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   Evrei timisoreni - personalitati deosebite 
 
 
De Geza Kornis 
 
 
Doresc sa evoc personalitatile unor prieteni evrei din timpul tineretii mele la 
Timisoara. 
 
Tiberiu Pavel mi-a fost profesor la Liceul Comercial Izraelit din Timisoara. Mi-a 
fost prieten, a locuit la Timisoara in str. Preyer. A devenit decan la Facultatea de 
Stiinte Economice Bucuresti. 
 
 
Daniel Löbl provine dintr-o familie evreiasca din Timisoara. Sora lui, Lonci, a 
fost sotia lui Laci Schönberger. Daniel a format impreuna cu Laci si „Cosinus” 
(Victor Feldmann) un trio de prieteni  de nedespartit. A studiat științe naturale și 
a devenit biolog.  
Daniel a fost ucis in Uniunea Sovietica, find declarat, ca multi alti evrei, spion din 
partea Romaniei. 
 
 

 
Ladislau Schönberger  a studiat la Institutul 
Politehnic din Timisoara si a devenit director general 
al Intreprinderii de automatizare din Bucuresti. 
 
Laci, impreuna cu fratele si parintii lui au fost internati 
in lagarul de la Buchenwald sau Mauthausen. Fratii s-
au intors si au emigrat in Israel. Fratele lui Laci mai 
traieste la Jerusalim. 
 
 

 
 

Majtényi Erik (1922, Timisoara – 1982, Bucuresti) s-
a nascut la Timisoara cu numele de Mann. Bunicul lui 
schimbase numele de Mendl in Mann. Bunica Jenny 
Mann, nascuta Kohn, este matusa mea. Au trait la 
Timisoara, Herrengasse, aproape de strandul din 
Fabric. Erik a fost crescut in copilarie de bunici la care 
a si locuit.    
Scriitor si poet de limba maghiara, redactor, 
traducator. Decorat cu ordinul Republicii Populare 
Romana, Secretar al Uniunii Scriitorilor din Romania. 
 
 
 
 



Szönyi Stefan (Pista), 
(1913, Banloc - 1968) era 
elev la Liceul Izraelit din 
Timisoara, unde l-am intalnit 
prima data. Am fost buni 
prieteni, câteodata cu 
pareri diferite. Un portret 
facut despre mine, la varsta 
de vreo 18 ani, a 
cutreierat  lumea in 
expozitii.  
 
Artist emerit, al carui  opere 
au fost expuse in intreaga 
lume. Prof. Univ. la 
Bucuresti. Pictor 
monumentalist, compozitii 
murale, vitralii si mozaicuri. 
O stradă în Timișoara poartă 
numele lui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


