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Családfa 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Szöllős László 
1907−1957 

Anya 
 

Szöllős Lászlóné 
(szül. Hoffman Klára) 

1914−1999 
 

Apai 
nagyapa 

 
Szöllős Samu 
1870–1942 

 
 

Apai 
nagyanya 

 
Szöllős Samuné 

(szül. Kráhl 
Irma) 

1868−1936 

Anyai nagyanya  Anyai 
nagyapa   

Hoffmann Lászlóné   
(szül. Szigeti Ilona) Hoffmann 

László 1888−1966 
1881−1963  

 

Gyermekek 
 

Lovász László  
1957  

Lovász György  
1963 

Testvérek 
 

Szöllős Katalin 
1949   

Házastárs 
Interjúalany  

 Lovász (Leicht) 
Ferenc Szöllős Veronika 

1937 1929−2007 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Szöllős Veronika 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1937  

 

Hol élt még? 

Budapest (1950 óta) 

 

Iskolai végzettség 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola (esti tagozat) 

 

Foglalkozás 

Segédmunkás (Egyesült Izzó, 1955–1958), bolti eladó (Vasedény Vállalat, 1958–

1960), könyvelő (Autóker, 1960–1963), háztartásbeli (1963–1968), belső ellenőr 

(különböző ipari szövetkezetek, 1968–1974), rendszerszervező (Taxi Vállalat, 

Háztartási és Illatszerbolt Vállalat, Tanorg /1979–1985/), Vízművek /1985–1990/, 

Matáv /1990–1996/) 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők egyáltalán nem voltak vallásosak. Gyereküket nem engedték 

zsinagógába járni az anyai nagyszülőkkel sem, akik a pénteki templomba járáson 

kívül szintén nem voltak sem vallásosak, sem hagyományőrzők. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

– 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Unterthemenau / Poštorná (Cseh-Morva Protektorátus), Frain / 

Vranov (Cseh-Morva Protektorátus), Znaim / Znojmo (Cseh-Morva Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Férjhez ment, nevelte a gyerekeit, főiskolára járt, dolgozott. 



 4

Testvérek 

 

Teljes név 

Szöllős Katalin (Férj: 1956-ban vándorolt ki a szüleivel Kanadába, műszaki 

szakember.) (Házasságkötés: 1971) 

 

Születési hely és idő 

Szeged, 1949 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Közgazdasági egyetem (Kanada) 

 

Foglalkozás 

Közgazdász 

 

Hol él/élt?  

Vancouver (Kanada) (1971 óta) 

 

Hol élt még? 

Budapest (1950–1971) 

 

Gyerekek? 

Naomi (sz. 1978) 

 



 5

Házastárs 

Teljes név 

Lovász Ferenc (Leichtből magyarosított 1952-ben) (zsidó név: Jehuda Árje) 

(Házasságkötés: 1956)  

 

Születési hely és idő 

Keszthely (Zala vm.), 1929 

 

Hol élt még? 

Nagykanizsa (Zala vm.) (?–1948); Izrael (Gedera, 1949–1951), Budapest (1951-

től) 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (esti tagozat) 

 

Foglalkozás 

Elektroműszerész, elektrotechnikus, üzemmérnök, tolmács, idegenvezető 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 2007 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nem volt testvére. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Lovász László 

Lovász György 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

László: igen 

 

Születési hely és idő 

László: Budapest, 1957 

György: Budapest, 1963 

 

Hol élt még? 

László: Izrael (Tel-Aviv, Rosh Ha-áyim) (1985-ben disszidált feleségével együtt) 

 

Iskolai végzettség 

László: ELTE TTK, matematika szak 

György: – 

 

Foglalkozás 

László: informatikus 

György: – 

 

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

László: Moria (sz. 1988), Yáel (sz. 1990), Noá (sz. 1997) 
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Apa 

 

Teljes név 

Szöllős László 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1907 

 

Hol élt még? 

Budapest (1949-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1957 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, 2 év gimnázium, befejezetlen kereskedelmi iskola 

 

Foglalkozás 

Műszerész 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, még hagyományőrző sem. Felvilágosultnak tartotta magát, 

akitől távol áll a vallásosság. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

A II. világháborúban két évig a fronton volt, de nem mint katona, hanem mint 

műszerész. 

