
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Jakubovics Izidor 
kb. 1900–1944 

Anya 
 

Jakubovics Izidorné  
(szül. Gottesmann Mária) 

kb. 1900–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Jakubovics 

Ignác 
?–1930 előtt 

Apai 
nagyanya 

 
Jakubovics 

Ignácné 
(szül. ? Hani) 

?–1944 

Gyermekek 
 

Lány  
1948–1970 

Velkei Kálmán  
1951 

Velkei István  
1953  

Házastárs 
 

Velkei Jenő 
1916–1998 

Interjúalany 
 

Velkei Sarolta 
1920 

Testvérek 
Weit Etelka  

(szül. Jakubovics 
Etelka) 

1922 – kb. 1984 
Grünberger Rella  
 (szül. Jakubovics 

Rella) 
1924–? 

Spielmann Ibolya 
(szül. Jakubovics 

Ibolya) 
1926–1944 

Jakubovics Rivka 
1930–1944 

Anyai nagyanya  
 

Gottesmann 
Ferencné 

(szül. Breuer Sári) 
? – 1910-es évek 

Anyai 
nagyapa  

 
Gottesmann 

Ferenc 
?–1944 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Velkei Sarolta (szül. Jakubovics Sarolta) (zsidó név: Sure Fájgele /Fejgele/) 

 

Születési hely és idő 

Munkács, 1920 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári 

 

Foglalkozás 

Kalapos 

 

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

gyermekkorában? 

A nagyapja talán vallásos volt, de az apja és az anyja modern emberek voltak. A 

szombatot, a kóserságot azért betartották, az ünnepeket megtartották: a 

húsvétot (Pészah), a pünkösdöt (Sávuot) és általában a zsidó ünnepeket. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Orosz, cseh, jiddis, német 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz–Birkenau (Lengyelország) (4-5 hónap) 

Munkatábor: Neustadt-Glewe (a ravensbrücki koncentrációs tábor egyik altábora) 

(kb. 8 hónap) 

 

Mit csinált a háború után? 

Először egy kis magán kalapműhelyben dolgozott, aztán az államosítás után rövid 

ideig gyárakban, majd kalapüzletben dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Weit Etelka (szül. Jakubovics Etelka) (zsidó név: Jite Eszter) (Férj: Weit Géza, 

szül. 1914) 

Grünberger Rella (szül. Jakubovics Rella) (zsidó név: Rejzl) (A férj – Grünberger 

Izidor – szabómester volt a háború előtt, önálló szalonnal) 

Spielmann Ibolya (szül. Jakubovics Ibolya) (Férj: Spielmann Lajos, koncentrációs 

táborban halt meg) 

Jakubovics Rivka 

 

Születési hely és idő 

Etelka: Munkács, 1922 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Rella: Munkács, 1924 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Ibolya: Munkács, 1926 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

Rivka: Munkács, 1930 (Első Csehszlovák Köztársaság) 

 

Anyanyelv 

Mindenkinek magyar  

 

Iskolai végzettség 

Etelka: fodrászinas 

Rella: nincs adat 

Ibolya: nincs adat 

Rivka: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Etelka: fodrásznő 

Rella: nincs adat  

Ibolya: nincs adat 

Rivka:  nem dolgozott még 

 

Hol él/élt?  

Etelka: Izrael 

Rella: Izrael 

Ibolya: Munkács 

Rivka: Munkács 
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Hol élt még? 

Etelka: Munkács 

Rella: Munkács 

Ibolya: – 

Rivka:  – 

 

Gyerekek? 

Etelka: László, Miklós (még Munkácson születtek, a háború után), Ágnes 

Rella: Mária 

Ibolya: – 

Rivka:  – 

 

Halálozási hely és idő 

Etelka: Izrael, 1984 körül 

Rella: Izrael, évszám ismeretlen 

Ibolya: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Rivka:  Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Velkei Jenő (Apjának bútorüzeme volt) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1916 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Asztalos 

 

Halálozási hely és idő 

Munkács, 1998 (Ukrajna) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lány 

Velkei Kálmán 

Velkei István 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem vallásosak. Talán leginkább magyarnak tartják magukat.  

 

Születési hely és idő 

Lány: Munkács, 1948 (Szovjetunió) 

Kálmán: Munkács, 1951 (Szovjetunió) 

István: Munkács, 1953 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Mindhárman csak Munkácson éltek. 

