
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Dr. Kádár (Kohn) József 
1890–1944 

Anya 
 

Dr. Kádár Józsefné 
Ornstein Margit 

1892–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Kohn Jakab 
? – 1930-as 

évek 

Apai nagyanya 
 

Kohn Jakabné (szül. 
Spitz Róza) 

?–1890 
Kohn Jakabné  
(szül. Ornstein 

Hermina) 
? – 1930-as évek 

Gyermekek 
 

Kádár Mihály 
1949 

Kádár István 
1952 

Házastárs 
 

Kádár Pálné 
(szül. Moskovits 

Magdolna) 
1924–1986 
Kádár Pálné 

(szül. ?) 
?–? 

Kádár Pálné 
(szül. Dénes Irma) 

1931

Interjúalany 
 

Kádár Pál 
1923 

Testvérek 
 

Kádár Lajos  
1918–1943  

Kádár Sándor 
1920–1990 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Ornstein Mórné  

(szül. Grósz 
Hermina) 

? – 1929/30 

Anyai 
nagyapa  

 
Ornstein Mór 
? – 1938/39 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kádár Pál 

 

Születési hely és idő 

Vállaj (Szabolcs vm.), 1923 

 

Hol élt még? 

Debrecen (Hajdú vm.) (1933–1939, gimnáziumi évek, majd 1942–43, Budapest 

(1939–1942, inasévek, majd 1943 óta)  

 

Iskolai végzettség 

Háború előtt: gimnázium (az utolsó 2 osztály magánúton) és órástanoncság 

Háború után: orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Orvos (1951–56 között csapatorvos, 1956. január–november között kutatóorvos, 

1956 végétől 1961-ig belgyógyász, 1961–1963/64 parancsnokhelyettes a Tiszti 

Kórházban, 1963/64 – a néphadsereg egyik intézetében munka-egészségüggyel 

foglalkozott, 1972-ben parancsnok lett, majd a hadsereg KÖJÁL-parancsnoka, 

majd közegészségügyi-járványügyi főszakorvos volt 1988-as nyugdíjazásáig) 

 

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

gyermekkorában? 

Édesanyja „hívő volt, de nem vallásos“. Édesapja ateista volt, nem volt vallásos. 

A három fiúgyerek sem volt vallásos. Tudták és nem tagadták, hogy zsidók. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Olvas angolul és németül. 

 2



 3

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg (1950–1988) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A Mosonyi utcai toloncházból Auschwitzba deportálták (Lengyelország) (1944. 

május 1. körül, 1 napot töltött itt), majd Wüstegiersdorf-Blumenauba, a gross-

roseni koncentrációs tábor altáborába szállították (1944. május – 1945. január). 

1945. január végén innen gyalogmenetben vitték Trautenauba (Trutnov), majd 

vonaton a flossenburgi koncentrációs táborba. 1945 márciusában Regensburgba 

került, ahol a pályaudvar helyreállításán dolgozott 3-4 héten keresztűl. Ezt 

követően gyalogmenetben Ausztria felé irányították SS kísérettel. Mintegy 8 napi 

halálmenet után 1945. május 1-jén szabadult fel Laufenben. 

 

Mit csinált a háború után? 

Elvégezte az orvosi egyetemet Budapesten, majd a néphadsereghez került 

csapatorovosként. Később közegészségügyi és járványügyi területen dolgozott 

különböző beosztásokban a nyugdíjazásáig. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kádár Lajos 

Kádár Sándor 

 

Születési hely és idő 

Lajos: Debrecen (Hajdú vm.), 1918 

Sándor: Debrecen (Hajdú vm.), 1920 

 

Anyanyelv 

Mindkettejüknek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Lajos: érettségi 

Sándor: érettségi, kertészeti szakiskolába [?] járt, de származása miatt kitették. 

 

Foglalkozás 

Lajos: idegen nyelvi levelezőként dolgozott Budapesten, majd a zsidótörvények 

után Vállajon, a községházán valamilyen bujtatott tisztviselői állása volt. 

Sándor: kertész 

 

Hol él/élt?  

Lajos: Vállaj, Budapest, Vállaj 

Sándor: Budapest 

 

Hol élt még? 

Lajos: Debrecen (gimnáziumi évek) 

Sándor: Debrecen (gimnáziumi évek, majd a háború után), Vállaj (uradalmi 

kertész volt) 

 

Gyerekek? 

Lajos: – 

Sándor: – 
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Halálozási hely és idő 

Lajos: Dorosics, 1943 (Szovjetunió /Ukrajna/) 

Sándor: Budapest, 1990 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kádár Pálné (szül. Moskovits Magdolna) (Házasságkötés: 1945, válás: 1972) 

Kádár Pálné (szül: ?) (Házasságkötés: 1973/4 körül; válás: 1990-es évek eleje)  

Kádár Pálné (szül. Dénes Irma) (Házasságkötés: 1990-es évek eleje) 

 

Születési hely és idő 

Magdolna: Budapest, 1924 

?: nincs adat 

Irma: Budapest, 1931 

 

Hol élt még? 

