
 
 
 

Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Izsák Károly 
1897–1979 

Anya 
 

Izsák Károlyné 
(szül. Török Irén) 

1902–1978 

Apai 
nagyapa 

 
Izsák Mózes 
1850–1902 

 

Apai 
nagyanya 

 
Izsák Mózesné 
(szül. Steiner 

Háni) 
1855–1931 

Házastárs 
 

Nincsen 
 

Interjúalany 
 

Izsák Erika 
1929 

Testvérek 
 

Nincsenek 
 

Gyermekek 
 

Nincsenek 
 
 

Anyai 
nagyanya  

 
Török Dezsőné 

(szül. Glück 
Jeanette) 

1869–1945 

Anyai 
nagyapa  

 
Török Dezső 
(Turteltaub 

Dávid) 
1869–1941 
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Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Izsák Erika (Zsidó név: Haje) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1929 

 

Hol élt még? 

Meg nem nevezett megyeszékhely (1952–1957) 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (ELTE, történelem szak) 

 

Foglalkozás 

Újságíró 

 

 

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

gyermekkorában? 

Nem voltak különösebben vallásosak, a szombatot csak azért tartották, mert az 

interjúalany édesapja egy zsidó intézményben dolgozott. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Halálmenet: Budapest–Kópháza 

Gyűjtőtábor: Kópháza 

Munkatábor: Lichtenwörth (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a középiskolát, majd egyetemre járt és újságíróként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 

Házastárs 

 

Teljes név 

Nincsen 

 

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincsenek 

 

 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Izsák Károly (Zsidó név: Jerichem) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1897/8  

 

Hol élt még? 

Kassa, 1916 körül, Budapest (1902-től) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1979 

 

Iskolai végzettség 

Négy év gimnázium (a 8 osztályos gimnáziumból) + kertészsegédi képesítés 

(MIKÉFE) 

 

Foglalkozás 

A II. világháború előtt (1921-től): főkertész a MIKÉFE telepén 

A háború után: vetőmag-kereskedelem, majd minisztériumi csoportvezető 

(Földművelésügyi Minisztérium) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Bár zsidó intézményben (MIKÉFE) tanult, majd dolgozott, nem volt különösebben 

vallásos, a nagyünnepeket azonban élete végéig megtartotta. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, I. világháború (1916–1919) 

 

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? 

Izsák Ignác Szatmárnémeti, 

(Szatmár vm.), 

1873 / 

Budapest, 1950 

Kölcsönkönyvtára 

és 

papírkereskedése 

volt  

Steiner Ilus 

(Szatmárnémet

i /Szatmár 

vm./, 1883 – 

Budapest, 

1952) (Anyja 

bátyjának a 

lánya), 

cégvezető egy 

bankban. 

Nem volt 

gyerek. 

A nagyünnepeket 

tartották, nem voltak 

kóserek. 

Weisz Mórné 

(szül. Izsák 

Eszter, „Etel 

néni”) 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1880 / 

Budapest, 1944 

nyarán, 

betegségben 

 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Weisz Mór 

(1870–1942), 

Budapesten 

dolgozott egy 

italmérésben 

Weisz Ella 

(Szatmárnémeti

, 1904 

/Szatmár vm./ 

– Budapest, 

1982), 

háztartásbeli 

volt, férje 

italmérő egy 

vendéglóben. 

1931-ben 

született lányuk 

diplomás. 

Weisz Márton 

(Szatmárnémeti 

/Szatmár vm./, 

1902 – 

Fertőrákos 

/Sopron vm./, 

halálmenet, 

1944); 

Ortodox zsinagógába 

járt, de parókát nem 

viselt, a kóser 

háztartásvezetés 

szabályait részben 

betartotta. 
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recepciós volt 

szállodákban, 

szanatóriumokb

an, egy időben 

Párizsban. 

Felesége, 

Rappaport 

Magda volt. 

Gyermekük 1 

hetes korában a 

gettóban éhen 

halt. 

