Családfa

Apai nagyanya

Apai
nagyapa

Kaufmann Leibné
(szül. Ehrenreich
Regina)
? – 1919

Kaufmann
Leib
1850–1936

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Járai (Katz)
Lajos
1880-as évek –
1960

Járai Lajosné
(szül. Drexler
Kamillla)
1880-as évek –
1975

Apa

Anya

Kárpáti (Kaufmann) József
1902–1988

Kárpáti (Kaufmann) Józsefné
(szül. Járai Magdolna)
1907–1989

Testvérek
Nem volt

Interjúalany
Kárpáti (Kaufmann) György
1933

Gyermekek

Házastárs
Kárpáti Györgyné
(szül. Schück Éva)
1930-as évek eleje – ?
Kárpáti Györgyné
(szül. Weitzenfeld
[Vári] Zsuzsa)
1947–1991

Kárpáti András
1973
Kárpáti Eszter
1975
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Kárpáti György (zsidó név: Josua) (Kaufmannból magyarosított 1950/51-ben)

Születési hely és idő
Budapest, 1933

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Orvosi egyetem, színművészeti főiskola

Foglalkozás
Fogorvos, filmrendező, tanár

Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
A család neológ volt. Tartották a nagyünnepeket, a háború előtt kóser háztartást
vezettek. Volt bár micvója, ma is tartja a böjtöt. Fiát körülmetéltette, a fiúnak
volt bár micvója.
Anyanyelv
Magyar

Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német, angol
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Védett ház: Budapest

Mit csinált a háború után?
Tanult, majd fogorvosként és filmrendezőként dolgozott.

3

Testvérek
Teljes név
Nem volt testvére.

Házastárs
Teljes név
Kárpáti Györgyné (szül. Schück Éva) (3-4 év házasság után elváltak)
Kárpáti Györgyné (szül. Weitzenfeld Zsuzsa) (Várira magyarosított)
(Házasságkötés: 1973)
Születési hely és idő
Éva: Budapest, 1930-as évek eleje
Zsuzsa: hely ismeretlen, 1947

Hol élt még?
Éva: Ausztrália (1956-ban disszidált, majd visszatért)
Zsuzsa: Miskolc

Zsidó származású?
Mindkettő: igen

Anyanyelv
Mindkettő: magyar

Iskolai végzettség
Éva: képzőművészeti főiskola
Zsuzsa: középiskola

Foglalkozás
Éva: textiltervező
Zsuzsa: háztartásbeli és műkedvelő újságíró (alkalomszerűen jelentetett meg
cikkeket családi lapokban)
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Halálozási hely és idő
Éva: nincs adat
Zsuzsa: Budapest, 1991

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Kárpáti András (zsidó név: Jehuda)
Kárpáti Eszter

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Zsidónak nevelték őket, de a feleség ragaszkodott a karácsonyfa állításhoz is.

Születési hely és idő
András: Budapest, 1973
Eszter: Budapest, 1975

Hol élt még?
András: –
Eszter: Angliában él 1995 óta

Iskolai végzettség
András: vendéglátóipari főiskola
Eszter: Art College (designtörténet szak) (London)

Foglalkozás
András: menedzser
Eszter: művészettörténész

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

Teljes név
Kárpáti József (zsidó név: Aser) (Kaufmannból magyarosított 1950/51-ben)

Születési hely és idő
Hete (Bereg vm.), 1902

Hol élt még?
Munkács (középiskolai évek), Püspökladány, Budapest (még a háború előtt
költözött Budapestre)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1988

Iskolai végzettség
Gimnázium

Foglalkozás
Háború előtt: tojásbizományos
Háború után: baromfifeldolgozó vállalatnál üzemvezető

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt. Nagyon vallásos volt, a háború előtt mindennap felrakta az
imaszíjat az imádkozáshoz, az ortodox zsinagógába járt.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Kaufmann

Hete (Bereg

Kálmán

vm.), ? / Nábrád

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Hat gyerek volt.

Vallásos volt
(ortodox).

(Szatmár vm.),
1920

Penyigén és
Nábrádon élt
(Szatmár vm.)
Glück Ábrahám,

Nyolc gyerek volt

Vallásos volt

vm.), ? /

meghalt

(7 lány, 1 fiú), de

(ortodox).

(szül. Kaufmann

Auschwitz, 1944

Auschwitzban.

nincs adat.

