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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Kohn Sámuel 
 

(1882 – 1962)  

Anya 
 

Kohn Sámuelné (szül.: Weisz 
Stefánia) 

 
(1881 – 1947) 

Apai 
nagyapa 

 
Kohn Simon 

(1840-es évek – 
1928 körül) 

 

Apai 
nagyanya 

Kohn Simonné 
(szül.: Smutzer 

Teréz) 
1850-es évek – 
1890-es évek) 

Anyai 
nagyanya  

Anyai 
nagyapa  

Weisz Adolfné 
(szül.: Rosenstock 

Hermin) 

 
Weisz Adolf 

(1840-es évek  
– 1897) (1850-es évek –

1883)  

Gyermekek 
 

Nincs gyermeke 
 
 

Testvérek 
 

         Kohn Lili 
      (1913 – 1968) 

 

Házastárs 
Interjúalany  

              Szerényi Sándorné Szerényi Sándor 
              (szül.:. Kohn Edit) (1905 – 2007) 
                 (1908 –  /elváltak 1960-ban/ 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Szerényi Sándorné (szül.: Kohn Edit) 

 

Születési hely és idő 

Indija (Bánság), 1908  

 

Hol élt még? 

Budapest, Párizs (1948–1950, 1963–1965) 

 

Iskolai végzettség 

Egyéves kereskedelmi tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő 

 

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

gyermekkorában? 
 

Nem voltak vallásosak a szülei, és nem voltak hagyományőrzők sem. Az 

édesanyja péntekenként gyertyát gyújtott, áldást mondott, és nagy ünnepekkor, 

újévkor elmentek azért a zsinagógába, de „a szüleim nem csináltak faksznit a 

vallásból”. Az anyai nagyszülők valószínűleg neológok voltak, és „disznót is 

öltek”. „Gyerekkoromban előfordult, hogy néha volt karácsonyfánk, ajándékozás 

is volt olyankor, és húsvétkor is előfordult, hogy jöttek locsolni a falubeli 

gyerekek, és akkor mindig vettünk piros cukorkát, meg főztünk tojást.” 

 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Francia, angol 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Budapesten élt a saját lakásában (csillagos házban), majd 1944 decemberétől 

felszabadulásig a budapesti gettóban volt a szüleivel. 

 

Mit csinált a háború után? 

Tisztviselőként dolgozott először a Külkereskedelmi Igazgatóságon, azután a 

Külkereskedelmi Minisztériumban, majd a Külügyminisztériumban, és dolgozott 

Párizsban és Algírban is a minisztériumok kirendeltségein valamint a követségen. 

Másodszor is férjhez ment, de pár év házasság után elváltak. Gyermeke nem 

született. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Dr. Csíki Istvánné (szül.: Kohn Lili) 

 

Születési hely és idő 

Indija (Bánság), 1913 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 

 

Iskolai végzettség 

Egyéves kereskedelmi tanfolyam 

 

Foglalkozás 

Tisztviselő 

 

Hol él/élt?  

Budapest 

 

Hol élt még? 

- 

 

Gyerekek? 

Nem volt gyermeke. 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1968 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Szerényi Sándor (elváltak 1960-ban) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1905 

 

Hol élt még? 

Bécs, Párizs, Szovjetunió 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Asztalosipari iskola 

 

Foglalkozás 

Faipari munkás, pártmunkás, tisztviselő, politikus 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2007 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Két nővére volt, Ilonka és Juci. Ilonka is és Juci is – már férjes asszonyként - a 

Tanácsköztársaság bukása után Bécsben éltek a szülőkkel emigrációban, majd 

később mindannyian hazajöttek. Ilonka volt az idősebb, ő ápolónőként dolgozott. 

A férjétől, Molnár Alberttól elvált, és egy kislánya volt. Juci kalapos volt, neki sem 

férje, sem gyermeke nem volt. Mindketten hosszú életűek voltak, Budapesten 

hunytak el. 



 7

 

Gyermekek 

 

Teljes név 

Nincs gyermeke 
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Apa 

 

Teljes név 

Kohn Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Putinci (Bánság), 1882 

 

Hol élt még? 

Indija (Bánság), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1962 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Méteráruüzlete volt, majd méteráru-eladó lett 

 

Mennyire volt vallásos?  
Nem volt sem vallásos, sem hagyományőrző. Még annyira sem, mit a felesége, 

aki azért péntekenként gyertyát gyújtott és áldást mondott. Nagy ünnepekkor, 

újévkor viszont mindig elmentek a zsinagógába. 

 

 

Anyanyelv 

Német 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Az I. világháborúban 1915-től végig a fronton volt, de nem mint katona, hanem 

mint telefonkezelő. 

 

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 Júlia 

 

 

Putinci, ? – 

Krajovice, ?  

Háztartásbeli Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Kohn Móric 

 

 

Putinci, ? – ?, ? Kovács Nincs adat 11 gyermeke volt, 

több adat nincs 

Nincs adat 

Kohn Hermann 

 

 

Putinci, ? - ?, ? Nincs adat Karolina, 

vezetéknevéről 

nincs adat. 

Karolinának az 

előző két 

házasságából két 

lánya volt, Frici és 

Elza, míg a Kohn 

Hermann-nal 

kötött házasságból 

egy gyermek 

született, Olga. 

