
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Kaufmann József 
1870–1917 

Anya 
 

Kaufmann Józsefné 
(2. házasságban: Erdős 

Istvánné) 
(szül. Schöngut Róza) 

1885–1944 

Apai 
nagyapa 

 
Kaufmann 

Jakab 
1830-as évek – 

1913 

Apai nagyanya 
 

Kaufmann 
Jakabné 

(szül. Braun Hani) 
1840-as évek – 
1920-as évek 

Gyermekek 
 

Márkus Marianna 
1947 

Márkus Viktor 
1952

Házastárs 
 

Márkus Endre 
1901–1987 

Interjúalany 
 

Márkus Klára 
(szül. Kaufmann Klára) 

1914 

Testvérek 
 

Fuchs Bertalanné 
(szül. Kaufmann Anna) 

1906–1944 
Kaufmann Margit 

1910–1944 

Anyai 
nagyanya  

 
Schöngut Jakabné 
(szül. Sternberg 

Jozefin) 
?–1905 

Anyai 
nagyapa  

 
Schöngut Jakab 

1845–1931 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Márkus Klára (szül. Kaufmann Klára) 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly (Szatmár vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget (1930–32), Budapest (kb. 1940–44), Máramarossziget (1945–) 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi 

 

Foglalkozás 

Gépírónő 

 

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

gyermekkorában? 

Neológok voltak a szülők, kóserséget nem tartottak az apa halála után. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, francia 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest (Hársfa u.) 

Gettó: Budapest 

Koncentrációs tábor: Dachau, Ravensbrück, Sachsenhausen-Oranienburg 

(Németország) 

Munkatábor: Spandau-Berlin (Németország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Gépírónő 
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Testvérek 

 

Teljes név 
Fuchs Bertalanné (szül. Kaufmann Anna) (Férj: Fuchs Bertalan, vasúti tiszt;  

Szatmárnémetiben született,  házasságkötés: 1935; Fuchs Bertalan túlélte a 

munkaszolgálatot) 

Kaufmann Margit (férje után Moskovits Margit, válás után ismét Kaufmann 

Matgit); Moskovits Andor Tasnádon született, tisztviselő volt egy fatelepen 

Palotailván; házasságkötés: 1935, válás: ?) 

 

Születési hely és idő 

Anna: Nagykároly (Szatmár vm.), 1906 

Margit: Nagykároly (Szatmár vm.), 1910 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: vagy 4 év gimnázium (a 8 osztályos gimnáziumból), vagy négy polgári 

 

Foglalkozás 

Anna: fűző-, melltartókészítő 

Margit: fényképész 

 

Hol él/élt?  

Anna: Nagykároly (Bihar vm.) 

Margit: Nagykároly (Románia, ill. Bihar vm.) 

 

Hol élt még? 

Anna: Szatmárnémeti, Krajova (Dolzs megye) (Románia) 

Margit: Palotailva (Románia) 

 

Gyerekek? 

Anna: Fuchs Mária (Nagykároly, 1937 /Románia/ – Auschwitz, 1944 

/Lengyelország/) 
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Halálozási hely és idő 

Anna: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

Margit: Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Márkus Endre (Házasságkötés: 1946) 

(Apja, Márkus Móric /1869–1944/ orvos volt, sőt a nagyapa is orvos volt a 

Dunántúlon; anyja, Geiger Sarolta /1877–1944/ budapesti születésű. Nem élték 

túl a deportálást.)  

 

Születési hely és idő 

Máragyulafalva (Máramaros vm.), 1901 

 

Hol élt még? 

Aknasugatag (Máramaros vm.), Máramarossziget, Bécs (1920-as évek első fele) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Egyetem (orvosi) Bécsben 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

Halálozási hely és idő 

Máramarossziget, 1987 (Románia) (Munkaszolgálatban és fogságban volt 

Ukrajnában 1942–45 között.) 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

? (szül. Márkus Erzsébet /Baba/), Lengyelországba ment férjhez, lánya Katarzyna 

(Varsóban éltek, elpusztultak a holokauszt alatt) 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Márkus Marianna 

Márkus Viktor 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket vallásosnak, de zsidónak tartják magukat. 