 

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? 

Szöllős Károly 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1894 / 

Buchenwald, 

1944 

(Németország) 

Budapesten élt. 

Először 

Szegeden volt 

egy 

elektromos 

cikkeket 

árusító 

üzlete, majd 

Budapestre 

költözött, a 

Philips cégnél 

volt magas 

beosztása.  

Az első feleség 

jómódú 

hódmezővásárhel

yi lány volt; 

elváltak. 

Második 

feleségről nincs 

adat. 

Pál (első 

házasságból. sz. 

1928): 16 évesen 

a strasshofi 

lágerbe került az 

édesanyjával, és 

valószínűleg ott is 

pusztultak el. 

Nem volt vallásos. 

Újhelyi Sándorné 

(szül. Szöllős 

Erzsébet) 

(Rachel Regina) 

(1. házasságban: 

?) 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1896 / Budapest, 

1977 

Budapesten, 

Szegeden, 

Kisteleken, a 

háború után 

ismét 

Budapesten élt. 

Túlélte 

Auschwitzot. 

A háború 

előtt: 

könyvesboltja 

volt 

Szegeden.  

A háború 

után: 

tisztviselő a 

Beloiannisz 

Híradástechni

kai Gyárban. 

1. férj: 

ékszerügynök, 

rövid együttélés 

után elváltak.  

2. férj: Újhelyi 

Sándor 

(Tótkomlós, 

1879 – Szeged, 

1937), Ludovikát 

végzett 

katonatiszt volt, 

majd 

banktisztviselő, 

végül Kisteleken 

gazdálkodott. 

 

Újhelyi György 

(első házasság, 2. 

férj adoptálta) 

(1921–1944), az 

Újszegedi 

Kendergyárban 

dolgozott. Borban 

pusztult el. Váradi 

Richárdné (szül  

Újhelyi Éva 

(második 

házasság), (sz. 

1925), túlélte 

Auschwitzot. 

Később a 

Beloiannisz 

Híradástechnikai 

Gyárban dolgozott 

tisztviselőként. 

Nem volt vallásos. 
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Lásd a vele 

készült interjút.  

Szöllős Antal 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1905 / ?, 1944  

Az Újszegedi 

Kendergyárba

n volt 

könyvelő. 

Munkaszolgál

atban halt 

meg. 

Klára: Szegeden, 

a 

Linóleumvállalat 

üzletében volt 

kiszolgáló. 

Auschwitzban 

ölték meg. 

Péter (1936) 

Auschwitzban ölték 

meg. 

Nem volt vallásos. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Unterthemenau / Poštorná (Cseh–Morva Protektorátus), Frain / 

Vranov (Cseh–Morva Protektorátus), Znaim / Znojmo (Cseh–Morva 

Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, előbb Szeged környékén, majd Budapesten, az Egyesült Izzóban. 

1957-ben, autóbalesetben meghalt. 
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Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Szöllős Samu (Scheiner Sámuel) 

 

Születési hely és idő 

Nagyszöllős (Ugocsa vm.), 1870 

 

Hol élt még? 

Szeged (Csongrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Ékszerész, aranyműves 

 

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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Apai nagyanya 

Teljes név 

Szöllős Samuné (szül. Kráhl Irma) (Házasságkötés: 1893) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1868 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1936 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nincs adat 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Kráhl  Lajosné 

(szül. Kráhl 

Zseni) 

 

 

?, ? / Szeged 

(Csongrád vm.), 

1937 vagy 1938 

Szegeden éltek. 

Háztartásbeli 

volt. 

Kráhl Lajos: 

1934-ben halt 

meg. Több adat 

nincs. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

-né (szül. Kráhl 

Adél) 

 

 

?, ? / Auschwitz 

felé a vagonban, 

1944 

Szegeden éltek. 

Háztartásbeli 

volt. 

Férje nevéről és 

foglalkozásáról 

nincs adat, 

valamikor az 

1930-as években 

halt meg. 

Magda, 

iparművész volt, 

1950-ben halt meg 

a lágerben szerzett 

tüdőbetegsége 

miatt.  

Bandi, 

banktisztviselő 

volt. 

Munkaszolgálatban 

halt meg. 

Nincs adat 

Kráhl Sándor 

 

?, 1860-as évek 

/ Auschwitz felé 

a vagonban, 

1944 

Szegeden éltek. 

