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Apa 
 

Újhelyi Sámuel Sándor 
1879–1937 

 
 

Anya 
 

Újhelyi Sándorné 
(szül. Szőllős Ráchel Regina) 

1896–1977 
 

Apai 
nagyapa 

 
Újhelyi József 

? – 1910-es 
évek 

 
 

Apai nagyanya 
 

Újhelyi Józsefné 
(szül. Grosz Róza) 
? – 1910-es évek 

 
 

Anyai 
nagyapa 

 
Szőllős Samu 
1871–1942  

 
 
 

Anyai 
nagyanya 

  
Szőllős Samuné 
(szül. Král Irma) 

1868–1936 

Gyermekek 
 

V. P.  
1955 
V. Zs. 
1955 

 
 
 
 

Testvérek 
 

Újhelyi György 
1921–1944 

 

Családfa 
 

Interjúalany 
 

Váradi Richárdné 
(szül. Újhelyi Éva) 

1925  
 
 

Házastárs 
 

Nincs 
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Teljes név 

Váradi Richárdné (szül. Újhelyi Éva) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1925  

 

Hol élt még? 

Kistelek (Csongrád vm.), Budapest 

 

Iskolai végzettség 

4 polgári 

 

Foglalkozás 

Meós (Standard Villamossági Rt. /később Beloiannisz Híradástechnikai Gyár/), 

tisztviselő a bérelszámolásnál (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár), anyagkönyvelő 

(először a Beloianniszban, majd a Fogtechnikai Vállalatnál – de 1971-ben 

leszázalékolták) 

 

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

gyermekkorában? 

Édesapja szülei még ortodoxok voltak, de édesapja már csak hagyományőrző 

volt, édesanyja pedig inkább csak a férje kedvéért ápolta a hagyományokat. 

Édesapjának fizetett helye volt a kisteleki zsinagógában, a sátoros ünnepet, a 

böjtöt megtartották, péntekenként gyertyát gyújtottak, az ünnepeken 

tradicionális ételeket főztek, de disznót is vágtak és disznóhúst is ettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Az interjúalany és családja 
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Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Német 

 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország) 

Munkatábor: Neustadt-Coburg 

Halálmenet: Németországtól a Cseh-Morva Protektorátusig, ott szabadult fel egy 

kis faluban. 

 

Mit csinált a háború után? 

Dolgozott, férjhez ment majd elvált, nevelte az ikergyermekeit. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Újhelyi György 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1921 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola, majd 3 év a Magyar Királyi Általános Textilipari Szakiskolán 

 

Foglalkozás 

Technikus 

 

Hol élt még? 

Szeged (Csongrád vm.), Kistelek (Csongrád vm.), Budapest 

 

Gyerekek? 

Nincsenek 

 

Halálozási hely és idő 

Bor, 1944 (Jugoszlávia) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

Váradi Richárd György (Elvált tőle 1957-ben.) 

 

Születési hely és idő 

Budapest, 1927 

 

Hol élt még? 

Izrael 

 

Zsidó származású? 

Igen 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Középiskola (érettségi) 

 

Foglalkozás 

Nincs adat 

 

Halálozási hely és idő 

Izrael, 1984 
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Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai 

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

 

Egy idősebb testvére volt, aki pár hónapos korában meghalt. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Ikergyermekek, egy fiú, egy lány 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem 

 

Születési hely és idő 

Mindkettő: Budapest, 1955 

 

 

Hol élt még? 

- 

 

 

Iskolai végzettség 

Lány: Egészségügyi Szakközépiskola 

Fiú: Katonatiszti Főiskola 

 

Foglalkozás 

Lány: egészségügyi asszisztens 

Fiú: adókönyvelő 

 

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

Lány: - 

Fiú: egy fiúgyermek (1988), tanuló 
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Teljes név 

Újhelyi Sámuel Sándor 

 

Születési hely és idő 

Tótkomlós (Békés vm.), 1879 

 

Hol élt még? 

Arad, Szeged, Kistelek 

 

Halálozási hely és idő 

Kistelek (Csongrád vm.), 1937 

 

Iskolai végzettség 

Katonai Akadémia 

 

Foglalkozás 

Az első világháború végéig katonatiszt, utána tisztviselő (Szegedi Kereskedelmi 

Bank), majd földbirtokos (50 holdon gazdálkodott Kistelek közelében) 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox családban nevelkedett, de felnőttként már csak hagyományápoló volt. 

Fizetett helye volt a kisteleki zsinagógában, a feleségével a sátoros ünnepet, a 

böjtöt megtartották, péntekenként gyertyát gyújtottak és imádkozott, 

szombatonként nem ült kocsiba, az ünnepeken tradicionális ételeket 

fogyasztottak, de disznót is vágtak és disznóhúst is ettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

Apa 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

M. kir honvédség (első világháborúban) 

 

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? 

Schaffer 

Sámuelné (szül. 

Újhelyi Janka) 

 

 

Tótkomlós 

(Békés vm.), 

1870-es évek / 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1942 

Háztartásbeli Dr. Schaffer 

Sámuel, 

Csongrád megye 

tiszti főorvosa 

Schaffer Anikó: 1-

2 éves kislányával 

Auschwitzban ölték 

meg. 

Schaffer László: 

még az 1930-as 

években Kanadába 

ment, ott is halt 

meg. 

Hagyományőrzők 

voltak. 

Újhelyi Emil 

 

 

Tótkomlós 

(Békés vm.), 

1870-es évek / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Földbirtokos Ilonka: 1944-ben 

a férjével együtt 

halt meg 

Auschwitzban. 