Nem voltak vallásosak 

Kohn Vilmos 

 

Putinci, ? - ?, ? Tisztviselő Judit, a 

vezetéknévről 

nincs adat 

Négy gyerekük 

volt, de a 

gyerekekről nincs 

adat. 

Nincs adat 

Kohn Paula 

 

 

Putinci, ? - 

Zimony, ? 

Nincs adat Spindler 

Hermann, akinek 

férfiruhaüzlete 

volt Zimonyban 

Nincs adat Nincs adat 

Kohn Albert Putinci, ? - 

Putinci, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Kohn Sándor Putinci, ? - ?, ? Nincs adat Nincs adat Négy gyermeke 

volt, csak a lány 

neve ismert, őt 

Rózsinak hívták. 

Nincs adat 

Kohn Zsófia Putinci, ? - 

Belgrád, ? 

Háztartásbeli A férje szabó 

volt, de a nevéről 

Két lánya volt, 

Róza és Lili, de 

Nincs adat 
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nincs adat. több adat nincs. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Budapesten a feleségével csillagos házban volt a Telepes utca 1/a., 3. emelet 5-

ben, majd a gettóban, a Dob utca 13-ban volt feleségével és nagyobbik lányával 

együtt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Nyugdíjas volt, felesége halála után kisebbik lányával és annak férjével élt 

együtt. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Kohn Simon 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1840-es évek 

 

Hol élt még? 

Putinci (Bánság) 

 

Halálozási hely és idő 

Krajovice, 1928 körül 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt sem vallásos, sem hagyományőrző. 

 

Anyanyelv 

Német 
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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 Simonné (szül.: Schmutzer Teréz) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Putinci (Bánság) 

 

Halálozási hely és idő 

Putinci, 1890-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Német 
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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? 

Nincs adat 

 

 

     

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Kohn Sámulné (szül.: Weisz Stefánia) 

 

Születési hely és idő 

Nagykikinda (Bánság), 1881. 

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1947 

 

Iskolai végzettség 

Felső leányiskola (tanítónői végzettségnek felelt meg) 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Nagy ünnepeken, újévkor elmentek a zsinagógába, de „a 

vallásból nem csináltak faksznit”. Pénteken gyertyát gyújtott és áldást mondott; 

volt egy magyar nyelvű imakönyve, amit dr. Kiss Arnold rabbi írt. 

 

Anyanyelv 

Magyar, német 
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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? 

 

Weisz Aladár 

 

Nagykikinda, ? – 

Temesvár, ? 

Temesváron 

élt, Pál Aladár 

néven ott volt 

ismert 

újságíró. 

Egy 

özvegyasszonyt 

vett feleségül, a 

nevéről nincs 

adat. 

Feleségének az 

első házasságából 

volt egy kislánya, 

de a nevéről nincs 

adat. 

Nincs adat 

Weisz Leó Nagykikinda, ? – 

?, ? 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Weisz Irma 

 

 

Nagykikinda, 

1880-as évek – 

nincs adat 

Háztartásbeli Flesch Árpád, 

akinek 

Nagybecskereken

férfiöltönyüzlete 

volt. 

Flesch Imre. 

Orvosegyetemet 

végzett 

Belgrádban, bőr- 

és nemi 

betegségek 

szakorvosa lett. 

Nincs adat 

Weisz Ilona 

 

Nagykikinda, 

1890-es évek - 

Szeged, 1918  

Nem 

dolgozott 

Klein Vilmos, 

újvidéki 

papírkereskedő 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

A férjével Budapesten csillagos házban volt a Telepes utca 1/a., 3. emelet 5-ben, 

majd a gettóban, a Dob utca 13-ban volt szintén a férjével és nagyobbik lányával 

együtt. 

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt, majd 1947-ben betegségben elhunyt. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Weisz Adolf 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1840-es évek 

 

Hol élt még? 

Nagykikinda (Bánság) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykikinda, 1897. 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Német 
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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 



 

 19

 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Weisz Adolfné (szül.: Rosenstock Hermin) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat, 1850-es évek 

 

Hol élt még? 

Nagykikinda (Bánság) 

 

Halálozási hely és idő 

Nagykikinda, 1883 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Német 
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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? 

Rosenstock Vilma 

 

 

Nagykikinda, 

1860-as évek – 

?, ? 

Háztartásbeli Weisz Adolf Adolfnak az első 

házasságából – 

melyet Vilma 

testvérével, 

Herminnel kötött – 

három gyermeke 

volt, két fiú és egy 

lány. 

Megözvegyülése 

után vette 

feleségül Vilmát, 

és az 1880–90-es 

években két közös 

gyerekük 

született: Irma és 

Ilona. 

Vélhetően neológok 

voltak 

Rosenstock 

Regina 

Nagykikinda, ? - 

?, ? 

Háztartásbeli Két férje is volt, 

de nincs adat 

róluk 

Nem volt 

gyermeke 

Nincs adat 

Rosenstock 

Zsigmond 

Nagykikinda, ? - 

?, ? 

Terménykeres

kedő volt 

Linzben. 

Valamikor 

Radóra 

változtatták a 

nevüket és 

valószínűleg 

Dél-

Amerikában 

telepedtek le. 

Karolina, de a 

vezetéknevéről 

nincs adat 

Két gyerekük volt, 

egy lány, és egy 

fiú, akit Paulinak 

hívtak.  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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