
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Földes (Friedman) Tivadar 
1894–1956 

 

Anya 
 

Földes Tivadarné 
(szül. Altman Júlia) 

1900–1970 

Apai 
nagyapa 

 
Friedman Lajos 

1866–1977 
 

Apai 
nagyanya 

 
Friedman 

Lajosné (szül. 
Klein Zsófia) 
1870–1930-as 

évek eleje 

Házastárs 
 

Földes Gyuláné 
(szül. V. Anna) 

1933 
Földes Gyuláné 
(szül Rédei Éva) 

1947 

Interjúalany 
 

Földes Gyula 
1933 

Testvérek 
 

Földes Endre 
1930 

Gyermekek 
 

D. Dávid  
1976 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Altman Ignácné 

(szül. Glatter 
Róza) 

1880-as évek 
vége–1936 

Anyai 
nagyapa  

 
Altman Ignác 
1879–1926 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Földes Gyula (zsidó név: Ávrom Jichok Sámson) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1933 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Orvos (gyermekorvos és patológus, kórházi osztályvezető főorvos) 

 

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

gyermekkorában? 

A két fiúnak volt bár micvója, de a hagyományokat nemigen tartották. A tejes és 

zsíros edényeket például külön tartották ugyan, de nem volt külön mosogató, a 

péntek esti gyertyákat nem feltétlenül a szombat bejövetelekor gyújtották meg 

stb. Az anya otthoni praxist is folytató orvos volt, az életet nem lehetett a 

hagyományok betartásával szervezni. Szombaton is dolgozott. Felnőtt korában 

egyáltalán nem volt zsinagógában, a vallással – mint kórboncnok is – teljes 

mértékben szakított. Viszont az a kívánsága, hogy halála után zsidó temetőben 

temessék el. Anyját is zsidó temetőben szerette volna eltemettetni.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Angol, németül gyengén 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar Néphadsereg 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (svéd diplomáciai védelem): Budapest, Jókai u. (1944. júniustól) 

Gettó: Budapest (1945. januártól) 

 

Mit csinált a háború után? 

Befejezte a középiskolát, majd orvosi egyetemre ment. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Földes (Klein) Endre  

(Apa testvérének fia, akit anyja betegsége miatt örökbe fogadtak) 

 

Születési hely és idő 

Rákospalota, 1930 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

ELTE kémia–fizika szak 

 

Foglalkozás 

Kutatási igazgató egy nagy gyógyszergyárban 

 

Hol él/élt?  

Toronto (Kanada) 

 

Hol élt még? 

Budapest, Párizs (1945–1950), 1956-ban disszidált, Montreal (1957-től) (Kanada) 

 

Gyerekek? 

Egy fiú és egy lány 

(Felesége, Krausz Ibolya, évfolyamtárs volt az egyetemen, magas állása van a 

Northern Electricnél.) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

V. Anna (házasság: 1957–1960) 

Rédei Éva 

 

Születési hely és idő 

Anna: Budapest, 1933 

Éva: 1947 

 

Hol élt még? 

Anna: – 

Éva: – 

 

Zsidó származású? 

Anna: igen (nagyapa főrabbi, apa rabbi, Mauthausenban pusztult el, anya tanár) 

Éva: igen 

 

Anyanyelv 

Anna: magyar 

Éva: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Anna: ELTE bölcsészettudományi kar 

Éva: középiskola 

 

Foglalkozás 

Anna: középiskolai tanár 

Éva: könyvesbolti eladó, majd könyvesbolt társtulajdonosa 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anna: nincsenek 

Éva: nincsenek 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

D. Dávid (második felesége első házasságából származik, nyolcéves kora óta 

közösen nevelik) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1976 

 

Hol élt még? 

– 

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd 

 

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

– 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Földes Tivadar (1912 körül Friedmanról magyarosította a nevét, amikor dolgozni 

kezdett egy bankban) (zsidó név: Cvi) 

 

Születési hely és idő 

Istenmezeje (Heves vm.), 1894  

 

Hol élt még? 

Fiume (1912–1914), Budapest  

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945 

 

Iskolai végzettség 

Érettségi, majd hites könyvvizsgálói bizonyítvány 

 

Foglalkozás 

Banktisztviselő (Angol–Magyar Bank), majd könyvvizsgáló (Magyar Kender, az 

Angol–Magyar Bank érdekeltsége, Est-lapok) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nemigen volt vallásos, de a nagyünnepeket megtartották. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Friedman 

Erzsébet 

 

 

?, 1898 / 

Budapest, 1942 

(tbc) 

Háztartásbeli Klein Jenő, 

Rákospalotán 

lakott, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Klein Endre, szül. 

1930, anyja 

betegsége 

(skizofrénia) miatt 

az interjúalany,  

Földes Gyula szülei 

adoptálták, neve 

Földes Endre lett. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (svéd diplomáciai védelem): Budapest, Jókai u. (1944. júniustól)  

1945 januárjában a Duna-parton a nyilasok meggyilkolták. 

 

 



 

 
Apai nagyapa 

Teljes név 

Friedman Lajos (zsidó név: Cháim Jehuda) 

 

Születési hely és idő 

Sirok (Heves vm.), 1866  

 

Hol élt még? 

Istenmezeje, Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1937 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kárpitossegéd 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásos volt, a neológ zsinagógába járt. Fia háztartásában élve is ragaszkodott a 

kóser konyhához. Mindig kápedlit viselt, szakálla azonban nem volt, és olyan 

öltözékben járt, mint mások. Viszont úgy rendelkezett, hogy a gyöngyösi ortodox 

temetőben temessék el. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 9



 10

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? 

Goszmann ?-né 

(szül. Friedman 

Anna) 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Grossmann 

Nándorné (szül. 

