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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Kósa (Kohn) Ignác 
1880–1962 

Anya 
 

Kósa (Kohn) Ignácné 
(szül. Schattelesz Laura) 

1882–1964 

Apai 
nagyapa 

 
Kohn Emil 

?–?  
 
 

Apai 
nagyanya 

 
Kohn Emilné 
(szül. Steiner 

Rozália) 
?–?  

Anyai nagyanya  Anyai 
nagyapa   

Schattelesz 
Józsefné 

 
Schattelesz 

József (szül. Goldarbeiter 
Netti) 1848/49–

1915/16 1852–1945 

Gyermekek 
 

Kósa János 
1939 

Testvérek 
 

Kósa (Kohn) László 
Róbert 

1911–1961 

Házastárs 
 Interjúalany 

Kósa Tiborné  
(szül. Strasszer Jolán) Kósa (Kohn) Tibor 

1907−1987 1908 



 2

 

 

Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Kósa Tibor (Kohn Pál Tiborról magyarosított 1934-ben) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1908 

 

Hol élt még? 

Szolnok (1931–32, 1 év); Kairó (Egyiptom) (1961–1964) 

 

Iskolai végzettség 

3 év gimnázium (a 8 osztályos gimnáziumból; betegség miatt kimaradt), majd 

optikus tanoncság 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: optikus (több üzletben, majd 1933-ban önállósította magát) 

Háború után: 1945. januártól egy kerületi pártbizottságon káderes; a politikai 

rendészet munkatársa (1945. május−augusztus); rendőrségi hírközpont vezetője 

a Belügyminisztériumban (alezredesi rangban) (1945. augusztus−1951); 

gyermek- és ifjúságvédelmi osztályvezető a budapesti főkapitányságon (1951− 

1953. február); diszpécser több műszakban egy gyárban (1954); pártmunkás egy 

külső kerületi pártbitzottságon (1954); agitpropos a Hazafias Népfrontnál 

(1954−1955); boltvezető az Ofotértnél (1955−1957); az Elektroimpex optikai 

osztályának helyettes vezetője (1957–1961); titkár a kairói magyar kereskedelmi 

kirendeltségen (1961−1964); vezető az Artexnél (1964−1971); tolmács-fordító 

az Intertouristnál (nyugdijasként, 1971−1992) 

 

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

gyermekkorában? 

Neológok voltak. Volt péntek esti gyertyagyújtás, kóser háztartás, a 

nagyünnepeken elmentek a zsinagógába, tartották a Pészahot. 
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Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német, angol, egy kis francia 

 

Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Nem volt katona. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Munkaszolgálat: Besztercebánya (1940); Iklad (1943); Vác, 

Szentkirályszabadja, Palánka, több helyen a Dráva-melléken (Drávaszabolcs, 

Bélavár, Vízvár), Budapest (1943–1944); Nadvornaja, Deljatin (Ukrajna), Rahó, 

Lőrinci, Budapest (1944) 

Bujkálás: Budapest (1944. december – 1945. január) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, 1953-ban 8 hónapot börtönben töltött.  
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Testvérek 

 

Teljes név 

Kósa László Róbert (Apja magyarosított Kohnról 1934–35-ben, vele együtt – mint 

akkor még kiskorú – ő is.)  

(Feleség kispesti, apja egy tejipari vállalat igazgatója volt, házasságkötés 1938 

körül. Elváltak.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1911 

 

Anyanyelv 

Magyar  

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola + 4 év felső kereskedelmi iskola (de nem érettségizett) 

 

Foglalkozás 

Könyvelő  

 

Hol él/élt?  

Budapest  

 

Hol élt még? 

– 

 

Gyerekek? 

Lány (sz. 1945; középiskolai matematikatanár) 
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Halálozási hely és idő 

Budapest, 1961 (munkaszolgálatosként élte túl a holokausztot) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Kósa Tiborné (szül. Strasszer Jolán) (Házasság: 1936) 

(Apa: Strasszer József, Somorjáról /Pozsony vm./ került Budapestre, 

csemegeüzlete volt.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1907 

 

Hol élt még? 

