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Apa 
 

Steiner Zsigmond 
1884–1944 

Anya 
 

Steiner Zsigmondné 
(szül. Büchler Rózsi) 

1888–1944 
 

Apai 
nagyapa 

 
Steiner Simon 
1840-es évek–

1918/19 

Apai 
nagyanya 

 
Steiner Simonné 

(szül. ?) 
? – ? 

Házastárs 
 

Sárdi (Steiner) 
Fülöpné  

(szül. Fleischl Adrien) 
1917–2002 

Interjúalany 
 

Sárdi (Steiner) Fülöp 
1914 

Testvérek 
 

Klein Sándorné  
(szül. Steiner Jolán) 

1910–1944/45 
 

Gyermekek 
 

Sárdi Gyula 
1947 

Sárdi Katalin 
1950

Anyai 
nagyanya  

 
Büchler Fülöpné 

(szül. ?) 
? – ? 

Anyai 
nagyapa  

 
Büchler Fülöp 

? – 1900-as 
évek 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Sárdi Fülöp (Steinerről magyarosított 1946-ban) (Zsidó név: Fajsl) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1914 

 

Hol élt még? 

1939–1942 között: Tel-Aviv (Palesztina), Franciaország, Marokkó  

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi + Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam (kétéves 

szaktanfolyam az Ampelológiai Intézetben) 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: gyári tisztviselő, majd a Steiner-féle borkereskedés 

borfelvásárlója. 1939–1942 között különféle alkalmi munkák, katona. 

A háború után: az Állami Borforgalmi RT vezérigazgatója (1948–1949), majd 

fizikai munkás (útépítés), majd az Autójavító osztályvezetője (1950), a Monimpex 

igazgatója (1950–1964), Hungarovin vezérigazgatója  

 

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

gyermekkorában? 

Apja ismerte a hagyományokat, de nem volt vallásos, noha el-eljárt az ortodox 

zsinagógába. Anyja eleinte tartotta a Pészah bizonyos elemeit, de nem vezetett 

kóser háztartást, viszont Jom Kipurkor böjtölt. Steiner Fülöp nagynénje 

családjában részesült vallásos nevelésben. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, angol, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

1940/41 körül: francia hadsereg (Engagé voluntaire pour la durée de la guerre)  

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat (1942-től): Aszód, Esztergom-Tábor, Ukrajna, Hegyeshalom, 

Schönbrunn (Ausztria)  

 

Mit csinált a háború után? 

Elhelyezkedett a borászati szakmában, részt vett a bornagykereskedések 

összevonásában, majd az államosításban. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Klein Sándorné (szül. Steiner Jolán) (Házasságkötés: 1927; férj 1900–1939, a 

férj családja a Felvidékről származó, de már Budapesten élő ortodox család. Férj 

kereskedősegéd volt Nessinger Sámuel Erzsébet téri szövetüzletében.)  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1910 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Varrónő 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Lakatos Ernőné Klein Mária, szül. 1929 (túlélte a koncentrációs tábort), Steiner 

Fülöp és felesége nevelte fel, egyetemet végzett és újságíró-iskolát (2 gyerek). 
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Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen, 1944/45 (Németország) (koncentrációs táborban pusztult el) 



 6

Házastárs 

 

Teljes név 

Sárdi Fülöpné (szül. Fleischl Adrien) (Steinerről magyarosított 1946-ban) 

(Házasságkötés: 1945) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1917 

 

Hol élt még? 

– 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Egyetem 

 

Foglalkozás 

Vegyészmérnök 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2002 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Fleischl Cora (Budapest, 1900 – Szovjetunió, ?): képzőművészeti főiskolát 

végzett, festő volt, 1930-ban élettársával kiment a Szovjetunióba, utoljára 1935-

ben adott hírt magáról Szolikamszkból. Gyermeke nem volt. 

 

Koppányi Tivadarné (korábban Blum Gyuláné, szül. Fleischl Hedvig) (Budapest, 

1903 – Budapest, 1989): érettségi, a háború előtt banktisztviselő volt, a háború 

után a Budapesti Színész Otthon megalapítója és igazgatója. Első férj (szigorúan 

ortodox munkácsi családból származott, tanulmányait Prágában végezte) meghalt 

a munkaszolgálatban. Második férj az Egyesült Államokban élő kutatóorvos, 

felváltva éltek Bostonban és Budapesten. Gyermek egyik házasságból sem 

született. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Sárdi Gyula 

Sárdi Katalin 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Tudtak a 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: közgazdasági egyetem; öt nyelven beszél 

Katalin: orvosi egyetem  

 

Foglalkozás 

Gyula: idegenforgalmi szakember 

Katalin: szemész szakorvos 

 

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

Gyula: két gyerek  

Katalin: két gyerek  

Összesen 4 dédunoka. 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Steiner Zsigmond (Zsidó név: Simon) 

 

Születési hely és idő 

Nyitra (Nyitra vm.), 1884 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Vác (környéke) (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1944 (halálmenetben agyonverték) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedősegéd (szőnyeg és kárpitoskellékek), később perzsaszőnyegek 

értékbecslésével is foglalkozott. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ismerte a tradíciókat, de nem nagyon tartotta a vallást. Olykor elment az ortodox 

zsinagógába, de nem rendszeresen. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, 3 év laktanyaszolgálat Kisbéren, tartalékos tizedes. 

