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Apa 
 

Markovits Áron 
1885–1944 

Anya 
 

Markovits Áronné  
(szül. Deutsch Erzsébet) 

1891–1944 

Apai 
nagyapa 

 
 

Markovits 
Miksa 

1852–1919/20 

Apai nagyanya 
 

Markovits Miksáné 
(szül. Weinberger 

Leni) 
?–? 

Anyai 
nagyapa  

 
Deit (Deutsch ) 

Benő 
1855–1930 

 

Anyai 
nagyanya  

 
Deit Benőné 

(szül. Wurumser 
Antónia) 
?–1935 

Gyermekek 
 

Markovits László 
1947 

Markovits Pierre 
1970 

Markovits Sophie 
1971 

Testvérek 
 

Markovits Györgyi 
1919–1985 

Markos (Markovits) 
Miklós 

1924–2000 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Markovits Pál  
1917 

Házastárs 
 

Markovits Pálné  
Kondor Viktória 

1926 
Markovits Pálné 
Létmányi Judit 

1941 
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Teljes név  

 

Markovits Pál 

 

Születési hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1917 

 

Hol élt még?  

Budapest (1928-tól 1940-ig, középiskolás, ill. egyetemi évek; majd 1951–1966; 

majd 1990-től), Dunaszerdahely (Pozsony vm., 1940–1941); Zsámbék (Pest m., 

1949); Hortobágy (1951); Franciaország (1965–1966; 1967–1990), közben 

Egyesült Államok (1974–1975, 1985–86)  

 

 

Iskolai végzettség 

Állatorvosi egyetem 

 

Foglalkozás  

Állatorvos, kutatóorvos 

 

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

gyermekkorában? 

A család nem volt vallásos, erősen asszimilálódtak. A szombati munkatilalmat és 

a kóserságot nem tartották, öltözékükkel sem ríttak ki a környezetükből. 1939-

ben a család katolizált. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél?  

Angol, francia, német 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor?  

A csetnikekhez szökött Borból, 8 hónapig volt közöttük, majd kb. 1 évet töltött a 

partizánok között, ill. a Jugoszláv Néphadseregben. 

 

Hol volt a holokauszt idején?  

Munkaszolgálat: Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Orgovány, Kárpátalja, Szeged 

Munkatábor: Bor.  

1943. december 23-án átszökött a csetnikekhez. 

 

Mit csinált a háború után?  

Visszatért Magyarországra, majd Budapesten kezdett el dolgozni. Nem sokkal 

később családot alapított.  
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Testvérek 

 

Teljes név 
Meggyesi Jánosné (szül. Markovits Györgyi) (1. férj – még 1944 előtt: Lieblich 
Pál; temesvári művészember, szociáldemokrata, 1944-ben a Gestapo 
letartóztatta, eltűnt.); (2. férj Kocziha János /1925–?/: házasságkötés 1947, férj 
mérnök végzettségű, párttitkár volt a Széchényi Könyvtárban; ebben a 
házasságban születtek a gyermekei); (3. férj /1929–1998/: könyvkiadóban 
dolgozott)  

Markos Miklós (Névmagyarosítás: 1946) (Két házassága volt, az elsőben nem 

volt gyerek) 

 

Születési hely és idő 

Györgyi: 1919 

Miklós: 1924 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Györgyi: a háború előtt érettségi, majd varrni tanult, és kozmetikus szakiskolát 

végzett; a háború után a bölcsészkar esti tagozatán szerzett magyartanári 

diplomát. 

Miklós: a háború előtt fényképészetet tanult, a háború után filmművészeti 

főiskolát végzett Moszkvában. 

 

Foglalkozás 

Györgyi: varrónő, kozmetikus, majd a Széchényi Könyvtár ún. zárt osztályán 

dolgozott. 

Miklós: fényképész, filmrendező 

 

Hol él/élt? 

Györgyi: Budapest (középiskolás évektől) 

Miklós: Budapest (középiskolás évektől)  

 

Hol élt még? 

Miklós: Moszkva (Szovjetunió) (főiskola) 
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Gyerekek? 

