyarosította a 

nevét 1912 előtt) 

 

 

Nagyszalonta 

(?), (Bihar vm.), 

1880 előtt / ?,  

1944 

(deportálták a 

feleségével 

együtt) 

 

Kassán éltek. 

Férfidivatáru- 

üzletük és 

kávéházuk 

volt Kassán  

Nincs adat Tardos Erzsébet, 

1944 előtt Buenos 

Airesben 

telepedett le a 

férjével, 4-5 éves 

gyereküket, 

Langdorf Tamást a 

nagyszülőkre 

hagyták Kassán, 

Nincs adat 
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akik egy 

keresztény 

ismerősükre bízták 

a kisfiút. Sorsa 

ismeretlen. 

Dr. Tardos 

Gáspár 

(Turteltaubról 

magyarosította a 

nevét 1912 előtt) 

 

Nagyszalonta 

(?), (Bihar vm.), 

1880 előtt / ?, 

1944 

(deportálásban 

halt meg a 

feleségével 

együtt) 

Ügyvéd volt 

Gyomán 

Nincs adat Tardos Anna 

Temesvárra ment 

férjhez, és a 2. 

világháború alatt 

Izraelbe települt 

ki. Két fia 

született, akik az 

Egyesült 

Államokban élnek. 

Tardos András, 

újságíró. Nős volt, 

két fia született. 

1969-ben 

öngyilkos lett. 

Nincs adat 

Fried Pálné (szül. 

Turteltaub 

Cecília) 

Nagyszalonta 

(?), (Bihar vm.), 

1880 előtt / ?, 

1944 

(deportálásban 

halt meg a 

férjével együtt) 

Háztartásbeli Fried Pál, 

kereskedő 

Gabriella 

Nagyváradra ment 

férjhez, Zsuzsa 

(sz. 1935) nevű 

kislányával és 

férjével együtt 

deportálásban halt 

meg. 

Nincs adat 

Ellmann Adolfné 

(szül. Turteltaub 

Szeréna) 

Nagyszalonta 

(?), (Bihar vm.), 

1880 előtt/ ?, 

1944 

(deportálásban 

halt meg a 

férjével együtt) 

Háztartásbeli Ellmann Adolf, 

férfiszabó volt 

Békéscsabán 

Ellmann György, 

férfiszabó volt 

Békéscsabán, az 

édesapja 

műhelyében 

dolgozott. Nős 

volt, egy gyermeke 

született. 

Feleségével együtt 

deportálásban halt 

meg. Fiuk, Ellmann 

Gábor (sz. 1940 

körül) 

Nincs adat 
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megmenekült a 

deportálástól. 

Matematikus lett, 

húszéves kora 

után megnősült, és 

a feleségével, 

Zsuzsával együtt 

Hollandiában vagy 

Belgiumban 

telepedett le. 

Ellmann Endre, 

ügyvéd. Színésznő 

feleségével együtt 

Budapesten lakott, 

gyermekük nem 

volt. Nem 

deportálták. 

Ellmann József, 

orvos. Szegeden 

járt egyetemre. 

Sebészként a 

budapesti Zsidó 

Szeretet 

Kórházban 

dolgozott. 

Megnősült, 

feleségével együtt 

1944 előtt 

Marokkóba 

menekültek, 

később 

Spanyolországban, 

majd Angliában 

telepedtek le. 

Ellmann Boriska, 

férje fogtechnikus 

volt Békéscsabán, 

gyermekük nem 

született. A férj 

munkaszolgálatosk
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ént halt meg, 

Boriska 

Auschwitzból tért 

haza, ismét férjhez 

ment egy 

holokauszt-

túlélőhöz, és 90 

éves korában 

bekövetkezett 

haláláig 

Békéscsabán élt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Turteltaub Bernát 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Lengyelország), 1840 után 

 

Hol élt még? 

Nagyszalonta; Békéscsaba (1885-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1911 előtt 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Katonaszabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Lengyel (jiddis?) 
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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 

Turteltaub Bernátné (szül. Kasztor Rozália) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1850 után 

 

Hol élt még? 

Nagyszalonta; Berettyóújfalu; Békéscsaba (1885-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Békéscsaba (Békés vm.), 1918 körül 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban.  
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