
 
 
 

Családfa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Apa 
 

Fleischmann Vilmos 
1879–1944 

Anya 
 

Fleischmann Vilmosné  
(szül. Glück Sarolta) 

1891–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Fleischmann 

Sámuel 
1846–1937 

 

Apai 
nagyanya 

 
Fleischmann 

Sámuelné  
 (szül. Erlich 

Ernesztin) 
? – 1894 

Házastárs 
 

Fischer István 
1915–1987 

Interjúalany 
 

Fischer Istvánné  
(szül. Fleischmann Ibolya) 

1922

Testvérek 
 

Fleischmann Sándor 
1915–1944 

 

Gyermekek 
 

Fiú  
1946 
Lány  

1955–1995

Anyai 
nagyanya  

 
Glück Áronné 

(szül. Ádler Éva) 
? – 1944 

Anyai 
nagyapa  

 
Glück Áron 

? – 1938 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Fischer Istvánné (szül. Fleischmann Ibolya) (zsidó név: Eszter bat Sára) 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1922 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi + női szabó mestervizsga 

 

Foglalkozás 

Női szabó 

 

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

gyermekkorában? 

Vallásos családban nőtt fel, 15-16 éves koráig nem is evett térflit. A szülőknek 

megvolt a helye a templomban. Az ünnepeket megtartották. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német jól, angolul, franciául kicsit 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dr. Fleischmann Sándor 

 

Születési hely és idő 

Eger (Heves vm.), 1915 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó (az ügyvédi diplomát a zsidótörvények miatt már nem kapta meg) 

 

Hol él/élt?  

Eger (Heves vm.)  

 

Hol élt még? 

Domoszló (Heves vm., az 1930-as évek végétől)  

 

Gyerekek? 

– (nem volt házastársa) 

 

Halálozási hely és idő 

Valahol a Kárpátokban, 1944 (munkaszolgálat) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Fischer István (zsidó név: Jehuda ben Léb) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1915  

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi + szűcs mestervizsga 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: szűcs 

A háború után: szűcs, majd 1949-től teherautósofőr, vállalati anyagbeszerző 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Fischer Imre: Szombathely (Vas vm.), 1903 – Budapest, 1944 (a nyilasok belelőtték a 

Dunába), szűcsmester, nőtlen  

Lantos Oszkárné (szül. Fischer Rózsi): Szombathely, 1905 – Budapest, 1977, kötő 

kisiparos 

Fischer László: Szombathely (Vas vm.), 1906 – Budapest, 1980-as évek, szűcsmester  
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Fiú 

Lány 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, a fiúnak bár micvója is volt. 

 

Születési hely és idő 

Fiú: Budapest, 1946 

Lány: Budapest, 1955 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Fiú: műszaki egyetem 

Lány: könnyűipari főiskola 

 

Foglalkozás 

Fiú: informatikus 

Lány: ruhakészítő kisiparos 

 

Halálozási hely és idő 

Lány: Budapest, 1995 

 

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

Fiú: fiú, 1989 

Lány: fiú, 1982, főiskolát végzett 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Fleischmann Vilmos 

 

Születési hely és idő 

Domoszló (Heves vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Vác (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1890-es évek, jesiva); Eger (Heves vm., 1890-es 

évek végétől) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi Pozsonyban – valószínűleg magántanulóként végezte, 

mert párhuzamosan jesivába járt Vácott 

 

Foglalkozás 

Bankigazgató (Heves Megyei Népbank – apja alapította, főleg családi rt., 1941/2-

ben kényszernyugdíjazás) 

 

Mennyire volt vallásos?  

A kereskedelmi iskolával párhuzamosan jesivába járt Vácott. Lehetett volna rabbi, 

mert “tanult hóhem volt, de ő polgári foglalkozást akart űzni”. Odahaza kóser 

volt.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében az I. világháborúban (Przemyśl). 