Györgyi: Zsuzsa (1955), Miklós (1957) 

Miklós: Katalin (1965; angoltanár; férj informatikus), Gábor (1968; terjesztési 

igazgató egy angol nyelvű lapnál) 

 

Halálozási hely és idő 

Györgyi: Budapest, 1985 

Miklós: Budapest, 2000  
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kondor Viktória (Házasságkötés: 1946; válás: 1962) 

Létmányi Judit (Házasságkötés: 1962; válás: 1998) 

 

Születési hely és idő 

Viktória: Endrőd (Békés vm.), 1926 

Judit: Budapest, 1941 

 

Hol élt még? 

Viktória: Budapest 

Judit: Franciaország 

 

Zsidó származású? 

Egyik sem zsidó származású 

 

Anyanyelv 

Mindkettő: magyar 

 

Iskolai végzettség 

Mindkettő: egyetem  

 

 

Foglalkozás 

Viktória: történész 

Judit: kutató vegyész 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Markovits László (Kondor Viktória fia) 

Markovits Pierre (Létmányi Judit fia) 

Markovits Sophie (Létmányi Judit lánya) 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték őket vallásos szellemben. Egyik gyerek édesanyja sem volt zsidó, 

de más vallás szerint sem nevelkedtek.  

 

Születési hely és idő 

László: Budapest, 1947 

Pierre: Párizs, 1970 (Franciaország) 

Sophie: Párizs, 1971 (Franciaország) 

 

Hol élt még? 

Sophie: Budapest, jelenleg Dunaújváros 

 

 

Iskolai végzettség 

László: műegyetem 

Pierre: kereskedelmi főiskola (Franciaország) 

Sophie: kereskedelmi főiskola (Franciaország) 

 

Foglalkozás 

László: vegyészmérnök (saját vállalkozása van) 

Pierre: tisztviselő az Adóhivatalban 

Sophie: kereskedelmi menedzser (saját vállalkozása van) 

 

Halálozási hely és idő 

 

 

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

László: Markovits Lili (1978), tanuló 
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Teljes név 

Markovits Áron 

 

Születési hely és idő 

Lasztomér (?) (Zemplén vm.), 1885  

 

Hol élt még? 

Budapest (egyetemi évek), Tolna vm., Sárbogárd (Fejér vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

Állatorvosi egyetem 

 

Foglalkozás 
 

Körzeti állatorvos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Zsidó identitású volt, de nem volt nagyon vallásos. Barátai között zsidók és nem 

zsidók egyaránt voltak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, I. világháború, Galícia 

 

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? 

Markovits 

Herman         

? (Zemplén 

vm.),  

1889/ ?, 1944 (a 

holokauszt 

során, de nincs 

több információ) 

Gazdálkodó Tronstein Adél 

1901–? 

Mikulás (1925–?) 

György (Eli ben 

Cvi) (1928) – 

Izraelben él  

Ottó (Benjamin) 

(1934–?) 

Nincs adat 

Marshal 

(Markovits) Géza 

Amerikában 

változtatta meg a 

vezetéknevét. 

 

? (Zemplén 

vm.), ?/ ? (USA) 

Az 1910-es évek 

második felében 

ment ki az 

Egyesült 

Államokba. 

Nincs adat “Keresztény 

lány” 

Zoltán – az 

Egyesült 

Államokban 

született, 

Olaszországban él. 

Oszkár – vezető 

egy textilgyárban, 

az Egyesült 

Államokban él. 

Nincs adat 

Hirsch Gyuláné 

(szül. Markovits 

Ilona) 

? (Zemplén 

vm.), ?/ 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

 

Sárbogárdon 

(Fejér vm.) 

éltek. 

Nincs adat Hirsch Gyula 

(1883–1944), 

ügyvéd volt, 

Auschwitzban 

halt meg. 

Éva (1926–2002) 

Paula (1928–1998) 

Mindketten 

Sárbogárdról 

kerültek 

Auschwitzba, 

mindketten 

túlélték a 

holokausztot, 

1946-ban 

kivándoroltak az 

Egyesült 

Államokba. 

Nincs adat 

Markovits Sándor ? (Zemplén 

vm.), ?/ 

New York, 1987 

Pincér, majd 

főpincér 

1. Margit  

2. Hédi 

1. házasságból: 

Allen – egy 

textilüzemben 

Nincs adat 
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(USA) 

13 éves korában 

ment ki az 

Egyesült 

Államokba, a 

testvérek közül 

elsőként. 

igazgatóféle 

Beatrice 

Markovits Nándor ? (Zemplén 

vm.), ?/  

?, 1976 (USA)  

Az 1910-es évek 

második felében 

ment ki az 

Egyesült 

Államokba. 

