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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Adler Mátyás 
1897–1944 

Anya 
 

Adler Mátyásné 
(szül. Pollák Etel) 

1895–1944 

Apai 
nagyapa 

 

Adler ? 

?–? 

 

Apai 
nagyanya 

 

Nincs adat 

 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

  

Pollák ?-né Pollák ? 

(szül. ?) 1837–1942 

 ?–1911 

Gyermekek 
 

Ágnes  
1952 

 

Testvérek 
 

Suszter Károlyné 
(korábban: Rosenberg 
Gyuláné, Matkovics 

Józsefné) 
(szül. Pollák Rózsi)  

1920–2005 
Pollák Dezső  

1921 
Pollák Aranka  

1923 

Házastárs 
 Interjúalany 

Pudler János  
1921–1999 Pudler Jáénosné 

(szül. Adler Blanka) 
1929
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Pudler Jánosné (született Adler Blanka) (zsidó név: Beila) 

 

Születési hely és idő 

Aknaszlatina, 1929 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Késmárk (1930–1937); Léva (1937–1944, közben 1938–39-ben pár hónap 

Aknaszlatinán), Budapest (1945 óta, közben: Accra 1962–1965 /Ghána/, Párizs 

1970–1975) 

 

Iskolai végzettség 

Négy polgári, fogtechnikus, felsőfokú külkereskedelmi szakvizsgák 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő különböző ipari szövetkezetekben, majd külkereskedelmi vállalatoknál 

 

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

gyermekkorában? 

Ortodox volt a család. Apja naponta kétszer járt el a zsinagógába, előírásosan 

tartották a szombatot és az ünnepeket, kóser háztartást vezettek. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Magyar, német, francia, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Léva 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország), Hessisch-Lichtenau 

(Németország) 

Halálmenet: Lipcse környéke, közel három hétig (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Tanult, férjhez ment, gyereket nevelt, dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Suszter Károlyné (szül. Pollák Rózsi) (Korábban: Rosenberg Gyuláné – 

házasságkötés: 1939; férj meghalt betegségben 1948-ban; majd Matkovics 

Józsefné – házasságkötés: 1949; férj meghalt betegségben 36 éves korában, 

híradás-technikai mérnök, gyárigazgató volt)  

Pollák Dezső (Paálra magyarosított 1948-ban) 

Pollák Aranka (Túlélte a koncentrációs tábort, végig a húgával volt együtt.) 

(Mindhárom testvér az anya vezetéknevét viselte, mert a szülők csak 1928-ban 

vagy 1929-ben kötöttek polgári házasságot is.) 

 

Születési hely és idő 

Rózsi: Aknaszlatina, 1920 (Csehszlovákia) 

Dezső: Aknaszlatina, 1921 (Csehszlovákia) 

Aranka: Aknaszlatina, 1923 (Csehszlovákia) 

 

Anyanyelv 

Mindhárom: jiddis 

 

 

Iskolai végzettség 

Rózsi: elemi iskola 

Dezső: a háború előtt elemi iskola, a háború után gimnáziumi érettségi (esti 

tagozat) 

Aranka: négy polgári 

 

Foglalkozás 

Rózsi: háztartásbeli 

Dezső: szabó, hivatásos katona, kisipari szövetkezeti középvezető 

Aranka: óvónő, könyvesbolti eladó, majd boltvezető 

 

Hol él/élt?  

Mindhárom: Budapest 

 

Hol élt még? 

Rózsi: Késmárk (1930–1937); Léva (1937–1938, közben 1938–39-ben pár 

hónap Aknaszlatinán); Budapest (1938 óta) 
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Dezső: Késmárk (1930–1937); Léva (1937–?, közben 1938–39-ben pár hónap 

Aknaszlatinán); Budapest  

Aranka: Késmárk (1930–1937); Léva (1937–1944, közben 1938–39-ben pár 

hónap Aknaszlatinán); Budapest (1945 óta) 

 

Gyerekek? 

Rózsi: Rosenberg Judit (1941), Matkovics Anna (1950) Matkovics Júlia (1952) 

Dezső: Paál Iván (1951), Paál László (1956) 

Aranka: nincs gyerek (nem ment férjhez) 

 

Halálozási hely és idő 

Rózsi: Budapest, 2005 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Pudler János (Házasságkötés: 1950) 

(Férj apja textil-nagykereskedő volt, majd az 1929-es gazdasági válság után 

kereskedelmi utazó.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Hol élt még? 

