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Kohn Jenő 
1896–1982 

Anya 
 

Kohn Gizella 
(szül. Schillinger Gizella) 

1904–1977 

Apai 
nagyapa 

 
Kohn Sándor 

?–1898 

Apai 
nagyanya 

 
Kohn Netty 
(szül. Blau 

Netty) 
?–1931 

Házastárs 
 

Kohn Emilia  
(szül. Emilia Neferu) 

1941 

Interjúalany 
 

Kohn Sándor 
1932 

Testvérek 
 

Kohn Tamás Miklós 
1936–2002 

Gyermekek 
 

Kohn Emil Dan 
1971 

Anyai 
nagyanya  

 
Schillinger 

Julianna 
(szül. Blum 
Julianna) 
?–1938 

Anyai 
nagyapa  

 
Schillinger 
Emánuel  

1858–1942 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kohn Sándor (zsidó név: Smil Ben Iohanan HaKohen) 

 

Születési hely és idő 

Bél (Beliu), 1932 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Belényes, Tenke és Gyanta (1940–1943: evakuálás); Temesvár (1943–1944: 

középiskola, rokonoknál); Arad (1944 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Textilipari iskola (Arad) 

 

Foglalkozás 

Technikus (UTA, textilgyár, Arad) 

 

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

gyermekkorában? 

Neológ zsidó család. A szárnyast a sakternál vágatták, de nem vezettek kóser 

háztartást, disznóhúst fogyasztottak, disznózsírt nem; külön edényeik voltak 

Pészahra. Hatéves korában elküldték a rabbihoz az alef-bészt megtanulni.  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Román, német, francia 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Román néphadsereg, légvédelem, 1951–1954. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás, kényszerlakhely: Belényes (Beiuş), Tenke (Tinca) és Gyanta (Ginta), 

1940–1944 

 

Mit csinált a háború után? 

Technikus 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kohn Tamás Miklós 

 

Születési hely és idő 

Bél (Beliu) 1936 (Románia) 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Gépészmérnöki Egyetem, Temesvár 

 

Foglalkozás 

Gépészmérnök (tervező) 

 

Hol él/élt?  

Arad 

 

Hol élt még? 

Belényes, Tenke és Gyanta (1940–1944: evakuálás); Bél (1944–1946 vagy 

1947); Arad (1946 vagy 1947-től – kb. 1954); Temesvár (egyetemi évek); Arad  

 

Gyerekek? 

Nóra  

 

Halálozási hely és idő 

Arad, 2002 (Románia) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kohn Emilia (szül. Emilia Neferu) (Házasságkötés: 1971) 

 

Születési hely és idő 

Ioneşti (Vâlcea megye), 1941 (Románia) 

 

Hol élt még? 

Iaşi (egyetemi évek); Arad 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Román 

 

Iskolai végzettség 

Textilipari Egyetem (Iaşi) 

 

Foglalkozás 

Mérnök 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Mihai Neferu: Ioneşti, 1939, építőmérnök, felesége Ioana Neferu, fia Mihai 

Neferu 

Gabriela Predescu: Râmnicu Vâlcea, 1954, vegyész, férje Silviu Predescu, fia 

Răzvan Predescu 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kohn Emil Dániel 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Igen, járt Talmud-Tórába. 

 

Születési hely és idő 

Arad, 1971 

 

Hol élt még? 

Tel-Aviv (Izrael, 1994 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Technion Egyetem, Haifa (Műszaki Intézet) 

 

Foglalkozás 

Programozó 

 

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

Nincs 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Kohn Jenő (zsidó név: Iohanan Ben Smil HaKohen) 

 

Születési hely és idő 

Borossebes (Arad vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Bél (1926–1940); Belényes, Tenke és Gyanta (1940–1944: evakuálás); Bél 

(1944–1946 vagy 1947); Arad (1946 vagy 1947-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Arad, 1982 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

4 (vagy 6?) év elemi és 2 év inasiskola 

 

Foglalkozás 

Kiskereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, eljárt a zsinagógába péntek este és szombat reggel is. Megtartottak 

minden ünnepet, volt péntek esti gyertyagyújtás. A szárnyast a sakternál 

vágatták, de fogyasztottak disznóhúst, bár disznózsírt nem. Voltak pészahi 

edények, de nem tartottak széderestét.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A közös, osztrák–magyar hadseregben szolgált (Budapesten volt 1913–1917 

között), harcolt az első világháborúban, Olaszországban. 

 

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? 

Haas Sarolta 

(szül. Kohn 

Sarolta) 

 

Borossebes 

(Arad vm.), ? / 

?, ? 

Háztartásbeli Haas ?, sofőr Bandi, 

kiskereskedő, Arad 

Katalin, 

háztartásbeli, Arad 

Nem voltak vallásosak 

Schwartz Gizella  

(szül. Kohn 

Gizella) 

 

Borossebes 

(Arad vm.), ? / 

?, ? 

Borossebesen 

éltek. 

Háztartásbeli Schwartz 

Emánuel,  neológ 

rabbi 

(Borossebes) 

Frédi, irodai 

alkalmazott, 

Jeruzsálem (Izrael) 

Vallásosak voltak 

Steiner Regina  

(szül. Kohn 

Regina) 

Borossebes 

(Arad vm.), ? / 

?, ? 

Háztartásbeli Steiner Sándor, 

kiskereskedő 

József 

Sándor, felesége 

Ilona volt, lányuk, 

Steiner Ilona 

/Bobó/ Izraelben 

él, orvos) 

Irén (férjével, 

Roger Tiborral és 

Tibor nevű fiával 

kivándorolt az 

Egyesült 

Államokba; Tibor 

fia is fogorvos, 

Bukarestban 

tanult) 

Nem voltak vallásosak 

Márton Róza 

(szül. Kohn 

Róza) 

 

Borossebes 

(Arad vm.), ? / 

?, ? 