Hentes Hirsch Blanche 

(1903–?) 

Milton (1926) 

Harvey (1929–

2002) 

Arthur (1933) 

Harriet (1939) 

Mindnyájan az 

USA-ban születtek 

és élnek. 

Nincs adat 

Markovits Ödön 

(A II. 

világháború előtt 

ment ki a 

családjával 

együtt Wellsbe 

(Nagy-Britannia), 

őrnagyi rangig 

vitte az 

expedíciós 

hadseregben, a 

háború után 

Pozsonyban 

telepedtek le, 

majd 1949-ben 

ismét nyugatra 

távoztak.) 

? (Zemplén 

vm.), 1906 / ?, 

1986 

(Nagy-Britannia) 

Pozsonyban és 

Bécsben végzett 

kereskedelmi 

főiskolát. 

 

 

1945–1949 

között 

Pozsonyban 

egy 

biztosítóintéz

et igazgatója 

volt, majd 

1949 után 

Nagy-

Britanniában 

egy vegyi 

cégnél 

könyvtáros és 

fordító.. 

Stroh Magda Nicholas (1945), 

Bristolban (Nagy-

Britannia) él, 

fizikus, 

informatikus 

Dorina (1947) – 

Nagy-

Britanniábahn él, ő 

is, férje is tanár 

Nincs adat 

? Emánuelné 

(szül. Markovits 

Etelka) 

? (Zemplén vm.) 

/ ?, 1944 (a 

holokauszt 

során, de nincs 

több információ) 

Nincs adat 2. férj: ? 

Emánuel 

 

Nincs adat Nincs adat 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Sárbogárd 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), 1944 végén, több hónapnyi 

kényszermunka után halt meg. 
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Teljes név 

Markovits Miksa 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Zemplén vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Lasztomér (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Lasztomér, 1919/20 (Csehszlovákia) (kivégezték vagy meggyilkolták a 

Kommünben való részvétele miatt)  

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó 

 

Mennyire volt vallásos?  

Vallásosak voltak, tradicionális ruhában jártak. 

 

Anyanyelv 

Nincs adat 

 

Apai nagyapa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. Honvédség, I. világháború, orosz front, hadifogság Szibériában (1919-ig) 

 

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. 
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Teljes név 

?-né (korábban: Markovits Miksáné /szül. Weinberger Leni/) Csak annyi tudható 

róla, hogy első férje halála után ismét férjhez ment, háztartásbeli volt és vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Korábban meghalt 

 

Apai nagyanya 
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Teljes név 

Markovits Pálné (szül. Deutsch Erzsébet) (Házasságkötés: 1916) 

 

Születési hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1891 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Auschwitz, 1944 (Lengyelország) 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári  

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, a tradíciókat sem tartotta sem öltözködésében, sem 

viselkedésében, sem olvasmányaiban.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anya 
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Név Szül./hal. hely és 

idő 

Foglalkozás Házastárs adatai Gyerekek adatai Mennyire voltak 

vallásosak? 

Nem volt 

testvére. 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Sárbogárd 

Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt. 
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Teljes név 

Deit Benő (Deutschról magyarosított ő és a felesége. A lányuk nevét nem 

változtatták meg.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Fejér vm.), 1855 körül 

 

Hol élt még? 

Nagylók (Fejér vm.), Sárbogárd (Fejér vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1930 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő, kocsmáros 

 

Mennyire volt vallásos?  

Régimódian öltözött, az akkori divat szerint, de nem a zsidó hagyományoknak 

megfelelően. Nem vezettek kóser háztartást, nem tartották a szombatot. Szakálla 

volt, minthogy akkor ez volt a szokás, nemcsak a zsidók között.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anyai nagyapa 
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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? 

Korábban meghalt. 
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Teljes név 

Deit (Deutsch) Benőné (szül. Wurumser Antónia) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen (Fejér vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Nagylók (Fejér vm.), Sárbogárd (Fejér vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sárbogárd (Fejér vm.), 1935 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, kocsmárosné 

 

Mennyire volt vallásos?  

Régimódian öltözött, de nem “zsidósan”. A kóserság szabályait és a szombati 

munkavégzés tilalmát nem tartotta be. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Anyai nagyanya 
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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? 

Korábban meghalt. 

 