 

Iskolai végzettség 

Lány: nincs adat 

Kálmán: szakmunkásképző 

István: szakmunkásképző 

 

Foglalkozás 

Lány: nincs adat 

Kálmán: autószerelő 

István: autószerelő 

 

Halálozási hely és idő 

Lány: Munkács, 1970 (Szovjetunió) 

 

 

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

Kálmán: Eduárd (szül. 1970-es évek), Lena (szül. 1980) 

István: Adrianna (szül. 1986) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Jakubovics Izidor (zsidó név: Szrul) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1900 körül 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Hely ismeretlen, 1944 (koncentrációs tábor) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szobafestő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, modern ember volt, de ünnepeken, szombaton járt a 

zsinagógába. Kóser háztartásban élt, de nem tartotta fontosnak a kóserságot. 

minden reggel imaszíjjal imádkozott. 

 

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? 

Hartmann Szerén 

(szül. Jakubovics 

Szerén) 

Munkács (Bereg 

vm.), 1900-as 

évek /? (a 

holokausztban), 

1940-es évek 

Háztartásbeli 

 

Hartamann 

Izidor, 

fuvarosként 

dolgozott 

(lengyel volt) 

Zoltán és Margit, 

mindketten 

meghaltak a 

holokausztban. 

Ortodoxok voltak. 

Jakubovics Lajos 

(öcs) 

Munkács (Bereg 

vm.), 1900-as 

évek / ? (a 

holokausztban), 

1940-es évek 

Vágóhídon 

dolgozott. 

Nőtlen  Nem voltak. Ortodox volt. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Munkács környéke és orosz front 

Koncentrációs tábor: 1944 (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Jakubovics Ignác (zsidó név: Fisl) 

Csak annyi tudható róla, hogy Munkácson élt, 1920 előtt halt meg, és magyar 

volt az anyanyelve. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Jakubovics Ignácné (szül. ? Hani) 

(zsidó név: Eszter) 

 

Születési hely és idő 

Vásárosnamény (Bereg vm.), évszám ismeretlen  

 

Hol élt még? 

Munkács (ide jött férjhez), Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) (egy gyárban 

dolgozott ott, föltehetően a férje halála után, és nem sokkal 1944 előtt visszatért 

Munkácsra)  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, férje halála után gyári munkás 

 

Mennyire volt vallásos?  

A kóserságot, szombatot tartotta, de nem volt nagyon vallásos. Nem hordott 

parókát, hanem kendőt kötött, mint a parasztasszonyok. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Jakubovics Izidorné (szül. Gottesmann Mária) 

(zsidó név: Mirjám Zejdl) (Házasságkötés: 1919) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), 1900 körül  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli (lánykorában dohánygyári munkásnő) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. Kóser háztartást vezetett, tartotta a szombatot, az ünnepeket. 

Ünnepekkor elment a zsinagógába. Rendszeresen eljárt mikvébe. Eleinte hordott 

parókát, később már nem, és modern öltözéket viselt. 

 

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? 

Gottesmann 

Samu 

Nincs adat Festő és 

villanyszerelő 

Lenke (?) 

 

Két gyermek (az 

egyikük: Ferenc), 

a holokausztban 

meghaltak. 

Ortodoxok voltak. 

Gottesmann 

Lenke (húg) 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), 1900 után 

/ Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Munkácson élt. 

Varrónő 

 

Nem volt férjnél. Nem voltak. Ortodox volt. 

Gottesmann 

Herman 

 

 

Munkács (Bereg 

vm.), ? / 

koncentrációs 

tábor, 1945 

(bombázáskor 

halt meg) 

Brünnben tanult 

mérnöknek, 

majd Munkácson 

élt. 

Mérnök, 

rádiószerelő 

Felesége német 

nő volt, 

kalaposként 

dolgozott 

Munkácson. 

Fiú (Jindra)  Nincs adat 

2 testvér Amerikában 

éltek, nincs más 

adat. 

    

Mermelnstein 

Cecilia – 

féltestvér, az apa 

2. házasságából 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Gottesmann Ferenc (Kb. 50 éves korában újra megházasodott) 

 

Születési hely és idő 

Munkács (Bereg vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Iparos (szobafestő) volt több alkalmazottal. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, tartotta a szombatot, a kóserságot, de nem úgy öltözött, mint a 

vallásos zsidók, nem volt szakálla és pajesza sem.  

 

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? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Gottesmann Ferencné (szül. Breuer Sári) (zsidó név: Háni)  

Annyi tudható róla, hogy Munkácson élt, ott is halt meg az 1910-es években 

gyermekágyban. Vallásos volt. 
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