Borossebesen 

éltek. 

Háztartásbeli Márton Béla, 

kiskereskedő 

Sándor, 

villanyszerelő,  

feleségét Lilinek 

hívták, Aradon 

éltek; 

Rudolf, 

kiskereskedő, Arad 

Nem voltak vallásosak 
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Elena (Ilona), 

háztartásbeli, férje 

? Béla, Temesvár, 

Volt egy fiuk, 1930 

körül született. 

Klein Netty  

(szül. Kohn 

Netty) 

Borossebes 

(Arad vm.), ? / 

?, ? 

Háztartásbeli Klein ?, 

kiskereskedő 

Mária, 

kiskereskedő 

Nem voltak vallásosak 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Belényes (Beius), Tenke (Tinca), Gyanta (Ginta) 

Munkaszolgálat Romániában: Vércsorog (Vârciorog), Tenke (Tinca) 

 

Mit csinált a háború után? 

1946-ig vagy 1947-ig saját boltját vezette Bélen, majd beköltöztek saját, még a 

háború előtt vásárolt aradi házukba, amelyet ekkoriban kaptak vissza. Aradon a 

piacon volt egy szövetkereskedésük (bódé), majd 1960-tól különböző 

szövetáruboltokban volt alkalmazott. 1960-ban ment nyugdíjba. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kohn Sándor 

 

Születési hely és idő 

Bécs, évszám ismeretlen (Ausztria) 

 

Hol élt még? 

Borossebes 

 

Halálozási hely és idő 

Borossebes (Arad vm.), 1898 

 

Iskolai végzettség 

4 elemi  

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A közös, osztrák–magyar hadseregben szolgált. 

 

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? 

Fiútestvér 

 

Bécsben élt „Beszerző volt 

a császári 

udvarban”, 

Bécsben 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Lánytestvér 

 

 

Angliában élt Szőrmekeresk

edő volt 

Angliában 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Kohn Netty (szül. Blau Netty) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Borossebes 

 

Halálozási hely és idő 

Borossebes (Boroşşebiş), 1931 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

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? 

Egy fiútestvérről 

tudni, aki 

Angliában élt Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Kohn Gizella (szül. Schillinger Gizella) (Házasságkötés: 1926) 

 

Születési hely és idő 

Szinte (Arad vm.), 1904 

 

Hol élt még? 

Kisjenő, Bél (1926–1940); Belényes, Tenke és Gyanta (1940–1944: evakuálás); 

Bél (1944–1946 vagy 1947); Arad (1946 vagy 1947-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Arad, 1977 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola (líceum) 

 

Foglalkozás 

Házasság előtt: pénztáros Kisjenőben 

Házasság után: háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt; megtartották az ünnepeket, és minden sábesz estén meggyújtotta a 

gyertyákat. Külön edényeik voltak Pészahra, de széderestét nem tartottak.  

 

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? 

Schillinger József 

 

 

Szinte (Arad 

vm.), 1906 / 

Arad, 1974 

(Románia) 

Kisiparos, volt 

egy 

bádogosműhe

lye, a háború 

előtt apja 

szintei 

házában. 

Schillinger 

Magdolna (szül. 

Gros Magdolna) 

Nem volt Nem voltak vallásosak 

Schillinger Lili 

 

 

Szinte (Arad 

vm.), 1909 / 

Arad, 1947 

(Románia) 

Háztartásbeli Nem ment 

férjhez 

Nem volt Nem volt vallásos 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Belényes (Beius), Tenke (Tinca) és Gyanta (Ginta), 1940–1944 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli (de a háború utáni években varrt „feketén”) 

 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schillinger Emánuel 

 

Születési hely és idő 

Elek (Arad vm.), 1858 

 

Hol élt még? 

Szinte (?–1941); Gyanta (1941–1942; lányához költözött az evakuálás idején) 

 

Halálozási hely és idő 

Gyanta (Ginta), 1942 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Elemi iskola 

 

Foglalkozás 

Gazdálkodó (saját és bérelt földön) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar és német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Közös hadsereg 

 

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? 

Schillinger Dezső Budapesten élt Kereskedő Volt feleség, 

nincs adat 

Nincs adat Nincs adat 

Schillinger Ervin Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Erdős Artúrné 

(szül. Schillinger 

Elza) 

 

Budapesten élt Háztartásbeli Erdős Artúr Klára  

Vera 

Nincs adat 

Schwartz Nina 

(szül. Schillinger 

Nina) 

Aradon élt Nincs adat Schwartz ? Bercovici Rozália 

(szül. Schwartz 

Rozália), férje 

orvos volt, magyar 

állampolgár, át 

kellett költöznie 

Magyarországra, 

elpusztult a 

holokauszt során; 

volt egy István 

nevű fiuk 

Nincs adat 

Schillinger 

Vilmos 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Fiú – „doktor” 

(valószínűleg 

orvos), ő volt az 

első a családban, 

aki nem zsidó 

származású 

házastársat 

választott, ezért 

nagyapja kitagadta 

Nincs adat 

? Etel (szül. 

Schillinger Etel)  

   Wolberg Izidorné 

(szül. ? Ilona) – 

lányuk: Wolberg 

Éva, Izraelben él. 
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2 további 

fiútestvér 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Evakuálás: Arad, Gyanta (Ginta) 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schillinger Julianna (szül. Blum Julianna) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Szinte (?–1937), Bél (1937–1938, betegsége alatt lányánál) 

 

Halálozási hely és idő 

Bél (Beliu), 1938 (Románia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. 

 

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. 
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