
Apa

Fleischner Zsigmond
1874–1941

Anya

Fleischner Zsigmondné
(szül. Beinhauer Adél)

1879–1944

Apai
nagyapa

Fleischner
Adolf

?–1918

Apai nagyanya

Fleischner
Adolfné

(szül. Beck
Katalin)
?–1919

Anyai
nagyapa

Beinhauer Jakab
?–?

Anyai nagyanya

Beinhauer Jakabné
 (szül. Trebitsch

Róza)
?–?

Gyermekek

Katalin
1941–1944

fiú
1943

Testvérek

Fleischner Vilmos
1914–1919

Fay (Fleischner) Ferenc
1911–2006

Családfa

Interjúalany

F. L.-né
(szül. Fleischner A.)

1919

Házastárs

Lajos
1912–1946

László
1911–2005
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Teljes név

F. L. né (szül. Fleischner A. (zsidó név: n. a.)

(házasságkötéseinek ideje: 1941, 1949)

Születési hely és idő

Győr (Győr vm.), 1919. október 20.

Hol élt még?

Kőszeg (1932–1936, középiskola), London (Nagy-Britannia) (1936–1940,

egyetemi tanulmányok), Nagyvárad (1940–1942), Debrecen, Pécs (1942–1946),

Budapest (1946 óta)

Iskolai végzettség

London, egyetem, angol szak

Foglalkozás

Nyelvtanár

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

gyermekkorában?

A család egyáltalán nem volt vallásos, a hagyományokat nem tartották. A szülők

zsidó származásúak, de édesanyja katolikus zárdában nevelkedett. Gyermekeiket

állami iskolába járatták, kivéve 4. gimnazista korától az interjúalanyt, aki a

kőszegi evangélikus leányinternátusban nevelkedett.

Anyanyelv

Magyar és német

Milyen egyéb nyelveken beszél?

Angol, francia

Az interjúalany és családja
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Hol volt a holokauszt idején?

Amíg orvos férjét, aki nem volt zsidó, 1944 augusztusában be nem hívták,

Pécsett élt. Utána elvitte a Gestapo, ahol maradandó sérüléseket okozva

megverték. Kiszabadulása után csillagos házba került. Onnan a csoportot

gyalogosan egy nagykanizsai internálótáborba indították, de útközben

megszökött. 1945 februárjában visszaért Pécsre, ahova ugyanekkor férje is mint

katonaszökevény megérkezett.

Mit csinált a háború után?

A pécsi egyetemen alakuló angol tanszéken tanított, férjének asszisztált az

otthoni rendeléseken és az orvosi egyetemre járt. Férje hirtelen halála után,

1946-ban Budapestre költözött. Kezdetben mindenes volt egy orvosnál, majd a

forradalomig egy háziipari szövetkezetben dolgozott. Végül sikerül a szakmájában

elhelyezkednie, nyelvtanár lett a Külkereskedelmi Minisztériumban, ahol 84 éves

koráig tanított. Még most is ad magánórákat, és fordít.
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Testvérek

Teljes név

Fay (Fleischner) Ferenc (Névmagyarosítás 1930-as évek vége felé) (Felesége

Ponger ?, budapesti lakos, tőzsdeügynök lánya. Ferenc a Ponger családdal ment

ki Franciaországba 1945 végén.)

Fleischner Vilmos

Születési hely és idő

Ferenc: Győr (Győr vm.), 1911

Vilmos: Győr (Győr vm.), 1914

Anyanyelv

Mindkettő: magyar és német

Iskolai végzettség

Ferenc: Brünn (Brno – Csehszlovákia), textilgépészeti egyetem

Foglalkozás

Ferenc: textilgépészeti mérnök, Franciaországban a könnyűipari

kutatóintézetben volt vezető beosztású tisztviselő.

Hol él/élt?

Ferenc: Párizs (Franciaország) (1945-től)

Hol élt még?

Ferenc: Budapest (1930-as évek második felétől 1945 végéig)

Gyerekek?

Ferenc: Katalin, angoltanár; Patric, orvos – mindketten Párizsban élnek
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Halálozási hely és idő

Ferenc: Párizs, 2006 (Franciaország)

Vilmos: Győr (Győr vm.), 1919
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Házastárs

Teljes név

Lajos – házasságkötés ideje: 1941 (apja tanár volt)

László - házasságkötés ideje: 1949 (apja festőművész volt)

Születési hely és idő

Lajos – Pécs (Baranya vm.), 1912

László – Budapest, 1911

Hol élt még?

Lajos – Győr (?–1940); Nagyvárad (1940–1942), Debrecen, Pécs (1942-től)

László – Budapest

Zsidó származású?