Accra 1962–1965 (Ghána), Párizs 1970–1975 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Iparművészeti Főiskola (a háború előtt), Közgazdaságtudományi Egyetem (a 

háború után) 

 

Foglalkozás 

Külkereskedő 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1999 (1942–1945 /?/ között Ukrajnában volt munkaszolgálatos) 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Éva – fogyatékos volt  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Pudler Ágnes (Férj Samuel Olawuy, nigériai születésű orvos; házasságkötés: 

1981) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem kapott vallásos nevelést, de nem titkolták előtte, hogy zsidó.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1952 

 

Hol élt még? 

Accra, 1962–1965 (Ghána); Párizs, 1970 

 

Iskolai végzettség 

Külkereskedelmi Főiskola 

 

Foglalkozás 

Külkereskedő 

 

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

Róbert (zsidó neve Mordeháj), 1982 – ELTE-n elvégezte a művészettörténet 

szakot 

Viktor (zsidó neve Slomo), 1984 – alijázott  
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Apa 

 

Teljes név 

Adler Mátyás (zsidó név: Mordeháj Eliezer) 

 

Születési hely és idő 

Alsóapsa (Máramaros vm.), 1897 

 

Hol élt még? 

Aknaszlatina (kb. 1919–1930); Késmárk (1930–1937); Léva (1937–1944, közben 

1938–39-ben pár hónap Aknaszlatinán) 

 

Halálozási hely és idő 

Dachau, 1944 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szabó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, naponta kétszer eljárt a zsinagógába.  

 

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? 

Sokan voltak 

testvérek, több 

nem tudható. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: rövid ideig, mert mint túlkorost, leszerelték. 

Gettó: Léva  

Koncentrációs tábor: Auschwitz, Dachau (ott meghalt) 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Csak annyi tudható róla, hogy még a holokauszt előtt halt meg. 

 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Csak annyi tudható róla, hogy még a holokauszt előtt halt meg.  
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Anya 

 
Teljes név 

Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) (zsidó neve: Eszter) (Kb. 1919-től élt együtt a 

férjével, de polgári házasságot csak 1928-ban vagy 1929-ben kötöttek.) 

 

Születési hely és idő 

Aknaszlatina (Máramaros vm.), 1895 

 

Hol élt még? 

Budapest (férjhez menetele, 1919 előtt); Aknaszlatina (?–1930); Késmárk 

(1930–1937), Léva (1937–1944, közben 1938–39-ben pár hónap Aknaszlatinán) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt, parókát viselt, előírásosan tartották a szombatot és az ünnepeket, 

szigorúan kóser háztartást vezettek. Fiától is megkövetelte a napi imádkozást az 

előírások (tálesz, cicesz) betartásával. 

 

Anyanyelv 

Jiddis 
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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? 

Keszler Béniné 

(szül. Pollák Cili)  

 

 

Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

Aknaszlatinán 

éltek. 

Háztartásbeli Keszler Béni, 

kereskedő 

Nincs adat Nincs adat 

Pollák Regina 

 

 

Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

(Románia) 

Temesváron élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pollák Dóra 

 

 

Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

(Románia) 

Romániában élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pollák ? Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

Sátoraljaújhelye

n élt. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pollák Bjumen 

Hers 

 

Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? /?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Farkas Zoltánné 

(szül. Pollák 

Berta) (ő volt a 

legfiatalabb 

testvér) 

 

 

Aknaszlatina 

(Máramaros 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Farkas Zoltán, 

gyári munkás, 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország) 

Sándor (Izraelbe 

ment) 

Rózsi (Izraelben, 

Amerikában, majd 

ismét Izraelben 

élt) 

Eta (Auschwitzban 

halt meg 

/Lengyelország/) 

Helén 

(Auschwitzban halt 

meg 

Nincs adat 
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/Lengyelország/) 

Volt még további 

4 testvér 

Mindnyájan 

Aknaszlatinán 

(Máramaros vm.) 

születtek. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Léva 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (ott meghalt) 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Csak annyi tudható róla, hogy 1837-től 1942-ig élt, és fuvaros volt.  

 

 

 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Csak annyi tudható róla, hogy háztartásbeli volt, és 1911 körül halt meg.  
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