Grossmann 

Mariska – a férj 

unokatestvér volt). 

Gyöngyösön éltek, 

1949-ben 

kivándoroltak 

Izraelbe. Netanján 

laktak. 

Nincs adat 

Rubinstein 

Józsefné (szül. 

Friedman ?) 

 

 

?, ? / Auschwitz, 

1944 

(Lengyelország) 

 

Hevesen éltek. 

 Zsidó volt. ?, ? / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

(I. világháborús 

hadirokkant, 

arany vitézségi 

érmes volt.) 

(1) Böske: 

visszatért 

Auschwitzból, 

hatéves gyermekét 

(Hertz Lali) 

elpusztították; Ma 

Izraelben él, 

elmegyógyintézetb

en. 

(2) Zila: ő is, egy-

két éves gyermeke 

is Auschwitzban 

pusztult el. 

Nincs adat 

Friedman ?  

(fiútestvér) 

 

 

   (1) Miklós: 1929-

ben kivándorolt 

Franciaországba 

(2) Imre: 1929-

ben kivándorolt 

Franciaországba, 

bőrdíszműves volt, 

szervezett 
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kommunista, a 

francia partizánok 

között harcolt, 

Becsületrendet 

kapott. 

(3) József: 1929-

ben kivándorolt 

Franciaországba, a 

háború alatt egy 

keresztény nő 

bújtatta, később ő 

lett a felesége. 

Taxisofőr volt. 

A 3 Friedman-

unokatestvér 

segítette a háború 

után Párizsba 

keveredett Földes 

Endrét és 

nagynénjét,  

Altman Károlyné 

Altman Gizellát. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Klein Zsófia 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1870 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1930-as évek eleje 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

A háztartás kóser volt. Péntek este volt gyertyagyújtás. 

 

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 

Földes Tivadarné (szül. Altman Júlia) 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1900 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely, Zsolna (gyermekkorban, Trencsén vm.), Rákospalota, Vaja (kb. 

1924–1926, Szabolcs vm.), Budapest (kb. 1926/7-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1970 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem (Budapest) 

 

Foglalkozás 

Orvos, fogszakorvos. 1954-ig magánpraxis, utána rendelőintézeti orvos.  

 

Mennyire volt vallásos?  

Két fiának volt bár micvója, de a hagyományokat nemigen tartották. A tejes és 

zsíros edényeket külön tartották ugyan, de nem volt külön mosogató, a péntek 

esti gyertyákat nem feltétlenül a szombat bejövetelekor gyújtották meg stb. Az 

anya otthon is folytatott praxist, az életet nem lehetett a hagyományok 

betartásával szervezni. Ha úgy adódott, szombaton is dolgozott. 

 

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 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Altman Károlyné 

(szül. Altman 

Gizella) 

 

 

Dunaszerdahely 

(Pozsony vm.), 

1904 / Budapest, 

1983 

Polgári iskolát 

végzett, 

1946-ban 

Nyugatra 

ment 

unokaöccséve

l (Földes 

Endre) 

együtt. 1946–

1950: 

Párizsban 

szakácsnő 

volt  egy 

zsidó 

menhelyen. 

1950-ben 

unokaöccséve

l együtt 

hazatért, 

könyvelő volt.  

1. Horváth 

Ferenc (nem 

zsidó) 

2. Szántó Dezső 

(zsidó) 

3. Altman Károly 

(unokatestvér), 

autószerelő, 

Aszódon volt 

közös műhelye 

valakivel, majd 

Budapesten éltek 

közös lakásban 

az interjúalany 

szüleivel. 1945 

januárjában a 

nyilasok a 

Dunába lőtték. 

Nem voltak Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház (svéd diplomáciai védelem): Budapest, Jókai u. (1944. júniusától) 

Gettó: Budapest (1945. januártól) 

 

 

Mit csinált a háború után? 

Fogorvosként dolgozott. 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Altman Ignác 

 

Születési hely és idő 

Szent-Domonkos (Heves vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely, Zsolna, Rákospalota 

 

Halálozási hely és idő 

Rákospalota, 1926 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

MÁV főkalauz 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem nagyon voltak vallásosak, de a nagyünnepeket (Jom Kipur, szédereste) 

megtartották. Hanuka idején gyertyát gyújtottak. 

 

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? 

Altman Fáni 

 

 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Altman Károly 

(házasságon kívül 

született) (lásd 

“Anya testvérei” – 

Altman Gizella 

férje 1937-től) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Altman Ignácné (szül. Glatter Róza) 

 

Születési hely és idő 

Gyöngyös (Heves vm.), 1880-as évek vége 

 

Hol élt még? 

Dunaszerdahely, Zsolna, Rákospalota 

 

Halálozási hely és idő 

Rákospalota, 1936 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem nagyon voltak vallásosak, de a nagyünnepeket (Jom Kipur, szédereste) 

megtartották, Hanuka idején gyertyát gyújtottak. 

 

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? 

Glatter József 

 

?, ? / Kanada, ? 

(Magas tisztsége 

volt a 

Tanácsköztársas

ág idején, 

halálos ítélet, 

majd helyette 

börtönbüntetés 

/Szeged, 

Csillagbörtön/, 

majd kicserélték 

a hadifogságba 

esett tisztek 

hazahozatalakor, 

és Moszkvába 

került 

családjával 

együtt. 1926/7-

ben 

kivándoroltak 

New Yorkba, 

onnan 

Kanadába.) 

 

Mozdonyvezet

ő 

? Nelli 3 gyermek: 

(1) Endre 

(2) Erzsébet: 

fodrász, férj, Izsák 

Ferenc, szül. 

Szatmárnémeti; 

ingatlanspekuláció

ból  gazdagodott 

meg. 

(3): nincs adat 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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