
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Kovács Árpád 
1893–1941 

Anya 
 

Kovács Árpádné 
(szül. Berger Olga) 

1893–1943 

Apai 
nagyapa 

 
Kovács (Kohn) 

Adolf 
?–1914 

 

Apai 
nagyanya 

 
Kovács Adolfné 

(szül. Grün 
Júlia) 

?–1906 

Házastárs 
 

Vera Kovac 
? 

Ana Kovac 
? 

Interjúalany 
 

Kovács Tivadar 
1923 

Testvérek 
 

Kovács Károly 
1914 

Gyermekek 
 

Olga Kovac 
1952 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Berger Adolfné 
(szül. Veltman 

Irma) 
1874–1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Berger Adolf 
1862–1939 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kovács Tivadar 

 

Születési hely és idő 

Törökkanizsa, 1923 (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Újvidék (középiskolai évek) (Jugoszlávia), Belgrád (egyetemi évek), “valahol 

vidéken” (2 évig), Újvidék (Jugoszlávia) (1957-től)  

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Belgrád) 

 

Foglalkozás 

Orvos  

 

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

gyermekkorában? 

Nem voltak ortodoxok, de kóserül étkeztek, ünnepeken elmentek a zsinagógába, 

és az édesanyja péntek esténként gyertyát gyújtott. Volt bár micvója. 

 

Anyanyelv 

Magyar és szerb 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Jugoszláv hadsereg, 1945 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Különböző táborokban töltött 3 évet és két hónapot a bátyjával együtt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte az egyetemet, majd dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kovács Károly 

 

Születési hely és idő 

Titel (Bács-Bodrog vm.), 1914 

 

Anyanyelv 

Magyar és szerb 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem (Belgrád)  

 

Foglalkozás 

Ügyvéd  

 

Hol él/élt?  

Újvidék (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Iván Kovac (1952) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Vera Kovac (szül. ?) 

Ana Kovac (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Vera: nincs adat 

Ana: Újvidék, évszám ismeretlen (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Vera: Újvidék (Jugoszlávia) 

Ana: – 

 

Zsidó származású? 

Vera: nem 

Ana: igen 

 

Anyanyelv 

Vera: szerb 

Ana: szerb 

 

Iskolai végzettség 

Vera: középiskola 

Ana: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vera: nincs adat 

Ana: ápolónő 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Vera: nincs adat  

Ana: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Olga Kovac 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, és zsidónak tekinti magát. Bár nem vallásos, időnként elmegy a 

hitközségbe. 

 

Születési hely és idő 

Belgrád, 1952 (Jugoszlávia) 

 

Hol élt még? 

Újvidék (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Újvidék) 

 

Foglalkozás 

Biokémikus (az újvidéki orvosi egyetemen) 

 

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

Nincsenek  



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kovács Árpád 

 

Születési hely és idő 

Pincéd (Bács-Bodrog vm.), 1893 

 

Hol élt még? 

Újvidék (Bács-Bodrog vm.) (kb. 1900-tól), Budapest, Titel (Bács-Bodrog 

vm.,1914/5), Törökkanizsa (Torontál vm., 1918/9-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Valószínűleg Torontálalmás/Jabuka, 1941  

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de a nagyünnepeken eljárt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar vagy szerb (jól beszélt németül és franciául is) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. honvédség, az első világháború alatt. Hadnagy volt. 

 

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? 

Kovács Bódog 

 

 

Kucura (Bács-

Bodrog vm.), 

1885/86 / 

Újvidék, 1939 

(Jugoszlávia)  

Újvidéken élt. 

Ügyvéd Felesége 

Sajmistében 

(koncentrációs 

tábor) halt meg. 

Lány, Belgrádba 

ment férjhez, 

Sajmistében 

(koncentrációs 

tábor) halt meg, 

férjét is megölték. 

Fiú: élelmiszer-

ipari technológiát 

tanult 

Németországban, 

1933-ban 

Palesztinába ment, 

1990 körül halt 

meg. Fia a tel-avivi 

egyetemen fizikus.  

Nincs adat 

Nővér 

 

 

?, ? / Újvidék, 

1946/47 

(Jugoszlávia) 

A nővér és 

családja egyike 

volt a 

leggazdagabb 

újvidékieknek. 

Ügyvéd Nincs adat Lány: orvos volt, a 

holokauszt alatt 

Budapesten 

bujkált, túlélte, a 

háború után 

Chilébe ment. 