Weisz Andor 

(Budapest, 

1906) 

Ugyanúgy halt 

meg, mint a 

bátyja. 

Recepciós volt 

szállodákban, 

szanatóriumokb

an, egy időben 

Párizsban. 

Nőtlen volt. 

Weisz Jenő 

(Budapest, 

1910 körül – 

Izrael, 1962-

ben eltűnt); 

1938-ban ment 

ki Palesztinába; 

feleségét, 

Rappaport Elzát 

Budapestről 

deportálták. 

Meghalt.  

Weisz Ernő 

(Budapest, 

1908 vagy 1910 

– Don-kanyar, 
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1942 

/Szovjetunió/); 

szabó, ill. 

autóbuszkalauz 

volt, nőtlen 

volt. 

Weisz József  

Budapest, 1913 

– Fertőrákos 

/Sopron vm./, 

halálmenet, 

1944); 

papírüzlete volt. 

Felesége, 

Bolgár Márta 

zongoratanárnő 

Erdős Pálné 

(szül. Weisz 

Lili) (sz. 

Budapest, 

1915) 

Háztartásbeli 

volt, férj 

vásározó 

kereskedő,1947

-ben született 

lányuk orvos. 

Izsák Ede 

(1957-ben 

feleségével 

együtt alijázott) 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

1887 / Izrael, 

1970 

1944-ben 

feleségével 

együtt a 

Kasztner-vonat 

révén Svájcba 

került, de 1945-

ben hazatértek. 

Orvos, a Magyar 

Cionista 

Szövetség elnöke 

volt 

Beck Irén (apja 

földbérlő volt), 

a WIZO magyar 

szervezetének 

elnöke volt 

Nem volt Nagyon vallásosak 

voltak, kóser háztartást 

vezettek. 

Izsák Henrik 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.), 

Nem volt Nem volt Nem volt Nincs adat 
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 1890 / Irkutszk 

(Oroszország 

vagy 

Szovjetunió) (az 

I. világháború 

után 

fogságban?) 

Lőwi Mórné 

(korábban: ?-né) 

(szül. Izsák 

Flóra) 

 

Szatmárnémeti 

(Szatmár vm.),  

1895 / 

Budapest, 1971 

A háború előtt   

hentesüzletük volt 

Rákosszentmihály

on, majd az 

1930-as évek 

végétől tejboltot 

bérelt Budapesten 

 

1. férj: 

banktisztviselő 

volt. 

2. férj (Lőwi 

Mór): kóser 

hentes, a 

háború alatt 

halt meg 

betegségben. 

1.házasságból: 

Lőwi Béla 

(adoptálva), a 

háború után 

Lukácsra 

magyarosított; 

textiltechnikus, 

textilvállalati 

igazgató. 

2.házasságból: 

Lőwi Alfréd (sz. 

1922), 1945 

után 

magyarosított 

Lukács 

Andrásra. 

Újságíró, 

szerkesztő. 

A nagyünnepeket 

tartották, a fiúk azt sem. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (1940-ben Vác, Rahó; 1944-ben Budapest, Fertőrákos) 

 

Mit csinált a háború után? 

Vetőmag-külkereskedelemmel foglalkozott, majd a Földművelésügyi 

Minisztériumban volt csoportvezető. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Izsák Mózes 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1850  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1902  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Mérnöksegéd 

 

 

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 

Izsák Mózesné (szül. Steiner Hani) (Zsidó név: Hani) 

 

Születési hely és idő 

Szatmárnémeti (Szatmár vm.), 1855 

 

Hol élt még? 

Budapest (1902-től), Rákosszentmihály (1920-as évek második fele) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930 

 

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? 

Steiner Hermina 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat „Mélyen vallásos” volt. 

Steiner Zseni      

Steiner József Nincs adat Nincs adat Nincs adat Ilus (Szatmár, 

1883 / Budapest, 

1952) 

banktisztviselő 

(feleségül ment 

Izsák Ignáchoz) 

Mária, 

háztartásbeli, férje 

Krausz Adolf,  két 

fiuk volt (László és 

Dezső, mindketten 

Krasznaira 

magyarosítottak). 