Teréz)

(Lengyelország)

Nincs adat

Volt gyerek, de

Vallásos volt

nincs adat.

(ortodox).

Nem volt gyereke.

Vallásos volt

Glück

Hete (Bereg

Ábrahámné

Nincs adat

Pusztadoboson
(Szabolcs-Ung
vm.) élt.
Kaufmann Cili

Hete (Bereg

Nincs adat

vm.), ? / ?, ?
Kaufmann Jenő

Hete (Bereg

Orvos

Nincs adat

vm.), ? / ?, ?

(ortodox).

Kaufmann

Hete (Bereg

Gazdálkodó,

Anna

Lili (Szatmárcseke

Vallásos volt

Herman

vm.), ? /

földműves

Meghalt

/Szatmár

(ortodox).

Auschwitz, 1944

Auschwitzban

vm./,1930): túlélte

(Lengyelország)

(Lengyelország).

a holokausztot,
1956-ban

Szatmárcsekén

disszidált, ma az

és Kölcsén

USA-ban él. Orvos

(mindkettő

és 4 gyermeke

Szatmár vm.)

született.

laktak.

Fiú: elpusztult a
holokauszt során.

8

?-né (szül.

Hete (Bereg

Kaufmann

vm.), ? / Izrael,

Szeréna)

?

Lány: Izraelban él.

Vallásos volt
(ortodox).

1948-ban ment
ki Izraelba.
Kaufmann Dezső

Hete (Bereg

Gazdálkodott

vm.), ? / ?, ?

saját és

Nincs adat

Nincs adat

Vallásos volt
(ortodox).

bérelt földön.
Maradt Hetén, ő
vette át a szülők
gazdaságát.
?-né (szül.

Hete (Bereg

Kaufmann Gizi)

vm.), ? / ?, ?

Nincs adat

Férj

Lány:

Vallásos volt

földműveléssel

Debrecenben él.

(ortodox).

foglalkozott, egy
Debrecenben élt.

időben a
debreceni
hitközség elnöke
volt (?).

Hol volt a holokauszt idején?
Munkaszolgálat: Nagyatád
Hadifogság: Ural (Szovjetunió) (1948-ig)

Mit csinált a háború után?
1948-ban szabadult a hadifogságból, hazajött és dolgozott.
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Apai nagyapa

Teljes név
Kaufmann Leib

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1850

Hol élt még?
Hete

Halálozási hely és idő
Hete (Bereg vm.), 1936

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Saját és bérelt földön gazdálkodott.

Mennyire volt vallásos?
Ortodox 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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Kaufmann Leibné (szül. Ehrenreich Regina)

Születési hely és idő
Nincs adat

Hol élt még?
Hete

Halálozási hely és idő
Hete (Bereg vm.), 1919

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Kárpáti Józsefné (szül. Járai Magdolna) (Kaufmannból magyarosított 1950/51ben) (zsidó név: Gitl) (Házasságkötés: 1932)

Születési hely és idő
Budapest, 1907

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1989

Iskolai végzettség
A háború előtt: polgári iskola
A háború után: gyermekgondozói tanfolyam

Foglalkozás
Óvónő

Mennyire volt vallásos?
A nagyünnepeket megtartották, a háború után már nem vezettek kóser
háztartást. Betartották a böjtöket.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nem volt
testvére.

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Védett ház: Budapest

Mit csinált a háború után?
Dolgozott óvónőként.
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Anyai nagyapa
Teljes név
Járai Lajos (Katzból magyarosított még az 1930-as évek előtt) (zsidó név:
Jehuda)

Születési hely és idő
Alsójára (Aranyos-Torda vm.), 1880 körül

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1960

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Ügynök

Mennyire volt vallásos?
Hetente egyszer járt templomba, a háború előtt kóser háztartást vezettek.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Védett ház: Budapest

Mit csinált a háború után?
Nincs adat
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Anyai nagyanya
Teljes név
Járai Lajosné (szül. Drexler Kamilla) (Házasságkötés: 1906)

Születési hely és idő
Budapest, 1880-as évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1975

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Valamelyest tartották a vallási hagyományokat, a háború előtt kóser háztartást
vezettek. A háború után náluk rendezték a családi széderestét.

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Védett ház: Budapest

Mit csinált a háború után?
Háztartásbeli volt.

19