Lány: röviddel a 

deportálás előtt 

öngyilkos lett. 

Piroska: férjével 

(Roth ?) és 

kisgyerekével 

Angliába ment, 

onnan tovább 

Chilébe. Fia, Roth 

György újságíró. 

Nincs adat 
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Fiú: a háború után 

Chilébe ment. 

Almai Edéné 

(szül. Kovács 

Ernesztina) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Újvidéken éltek. 

Nincs adat Férj bírósági 

tisztviselő volt. 

Auschwitzban 

halt meg. 

Lány: tébécében 

halt meg az 1940-

es évek első 

felében. 

Nincs adat 

Kovács Bálint 

 

?, ? / Újvidék, 

1930-as évek 

vége  

Festéküzlete 

volt. 

1941-ben, az 

újvidéki 

vérengzés során 

ölték meg 

Fiukat, lányukat, 8 

éves unokájukat 

1941-ben ölték 

meg az újvidéki 

vérengzés során. 

 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Tábor: Becse (Jugoszlávia), Belgrád, Torontálalmás – itt megölték 1941 

októberében.   

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kovács Adolf (Kohnból magyarosított 1896-ban) 

 

Születési hely és idő 

Bácskeresztúr (Bács-Bodrog vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Paragovó [?], Kamenica (Szerém vm.), Pincéd (Bács-Bodrog vm.), Újvidék (Bács-

Bodrog vm.) (kb. a 19/20. század fordulójától) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1914 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Egy időben egy kőbánya vezetője volt. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Mérsékelten vallásos volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Hosszú ideig szolgált, de nincs több 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? 

Apja kétszer házasodott, mindkét házzasságban sok gyermeke volt, második felesége is hozott a házasságba 

gyerekeket, összesen 15-16 gyerek nevelkedett a családban. A nagyapa kivételével mindenki kivándorolt Amerikába, 

talán még a 19. század végén. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Paragovó [?], Kamenica (Szerém vm.), Pincéd (Bács-Bodrog vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1906 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kovács Árpádné (szül. Berger Olga) 

(Házasságkötés: 1912) 

 

Születési hely és idő 

Dalja (Verőce vm. /Horvát-Szlavónország/), 1893 

 

Hol élt még? 

Dalja (Verőce vm. /Horvátország-Szlavónia/), Borovo (Szerém vm., 

/Horvátország-Szlavónia/), Bród (Pozsega vm. /Horvát-Szlavónország/), 

Törökkanizsa (kb. 1919/20-tól) (Jugoszlávia)  

 

Halálozási hely és idő 

Jajinci, 1943 (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Volt péntek esti gyertyagyújtás, kóser háztartást vezetett. (Férje és gyermekei 

házon kívül megették a sertéshúst is.) 

 

Anyanyelv 

Magyar, de németül és szerbül is jól beszélt (a családban magyarul és németül 

beszéltek) 
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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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Becsére, majd Belgrádba hurcolták. Belgrádban először elengedték, majd 1942 

decemberében ismét összeszedték a zsidókat Belgrádban is, és 1943 

februárjában meggyilkolták Jajinciban. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Berger Adolf 

 

Születési hely és idő 

Verbász (Bács-Bodrog vm.), 1862 

 

Hol élt még? 

Baja (középiskolai évek), Bécs (egy egyetemi év), Dalja (Verőce vm. 

/Horvátország-Szlavónia/), Borovo (Szerém vm., /Horvátország-Szlavónia/), 

Szabadka (Jugoszlávia), Újvidék (Jugoszlávia) 

 

Halálozási hely és idő 

Újvidék, 1939 (Jugoszlávia) 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi 

 

Foglalkozás 

Vasúti tisztviselő  

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, minden szombaton elment a zsinagógába, háztartásuk kóser volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, szerb, német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Mint MÁV-alkalmazott 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Hét lánytestvére volt, Szabadkán éltek, majd az első világháború után Újvidékre költözött mindegyikük. 

Mindegyiküket elpusztították. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 

 

Születési hely és idő 

Dalja (Verőce vm. /Horvátország-Szlavónia), 1874 

 

Hol élt még? 

Borovo (Szerém vm., /Horvátország-Szlavónia/), Szabadka (Jugoszlávia), Újvidék 

(Jugoszlávia) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett, rendszeresen járt a zsinagógába. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német, szerb 

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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