Főkönyvelő 

(Pick 

Szalámigyár) 

Paula: férjével 

együtt Auschwitz 

felé a vagonban 

halt meg, 1944-

ben. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Anya 

 
Teljes név 

Szöllős Lászlóné (szül. Hoffmann Klára) 

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1914 

 

Hol élt még? 

Budapest (1914–1920); Szeged (1920–1950), Budapest (1950-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1999 

 

Iskolai végzettség 

Gimnáziumi érettségi, gyors- és gépíróiskola 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: házasságáig egy bornagykereskedésben gépírónő, utána 

háztartásbeli. 

A háború után: 1951-től adminisztrátor, újságíró, anyagkönyvelő (Egyesült Izzó) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, férjével felvilágosultnak tartották magukat. Semmilyen 

hagyományt nem ápoltak. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Horvai István 

(Hoffmannról 

magyarosított a 

háború után.) 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1922 / Budapest, 

2004 

Színházigazga

tó, rendező, 

tanár 

Farkas Edit, a 

Balettintézetben 

volt mozgástanár 

Mátyás, 

elektromérnök; 

András 

közgazdasági 

egyetemet 

végzett, a Nemzeti 

Bankban dolgozott, 

majd Amerikában 

lett tanácsadó. Ott 

is él. 

Nem voltak 

vallásosak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Unterthemenau / Poštorná (Cseh–Morva Protektorátus), Frain / 

Vranov (Cseh–Morva Protektorátus), Znaim / Znojmo (Cseh–Morva 

Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Nevelte a két lányát, az Egyesült Izzóban dolgozott. Egy ideig az „Izzó” című 

újság újságírója volt, majd 1956 után anyagkönyvelő lett. Férje halála után újra 

férjhez ment. 
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Anyai nagyapa 

Teljes név 

Hoffmann László (Apja, Hoffmann Sándor a „Debreceni Független Újság” 

társtulajdonosa volt, és társtulajdonosa volt egy debreceni könyvnyomdának is.)   

 

Születési hely és idő 

Debrecen (Hajdú vm.), 1881 

 

Hol élt még? 

Szeged (kb. 1918–1951); Budapest (1951-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1963 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat (talán kereskedelmi iskola; volt mérlegképes könyvelői bizonyítványa) 

 

Foglalkozás 

Főkönyvelő, tisztviselő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Péntekenként jártak ugyan zsinagógába a feleségével (aki 

óvónőként a hitközség alkalmazottja volt), de nem tartották a hagyományokat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir. honvédség (I. világháború), négy évig az olasz fronton volt. 

 

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? 

Hoffmann Dezső 

 

 

?, ? / ?, ? Építészmérnö

k, a családi 

legenda 

szerint, 

miután 

elkártyázta az 

utolsó székét 

is, kivándorolt 

Perzsiába, 

onnan 

áttelepült 

Palesztinába. 

Margit, több adat 

nincs 

Endre: 

építészmérnökként 

élt Izraelben. 

Lala: 

iparművészként élt 

Izraelben. 

Nincs adat 

Hoffmann 

Kálmán 

 

 

?, ? / ?, ? Banktisztvisel

ő volt 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt 

gyermeke. 

Nincs adat 

Hoffmann Lajos 

 

 

?, ? / ?, ? 

Aradon éltek. 

Ügyvéd és 

laptulajdonos 

Karácsonyi Júlia. 

Banktisztviselő 

volt. 

Éva  

Ágnes. 

Egyikük 

tornászbajnok volt, 

másikuk tanár. 

Nincs adat 

Hoffmann Imre 

 

 

?, ? / ?, ? Orvos 1. feleség: 

Emmike, 

zongoratanár 

volt. 

2. feleség: 

Ágnes, újságíró 

volt. 

Mária (első 

házasság), 

édesanyjával 

együtt 

Auschwitzban 

pusztult el. 

Eszter (második 

házasság), 

magyar–orosz 

szakos tanár volt. 

Nincs adat 

Orosz Istvánné ?, ? / ?, ? Üzletasszony Első férj: dr. Katalin (első Nincs adat 
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(szül. Hoffmann 

Szeréna Mária) 

(Első 

házasságban: dr. 