Kairó (Egyiptom) (1961–1964) 

 

Zsidó származású? 

Igen  

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Felső kereskedelmi iskolában 2 osztály 

 

Foglalkozás 

Háború előtt: banktisztviselő, majd egy ügyvédi irodában titkárnő 1939-ig (fia 

születéséig) 

Háború után: titkárnő Péter Gábor titkárságán (főhadnagyi, majd századosi 

rangban) (1945–1953); előadó a MÉH Vállalatnál; ügyintéző a Filharmóniánál (a 

fiatal művészek ügyeit intézte) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1987 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Strasszer Árpád (Budapest, 1901 körül – Don-kanyar, 1943 /?/): 

banktisztviselő volt, a bécsi Bankvereinban dolgozott, majd apja kérésére 

hazajött, és átvette a család Rottenbiller utcai fűszerüzletét. 1941-ben 

Nagykátára vonult be munkaszolgálatra, és a doni fronton esett el. 

 

Strasszer Rozália (Budapest, 1904 körül – Budapest, 1988): a háború után a 

Jointnál dolgozott, majd a Május 1. Ruhagyár bölcsődéjének vezetője. Nem volt 

házastársa. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Kósa János 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem nevelték zsidónak.  

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1939 

 

Hol élt még? 

Nagy-Britannia – egy félévet volt kórházi gyakorlaton egy Wales melletti 

kórházban. 

 

Iskolai végzettség 

Orvosi egyetem 

 

Foglalkozás 

Égésplasztikai sebész, orvos-ezredes, vidéki honvédségi kórházban volt 

osztályvezető főorvos 

 

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

András (sz. 1969): közgazdasági egyetemet végzett, kereskedelmi igazgató, 2 

gyermeke van. 

Judit (sz. 1971): közgazdasági egyetemet végzett, gyógyszergyári osztályvezető, 

1 gyermeke van. 
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Apa 

 

Teljes név 

Kósa Ignác (Kohnról magyarosított 1934-ben) 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), 1880 

 

Hol élt még? 

Újpest (1900-as évek eleje?), Budapest (1903-tól) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1962 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Szatócs 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt. Volt mezüze az ajtón, eljárt a nagyünnepeken a zsinagógába, kóserül 

evett otthon. 

 

Anyanyelv 

Magyar  
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az első világháborúban, valószínűleg a m. kir. honvédségnél. 1915/16 körül 

fogságba került, öt évig volt Szibériában hadifogoly. 

 

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? 

Kohn Sámuel 

 

 

Balassagyarmat 

(Nógrád vm.), 

1882/3 / New 

York, ? (Egyesült 

Államok) 

Az 1910-es 

években 

kivándorolt New 

Yorkba.  

Üveges  Volt felesége Lány, férjhez ment 

Amerikában, nincs 

több adat. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

Újra megnyitotta a fűszerüzletet, amelyet aztán átadott a kisebbik fiának.  
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kohn Emil 

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Újpest (a 20. század első éveitől) 

 

Halálozási hely és idő 

Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1910-es évek második fele 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Suszter  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak nagyon vallásosak. Feltehetően a nagyünnepeken elmentek 

zsinagógába, feltehetően kóserek voltak, és mezüzét tettek az ajtófélfára. Mindig 

(otthon is) fedett fejjel járt.  

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Apai nagyanya 

Teljes név 

Kohn Emilné (szül. Steiner Rozália)  

 

Születési hely és idő 

Balassagyarmat (Nógrád vm.), évszám ismeretlen 

 

Hol élt még? 

Újpest (20. század első évei) 

 

Halálozási hely és idő 

Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak nagyon vallásosak. Feltehetően a nagyünnepeken elmentek 

zsinagógába, feltehetően kóserek voltak, és mezüzét tettek az ajtófélfára. 