Lajos – nem (katolikus vallású)

László – nem (katolikus vallású)

Anyanyelv

Mindkettő – magyar

Iskolai végzettség

Lajos – orvosi egyetem, Pécs

László – József nádor Műszaki Egyetem Gépészeti Kar

Foglalkozás

Lajos – sebészorvos

László – tervező olajmérnök (olajkutatás és –fúrás, ő tervezte Algyőt)

Halálozási hely és idő

Lajos – Pécs (Baranya vm.), 1946

László – Budapest, 2005
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Lajos – nem volt testvére

László – egy fivér, István, technikus, meghalt, egy lánya van.
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Gyermekek

Teljes név

Katalin

Fiú

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?

Nem, a család vallástalanul élt.

Születési hely és idő

Katalin – Győr (Győr vm.), 1941

Fiú – Pécs (Baranya vm.), 1943

Hol élt még?

Fiú – Budapest (1946 óta)

Iskolai végzettség

Fiú – Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia, majd közgazdasági egyetem

Foglalkozás

Fiú – agrármérnök

Halálozási hely és idő

Katalin – Győr (Győr vm.), 1944

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

Fiú – egy leány, fotóművész
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Teljes név

Fleischner Zsigmond (zsidó név: n. a.)

Születési hely és idő

Győr (Győr vm.), 1874

Hol élt még?

Bécs (1890-es évek, tanulmányok)

Halálozási hely és idő

Győr (Győr vm.), 1941

Iskolai végzettség

Kereskedelmi főiskola (Bécs, Hochschule für Werkhandelt)

Foglalkozás

Divatáru kis- és nagykereskedő

Mennyire volt vallásos?

Maradék hitét is elveszítette a szibériai fogsága idején. Saját családjában sem

tartotta a vallást.

Anyanyelv

Magyar

Apa
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?

A 19. század kilencvenes éveiben a rendes katonai szolgálat idején huszártiszt

volt, egy Habsburg herceg adjutánsa. Az első világháború idején, 1914-ben a

zalaegerszegi huszárezredhez vonult be. Onnan került ki a frontra, majd

hadifogságba (Oroszország).

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?

Fleischner Dezső

(öcs)

Győr (Győr vm.),

187? /

Budapest, 1941

Budapesten élt.

Nemzetközi

kárbecslő (a

Műegyetemen

végzett,

kultúrmérnök

volt.)

Kern Margit (apja

a Lampart gyár

igazgatója volt),

elváltak.

*Pál –

Olaszországban

végezte az

egyetemet, majd

Brazíliában, São

Paulóban

telepedett le. 1956

után egy soproni

lányt vett el. Soha

nem jött vissza

Magyarországra.

* Péter – itthon

élt, ő örökölte apja

vagyonát, fiatalon,

ismeretlen

betegségben halt

meg.

Nincs adat

Fleischner Béla

(öcs)

Győr (Győr vm.),

187? / ?, ?

Győrben élt a

család.

Polgári iskolát

végzett,

többször

próbálkozott

valami újjal,

de nagy

családját

eltartani és

iskoláztatni

fivérei

segítették.

Piri néni,

háztartásbeli

volt, kilenc

gyermeket

nevelt.

Auschwitzban

pusztult el

(Lengyelország).

Nevüket

egységesen

Takácsra

magyarosították.

*Imre –

Olaszországban

végezte az

egyetemet, és a

Pirelli gyárnak

dolgozott haláláig

a világ különböző

pontjain. Utoljára

A szülők nagyon

vallásosak voltak.
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Jeruzsálemben

volt, ott is halt

meg, feleségével

együtt ott vannak

eltemetve. Fiát,

Károlyt, aki pilóta

volt, az Indiai-

óceán fölött lőtték

le az oroszok a

második

világháború alatt.

*Katalin –

Ausztriában

tanulta a

gyógytornászatot,

az albán király

beteg fiát kezelte.

Az albán király

bukása után velük

ment Amerikába,

ott férjhez ment.

Fia és férje is

korán meghalt. Ő

99 évet élt.

*Zsuzsanna -

még a háború előtt

beleszeretett egy

kommunista fiúba,

megjárta a

legsúlyosabb

börtönöket. A

háború után a

Párttörténeti

Intézetben

dolgozott.

Házassága nem

sikerült. 98 évet

élt.

*György -

hivatalnok lett
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Budapesten,

visszajött a

munkaszolgálatból,

már meghalt.

*András –

hivatalnok lett

Budapesten,

visszajött a

munkaszolgálatból,

utána katonai

pályára lépett,

magas rangot ért

el. 1956 után az

USA-ba költözött

Kati testvéréhez,

ott halt meg.

*István –

hivatalnok lett

Budapesten,

visszajött a

munkaszolgálatból,

már meghalt.

*Gusztáv (1919–

1943) – nem

szerzett érettségi

bizonyítványt,

szűcsnek tanult. A

munkaszolgálatból

nem jött haza,

valószínűleg

Dorosicsnál

pusztult el.