Magdolna: – 

?: nincs adat 

Irma: – 

 

Zsidó származású? 

Magdolna: igen 

?: nincs adat  

Irma: nem 

 

Anyanyelv 

Magdolna: magyar  

?: nincs adat  

Irma: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Magdolna: polgári iskola (a háború után óvónői tanfolyamot végzett) 

?: nincs adat 

Irma: ápolónői tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Magdolna: a háború előtt varrónő, a háború után óvónő 

?: nyelvtanár 

Irma: ápolónő 

 

Halálozási hely és idő 

Magdolna: Budapest, 1986 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Magdolna: fiú, Budapest, mérnök 

?: nincs adat 

Irma: nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kádár Mihály 

Kádár István 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

A gyerekek nem kaptak vallásos nevelést, de tudják, hova tartoznak. Egyikük 

felesége sem zsidó származású. 

 

Születési hely és idő 

Mihály: Budapest, 1949 

István: Budapest, 1952 

 

Hol élt még? 

Mindketten Budapesten éltek és élnek. 

 

Iskolai végzettség 

Mihály: orvosi egyetem 

István: érettségi + nyomdász szakmunkásképző 

 

Foglalkozás 

Mihály: orvos-bakteriológus 

István: nyomdász 

 

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

Mihály: Zoltán (fizikus); Tamás (egyetemista) 

István: – 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Dr. Kádár  József (Kohnról magyarosított 1908/10 körül) 

 

Születési hely és idő 

Bihardiószeg (Bihar vm.), 1890 

 

Hol élt még? 

Debrecen (Hajdú vm.), Budapest (egyetemi évek), Vállaj (Szatmár vm.) (1919–

1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Körorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de amikor a háború előtt javasolták neki, hogy térjen ki, 

visszautasította. 

 

Anyanyelv 

Magyar (olvasott, beszélt németül és franciául) 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A k. u. k. hadseregben, majd a honvédségnél volt orvos. Olasz hadifogságban is 

volt az I. világháborúban. 

A Magyar Királyi Honvédségnél is szolgált főhadnagyként 1938-ban, a felvidéki 

bevonuláskor. 

 

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? 

Forgács Ödönné  

(szül. Kohn 

Hermina) 

 

Bihardiószeg 

(Bihar vm.), 

1888 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország)  

 

Debrecenben 

éltek.  

Háztartásbeli 

 

Forgács Ödön (?, 

? / Auschwitz, 

1944 

[Lengyelország]) 

Egy fiú és egy 

lány, mindkettő 

illegális 

kommunista volt a 

háború előtt, a fiú 

a 

munkaszolgálatban 

meghalt, a lány a 

háború után párt- 

vagy állami 

funkciót töltött be.  

Vallásosak voltak. 

Kádár (Kohn) 

Magda 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

született.) 

 

Debrecen (Hajdú 

vm.), 1890-es 

évek / Izrael, ?  

A háború után 

alijázott. 

Nincs adat A férje 

keresztény volt, 

de együtt 

vándoroltak ki 

Palesztinába. 

Nincs adat Nem volt vallásos. 

Kádár (Kohn) 

Dezső 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

született.) 

 

Debrecen (Hajdú 

vm.), 1890-es 

évek / Izrael, ?  

A háború után 

alijázott. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 

Kádár (Kohn) 

Zoltán 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

Debrecen (Hajdú 

vm.), 1890-es 

évek / Izrael, ?  

1936/37 körül 

alijázott. 

Vízvezeték-

szerelő 

Nincs adat Nincs adat Nem volt vallásos. 
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született.) 

 

? ?-né (szül. 

Kádár [Kohn] 

Ágnes) 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

született.) 

 

Debrecen (Hajdú 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Debrecenben 

éltek. 

Nincs adat A férje tisztviselő 

volt, túlélte a 

háborút és 

újranősült. 

Budapesten élt 

haláláig. 

Egy gyermek, 

koncentrációs 

táborban halt meg. 

Nem volt vallásos. 

Kádár (Kohn) 

Ödön 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

született.) 

 

Debrecen (Hajdú 

vm.), 1890-es 

évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Debrecen mellett 

élt, az ún. 

Téglavetőnél. 

Szatócs 

 

Nincs adat 2 fiú, Kádár Imre a 

háború után 

cionistaként sok 

zsidót segített ki 

Magyarországról 

Palesztinába, majd 

ő is alijázott. A 

másik fiú 

Budapesten él. 

Nem volt vallásos. 

Kuti Jenőné 

(szül. Kádár 

[Kohn] Margit) 

(Féltestvér, apja 

második 

házasságából 

született.) 

Debrecen (Hajdú 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Debrecenben 

éltek. 