Tartalékos főhadnagy, orosz fogság (Krasznojarszk), 1920/1 körül tért vissza. 

 

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? 

Fleischmann 

Henrik 

 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / 

Budapest, 1950-

es évek 

Földbirtokos 

(több mint 

1000 holdja 

volt) 

Rosner Szidónia László (sz. 1930; 

Forgácsra 

magyarosított), egy fia 

van, aki Svédországban 

él; 

Fleischmann  Oszkárné 

(sz. Fleischmann 

Margit) – nem volt 

gyermeke 

A verpeléti kile 

rasekolja volt. 

Fejér Henrikné 

(szül. 

Fleischmann 

Felícia) 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Háztartásbeli Fejér Henrik, az 

Adria Biztosító 

egri igazgatója 

Endre (ügyvéd lett, 

1944-ben elpusztult) 

Vallásosak voltak 

Fleischmann Béla 

 

 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / 

Budapest, 1930-

as évek 

Gyöngyösön 

(Heves vm.) 

éltek. 

 

Bankigazgató 

és 

földbirtokos 

Meghalt még 

az 1930-as 

években 

István: orvos, még a 

háború előtt kivándorolt 

Amerikába; 

Pál: felesége és 

gyermeke elpusztult a 

holokauszt során, ő 

túlélte a 

munkaszolgálatot,  

kivándorolt Amerikába, 

második házasságából 

(1945) egy gyermeke 

van; 

György: elpusztult 

1944-ben; 

Jolán: Budapesten 

túlélte; 

Erzsébet: Budapesten 

túlélte. 

Vallásosak voltak 
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(Az egyik lánynak volt 

egy fia, a másiknak nem 

volt gyermeke.) 

Rosner Rudolfné 

(Fleischmann 

Malvin) 

 

 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / 

Budapest, 1939 

Majkapusztán 

(Vécs, Heves 

vm. külterülete) 

éltek.  

Háztartásbeli 

– a családnak 

földbirtoka 

volt 

Rosner Rudolf, 

1934/5 körül halt 

meg.  

Két fiú – mindketten  

Auschwitzban 

(Lengyelország) haltak  

meg. 

Vallásosak 

voltak.  

Fleischmann 

Lajos 

 

 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / ?, 

elesett az I. 

világháborúban 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Fleischmann 

Sándor 

Domoszló (Heves 

vm.), ? / ?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Morvai Béláné 

(Fleischmann 

Szeréna) 

Domoszló (Heves 

vm.), 1891 / 

Budapest, 1970-

es évek 

Háztartásbeli Első ház.: Wiener 

Samu (Karcag) 

Második ház.: 

Morvai Béla, 

ügyvéd 

Wiener Magda (Dusika), 

egy belvárosi 

népművészeti boltban 

volt eladó  (1. férj, 

Österreicher Kornél 

elpusztult a 

munkaszolgálatban, 2. 

férj, Braun András 

gyárigazgató.)  

Vallásosak voltak 

Fleischmann 

Oszkár 

Domoszló (Heves 

vm.), 1892 / 

Budapest,  1970-

es évek 

Földbirtokos, 

majd építész-

mérnök 

Fleischmann 

Margit 

(legidősebb 

testvér lánya) 

Nem volt Vallásosak voltak 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Eger 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Fleischmann Sámuel 

(Volt 2. feleség is – ? Róza –, aki 1932 körül halt meg.) 

 

Születési hely és idő 

Markaz (?) (Heves vm.), 1846 

 

Hol élt még? 

Domoszló (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

Iskolai végzettség 

Hat elemi 

 

Foglalkozás 

Földbirtokos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tagja volt a verpeléti kilének. 

 

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? 

Több testvér 

volt, de csak 

egyről van adat: 

Fleischmann 

Izrael (“Szrole 

bácsi”) 

Báty volt. 

Nincs adat Nincs adat Volt házastárs, 

de nincs adat. 

