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Családfa 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Singer László 
1907–1945 

Anya 
 

Singer Lászlóné  
(sz. Illés Erzsébet) 

1908–1958 
 

Apai 
nagyapa 

 
Singer Bernát 

1871–1943 

Apai 
nagyanya 

 
Singer Bernátné 

(sz. Fleischer 
Fáni) 

1867 – 1944 
vagy 1945

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  
Illés Miksáné Illés (Jajtelesz) 

Miksa (sz. Stark Berta) 
1885–1960 1883–1944 

 

Gyermekek 
 

Nem voltak 
 

Testvérek 
 

Nem voltak 

Házastárs 
 Interjúalany 

Kármentő András  
1930 Kármentő Andrásné 

(sz. Singer Éva) 
1937
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kármentő Andrásné (szül. Singer Éva)  

Születési hely és idő 

Budapest, 1937 

Hol élt még? 

– 

Iskolai végzettség 

Színház- és Filmművészeti Főiskola 

Foglalkozás 

Vágó 

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

gyermekkorában? 

Egyáltalán nem voltak vallásosak. 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 
 

Angol 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos házban, majd bujkált Budapesten 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, majd dolgozott. 
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Testvérek 

Nem voltak.
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kármentő András (Házasságkötés: 1961) 

Születési hely és idő 

Bácsborsód (Bács-Bodrog vm.), 1930 

Hol élt még? 

Budapest 

Zsidó származású? 

Nem 

Anyanyelv 

Magyar 

Iskolai végzettség 

Képzőművészeti Főiskola 

Foglalkozás 

Festőművész, grafikus 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs 

 

 

Gyermekek 
Nem voltak. 
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Apa 

 
Teljes név 

Singer László 

Születési hely és idő 

Budapest, 1907 

Hol élt még? 

– 

Halálozási hely és idő 

Donnerskirchen, 1945 (Ausztria) 

Iskolai végzettség 

Elektrotechnikus 

Foglalkozás 

Filmgyári fővilágosító 

 
Mennyire volt vallásos?  

Egyáltalán nem volt vallásos. 1939-ben kikeresztelkedett (evangélikus lett). 

Anyanyelv 

Magyar 

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? 

Singer Gyula 

 

?, ?/?, 1944 

(munkaszolgálat

Iparos Aranka, 1946-

ban meghalt 

Gizike, 1944-ben 

repesz ölte meg 

Nincs adat 
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ban) 

Singer Imre ?, ? / Budapest, 

1970-es évek  

Lakatos Janka Nem volt. Nincs adat 

Kálmán Istvánné 

(szül. Singer 

Manci) 

?, ? / Budapest, 

1970-es évek 

Háztartásbeli Kálmán István, 

könyvvizsgáló, 

túlélte a 

munkaszolgálatot 

Iván (Budapest, 

1925 körül – ?, 

1980-as évek 

eleje; túlélte a bori 

munkaszolgálatot, 

fizikus lett, 

Szegeden élt, egy 

lánya van) 

Nem voltak 

vallásosak. 

?-né (szül. 

Singer Ilus) 

Budapest, 1905 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Újpesten éltek. 

Háztartásbeli Textilkereskedő, 

Újpesten volt 

boltja. 

Nem volt gyerek. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Erdély, majd Magyarország, Donnerskirchen (ott meghalt) 
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Apai nagyapa 

 
 
Teljes név 

Singer Bernát 

Születési hely és idő 

Felvidék (Magyarország), 1871 

Hol élt még? 

Budapest 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1943 

 

Iskolai végzettség 

6 elemi+tanonciskola (kovácsmester) 

 

Foglalkozás 

Kovácsmester, szatócs, kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt (neológ) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

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. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Singer Bernátné (szül. Fleischer Fáni) (Házasságkötés: 1895 körül) 

(Apa molnár volt.) 

 

Születési hely és idő 

Dunaföldvár (Tolna vm.), 1867 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 vagy 1945 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos 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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Négy 

lánytestvére volt. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Budapest. (Ott halt éhen.) 
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Anya 

 
Teljes név 

Singer Lászlóné (szül. Illés Erzsébet) (Házasságkötés: 1933) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1908 

 

Hol élt még? 

Budapest (1928-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1958 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi (valószínűleg felső kereskedelmi) 

 

Foglalkozás 

Gyors- és gépírónő, szinházi titkár 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. (1939-ben kikeresztelkedett. Evangélikus lett.) 

 

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? 

Illés Béla 

 

Eger (Heves 

vm.), 1910 / 

Budapest, 1989 

A háború 

előtt: 

nyomdász, a 

háború után: 

külkereskedő 

Nem volt. Nem volt. Nem volt vallásos. 

Illés György 

 

 

Eger (Heves 

vm.), 1914 / 

Budapest, 2006 

Munkaszolgálato

sként ott volt a 

Don-kanyarban, 

majd mint 

munkaszolgálato

st Mauthausenba 

hurcolták, ott 

szabadult föl 

1945 májusában. 

Filmoperatőr 

és főiskolai 

tanár 

Dukes Eleonóra Dorottya Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, bujkálás (Budapest) 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Illés Miksa (Jajtelesz/Jeiteles Miksáról magyarosított 1906-ban.) 

(Apa: Jajtelesz/Jeiteles Éliás, anya: Lang Fáni, 1939-ben halt meg) 

Születési hely és idő 

Tarnalelesz (Heves vm.), 1883 

Hol élt még? 

Eger (20. sz. elejétől), Budapest (1928-tól) 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1944 

Iskolai végzettség 

6 elemi+tanoncsiskola (szabómester) 

Foglalkozás 

Úri szabó 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, ünnepekkor, szombaton templomba ment. 

Anyanyelv 

Magyar 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

I. világháború 

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? 

Jajtelesz/Jeiteles 

Vilmos 

 

Tarnalelesz 

(Heves vm.), ? / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 
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?-né (szül. 

Jajtelesz/Jeiteles 

Margit) 

 

Tarnalelesz 

(Heves vm.), ? / 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Lili (Izraelben él) Nincs adat 

?-né (szül. 

Jajtelesz/Jeiteles 

Vilma) 

 

Tarnalelesz 

(Heves vm.), ? / 

Auschwitz,  1944 

(Lengyelország)  

Nincs adat Szatócs Eli,  

Vali 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest, a nyilasok belelőtték a  Dunába. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Illés Miksáné (szül. Stark Berta) (Házasságkötés: 1907) 

(Apja Stark Sámuel fuvaros volt, 1933-ban halt meg.) 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1885 

Hol élt még? 

Budapest 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1960 

Iskolai végzettség 

6 elemi 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt. 

Anyanyelv 

Magyar 

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? 

Stark Zsiga 

 

Eger (Heves 

vm.), ? / ?, ? 

Nincs adat Ilonka Két lány – az 

1900-as évek 

elején születtek 

(Az egyik egy 

ékszerész felesége 

lett, volt egy 

Nincs adat 
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lányuk, 

mindhárman 

elpusztultak 

Auschwitzban.) 

Tibor – 1914 körül 

született, túlélte a 

mauthauseni 

koncentrációs 

tábort. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház, bujkálás Budapesten 

 Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 
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