Ella, József és 

Andor. 

Mindhárman 

túlélték a II. 

világháborút, nem 

voltak deportálva. 

Andor jogász, 

József geodéta 

lett, Ella pedig 

férjhez ment és 

háztartásbeli volt. 

Hagyományőrzők 

voltak. 

Újhelyi János 

 

 

Tótkomlós 

(Békés vm.), 

1880-as évek- 

Zalaegerszeg 

(Zala vm.), 1948 

körül 

Mérnök Anyica, más adat 

nincs. 

Egy lányuk volt, de 

több adat nincs. 

Nincs adat. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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Teljes név 

Újhelyi József 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Tótkomlós (Békés vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tótkomlós (Békés vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Földbirtokos és textilkereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Apai nagyapa 
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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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Teljes név 

Újhelyi Józsefné (szül. Grosz Róza) 

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Tótkomlós (Békés vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Tótkomlós (Békés vm.), 1910-es évek 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Ortodox volt. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Apai nagyanya 
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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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Teljes név 

Újhelyi Sándorné (szül. Szőllős Ráchel Regina /Erzsébet/) (1924-ben házasodott 

másodszor.) 

 

Születési hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1896 

 

Hol élt még? 

Kistelek (Csongrád vm.), Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1977 

 

Iskolai végzettség 

Kereskedelmi szakiskola 

 

Foglalkozás 

Kereskedő (könyvesboltban), tisztviselő (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár) 

 

Mennyire volt vallásos?  

A szülei hagyományőrzők voltak, de ő már inkább csak a férje kedvéért ápolta a 

hagyományokat. Amíg a férje élt a sátoros ünnepet, a böjtöt megtartották, 

péntekenként gyertyát gyújtottak, az ünnepeken tradicionális ételeket főztek, de 

disznót is vágtak és disznóhúst is ettek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anya 
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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? 

Szőllős Károly 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1894 / 

Buchenwald, 

1944 

(Németország) 

A budapesti 

Philips gyár 

főigazgatója 

volt. 

Az első 

házasságában 

született egy fia, 

de külön élt a 

feleségétől, 

élettársi 

kapcsolatban 

Budapesten egy 

nem zsidó nővel. 

Szőllős Pál: 16 

évesen deportálták 

az édesanyjával, 

nem jöttek vissza. 

Hagyományőrzők 

voltak. 

Szőllős Antal 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1905 / 

Auschwitz, 1944 

(Lengyelország) 

Az Újszegedi 

Kendergyár 

főkönyvelője 

volt. 

Klára: 

Auschwitzban 

ölték meg. 

Péter: hatévesen 

az édesanyjával 

Auschwitzban ölték 

meg. 

Hagyományőrzők 

voltak. 

Szőllős László 

 

 

Szeged 

(Csongrád vm.), 

1907 / Budapest, 

1957 

Édesapjától 

kitanulta az 

aranyművess

éget, emellett 

elektrotechnik

us volt, 

egészségügyi 

gépeket 

javított, és 

mikor a 

családjával 

Budapestre 

költöztek, az 

Egyesült 

Izzóban 

dolgozott. 

Autóbalesetbe

n hunyt el. 

Klára: Az 

Egyesült Izzóban 

dolgozott, a gyár 

újságjánál, mint 

szerkesztő. 

Vera és Katalin: 

mindketten 

nyugdíjasok már, 

Vera Budapesten, 

Katalin Kanadában 

él. 

Hagyományőrzők 

voltak. 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Koncentrációs tábor: Auschwitz-Birkenau (Lengyelország) 

 

Mit csinált a háború után? 

Budapestre költöztek a lányával, és tisztviselőként dolgozott a Belloianisz 

Irodatechnikai és Gépgyárban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
Teljes név 

Szőllős Sámuel 

 

Születési hely és idő 

Beregszász (Bereg vm.), 1871 

 

Hol élt még? 

Szeged (Csongrád vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Szeged (Csongrád vm.), 1942 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Aranyműves, órásmester, kereskedő 

 

Mennyire volt vallásos?  

Hagyományőrző volt. Fizetett helye volt a szegedi zsinagógában, az ünnepeket 

megtartották és az ünnepeken tradicionális ételeket főztek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Anyai nagyapa 
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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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Teljes név 

Szőllős Sámuelné (szül. Král Irma) 

 

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?  

Hagyományápoló volt. Az ünnepeket megtartották és az ünnepeken tradicionális 

ételeket főztek. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

 

Anyai nagyanya 
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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? 

Král Sándor 

 

 

?, 1860-as évek 

/ Auschwitz felé 

a vagonban, 

1944 

A szegedi Pick 

Szalámigyárn

ak volt a 

főkönyvelője. 

Paula: férjével 

együtt Auschwitz 

felé a vagonban 

halt meg, 1944-

ben. 

Nem volt 

gyermekük. 

Hagyományápolók 

voltak. 

Král Adél 

 

 

?, ? / Auschwitz 

felé a vagonban, 

1944 

Háztartásbeli 

volt. 

Férje nevéről és 

foglalkozásáról 

nincs adat, 

valamikor az 

1930-as években 

halt meg. 

Egy lányuk volt, 

Magda, aki túlélte 

Auschwitzot és 

Budapesten 

iparművész lett. 

1950-ben hunyt el. 

Hagyományápolók 

voltak. 

Král Zseni 

 

 

?, ? / Szeged 

(Csongrád vm.), 

1937/38 

Háztartásbeli 

volt. 

Král Lajos: 1934-

ben halt meg. 

Több adat nincs. 

Nem volt 

gyermekük. 

Hagyományápolók 

voltak. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 


