
 

 

 

Családfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apa 
 

Leopold Jakobovič  
(Jakobovics Lipót) 

1883–1972 

Anya 
 

Helena Jakobovičová  
(szül. Reichard Ilona) 

1888–1972 

 
Apai nagyapa 

 
Moric Jakobovič 
(Jakobovics Mór)  

1856–1930 
 

 
Apai nagyanya 

 
Jakobovics Mórné 
 (szül. Lefkovics 

Katalin) 
1857–1918 

 
Anyai nagyapa  

 
Reichard 
Salamon 

1857–1939 

Testvérek 
 

Jakobovics Viktor 
1910-es évek – 1910-es évek 

Katarína Jakobovičová 
(Jakobovics Katalin) 

1918–1991 

Házastárs 
 

František Telin 
1926–1994 

Interjúalany 
 

Marta Jakobovičová 
1923 

Gyermekek 
 

Viktor Telin 
1953 

 

 
Anyai nagyanya  

 
Reichard Salamonné 
(szül. Hertz Fanny)  

?–? 
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Az interjúalany és családja 

Teljes név 

Marta Jakobovičová (házassága alatt: Marta Telinová) 

 

Születési hely és idő 

Homonna (Humenné), 1923 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Pilsen (Plzeň), 1946–1952  

 

Iskolai végzettség 

Károly Egyetem orvosi kara (Plzeň) (Csehszlovákia)  

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

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

gyermekkorában? 

A szülők lényegében nem voltak vallásosak, a nagyünnepek közül csak a Jom 

Kipurt és a Pészahot tartották meg úgy-ahogy. Anyja péntekenként gyújtott 

gyertyát, apja pénteken, szombaton és jeles ünnepnapon eljárt a neológ 

zsinagógába. Nem vezettek kóser háztartást. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Szlovák, cseh, angol 
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Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Homonna (Humenné) (Szlovák Állam), Budapest, valahol Kelet-

Magyarországon rokonnál, Velejte (Veľaty, Terebesi járás, Szlovák Állam), Nyitra 

(Nitra, Szlovák Állam), Nagykeresnye (Veľké Krškany, Nyitrai járás, Szlovák 

Állam)  

Gyűjtőtábor: Budapest, Szabolcs utca  

 

Mit csinált a háború után? 

Egyetemre járt, majd orvosként dolgozott. 
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Testvérek 

 

Teljes név 

Jakobovics Viktor  

Katarína Jakobovičová (eredetileg Jakobovics Katalin) [lásd: magyar nevek 

szlovákosítása] 

 

Születési hely és idő 

Viktor: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1910-es évek 

Katarína: Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1918 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

Iskolai végzettség 

Viktor: gyermekkorában meghalt 

Katarína: polgári iskola, Homonna (Humenné) (Csehszlovákia), valamilyen 

bentlakásos iskola, Budapest  

 

Foglalkozás 

Viktor: gyermekkorában meghalt  

Katarína: könyvesbolti eladó, majd szállodai recepciós 

 

Hol élt még? 

Viktor: gyermekkorában meghalt  

Katarína: Homonna (Humenné) 1920-as évek elejétől  

 

 

 

 

Gyerekek? 

Viktor: gyermekkorában meghalt 

Katarína: nem volt gyermeke 

 

Halálozási hely és idő 

Viktor: hely ismeretlen, 1910-es évek 

Katarína: Homonna (Humenné), 1991 (Csehszlovákia) 
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Házastárs 

 

Teljes név 

František Telin (Házasságkötés: 1951/2; válás: ?) 

 

Születési hely és idő 

Kaznějov, 1926 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Plzeň, Homonna (Humenné), Privigye (Prievidza, Csehszlovákia), Nagytapolcsány 

(Topoľčany, Csehszlovákia), Nagymihály (Michalovce, Csehszlovákia) 

 

Zsidó származású? 

Nem 

 

Anyanyelv 

Cseh 

 

Iskolai végzettség 

Károly Egyetem orvosi kara (Plzeň) (Csehszlovákia) 

 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

Halálozási hely és idő 

Homonna (Humenné), 1994 (Szlovákia) 

 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb. 
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Nem voltak testvérei. 
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Gyermekek 

 

Teljes név 

Viktor Telin 

 

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat? 