*Juci –

még kislány volt,

amikor anyjával és

húgával együtt

deportálták

Auschwitzba,

ahonnan betegen

jött haza.
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Elvégezte az orvosi

egyetemet, de

mielőtt praktizálni

kezdett volna,

leukémiában

meghalt.

*Pirike –

gyerekként,

anyjával és

nővérével

Auschwitzba

vitték, ott pusztult

el.

Fleischner Miksa

(öcs)

Győr (Győr vm.),

187? /

Nagykanizsa

(Zala vm.),

1920-as évek

Vegyészmérn

ök, a

nagykanizsai

szeszgyárnak

volt a

főmérnöke,

majd a

tulajdonosa.

Fiatalon,

orvosi műhiba

miatt halt

meg.

Csak annyi

tudható róla,

hogy

fiatalon meghalt.

*Renée – az

1910-es években

született, korán

árvaságra jutott,

Dezső nevelte föl a

fiaival együtt.

Lausanne-ban

tanult, majd

férjhez ment (férj

tornatanár volt).

Apja tekintélyes

vagyont hagyott

rá. Az 1950-es

években halt meg,

két gyermeke volt.

Nincs adat.

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.
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Teljes név

Fleischner Adolf (zsidó név: n. a.)

Születési hely és idő

Győr (Győr vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?

Bécs

Halálozási hely és idő

Győr (Győr vm.), 1918

Iskolai végzettség

Bécsben tanulta a szabóságot.

Foglalkozás

Katonai és papi szabó

Mennyire volt vallásos?

Nincs adat

Anyanyelv

Magyar

Apai nagyapa
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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.
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Teljes név

Fleischner Adolfné (szül. Beck Katalin) (zsidó név: n. a.)

Születési hely és idő

Győr (Győr vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?

Bécs

Halálozási hely és idő

Győr (Győr vm.), 1919

Iskolai végzettség

A lányok számára akkoriban elvégezhető legmagasabb iskolát végezte, majd

Semmelweis Ignác bábaképzőjében bábának tanult.

Foglalkozás

Bába

Mennyire volt vallásos?

Nincs adat.

Anyanyelv

Magyar

Apai nagyanya



17

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.
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Teljes név

Fleischner Zsigmondné (szül. Beinhauer Adél) (zsidó név: n. a.)

(Házasságkötés ideje: 1896)

Születési hely és idő

Budapest, 1879

Hol élt még?

Bécs (1880-as évek – 1897), Győr (1897-től)

Halálozási hely és idő

Hely ismeretlen (útban Auschwitz felé a vonaton), 1944. április

Iskolai végzettség

Középiskoláit Bécsben, katolikus zárdában végezte, majd énekelni tanult.

Foglalkozás

Énekesnő (főként Wagnert énekelt, meghívásra lépett fel)

Mennyire volt vallásos?

Nem volt vallásos.

Anyanyelv

Eredetileg magyar, de mivel kora gyermekkorában elveszítette szüleit, Bécsben

kapott gyámot, ott élt férjhezmeneteléig, és csak németül beszélt. Győrben tanult

meg újra magyarul.

Anya
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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?

Boronkai

(Beinhauer)

Dezső

?, ? / ?, ?

Budapesten élt,

40 és 50 éves

kora között halt

meg.

Magas rangú

tisztviselő a

Francia-

Magyar

Biztosítótársa

ságnál

Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Balázs

(Beinhauer)

Armand

?, ? / ?, ?

Budapesten élt,

40 és 50 éves

kora között halt

meg.

Író, újságíró,

tudósító

Nincs adat Nincs adat Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Győrben, az utolsó pillanatig próbálta vinni a férjétől rámaradt üzletet. 1944.

április 13-án, Győr bombázásakor halálos sérülést szenvedett. Még bevitték a

kórházba, ahol orvos barátaik próbálták bújtatni, de valaki följelentette. Onnan

vitték el és dobták be a vagonba, ahol aztán agyontaposták. Valahol kidobták,

ismeretlen helyen nyugszik.
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Teljes név

Beinhauer Jakab (zsidó név. n. a.)

Születési hely és idő

Szenice (Nyitra vm.), évszám ismeretlen

Hol élt még?

Budapest

Halálozási hely és idő

Budapest, 1880-as évek

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Borkereskedő, ő kezdte építeni a budafoki pincéket.

Mennyire volt vallásos?

Nincs adat

Anyanyelv

Magyar

Anyai nagyapa
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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.
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Teljes név

Beinhauer Jakabné (szül. Trebitsch Róza) (zsidó név: n. a.)

Születési hely és idő

Bécs, évszám ismeretlen (Ausztria)

Hol élt még?

Budapest

Halálozási hely és idő

Budapest, 1880-as évek

Iskolai végzettség

Nincs adat

Foglalkozás

Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?

Nincs adat

Anyanyelv

Magyar

Anyai nagyanya
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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?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?

Meghalt korábban.