 

Születési hely és idő 

Marianna: Máramarossziget, 1947 (Románia) 

Viktor: Máramarossziget, 1952 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Marianna: Iaşi (egyetem) 

Viktor: Brassó (egyetem) 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

 

Iskolai végzettség 

Marianna: egyetem (fogorvosi szak), Jászvásár 

Viktor: egyetem (mérnöki szak), Brassó 

 

Foglalkozás 

Marianna: fogorvos 

Viktor: mérnök 

 

Halálozási hely és idő 

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

Marianna: Márkus Sorin, szül. 1971, orvos Nagykárolyban, elvált, van egy 

gyereke, Karin, szül. 1998 (Marianna férje, Márkus Hari /szül. Burah Hari/, 

jászvásári születésű; ő a máramarosi hitközség elnöke) 

Viktor: Márkus Alfred Lior, szül. 1986, diák 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kaufmann József 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly (Szatmár vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1917 (ide hozták kórházba) 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi iskola (Nagykároly) 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt 

 

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? 

Róna Jakabné 

(szül. Kaufmann 

Rezsinke) 

 

Nagykároly, 

1860-as évek / 

?, ? 

Cegléden éltek 

Háztartásbeli Róna Jakab (1) Róna István;  

(2) Róna Ilona; 

(3) Róna Inci, 

Amerikába ment 

férjhez 

Nincs adat 

Kandel Móricné 

(szül. Kaufmann 

Gizella) 

 

Nagykároly, 

1860-as évek / 

?, ? 

Cegléden laktak 

Háztartásbeli Kandel Móric (1) Taub Imréné 

(szül. Kandel Rózsa, 

Rózsika), 

Alsószoporon laktak, 

fiuk, Sándor öngyilkos 

lett, vagy a Securitate 

meggyilkolta a II. 

világháború után;  

(2) Kandel Katalin;  

(3) Kandel Magda (sz. 

1906);  

(4) Kandel Borbála 

(Dunapentelén élt) 

Nincs adat 

Kaufmann 

Dávidné (szül. 

Kaufmann 

Mariska) 

 

Nagykároly, 

1860-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Szatmárnémetib

en laktak 

Háztartásbeli Kaufmann Dávid, 

fűszeres 

Kaufmann Jenő, 

felesége Margit, 

mindketten 

Auschwitzban 

pusztultak el. Két fiuk 

volt: András (Endre? 

Andor? Bandi), 

kiment Ausztráliába a 

II. világháború után a 

második feleségével 

(az első Auschwitzban 

halt meg), és László, 

aki meghalt a 

Nincs adat 
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munkaszolgálat során 

Ukrajnában. 

Kaufmann Ignác 

(ő volt a 

legfiatalabb 

testvér) 

 

Nagykároly, 

1870-es évek / 

?, ? 

Nagykárolyban 

éltek 

Nincs adat Volt felesége. Voltak gyerekei. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kaufmann Jakab 

 

Születési hely és idő 

Nagykároly (Szatmár vm.), 1830-as évek 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykároly (Szatmár vm.), 1913 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Fűszeráru nagykereskedő 

 

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? 

Kaufmann Adolf 

 

 

?, ? /?, ? 

 

Nagykárolyban 

(Szatmár vm., 

ill. Románia) 

laktak. 

Földje volt Volt felesége (1) Antal Istvánné 

(szül. Kaufmann 

Anna), férje 

ügyvéd, gyerekeik: 

Spicc Lászlóné 

(szül. Antal Zsófia) 

és Antal Pál; 

(2) Kaufmann 

Sándor; 

(3) Kaufmann 

Imre, fogorvos 

Nincs adat 

Kaufmann Ignác 

 

 

?, ? /?, ? 

Nagykárolyban 

(Szatmár vm., 

ill. Románia) 

laktak. 

Nincs adat Volt felesége (1) Kaufmann 

Bandi, deportálás 

után kivándorolt; 

(2) Kaufmann Pál 

Nincs adat 

Kaufmann ? Nincs adat Nincs adat Volt felesége Kaufmann Gyula, 

lánya Erzsi, aki 

Bukarestben 

lakott, férje Achile 

Fălticineanu, zsidó 

származású 

katonatiszt 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kaufmann Jakabné (szül. Braun Hani) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1840-as évek (Osztrák–Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykároly, 1920-as évek vége (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

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? 

Volt testvére Nincs adat Nincs adat Volt házastársa Cukor Lajosné 

(szül. ? Lujza), 

férje orvos, 

gyerekeik: Ella, 

Irén és Cukor 

István (ő orvos 

volt, Budapesten 

lakott) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kaufmann Józsefné (szül. Schöngut Róza) (1. házasságban: Kaufmann Józsefné,  

házasságkötés: 1905; megözvegyült: 1917) (2. házasságkötés: ?; válás: 

1919/20; válás után visszavette elhalt első férje nevét)  

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm), 1885 

 

Hol élt még? 