Mária korán 

megözvegyült, és 

nővéréhez 

költözött. 

Nincs adat 

Sok további 

testvér, de nincs 

róluk adat 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Izsák Károlyné (szül. Török Irén) (Zsidó név: Frimet) (Házasságkötés: 1928) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1902 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1978 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Bíró Gyuláné 

(szül. Török 

Klári) 

 

 

Budapest, 1904 

– Lichtenwörth, 

1945 (Ausztria) 

Háztartásbeli 

 

Bíró Gyula 

(1902–1940), 

vaskereskedő, 

meghalt 

munkaszolgálatb

an, Szolnokon 

infarktusban. 

Tamás (1934–

1986), anyja 

nővére és annak 

férje nevelte, 

miután 1945-ben, 

teljesen árva lett. 

Felesége nem volt 

zsidó, gyermeke 

nem volt. 

Kereskedelmi 

középiskolát 

végzett. Raktáros 

volt egy 

vállalatnál. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Halálmenet: Budapest–Kópháza 

Gyűjtőtábor: Kópháza 

Munkatábor: Lichtenwörth (Ausztria) 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Török Dávid (Turteltaubból magyarosított Törökre, majd házasságkötése után a 

Dávid név helyett Dezsőt használt, de valószínűleg hivatalosan nem változtatta 

meg a keresztnevét)  

 

Születési hely és idő 

 Alpár (Bihar vm.), 1869  

 

Hol élt még? 

 Nagyvárad, Budapest 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1941 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (hat osztály) 

 

Foglalkozás 

Cipőkereskedő és cipőbolt-tulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

 A nagyünnepeket tartotta 

 

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? 

Két idősebb 

lánytestvére volt 

apja első 

házasságából, 

nincs róluk adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Török Dezsőné (szül. Glück Jeanette) (Házasságkötés: 1901) 

 

Születési hely és idő 

Jolsva (Gömör és Kishont vm.), 1869  

 

Hol élt még? 

Rozsnyó (gyerekkorában), Bécs (kb. 1890–1900), Budapest (1900-tól) 

 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola (hat osztály) 

 

Foglalkozás 

 Cipőkereskedő, a férjével közös cipőboltban dolgozott (1944-ig) 

 

Mennyire volt vallásos?  

 A nagyünnepeket tartotta 

 

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? 

Glück Dezső Jolsva (Gömör és 

Kishont vm.), 

1867 / Budapest, 

1916  

Orvos 

(hajóorvos 

volt, majd 

körorvos 

Tiszaszentmik

lóson 

/Torontál 

vm./, 

Köröstarcsán 

/Békés vm./ 

stb.) 

Nem volt Nem volt Nem volt vallásos 

Kohn Miksáné 

(szül. Glück 

Júlia), (az 1890-

es évek elején 

kivándorolt 

Amerikába) 

Rozsnyó (Gömör 

és Kishont vm.), 

1871 / USA, 

1970 

Varrónő Kohn Miksa, 

1870 – New 

York, 1912 

Elias 

Edith 

A nagyünnepeket 

tartották. 

Glück Izidor  (az 

1890-es évek 

elején 

kivándorolt 

Amerikába) 

Rozsnyó (Gömör 

és Kishont vm.), 

1872 / USA, ? 

Elektrotechnik

us 

Zipser Gizella Három fiú Nincs adat 

Glück Irma 

(féltestvér, apa 

második 

házasságából) 

Rozsnyó (Gömör 

és Kishont vm.), 

1879 / Budapest, 

1917 

Szabónő 

(saját üzlete 

volt két 

varrónővel) 

Nem volt Nem volt Nincs adat 

Glück Antónia 

 

Rozsnyó (Gömör 

és Kishont vm.), 

16 éves korában 

halt meg 

Nincs adat Nem volt Nem volt Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Védett ház: Budapest 
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