
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Fleischl Jakab Károly 
1866–1946 

Anya 
 

Fleischl Jakab Károlyné 
(szül. Lindner Lilla) 

1876–1967 

Apai 
nagyapa 

 
Fleischl Ignác 

1840–? 

Apai 
nagyanya 

 
Fleischl Ignácné 
(szül. Strasser 

Karolina) 
1844–1912 

Gyermekek 
 

Sárdi Gyula  
1947 

Sárdi Katalin 
1950

Házastárs 
 

Sárdi (Steiner) Fülöp 
1914 

Interjúalany 
 

Sárdi (Steiner) Fülöpné 
(szül. Fleischl Adrienn) 

1917–2002 

Testvérek 
 

? ?-né  
(szül. Fleischl Cora) 

1900–1935? 
Koppányi Tivadarné  

(korábban: Blum 
Gyuláné) 

(szül. Fleischl Hedvig) 
1903–1989 

Anyai nagyanya  
 

Lindner Sámuelné  
(szül. Weil 
Hermina) 

1854–1933 
 

Anyai 
nagyapa  

 
Lindner 
Sámuel 

1842–1911 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Sárdi Fülöpné (szül. Fleischl Adrienn) (Házasságkötés: 1946) (Steinerről 

magyarosított 1946-ban) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1917 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Műszaki egyetem 

 

Foglalkozás 

Vegyészmérnök 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, de a vallási tradíció néhány elemét tartották (volt 

szédereste, nagyobb ünnepeken anyja és nagyanyja eljártak a zsinagógába, Jom 

Kipurkor böjtöltek), de karácsonyfát is állítottak (ajándékozás nem volt).  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, francia, orosz 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest  

Téglagyár: Veresegyháza (1944. október 15. után 3 hét)  

Munkaszolgálat (árokásás): Budapest környéke, Vác 

Bujkálás: Budapest (1944 november közepétől hamis papírokkal) (Ajtósi Dürer 

sor, abban a házban, ahol Slachta Margit tevékenykedett) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott a korábbi munkahelyén. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

? ?-né (szül. Fleischl Cora) 

Koppányi Tivadarné (Korábban: Blum Gyuláné) (szül. Fleischl Hedvig) 

 

Születési hely és idő 

Cora: Budapest, 1900 

Hedvig: Budapest, 1903 

 

Anyanyelv 

Mindkettőnek magyar 

 

Iskolai végzettség 

Cora: képzőművészeti főiskola  

Hedvig: gimnázium 

 

Foglalkozás 

Cora: festőművész 

Hedvig: a háború előtt banktisztviselő, a háború után a Budapesti Színész Otthon 

alapítója és igazgatója. (Első férj nagyon vallásos, ortodox munkácsi családból 

származott, Prágában tanult, 1935-ben házasodtak össze; a férj meghalt a 

munkaszolgálat során; a második férj egy, az Egyesült Államokban élő 

kutatóorvos.)   

 

Hol él/élt?  

Cora: Szolikamszk (Szovjetunió) (1930-ban távozott a Szovjetunióba) 

Hedvig: Budapest 

 

Hol élt még? 

Cora: - 

Hedvig: Boston 

 

Gyerekek? 

Cora: nem volt 

Hedvig: nem volt 
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Halálozási hely és idő 

Cora: Szovjetunió, nincs több adat (1935-ben adott utoljára életjelet magáról) 

Hedvig: Budapest, 1989 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Sárdi Fülöp (Steinerről magyarosított 1946-ban)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

1939–1942: Palesztina, Franciaország, Marokkó 

 

Zsidó származású? 

Igen (Anyja és nővére Bergen-Belsenben halt meg, apját agyonverték a nyilasok 

egy Vác felé tartó halálmenetben.) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi + Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam (kétéves 

szaktanfolyam az Ampelológiai Intézetben) 

 

Foglalkozás 

Vállalati vezérigazgató 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Klein Sándorné (szül. Steiner Jolán): Budapest, 1910 – Bergen-Belsen, 1944/45 

(Németország), polgári iskolát végzett, varrónő volt, lányuk, Lakatos Ernőné 

(szül. Klein Mária) túlélte a koncentrációs tábort, egyetemet végzett és újságíró-

iskolát. Két gyermeke lett. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Sárdi Gyula 

Sárdi Katalin 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Tudtak zsidó származásukról, de a család nem foglalkozott ezzel. Karácsonyt 

tartottak, Sárdi Fülöpné még a családjából hozta magával ezt a szokást. 

