Családfa

Apai
nagyapa

Apai nagyanya

Feith Péterné
(szül. Feith Teréz)
1857–1944

Feith Péter
1850–60-as
évek – 1921

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Back Jakab
1864–1952

Back Jakabné
(szül. Holstein
Berta)
1874–1955

Apa

Anya

Feith Gyula
1889–1956

Testvérek
Feith Péter
1924–1944

Feith Gyuláné
(szül. Back Ilona)
1904–1995

Interjúalany
Földi (Frankl) Pálné
(szül. Feith Mária)
1927

Házastárs
Földi (Frankl) Pál
1924–2004

Gyermekek
Földi (Frankl) György
1947
Takácsné Földi Zsuzsa
1952
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Földi Pálné (Férjével együtt Franklból magyarosított 1948-ban) (szül. Feith Mária)
(zsidó név: Mirjám) (Házasságkötés: 1946)

Születési hely és idő
Budapest, 1927

Hol élt még?
Újpest (1936-ig)

Iskolai végzettség
4 polgári

Foglalkozás
Titkárnő (1949–1950: Állami Lapkiadó Nemzeti Vállalatnál; 1950–1953: Gamma
Gyárban a párttitkár, majd az igazgató, majd a rendészet titkárnője; 1957–1960:
Beloiannisz Gyár)
Eladó (4 órában), majd tárgynyeremény ügyintéző a Lottó Áruházban (1962–
1992)
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Nem voltak nagyon vallásos család, de a nagyünnepeket megtartották, gyertyát
gyújtottak szombaton. A szülei rendszeresen jártak zsinagógába, az édesapjának
volt jahrzeittáblája, testvérének volt bár micvója. A második világháború után az
édesanyja egy ideig még gyújtott gyertyát, de a hitét elvesztette.
Anyanyelv
Magyar
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Német

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Munkaszolgálat: Kópháza
Munkatábor: Lichtenwörth (Ausztria)
Mit csinált a háború után?
Dolgozott és gyereket nevelt.
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Testvérek
Teljes név
Feith Péter

Születési hely és idő
Budapest, 1924

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Középiskolai érettségi (a zsidótörvények miatt nem mehetett egyetemre)

Foglalkozás
Az apja lakatosműhelyében dolgozott.

Hol él/élt?
Budapest

Hol élt még?
Újpest (1936-ig)

Gyerekek?
–

Halálozási hely és idő
Munkaszolgálat: Magyarország (Kassa környéke, Erdély stb.)
Koncentrációs tábor: Mauthausen, 1944 (Ausztria)
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Házastárs
Teljes név
Földi Pál (Franklról magyarosított az egész család 1948-ban) (zsidó név: Ávrom
Sáje)

Születési hely és idő
Budapest, 1924

Hol élt még?
Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Zsidó származású?
Igen (Apja túlélte az auschwitzi koncentrációs tábort, anyját és öccsét
elpusztították, húga túlélte a bergen-belseni koncentrációs tábort. Ő maga a
háború alatt munkaszolgálatosként Kőszeg környékén volt, végül – a háború
utolsó két hetére – Mauthausenbe deportálták, majd Székesfehérvár környékén 3
hónapot töltött szovjet fogságban.)

Anyanyelv
Magyar

Iskolai végzettség
Műszaki egyetem, közgazdasági egyetem

Foglalkozás
Műszaki főosztályvezető a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban, több osztály
tartozott hozzá: újítási-, szabványosztály, nemzetközi osztály, rajz-,
szerszámszerkesztés.
Halálozási hely és idő
Budapest, 2004
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Frankl István (Budapest, 1929 – Auschwitz, 1944 [Lengyelország]), diák.
Gárdos Lászlóné (szül. Frankl Lívia) (Budapest, 1926): férje diplomata, 2
gyerekük van.
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Gyermekek
Teljes név
Földi György
Takácsné Földi Zsuzsa

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Nem nevelték őket zsidónak, kisebb korukban nem is mondták meg nekik, hogy
zsidók, a deportálásról is csak nagyobb korukban meséltek nekik. Semmiféle
zsidó hagyományt nem tartottak a családban.
Születési hely és idő
György: Budapest, 1947
Zsuzsa: Budapest, 1952

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
György: Műszaki Főiskola
Zsuzsa: Kandó Kálmán Főiskola

Foglalkozás
György: műhelyvezető a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban (később Antenna
Hungária Kft.), majd vagyonelszámoló a Róna Filmgyárban (2004-től). Jelenleg
vállalkozó.
Zsuzsa: a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban volt labortechnikus, majd 1998–
2004 között öltöztetőnő volt Markó Iván balett-társulatánál.
Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
György: 2 gyermek
Zsuzsa: 2 gyermek
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Apa

Teljes név
Feith Gyula

Születési hely és idő
Bugyi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1889

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1956

Iskolai végzettség
4 osztály Wágner Manó fiúgimnáziumában. Kitanulta a lakatos szakmát is.

