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Apa

Galpert Ósiás 
1896 – 1944

Anya

Galpert Piroska 
(szül. Kallus Piroska)

1894–1944

Apai nagyapa

Galpert Pinkász
1871–1936

Apai nagyanya

Galpert  Pinkászné
(szül. ? Lea)

1870-es évek – 1937

Anyai 
nagyapa 

Kallus Áron
1860-as évek –  

1914

Anyai nagyanya 

Kallus Áronné
(szül. ? Lea)

1870-es évek –  
1941

Gyermekek

Pjotr Galpert 
1951

Jurij Galpert 
1955

Testvérek

Weisgarten Olga
(szül. Galpert Olga)

1920
Stein Ibolya

(szül. Galpert Ibolya)
1925 

Családfa

Interjúalany

Galpert Ernő 
1923

Házastárs

Galpert Tilda
(szül. Ackermann Tilda)

1923
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Teljes név

Galpert Ernő (Arnust / Erneszt) (zsidó név: Áron)

Születési hely és idő

Munkács, 1923 (Első Csehszlovák Köztársaság)

Hol élt még?

Ungvár (1947 óta)

Iskolai végzettség

A háború előtt: polgári iskola

A háború után: főiskola (Odesszai Gépészeti Főiskola, gépész kar, levelező 

tagozat)

Foglalkozás

A háború előtt: lakatostanonc, majd gépész egy gyárban

A háború után: műszaki igazgatóhelyettes, majd főmérnök egy gyárban

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

gyermekkorában?

Apja haszid volt. A szülők nagyon vallásosak voltak. Apja minden nap járt 

zsinagógába, és imádkozott otthon, nagy szakállat és pajeszt viselt, otthon kipát 

hordott, az utcán pedig kerek fekete kalapot, hosszú kaftánt. Sábeszkor és az 

ünnepnapokon strámlit vett fel. Anyja parókát hordott. Otthon megtartották a 

sábeszt, megünnepeltek minden zsidó ünnepet, kóser volt a háztartás. Galpert 

Ernő hároméves korától héderbe járt. A szülők minden gyereküket vallásos 

embernek nevelték, betartatták velük a zsidó hagyományokat. 

Anyanyelv

Jiddis

Az interjúalany és családja
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Milyen egyéb nyelveken beszél?

Cseh, szlovák, héber, magyar, német, orosz, ukrán

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Vörös Hadsereg, 1945–1947 (sorkatona) 

Hol volt a holokauszt idején?

Munkaszolgálat: Magyarország és Ausztria területén (1944–1945)

Munkatábor: valahol az osztrák–magyar határ mellett. 

Mit csinált a háború után?

Ungváron élt, tanult, dolgozott, családot alapított.
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Testvérek

Teljes név

Weisgarten Olga (szül. Galpert Olga) (zsidó név: Frima)

Jona Stein (szül. Galpert Ibolya) (zsidó név: Tojbe)

Születési hely és idő

Olga: Munkács, 1920 (Első Csehszlovák Köztársaság) (Férj: Nuchim Weisgarten, 

szintén munkácsi.)

Jona: Munkács, 1925 (Első Csehszlovák Köztársaság)

Anyanyelv

Mindkettő: jiddis

Iskolai végzettség

Mindkét testvér a cseh polgári iskola négy osztályát végezte el az elemi iskola 

négy osztálya után.

Foglalkozás

Olga: könyvelő

Jona: háztartásbeli

Hol él/élt? 

Mindkét testvér: Haifa (Izrael)

(Mindkét testvér a gross-roseni koncentrációs tábor egyik altáborába, 

Reichenbachba került Auschwitzból.)

Hol élt még?

Mindkét testvér: Karlovy Vary (Csehszlovákia)

Gyerekek?

Olga: S. Weisgarten (1949), egyetemi tanár (informatika)

Jona: Margalit ? (szül. Stein) (1950), Érit ? (szül. Stein) (1954)
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Házastárs

Teljes név

Galpert Tilda (szül. Ackermann Tilda) (zsidó név: Tojbe) (Házasságkötés: 1947)

Születési hely és idő

Munkács, 1923 (Első Csehszlovák Köztársaság)

Hol élt még?