 

Születési hely és idő 

Gyula: Budapest, 1947 

Katalin: Budapest, 1950 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Gyula: egyetem 

Katalin: egyetem 

 

Foglalkozás 

Gyula: idegenforgalmi szakember, közgazdász  

Katalin: szemész szakorvos 

 

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

Gyula: két gyerek – Dániel (1972) (gyermekei: Maja, 2002; Jakab, 2004); Dóra 

(1974) (gyerkemei: Miksa, 2000; Hédi Adrienn, 2004) 

Katalin: két gyerek – Péter (1974), Lilla (1987) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Fleischl Jakab Károly (zsidó név: Jákob) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1866 

 

Hol élt még? 

Bécs 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1946 

 

Iskolai végzettség 

Képzőművészeti főiskola (Bécs) 

 

Foglalkozás 

Épületszobrász 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

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? 

Fleischl Izsák 

(Izsó) 

 

 

?, 1850-es évek 

/ Budapest, 

1930-as évek 

Tőzsdézett Márta Fiú (Unokahúgát, 

Gyenes Lasjos és 

Fleischl Szidónia 

lányát, Karolinát 

vette feleségül) 

Nincs adat 

Bruck Károlyné 

(szül. Fleischl 

Laura) 

 

 

?, 1850-es évek 

/ Budapest, 

1920-as évek 

Savanyúságb

oltja volt 

Nincs adat 3 gyermek: Imre,  

Andor, Klári 

Nincs adat 

Földes (Fleischl) 

Lajos 

 

?, 1860-es évek 

/  ?, ? 

(Túlélte a 

holokausztot.) 

Nőrvos Janka Két lány Nincs adat 

Zágon (Fleischl) 

Dezső 

 

?, 1860-es évek 

/ Budapest, 

1920-as évek 

Üzletember Irma Zágon István 

Zágon András 

Nincs adat 

Fleischl Manó Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fleischl Rudolf Kisgyerekként 

meghalt. 

    

Gyenes Lajosné 

(szül. Fleischl 

Szidónia) 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Két lány: az egyik, 

Karolina Fleischl 

Izsák fiához ment 

feleségül; 

gyerekeik: Éva, 

Márta. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Bujkálás: Budapest (hamis papírokkal) 
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Mit csinált a háború után? 

Beteg volt, és egy évvel a háború befejezése után meg is halt. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fleischl Ignác 

 

Születési hely és idő 

Tiszaszőlős (Heves vm.), 1840 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Földbérlő volt, gabonatermesztéssel és –kereskedéssel foglalkozott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fleischl Ignácné (szül. Strasser Karolina) 

 

Születési hely és idő 

Tiszafüred (Heves vm.), 1844 

 

Hol élt még? 

Tiszaszőlős, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Tiszafüred (Heves vm.), 1912 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Fleischl Jakabné (szül. Lindner Lilla) (Házasságkötés: 1898) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1876 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1967 

 

Iskolai végzettség 

Zeneakadémia, opera tanszak 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, a vallási tradíciók egyes elemeit tartották meg egy darabig.  

 

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? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Bujkálás: Budapest (hamis papírokkal) 

 

Mit csinált a háború után? 

Maradt háztartásbeli. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Lindner Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Námesztó (Árva vm.), 1842 

 

Hol élt még? 

Bécs (Ausztria) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1911 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Bécs) 

 

Foglalkozás 

Belgyógyász és szemorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, járt templomba. 

 

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      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Lindner Sámuelné (szül. Weil Hermina) 

 

Születési hely és idő 

Pest, 1854 

 

Hol élt még? 

- 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1933  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden ünnepet betartott és betartatott a családban. 

 

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? 

Weil Zseni 

 

 

Pest, ? / 

Budapest, ? 

Háztulajdonos 

volt.  

A szürke 

diakonisszák 

rendje az ő 

házát bérelte 

ki. [lásd: 

Slachta 

Margit] 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Pick ?-né (Weil 

Szidónia) 

 

 

Pest, ? /  ?, ? Nincs adat Nincs adat Három fiuk volt, az 

egyik: Tükrössy 

(Pick) Richárd, 

katolizált, 

kelmefestékekkel 

kereskedő cége 

volt. 

Nincs adat 

Weil Hugó 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Két fiú Nincs adat 

Voltak még 

testvérek, de 

nincs adat. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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