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1886–1944 

 

Anya 
 

Singer Kálmánné 
(szül. Halegerter Hanna) 
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Singer Jákob 

1860-as évek–
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1860-as évek–
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1924 

Interjúalany 
 

Singer Henrik 
1914 

Testvérek 
 

?-né 
(szül. Singer Helén) 

1912–1944 
Singer Leopold  

1918–1944 

Gyermekek 
 

Singer Kálmán 
1947  

Goldman ?-né (szül. Singer Jelena) 
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Anyai 
nagyanya  

 
Halegerter Jákobné 
(szül. König Záli) 
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1907 

 

Anyai 
nagyapa  

 
Halegerter Jákob 
1860-as évek–

1914  
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Singer Henrik (zsidó név: Cháim) 

 

Születési hely és idő 

Nagyberezna (Ung vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Zborovice (?) (1928–1930, tanulás); Ungvár (1946 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (valószínűleg elemi iskola Csehszlovákiában + szakma) 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos családban nőtt fel, ahol megtartottak minden zsidó előírást és szabályt, 

zsinagógába jártak, és kóserül étkeztek.  

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Cseh, magyar, német, orosz, ukrán 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1936–1939: csehszlovák hadsereg 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Ukrajna (1941–1942) 

Hadifogolytábor: Uszmany, Voronyezs (Szovjetunió) (1942–1946) 

 

Mit csinált a háború után? 

Ungváron élt, megházasodott, és szabóként dolgozott. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

?-né (szül. Singer Helén) (zsidó név: Haja) (Házasságkötés: 1934) 

Singer Leopold (zsidó név: Lejb) 

 

Születési hely és idő 

Helén: Nagyberezna (Ung vm.), 1912 

Leopold: Nagyberezna (Ung vm.), 1918 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: jiddis 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: nincs adat (valószínűleg elemi iskola) 

 

Foglalkozás 

Helén: háztartásbeli 

Leopold: szabó 

 

Hol él/élt?  

Helén: Ungvár (1934-től) 

Leopold: nincs adat 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Helén: fiú (1937 – szüleivel együtt pusztult el Auschwitzban, 1944-ben) 

Leopold: – 

 

Halálozási hely és idő 

Mindketten: Auschwitz, 1944 (Lengyelország)  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Singer Hermanné (szül. Belinszkaja, Szofija) (Házasságkötés: 1946) 

 

Születési hely és idő 

Voronyezs, 1924 (Szovjetunió /Orosz SZSZK/) 

 

Hol élt még? 

Ungvár (1946 óta) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Orosz 

 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, majd 1956-tól gyári munkás 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

6 testvér, nincs több adat  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Singer Kálmán  

Goldman ?-né (szül. Singer Jelena) (zsidó név: Haja) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Mindkettőt zsidónak nevelték, és ők is zsidónak tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Kálmán: Ungvár, 1947 (Szovjetunió) 

Jelena: Ungvár, 1949 (Szovjetunió) 

 

Hol élt még? 

Kálmán: Jeruzsálem (Izrael – 1996-ban telepedett le Izraelben a családjával 

együtt) 

 

Iskolai végzettség 

Ukrán nyelvű középiskolát végeztek mindketten.  

 

Foglalkozás 

Kálmán: taxisofőr (Ungváron fényképész volt.) 

Jelena: gyári munkás volt, 1999 óta szociális munkás a Heszedben  

 

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

Kálmán: Singer Dimitrij (szül. 1982, az izraeli hadseregben szolgál) 

Jelena: Goldman Edvárd (szül. 1976, Izraelben él és dolgozik, házas, egy fia van, 

Dániel, aki 1995-ben született) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Singer Kálmán 

 

 

Születési hely és idő 

Turjaremete (Ung vm.), 1886 

 

Hol élt még? 

Nagyberezna (Ung vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Héder 

 

Foglalkozás 

Sírkőfaragó, üveges és képkeretező 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartotta a zsidó ünnepeket, előírásokat, a kóserség szabályait. 

Otthon naponta imádkozott, szombatonként eljárt a zsinagógába. Szakállt viselt, 

pajesza nem volt. Otthon kipát hordott, és csak kalapban lépett az utcára. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Két fiútestvére az Egyesült Államokba vándorolt ki a 20. sz. elején. Nincs több adat.  

Klein ?-né (szül. 

Singer ?) 

Nincs adat Háztartásbeli Zsidó 

származású 

Lány, Izraelben él. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Singer Jákob  

Csak annyi tudható róla, hogy Turjaremetén (Ung. vm.) született az 1860-as 

években, és ugyanott halt meg az 1900-as években. Jiddis anyanyelvű vallásos 

ember volt. 

 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Singer Jákobné? (szül. ?) 

Csak annyi tudható róla, hogy Turjaremetén (Ung. vm.) született az 1860-as 

években, és ugyanott halt meg az 1900-as években. Jiddis anyanyelvű volt, 

vallásos. 
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Anya 

 
Teljes név 

Singer Kálmánné (szül. Halegerter Hanna) (Házasságkötés: 1910) 

 

Születési hely és idő 

Nagyberezna (Ukrajna), 1886 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944  (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, megtartott minden zsidó szabályt és előírást. Követte a kóserság 

szabályait. Kendőt hordott. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

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? 

Nővér  Nagyberezna 

(Ung vm.) / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Nincs adat Cipész 

Auschwitzban 

halt meg, 1944-

ben  

Nincs adat Nincs adat 

Volt még több leánytestvére is, de nincs több adat. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Halegerter Jákob 

Nagybereznán (Ung vm.) született az 1860-as években, ugyanott halt meg 1914-

ben, iparos volt, vallásos, jiddis anyanyelvű. 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Halegerter Jákobné (szül. König Záli) 

Nagybereznán (Ung vm.) született az 1860-as években, ugyanott halt meg 1907-

ben, háztartásbeli volt, vallásos, jiddis anyanyelvű. 
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