 

Volt gyerek, de 

nincs adat. Egy 

dédunoka 

(tanárnő) ma is él. 

Ortodox volt, nagyon 

vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Fleischmann Sámuelné (szül. Erlich Ernesztin)  

Budapesten halt meg 1894-ben, Domoszlón (Heves vm.) élt, háztartásbeli volt, 

nincs több adat róla. 
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Anya 

 
Teljes név 

Fleischmann Vilmosné (szül. Glück Sarolta) (zsidó név: Sára) (Házasságkötés: 

1914)  

 

Születési hely és idő 

Gönyű (Győr vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

Kassa (Abaúj-Torna vm.), Eger (Heves vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Felsőbb leányiskola (érettségit nem adott) 

 

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? 

Dr. Glück 

Sándor, öcs 

 

 

?, ? / 

Auschwitz, 1944  

(Lengyelország)

Dunaradványban 

(Komárom vm., 

ill. 

Csehszlovákia) 

éltek 

Gazdálkodó Steiner Médi, 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország) 

1944-ben 

Fiú, Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország) 

Ortodox volt. 

Glück László, öcs 

 

 

?, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Kassán éltek 

(Abaúj-Torna 

vm., ill. 

Csehszlovákia) 

Furnérkeresk

edő 

Auschwitzban 

halt meg 

(Lengyelország). 

Két gyerek, 

Auschwitzban 

haltak meg 

(Lengyelország). 

Ortodox volt. 

Glück Jenő, öcs  

 

 

?, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Prágában élt 

(Csehszlovákia) 

Zöldségkeres

kedő 

Nőtlen Nem volt. Ortodox volt. 

Glück Hugó, öcs 

 

 

?, ? / ?, ? 

Az I. 

világháborúban, 

halt meg, 17-18 

éves lehetett. 

– Nőtlen Nem volt. Ortodox volt. 

Glück Zsigmond, 

öcs 

 

 

?, ?/ ?, 1942 

(betegség) 

Jogot tanult, 

de a 

zsidótörvénye

k miatt nem 

fejezte be, 

Kató húgának 

segített.  

Nőtlen Nem volt. Ortodox volt. 

?-né (korábban: 

Ilkovics Alfrédné) 

(szül. Glück 

Kató), húg 

?, 1909 / 

Tel-Aviv, 2002 

(Izrael)  Csörgőn 

(? vm., ill. 

Csehszlovákia) 

A háború 

előtt: 

háztartásbeli, 

megözvegyül

ve 

Első férj: Ilkovics 

Alfréd, földbérlő, 

meghalt a 

munkaszolgálatb

an. Másodszor is 

Fiúgyerek, meghalt 

Auschwitzban 

(Lengyelország), a 

nagyszülőktől 

deportálták, 

Vallásos volt. 
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éltek, majd a férj 

halála után 

Székipusztán. A 

holokausztot 

Theresienstadtba

n élte át, utána 

Kassán élt 

(Csehszlovákia), 

majd 

Pozsonyban. Az 

1960-as években 

disszidált 

Ausztriába, majd 

Düsseldorfban 

(NSZK) élt, az 

1970-es években 

települt ki 

Izraelbe.  

gazdálkodott. 

A háború 

után: bolti  

pénztáros 

volt, majd 

kórházi 

laboráns.  

férjhez ment 

öregkorában 

Izraelben. 

Kassáról. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Eger 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Glück Áron 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Dunaradvány (Komárom vm., ill. Csehszlovákia), Kassa (Abaúj-Torna vm., ill. 

Csehszlovákia) 

 

Halálozási hely és idő 

Kassa, 1938 (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gabonakereskedő, földbérlő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Talmudtudós volt, tekintélyes ember az ortodox hitközségen belül. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 
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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 

Glück Áronné (szül. Ádler Éva) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Kassa 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 19



 20

 

Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Kassa 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 
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