Hegedűs 

Lórántné)  

 

Hegedűs Lóránt 

ügyvéd.  

Második férj: 

Orosz István, 

tanár. 

házasság), 

adminisztrátor 

volt. 

Hoffmann Bella ?, ? / ?, ? Hímző-, 

varrónő 

Nem volt férje. Nem volt gyereke. Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Unterthemenau / Poštorná (Cseh–Morva Protektorátus), Frain / 

Vranov (Cseh–Morva Protektorátus), Znaim / Znojmo (Cseh–Morva 

Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

Egy ideig tisztviselőként dolgozott a városi tanácsnál. 
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Anyai nagyanya 

Teljes név 

Hoffmann Lászlóné (szül. Szigeti Ilona)  

(Szülők Budapesten éltek, apja, Szigeti Jakab szatócs volt, majd a vágóhídon volt 

vállalkozása. Anyja: Reiniger Rozália /Hódmezővásárhely, 1862 – Budapest, 

1928/.) (Házasságkötés: 1913) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1888 

 

Hol élt még? 

Debrecen (kb. 1913–1914); Budapest (1914–1920); Szeged (kb. 1920–1946); 

Budapest (1946–1947); Szeged (1947–1951); Budapest (1951-től) 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1966 

 

Iskolai végzettség 

Óvónő- és tanítóképző intézet 

 

Foglalkozás 

A háború előtt: óvónő (hitközségi óvoda) 

A háború után: tanítónő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. Péntekenként jártak ugyan zsinagógába a férjével, de nem 

tartották a hagyományokat. 

 

Anyanyelv 

Magyar 
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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? 

Szigeti Ferenc 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, 1944 

(A Dunába lőtték 

a nyilasok.) 

Német–

francia 

levelező volt. 

Nem volt 

felesége. 

Nem volt gyereke. Nincs adat 

Reiniger 

Hermanné (szül. 

Szigeti Rózsa) 

 

 

Budapest, ? / 

Budapest, ? 

 

Kispesten éltek, 

majd Zuglóban. 

Háztartásbeli 

volt. 

Reiniger Herman, 

hídépítő mérnök.  

Éva: gyógyszerész 

volt; 

Anna: munkaügyi 

előadó volt; 

Andor: üzem-

technikus lett, 

negyvenévesen 

meghalt 

betegségben.  

Nincs adat 

Szigeti Imre 

 

 

Budapest, 1897 /  

Sydney, 1970-es 

évek (Ausztrália) 

Képzőművész

, Berlinben 

tanult, 1924 

őszén a 

feleségével 

emigrált, 

végül 

Ausztráliába, 

Sydney-be 

költöztek. A 

hatvanas 

években már 

kiállítása is 

volt 

Budapesten. 

Mérő Klára. 

Tanítónő volt, de 

hivatását nem 

gyakorolta. 

Kivándorlásuk 

előtt a Corvin 

Áruház 

igazgatójának 

titkárnője volt. 

Nem volt 

gyermekük. 

Nincs adat 

Tímár Jenőné 

(szül. Szigeti 

Gizella) 

 

 

Budapest, 1902 / 

Mériel, 1980-as 

évek 

(Franciaország)  

Mielőtt az 1950-

es évek első 

Háztartásbeli Tímár Jenő, a 

Kőszénvállalatnál 

dolgozott, magas 

beosztásban. 

Tamás: mérnök, 

Seattle-ben (USA) 

alapított családot; 

István: Mérielben 

lett körorvos.  

Szüleik az 1930-as 
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felében 

kivándoroltak 

gyermekeikhez, 

előtte 

Budapesten 

éltek. 

évek végén a zsidó 

törvények elől 

mindkét fiút 

Franciaországba 

küldték, 

rokonokhoz. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Gettó: Szeged 

Koncentrációs tábor: Strasshof (Ausztria) 

Munkatábor: Unterthemenau / Poštorná (Cseh–Morva Protektorátus), Frain / 

Vranov (Cseh–Morva Protektorátus), Znaim / Znojmo (Cseh–Morva 

Protektorátus) 

 

Mit csinált a háború után? 

1948-ig a zsidó iskolában, utána a városi iskolában tanított Szegeden, majd 

férjével felköltöztek Budapestre a fiához. Ekkortól háztartásbeli volt. 
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