Ungvár (1945-től)

Zsidó származású?

Igen (Apját 1937-ben megölte egy zavarodott haszid, mert egyik lánya egy nem 

zsidóhoz ment férjhez, és ezzel szégyent hozott a haszid közösségre. Tilda a 

gross-roseni koncentrációs tábor egyik altáborába, Reichenbachba került 

Auschwitzból.)

Anyanyelv

Jiddis

Iskolai végzettség

Középiskola (érettségi esti tagozaton a háború után)

Foglalkozás

A háború előtt: papírgyári munkás

A háború után: tisztviselő a megyei tanács végrehajtó bizottságában 

(élelmezésügyi osztályon)

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
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Weisz Margit (szül. Ackermann Margit) (zsidó név: Gitl): Munkács (Bereg vm.), 

1909 – Auschwitz, 1944 (Lengyelország). Fordító, ügyvéd volt, Munkácson élt. 

Egy fia született, Alekszander, aki az anyjával együtt halt meg Auschwitzban. 

Felnőtt korában Margit már nem volt vallásos, de megtartotta a zsidó ünnepeket. 

Férje 1938-ban a Szovjetunióba ment, nem tudni, mi lett vele.

Ackermann Dávid: Munkács (Bereg vm.), 1911 – ?, 1942. Munkaszolgálatban 

halt meg, halálának pontos helye ismeretlen. Munkácson élt, borász volt. 

Ackermann Fülöp (zsidó név: Fisl): Munkács (Bereg vm.), 1912 – Ungvár, 1987 

(Szovjetunió). A háború alatt a Csehszlovák Zászlóalj katonájaként harcolt. 

Mérnök volt, két gyermeke született. 

Borkanyuk, Szeréna (szül. Ackermann Szeréna) (zsidó név: Szúra): Munkács 

(Bereg vm.),  1914 – Ungvár, 1971 (Szovjetunió). Pártmunkás volt. Két 

gyermeke született. Férje nem volt zsidó, ezért Szerénát az anyja kitagadta a 

családból. Borkanyuk kommunista képviselő volt a csehszlovák parlamentben. 

Mindketten a Szovjetunióba távoztak 1938 előtt.

Ackermann Hugó (zsidó név: Hers): Munkács (Bereg vm.), 1916 – ?, 1942. 

Munkaszolgálatban halt meg, halálának pontos helye ismeretlen.

Ackermann Áron: Munkács (Bereg vm.), 1918 – ? (Gulag), 1943 (Szovjetunió). 

Üvegcsiszoló műhelyben dolgozott, nem volt házas.

Ackermann Sámuel (zsidó név: Smil): Munkács (Bereg vm.), 1925 – Auschwitz, 

1944 (Lengyelország).



7

Gyermekek

Teljes név

Pjotr Galpert (zsidó név: Pinkász)

Jurij Galpert (zsidó név: Ézsaiás) 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?

Mindkét fiúnak megtanították a zsidó ünnepeket és hagyományokat, de az 

ünnepeket nem ülték meg otthon. Ennek ellenére, mindkét fiú zsidónak tartja 

magát, bár nem zsidó lányt vettek feleségül.

Születési hely és idő

Pjotr: Ungvár, 1951 (Szovjetunió)

Jurij: Ungvár, 1955 (Szovjetunió)

Hol élt még?

Pjotr: Leningrád (egyetemi tanulmányok, 1970-es évek első fele), Frankfurt-am-

Main (Németország) (1990-es évek óta)

Jurij: Lvov (egyetemi tanulmányok, 1970-es évek vége, 1980-as évek eleje)

Iskolai végzettség

Pjotr: egyetem (műegyetem, Leningrád, mérnök-fizikus kar)

Jurij: egyetem (műegyetem , Lvov, villamosmérnöki kar)

Foglalkozás

Pjotr: mérnök (a Siemens cégnél dolgozik)

Jurij: a Heszed regionális igazgatója Ungváron

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

Pjotr: –

Jurij: egy fia van, Filip (1976), aki 1994 óta Izraelben él, 2003-ban ötödéves a 

netanjai orvosi egyetemen.
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Teljes név

Galpert Ósiás (zsidó név: Jesuá) 

Születési hely és idő

Alsóverecke (Bereg vm.), 1896

Hol élt még?