 

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? 

Steiner Adolf Nyitra (Nyitra 

vm.), ? / ?, ? 

 

Budapesten élt. 

Valamilyen 

vezető 

beosztásban 

dolgozott a 

Pischinger 

gyárban. 

Nincs adat Emil (felesége 

német nő – ? Isa), 

szakszervezeti 

tisztviselő 

Nincs adat 

?-né (szül. 

Steiner Nelli) 

Nyitra (Nyitra 

vm.), ? / ?, ? 

 

Budapesten 

éltek. 

Nincs adat Nincs adat 2 lány (ikrek) Nincs adat 

Gárdos ?-né 

(szül. Steiner ?) 

Nyitra (Nyitra 

vm.), ? / ?, ? 

 

Budapesten 

éltek. 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Steiner Vilmos 

 

Nyitra (Nyitra 

vm.), ? / ?, ? 

Nyomdász Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Steiner Herman 

 

Nyitra (Nyitra 

vm.), ? / ?, ? 

 

Budapesten élt. 

Suszter Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Egy razzia során a nyilasok elvitték, Vácig hajtották őket gyalog, és mivel nem 

volt képes továbbmenni, agyonverték.  

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Steiner Simon 

 

Születési hely és idő 

Nyitra (Nyitra vm.), 1840-es évek 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1918/19 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vendéglős 

 

Mennyire volt vallásos?  

Tartotta a vallást, eljárt a zsinagógába, szakállt viselt. 

 

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. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Steiner Simonné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

 Hely ismeretlen (Nyitra vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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 

Steiner Zsigmondné (szül. Büchler Rózsi) (Házasságkötés: 1909) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1888 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Bergen-Belsen, 1944 (Németország) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi érettségi 

 

Foglalkozás 

Fehérnemű-varrónő, Rezsin nővére műhelyében, de bedolgozott máshova is. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, az ünnepekből csak néhány tradíciót tartottak meg (péntek 

esti gyertyagyújtás, Pészah egyes elemei), Jom Kipurkor böjtölt. 

 

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? 

Büchler József Budapest (vagy 

Óbuda), ? / ?, ? 

 

Budapesten élt. 

Textiles volt, 

ő volt a 

családban a 

jómódú, “a 

tekintélyes 

ember”. 

? Emma (cseh 

származású) 

Nincs adat Nem tartották a 

vallást. 

?-né (szül. 

Büchler Rezsin) 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, ? 

(még 1935 előtt 

meghalt) 

 

Fehérnemű-

varrónő saját 

műhellyel 

Nincs adat Janka (“Jancsi”), 

férje: Kohn Róbert, 

a soroksári 

textilgyár 

főmérnöke 

Pál (1907–1935 

körül, baleset) 

Nincs adat 

Büchler Laura 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, ? 

(még a háború 

előtt meghalt) 

 

Fehérnemű-

varrónő 

(Rezsin 

nővére 

műhelyében) 

Nem volt férjnél. Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

Berner 

Menyhértné 

(szül. Büchler 

Celin) 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 

1944/45 (a 

gettóban halt 

meg) 

Nincs adat Berner Menyhért 

(Menyus), 

Beregszászról 

(Bereg vm.) 

származott, 

szövetkereskedé

sben üzletvezető. 

(1) Miklós (1909–

?): 1. felesége, 

Maca, gyerekük 

Erika, 1946 körül 

született; Maca 

betegségben halt 

meg. 2. felesége 

Rózsi.  

(2) Judit (meghalt 

az 1960-as 

években): férje 

Spira Ernő, 

hulladékfelvásárlás

sal foglalkozott; 

1956-ban 

Kanadába 

disszidáltak. 3 

vagy 4 gyerekük 

volt.  

Berner Menyhért 

megtartotta a vallási 

tradíciókat, szigorúan 

kóser háztartást 

vezettek, az ortodox 

zsinagógába jártak. 

(Steiner Fülöp náluk 

részesült vallásos 

nevelésben.) 
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(3) Dezső (Dudus) 

(szül. 1919), 

1945-ben 

kivándorolt 

Kanadába, magyar 

származású nőt 

vett feleségül. 

Öngyilkos lett. 

Büchler Ernő 

 

 

Budapest, ? / ?, 

? 

Lakatosműhel

yben 

dolgozott. 

Későn 

házasodott, több 

adat nincs. 

Nem volt gyerek. Nincs adat 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Bergen-Belsen (Németország) (ott meghalt) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Büchler Fülöp 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Óbuda, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1900-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Ipariskola 

 

Foglalkozás 

Lakatos volt, Óbudán a saját műhelyében dolgozott. 

 

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. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Büchler Fülöpné (szül. ?) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Óbuda, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Nincs adat 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

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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