Nincs adat Kuti Jenő (?, ? / 

Auschwitz, 1944 

[Lengyelország])

: ügyvéd és 

újságíró volt 

Debrecenben. 

Kuti Zsigmond: 

Ukrajnában halt 

meg 

munkaszolgálatosk

ént. 

Kuti Nani: 

Izraelben él 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

 

 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szatmárnémeti 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 



 

 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kohn Jakab 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Bihardiószeg (Bihar vm.), Debrecen (Hajdú vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1930-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos emberek voltak, sőt a családi hagyomány szerint jeles talmudista volt, 

foglalkozott a szatócsbolt mellett vallási dolgokkal is. A nagyszülők kóser 

háztartást vezettek. 

 

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      

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza) (Házasságkötés: 1880-as évek) 

Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) (Az anyai nagyapa testvére) 

(Házasságkötés: 1890/1) 

 

Születési hely és idő 

Róza: nincs adat 

Hermina: nincs adat 

 

Hol élt még? 

Róza:Bihardiószeg (Bihar vm.) 

Hermina: Debrecen (Hajdú vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Róza: Bihardiószeg (Bihar vm.), 1890 

Hermina: Debrecen, 1930-as évek 

 

Iskolai végzettség 

Róza: nincs adat 

Hermina: nincs adat 

 

Foglalkozás 

Róza: nincs adat 

Hermina: háztartásbeli, ill. ő vezette férje betegsége idején a szatócsboltot 

 

Mennyire volt vallásos?  

Róza: nincs adat 

Hermina: vallásos volt, kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

Róza: nincs adat 

Hermina: 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? 

Róza: nincs adat 

Hermina: nincs 

adat 

     

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Dr. Kádár Józsefné (szül. Ornstein Margit) (Házasságkötés: 1916) 

(Az ő apja és a férje mostohaanyja testvérek voltak, tehát ő formailag a férje 

unokatestvére volt.) 

 

Születési hely és idő 

Karcag (Szolnok vm.), 1892  

 

Hol élt még? 

Debrecen (Hajdú vm.), Vállaj (Szatmár vm.) (1919–1944) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos a vallás értelmében, de hívő volt. Péntek este gyertyát 

gyújtott, imádkozott, a nagyünnepeken átjárt a szomszéd községbe, ahol egy 

nagyon szegény, nagyon kis hitközség volt, és ahol tíz zsidó család volt. 

 

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? 

Orbán (Ornstein) 

Lajos  

?, 1890 / 

Budapest, 1970-

es évek 

(Túlélte a 

koncentrációs 

tábort, 

valószínűleg 

Strasshofba 

vitték) 

Orvos volt 

Debrecenben, 

egyetemi 

magántanár 

A felesége egy 

kefegyáros lánya 

volt. 

Nincs adat Nem voltak 

vallásosak. 

Ornstein Piroska 

(húg) 

?, ? / Debrecen, 

1970-es évek 

(Túlélte a 

koncentrációs 

tábort, 

Strasshofba 

vitték) 

Fehérneműva

rrónő 

 

Volt férje, de 

elváltak. 

Nem volt. Nincs adat 

? Józsefné (szül. 

Ornstein 

Erzsébet) 

(húg) 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

Bagipusztán 

éltek. 

Háztartásbeli  Férje uradalmi 

intéző volt, 

koncentrációs 

táborban pusztult 

el.  

Károly, gyerekként 

koncentrációs 

táborban pusztult 

el. 

Valamennyire 

vallásosoak voltak, de 

nem vittek kóser 

háztartást. 

Orbán (Ornstein) 

László (öcs) 

 

 

?, ? / Budapest, 

? 

Ékszerész  

volt a háború 

előtt, majd a 

háború után 

az Állami 

Pénzverde 

ékszerosztály

ának 

vezetője. 

Kun Irén (Csibi) Orbán Andor, 

Budapest, 1920 

Bécsben él 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szatmárnémeti 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Ornstein Mór (Móric) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Karcag (Szolnok vm.), Debrecen (Hajdú vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1938/39 (Látogatóban volt egyik fiánál Budapesten, egyébként 

Debrecenben élt.) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Uradalmi intéző 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 18



 19

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? 

Kohn Jakabné 

(szül. Ornstein 

Hermina) 

(Az apai nagyapa 

második felesége 

volt.) 

 

 

?, ? / Debrecen 

(Hajdú vm.), 

1930-as évek 

Háztartásbeli Lásd: Kohn 

Jakab (apai 

nagyapa) 

Zoltán, Ödön, 

Dezső, Ágnes, 

Margit (lásd: apa 

testvéreinél) 

Vallásos volt, kóser 

háztartást vezetett. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Ornstein Mórné (szül. Grósz Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Karcag (Szolnok vm.), Debrecen (Hajdú vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Debrecen, 1929/30  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, kóser háztartást vitt. 

 

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? 

Nincs adat      

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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