Foglalkozás
Fiatalkorában segédszínész volt, később volt egy kis lakatosgyára, amikor az
tönkrement, akkor kereskedőként, szerszámkészítőként dolgozott, 1940-től
lakatosműhelye volt.
Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos, viszont volt jahrzeittáblája, mesélt gyerekeinek a zsidó
hagyományokról, zsidó történelemről, vallásról.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
M. kir. Honvédség (1914–1917), olasz front.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

Weissmann

Weissmann Pál

Nagyon vallásosak

Pilis-Solt-Kiskun

Sándor

(Budapest, 1922 /

voltak, tartották az

(szül. Feith

vm.), 1895

(Tiszafüred

Izrael, 1990):

összes ünnepet, a

Erzsébet)

körül/ Auschwitz,

(Heves vm.),

felesége Weiss

gyermekeiket is

1944

1897 /

Éva, 2 gyerek (fiú

vallásos szellemben

(Lengyelország)

Auschwitz, 1944

[1945], lány

nevelték. A nagyobbik

[Lengyelország])

[1954]). 1956-tól

fiú, Pál rabbiképzőbe

: apósa

Izraelben éltek.

járt a háború előtt.

vaskereskedését

1944-ig a

örökölte és

Rabbiképzőbe járt,

vezette.

a háború után

Weissmann

Újpest (Pest-

Sándorné

Háztartásbeli

szakmát tanult,
1956-ig a Láng
Gépgyár
párttitkára volt.
Weissmann Tibor
(Budapest, 1929 /
Auschwitz, 1944
[Lengyelország])

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Gettó: Budapest

Mit csinált a háború után?
Nem dolgozott.
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Apai nagyapa

Teljes név
Feith Péter

Születési hely és idő
Bugyi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1850–60-as évek

Hol élt még?
Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1921

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Földbirtokos (Bugyin, de a birtokot kiadta bérbe), vaskereskedése és tehenészete
volt Újpesten

Mennyire volt vallásos?
Neológok voltak, tartották a vallást, kóser háztartást vezettek, jártak
zsinagógába, tartották az ünnepeket, Szukotkor sátrat állítottak az udvaron, de
nem öltözködtek hagyományosan.
Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
–

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. Hely

Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

és idő
Feith Móric

Bugyi

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Feith Péterné (szül. Feith Teréz) (A férje unokatestvére volt.)

Születési hely és idő
Rákospalota (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1865 körül

Hol élt még?
Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Neológok voltak, de kóser háztartást vezettek.

Anyanyelv
Magyar
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

11 testvére volt, az édesanyjuk korai halála után a nagyobb lányok nevelték a kisebb gyerekeket.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Anya

Teljes név
Feith Gyuláné (szül. Back Ilona) (zsidó név: Lea) (Házasságkötés: 1922/3 körül)

Születési hely és idő
Budapest, 1904

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1995

Iskolai végzettség
Középiskolai érettségi

Foglalkozás
A háború előtt: háztartásbeli
A háború után: egy ipari szövetkezetben raktárvezető (1950-től)

Mennyire volt vallásos?
A szüleivel a nagyünnepekor elment a zsinagógába, de férjhezmenetele után nem
igazán tartotta a vallást. A háború után csak annyiban tartotta a hagyományokat,
hogy péntek esténként meg ünnepekkor gyertyát gyújtott.
Anyanyelv
Magyar
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire
voltak
vallásosak?

Hajdú Arnoldné

Budapest, 1895 / Háztartásbeli

(szül. Back Frida) Budapest, 1989

Hajdú Arnold (?,

Hajdú Zoltán

Nem voltak

1890-es évek /

(Budapest, 1920 /

vallásosak.

Kanada, 1960-as

Ukrajna [musz], 1942)

évek): zsidó,

Hajdú András

háztulajdonos,

(Budapest, 1928): 1956

csillárbolt-

óta Kanadában él, orvos.

tulajdonos
Malmosi Károly
(?, ? / Budapest,
1975): horthysta
katonatiszt
Back Zoltán

Budapest, 1900 / Érettségizett

Nem volt.

Nem volt.