Munkács (kb. 1900-tól)

Halálozási hely és idő

Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség

Jesiva (Nyitra /Nyitra vm./)

Foglalkozás

Szatócs

Mennyire volt vallásos? 

Haszid volt. Követte a haszid zsidó hagyományokat. Minden nap járt zsinagógába, 

otthon imádkozott. Nagy szakálla és pajesza volt. Otthon kipát viselt, az utcán 

kerek fekete kalapot, hosszú kaftánt. Sábeszkor és az ünnepnapokon strámlit 

hordott. Otthon megtartotta a sábeszt, megünnepelt minden zsidó ünnepet, kóser 

háztartást vezettek.  

Apa



9

Anyanyelv

Jiddis

Melyik hadseregben szolgált és mikor?

Magyar honvédség, frontszolgálat az I. világháborúban, majd hadifogolytábor 

Oroszországban 1914–1918 között.

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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

Galpert ? (báty) Alsóverecke 

(Bereg vm.), 

1896 előtt / ?, ? 

Bogotában 

(Kolumbia) élt.  

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Galpert Mojse 

(báty)

Alsóverecke 

(Bereg vm.),  

1896 előtt / 

Nagymihályon 

élt, valószínűleg 

koncentrációs 

táborban halt 

meg 1941 körül. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Galpert ? 

(nővér)  

Alsóverecke 

(Bereg vmm),  

1896 előtt / ?, ?

A családjával 

Svájcban élt, 

még a második 

világháború 

előtt vándorolt 

ki..

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat
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Galpert Jankel

(báty)

Alsóverecke 

(Bereg vmm),  

1896 előtt  / 

Izrael, ?

Az 1920-as 

években 

vándorolt ki.

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Galpert Berl Alsóverecke 

(Bereg vm.),  

1896 előtt / 

Izrael, ? 

Az 1920-as 

években 

vándorolt ki.

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Galpert Jidl 

(öcs)

Alsóverecke 

(Bereg vm.), 

1896 után / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)

Zsidó 

temetkezési 

vállalatnál 

dolgozott.

Galpert ? (szül. 

Katz ?), zsidó,  

Huszton 

született és 

Auschwitzban 

(Lengyelország) 

halt meg 1944-

ben.

Nincs adat Követte a zsidó 

hagyományokat, 

haszid volt, minden 

nap járt 

zsinagógába, 

megtartotta otthon a 

sábeszt és a zsidó 

ünnepeket, 

betartotta a 

kásrutot.

Galpert ? (húg) Alsóverecke 

(Bereg vm.),  

1896 után / ?, ?

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Munkaszolgálat: Magyarország (1941–1942)

Gettó: Munkács (1944)

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Teljes név

Galpert Pinkász

Születési hely és idő

Alsóverecke (Bereg vm.), 1871

Hol élt még?

Munkács (kb. 1900–1936)

Halálozási hely és idő

Munkács, 1936 (Első Csehszlovák Köztársaság)

Iskolai végzettség

Jesiva

Foglalkozás

Munkácsi zsidó temetkezési vállalat (Hevra Kadisa)

Mennyire volt vallásos? 

Haszid volt. Követte a zsidó hagyományokat, minden nap járt a zsinagógába, 

otthon imádkozott. Nagy szakálla és pajesza volt. Otthon kipát viselt, az utcán 

pedig kerek fekete kalapot, hosszú kaftánt. Sábeszkor és az ünnepnapokon 

strámlit viselt. Otthon megtartotta a sábeszt, megünnepelte az összes zsidó 

ünnepet, tartotta a kásrutot. 

Apai nagyapa
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Anyanyelv

Jiddis

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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.
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Teljes név

Galpert Pinkászné (szül. ? Lea)

Születési hely és idő

Hely ismeretlen, 1870-es évek

Hol élt még?