Nagykároly  

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola Máramarosszigeten, majd egy év nyelvtanulás Bécsben egy 

Hochschuléban (felső iskolában) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, csak nagyünnepekkor ment zsinagógába, nem vezetett kóser 

háztartást. 

 

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? 

Schöngut 

Sándor 

 

Máramarossziget 

(Máramaros vm.), 

1880-as évek / 

Máramarossziget, 

1931/2 (Románia) 

Ügynöki 

irodája volt. 

Feleség: Gitta  (1) dr. Grossmann 

Sándorné (szül. 

Schöngut Klára), 

1910-ben született, 

Szatmárnémetiben 

laktak;  

(2) Schöngut László, 

1912-ben született, 

Párizsban végezte az 

egyetemet, Montpelier-

ben (Franciaország) 

volt orvos, a felesége 

Gross Erzsébet 

festőművésznő 

Nincs adat 

Dr. Schöngut 

Emil 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros vm.), 

1880-as évek / 

Budapest, 1944 

Budapesten laktak 

Ügyvéd Heller Vilma, 

(vakbélgyulladásba

n meghalt 1922/3-

ban) 

(1) Schöngut Judit 

(Jutka), szül. 1916, 

fiatalon meghalt; 

(2) Grossné (szül. 

Schöngut Ágnes), szül. 

1922, Budapesten él 

Nincs adat 

Dr. Schöngut 

Ernő 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros vm.), 

1880-as évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Budapesten éltek 

Orvos  Bérczi Gizi, a pesti 

Bérczi 

kézimunkaüzlet 

tulajdonosának 

lánya 

Nem volt Neológok voltak 

Schöngut Imre 

 

Máramarossziget 

(Máramaros vm.), 

1880-90-es évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Pékség 

tulajdonosa 

(ő vette át 

apja 

pékségét) 

Szmuk Berta (1) Berger Cáliné 

(szül. Schöngut 

Zsófia), szül. kb. 1924; 

túlélte a deportálást, 

alijázott Izraelbe 1957 

körül, a fia Imre; 

(2) Schöngut Lázár 

(Öcsi), túlélte a 

deportálást,  

Ő volt a 

legvallásosabb a 

családban 
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alijázott Izraelbe 1957 

körül, felesége Lili, 

gyerekeik Nomika és 

Kobi; 

(3) Schöngut Sándor, 

Máramarossziget, 1931 

(Románia) / Auschwitz, 

1944 (Lengyelország) 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Nagykároly, Szatmárnémeti 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország) (ott meghalt) 

 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schöngut Jakab 

 

Születési hely és idő 

Csernovic, 1845 körül (Bukovina / Osztrák–Magyar Monarchia) 

 

Hol élt még? 

Máramarossziget (Máramaros vm., ill. Románia) 

 

Halálozási hely és idő 

Máramarossziget, 1931 (Románia)  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Péksége volt  

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ templomba járt, tartotta a tradíciókat. 

 

Anyanyelv 

Német 

 

 20



 21

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 

Schöngut Jakabné (szül. Sternberg Jozefin) 

 

Születési hely és idő 

Máramarossziget (Máramaros vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Karlsbad, 1905 (Csehország / Osztrák–Magyar Monarchia) (gyógykezelés) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

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? 

Sternberg Pál 

 

?,? / ?, ? 

Máramarossziget

en élt 

Nincs adat Nem volt 

felesége 

Nem volt Nincs adat 

Sternberg János 

 

?,? / ?, ? 

Máramarossziget

en élt 

Nincs adat Nem volt 

felesége 

Nem volt Nincs adat 

?-né (szül. 

Sternberg Berta) 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros vm.) 

? / ?, ? 

Nagyszőlősön 

éltek (Ugocsa 

vm., ill. 

Csehszlovákia 

stb.) 

Háztartásbeli Volt férj, nincs 

adat 

Rózsa és még egy 

lány 

Nincs adat 

Sternberg ? 

 

 

Máramarossziget 

(Máramaros 

vm.), évszám 

ismeretlen / ?, ? 

Máramarossziget

en éltek. 

Nincs adat Volt felesége (1) Sternberg Elza; 

(2) Sternberg 

Mimi;  

(3) Sternberg 

Zsófia – 

Máramarosszigete

n éltek, majd 

„Magyarországra 

kerültek”. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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