Budapest, 1902 / Bádogos

Back Margit

Back Tamás (Budapest,

Budapest, 1977

(Stepnica [? Vm.,

1942): mosógépszerelő.

Felvidék], ? / ?, ?)

özv. Faludi Andrásné

(másod-

(szül. Back Mária)

unokatestvérek

(Budapest, 1944), 2

voltak: nagyapja és

gyerek. A férj handlé

férje dédapja

volt.

testvérek voltak)

Back Iván (Budapest,

Nincs adat.

Budapest, 1919
körül
(spanyolnáthába
n)
Back Pál

1951 / Budapest, 2005):
bútorkereskedő
Back Judit

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Munkaszolgálat: Kópháza
Munktábor: Lichtenwörth (Ausztria)
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Mit csinált a háború után?
Egy ipari szövetkezetben raktárvezető (1950-től).
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Anyai nagyapa
Teljes név
Back Jakab

Születési hely és idő
Nyitra vm., 1864

Hol élt még?
Budapest

Halálozási hely és idő
Budapest, 1952

Iskolai végzettség
6 elemi

Foglalkozás
Bádogos, gáz- és vízszerelő, saját műhelye volt több alkalmazottal.

Mennyire volt vallásos?
Vallásos családból származott, de nősülése után nem tartották a vallást.
Nagyünnepekor elmentek a zsinagógába.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Wecklerné (szül.

Nincs adat

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Weckler ?

4 gyerek, Benő, és

Nincs adat

még három, akik

Back ?)

közül az egyik
öngyilkos lett.
További 11

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

testvér

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Gettó: Budapest

Mit csinált a háború után?
Nem dolgozott már.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Back Jakabné (szül. Holstein Berta)

Születési hely és idő
Budapest, 1874

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Budapest, 1955

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Magyar
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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 Foglalkozás

Házastárs

idő

adatai

Haraszti

?, 1880 /

(Holstein)

Budapest, 1942

Építészmérnök

Sámuel

Kávéház-

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Nincs adat

tulajdonos
lánya

Hol volt a holokauszt idején?
Csillagos ház: Budapest
Gettó: Budapest

Mit csinált a háború után?
Nem dolgozott már.
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Interjúalany férjének családja
Földi Pál apja

Teljes név
Frankl Jakab

Születési hely és idő
Gyöngyös (Heves vm.), 1889

Hol élt még?
Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Halálozási hely és idő
Budapest, 1970

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Bádogos üzeme volt a háború előtt, a háború után próbálta fenntartani, de nem
sikerült. Néhány év szövetkezeti munka után saját házában volt bádogosműhelye
haláláig.
Mennyire volt vallásos?
Nem volt vallásos.

Anyanyelv
Magyar
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)

Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Fischer Ferencné

Nincs adat

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Fischer Ferenc

Fischer Antal:

(szül. Frankl

első felesége és

Gizella)

kisfia
Mauthausenben
halt meg; második
felesége
keresztény volt. 2
gyermekük lett:
József, Zsófia
Fischer Júlia (?, ?
/ Auschwitz, 1944
[Lengyelország])

Frankl ? (fiú)

30 évesen

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

meghalt
tüdőbajban.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország)

Mit csinált a háború után?
Néhány év szövetkezeti munka után saját házában volt bádogosműhelye haláláig.
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Földi Pál apai nagyapja

Teljes név
Frankl József (bádogos volt, Újpesten élt, 1930 körül halt meg, magyar
anyanyelvű volt.)

Földi Pál apai nagyanyja
Teljes név
Frankl Józsefné (szül. Teschl ?) (Háztartásbeli volt, magyar anyanyelvű, még a
holokauszt előtt meghalt.)
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Földi Pál anyja

Teljes név
Frankl Jakabné (szül. Feldmár Olga)

Születési hely és idő
Újpest, 1892

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1944 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Nincs adat

Anyanyelv
Magyar
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire
voltak
vallásosak?

Feldmár Imre

?, ? / Auschwitz,

Kereskedő

Nincs adat

Nem voltak.

Neológ volt.

1944
(Lengyelország)

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt)
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Földi Pál anyai nagyapja

Teljes név
Feldmár Henrik (magyar anyanyelvű volt, még a holokauszt előtt meghalt)

Földi Pál anyai nagyanyja

Teljes név
Feldmár Henrikné (szül. ? Szerén) (1860 körül született, Budapesten halt meg
1954-ben. Háztartásbeli volt. Anyanyelve magyar, neológ volt. A holokauszt alatt
a budapesti gettóban volt.)
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