Alsóverecke (kb. 1900-ig), Munkács (kb. 1900–1937)

Halálozási hely és idő

Munkács, 1937 (Első Csehszlovák Köztársaság)

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Vallásos volt. Követte a zsidó hagyományokat, otthon megtartotta a sábeszt és a 

zsidó ünnepeket, kóser háztartást vezetett. Fekete kendőt viselt. 

Anyanyelv

Jiddis

Apai nagyanya
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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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.
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Teljes név

Galpert Piroska (szül. Kallus Piroska) (zsidó név: Perl) (Házasságkötés: 1919)

Születési hely és idő

Munkács (Bereg vm.), 1894

Hol élt még?

–

Halálozási hely és idő

Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség

Négy elemi

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Vallásos volt. Követte a zsidó hagyományokat, tartotta a sábeszt és a zsidó 

ünnepeket, kóser háztartást vezetett. Sötét, zárt ruhákat hordott, parókát viselt. 

Anyanyelv

Jiddis

Anya
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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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?
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?-né (szül. 

Kallus Hendl) 

(húg)

Munkács (Bereg 

vm.), 1894 

után / 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm.), 

1940 

(betegség)

Nagyszőlősön 

éltek.

Háztartásbeli Nincs adat (1) lány: 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm), 

1910-20-as évek, 

kiskorában 

meghalt.

(2) Szúra: 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm), 

1910-20-as 

évek / ?, ?, két 

gyerek (az egyik 

Izraelben élt, a 

másik 

Kanadában).

(3) Áron: 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm), 

1920-as évek / 

Izrael, 1980-as 

évek (túlélte a 

koncentrációs 

tábort)

(4) Jankel: 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm), 

1920-as évek / 

Izrael, ? (túlélte a 

koncentrációs 

tábort) 

(5) lány: 

Nagyszőlős 

(Ugocsa vm), 

1920-as évek / 

Budapest, 1970-

es évek

Hendl vallásos volt, 

követte a zsidó 

hagyományokat, 

megtartotta a 

sábeszt és a zsidó 

ünnepeket, kóser 

háztartást vezettek.
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Kallus Jankel 

(öcs)

Munkács (Bereg 

vm.),  1894 

után / Munkács 

(Bereg vm.), a 

második 

világháború 

idején, 1944 

előtt

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Kallus Nuchim 

(öcs)

Munkács (Bereg 

vm.),  1894 

után / Munkács 

(Bereg vm.), 

1914 

(valószínűleg 

inkább 1918, 

mert 

spanyolnáthába

n halt meg)

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Gettó: Munkács

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 
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Teljes név

Kallus Áron

Születési hely és idő

Hely ismeretlen, 1860-as évek

Hol élt még?

Munkács (Bereg vm.) (az 1890-es évek elejétől)

Halálozási hely és idő

Munkács (Bereg vm.), 1914 (Valószínűleg inkább 1918 körül, mert 

spanyolnáthában halt meg.)

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Üveges

Mennyire volt vallásos? 

Vallásos volt. Követte a zsidó hagyományokat, járt zsinagógába. Otthon 

megtartotta a sábeszt, megünnepelt minden zsidó ünnepet, kóser háztartást 

vezetett. 

Anyanyelv

Jiddis

Anyai nagyapa
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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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.
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Teljes név

Kallus Áronné (szül. ? Lea)

(Férje halála után, 1920 körül újra férjhez ment egy özvegyemberhez, aki sakter 

volt.)

Születési hely és idő

Kárpátalja (település ismeretlen), 1870-es évek

Hol élt még?

Munkács (1890-es évek elejétől), Nagymihály (második házasságában, az 1920-

as évektől) 

Halálozási hely és idő

Auschwitz, 1941 (Lengyelország) (az önálló Szlovákiából deportálták)

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos? 

Vallásos volt. Követte a zsidó hagyományokat, megtartotta a sábeszt és a zsidó 

ünnepeket, kóser háztartást vezetett. Fekete kendőt viselt.  

Anyanyelv

Jiddis

Anyai nagyanya
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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 adataiGyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)