 

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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Anya 

 
Teljes név 

Kósa Ignácné  (Kohnról magyarosított 1934-ben) (szül. Schattelesz Laura) 

(Házasságkötés: 1903) 

 

Születési hely és idő 

Újvidék (Bács vm.), 1882 

 

Hol élt még? 

Budapest (a 20. század első éveitől) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1964 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, és segített a férje fűszerüzletében. 

 

Mennyire volt vallásos?  

Neológ volt, a nagyünnepeken eljárt a zsinagógába, péntek este és jahrzeitkor 

gyertyát gyújtott, kóser háztartást vezetett, és tartotta a Pészahot. 

 

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? 

Haas Sámuelné 

(szül. Schattelesz 

Gizella) 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1875 körül / 

Nova Gradiska, ?  

(Jugoszlávia) 

Túlélte a 

háborút. 

Pozsegára ment 

férjhez. 

Háztartásbeli  Haas Sámuel, jól 

menő 

vegyeskereskedé

sük volt, de az 

1920-as évek 

első felében 

tönkrementek. 

1945-ben halt 

meg. 

Milán (sz. 1903 

körül); 

Frankfurtban járt 

gazdasági 

iskolába, a 

háborúban halt 

meg. 

Feodóra (sz. 1905 

körül); Svájcban 

járt iskolába, a 

férje orvos volt, jól 

menő rendelője 

volt, Nova 

Gradiskán éltek. 2 

fiuk volt. Feodóra 

és a fiai túlélték a 

háborút, a férje 

meghalt. 

Nincs adat 

Grósz Fülöpné 

(szül. Schattelesz 

Malvin) 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1872 körül / 

Budapest, 1920 

körül (skarlátban 

halt meg) 

Budapesten 

éltek. 

Az egyik 

rokonnál 

dolgozott a 

sertésvágóhíd

on. 

A férje 

maláriában halt 

meg, amelyet az 

első 

világháborúban, 

Szerbiában 

szedett össze.  

Nem voltak. Nincs adat 

Balla 

(Schattelesz) 

Richárd 

 

 

Újvidék (Bács-

Bodrog vm.), 

1884 körül / 

Belgrád, 

1941/42(?) 

(Jugoszlávia) 

Nagybecskereke

n éltek, onnan 

deportálták őket 

Belgrádba, 

további sorsuk 

Drogista, 

saját 

drogériája 

volt. 

? Frida: Pakrácról 

(Pozsega vm.) 

származott, 

jómódú 

családból. 

2 gyerek Nincs adat 
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ismeretlen. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

A férjével együtt megnyitotta a fűszerüzletet, majd átadták a kisebbik fiuknak. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Schattelesz József 

 

Születési hely és idő 

Újvidék (Bács vm.), 1848/49 

 

Hol élt még? 

Budapest (1900-as évek eleje) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1915/16 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vegyeskereskedése volt először Újvidéken (itt elég nagy bolt), aztán Budapesten, 

a VIII. kerületben egy kis bolt, majd a 20. század elején a boltot átadta 

hozományként a lányának, ő pedig ettől kezdve fuvarozott. 

 

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? 

Nincs adat      

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Schattelesz Józsefné (szül. Goldarbeiter Netti) 

(Apja szűcs volt.) 

 

Születési hely és idő 

Hely ismeretlen, 1852 

 

Hol élt még? 

Budapest (1900-as évek eleje) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1945. február 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli, és segített a férje vegyeskereskedésében (már Budapesten) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezettek, nagyünnepen eljártak a templomba, péntek este volt 

gyertyagyújtás. 

 

Anyanyelv 

Valószínűleg német, férjével otthon németül beszélt. 

 

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? 

Csillagos ház: Budapest 

Gettó: Budapest 

 

Mit csinált a háború után? 

A felszabadulás után egy hónappal öregségben halt meg az otthonában. 
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