Nem  

 

Születési hely és idő 

Homonna (Humenné), 1953 (Csehszlovákia) 

 

Hol élt még? 

Prága (egyetemi hallgatóként) 

 

Iskolai végzettség 

Károly Egyetem orvosi kara, Prága (Praha) (Csehszlovákia) 

 

Foglalkozás 

Orvos 

 

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

Viktória, Homonna (Humenné), 1981 (Csehszlovákia), egyetemre jár  

Richard, Homonna (Humenné), 1983 (Csehszlovákia) 



 

 
Apa 

 

Teljes név 

Leopold Jakobovič (eredetileg: Jakobovics Lipót) [lásd: magyar nevek 

szlovákosítása] 

 

Születési hely és idő 

Homonna (Zemplén vm.), 1883 

 

Hol élt még? 

– 

 

 

Halálozási hely és idő 

Homonna (Humenné), 1972  (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Műegyetem (Budapest) 

 

 

Foglalkozás 

Mérnök 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos, de a hagyományokat úgy-ahogy betartotta, a nagyünnepek 

közül a Jom Kipurt és a Pészahot. Pénteken, szombaton és jeles ünnepnapon 

elment a neológ zsinagógába.  

 

Anyanyelv 

Magyar 
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Melyik hadseregben szolgált és mikor? 

Magyar kir. Honvédség, első világháború, frontszolgálat Szerbiában, 

főhadnagyként szerelt le. 

 

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? 

Jakobovics Adolf  Homonna 

(Zemplén vm.), 

1882 / 

Homonna, 1938 

(Csehszlovákia) 

Nincs adat Nőtlen Gyermektelen  Nincs adat 

Anna Rothová 

(szül. Jakobovics 

Anna)  

 

 

Homonna  

(Zemplén vm.), 

1890 / ?, ? 

1946-ban 

lányával, vejével 

és unokájával 

kivándorolt az 

Egyesült 

Államokba. 

Nincs adat Moric Roth, 

üzemvezető volt 

felesége apjának 

ecetgyárában, 

meghalt 1946 

előtt.  

Olga, 1946-tól az 

Egyesült 

Államokban él.  

Nincs adat 

?-né (szül. 

Jakobovics Ilona) 

 

 

Homonna 

(Zemplén vm.), 

? / ?, ? 

Valahol Kelet-

Magyarországon 

éltek egy 

pusztán. 

Deportálták, de 

visszatért. 

Nincs adat Nincs adat Jenő 

Imre 

 

Nincs adat 

Helena  Weiszová 

(szül. Jakobovics 

Margit) 

 

 

Homonna 

(Zemplén vm.), 

1896/?, ? 

Nincs adat Weisz ? Ladislav –  

koncentrációs 

táborban halt meg. 

Nincs adat 



 10

Ružena Blumová  

(szül. Jakobovics 

Rozália) 

Homonna 

(Zemplén vm.), 

1902/ ?,  

1976  

A háború előtt 

Gálszécsen 

(Sečovce) éltek.  

Nincs adat Blum Dezső 

1895–? 

 

Veronika Blumová 

?, 1933/ 

Auschwitz, 1945  

(Lengyelország)  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Homonna (Humenné) (Szlovák Állam), Nyitra (Nitra) (Szlovák Állam) 

 

Mit csinált a háború után? 

Mérnökként dolgozott. 



 

 
Apai nagyapa 

 

Teljes név 

Moric Jakobovič (eredetileg: Jakobovics Mór) [lásd: magyar nevek szlovákosítása] 

 

Születési hely és idő 

Homonna (Zemplén vm.), 1856  

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Homonna (Humenné), 1930  (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Vegyesbolt- és ecetgyártulajdonos 

 

Mennyire volt vallásos?  

Minden pénteken, szombaton és ünnapnapon eljárt a zsinagógába vagy az 

imaházba. Betartotta a szombatot és a kóser konyha szabályait. 

 

Anyanyelv 

Szlovák, 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.)  

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 

 

Apai nagyanya 

Teljes név 

Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) (Zsidó név: Gitl) 

 

Születési hely és idő 

Homonna (Zemplén vm.), 1857 

 

Hol élt még? 

– 

 

Halálozási hely és idő 

Homonna (Zemplén vm.), 1918 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Kóser háztartást vezetett. 

 

Anyanyelv 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 

 
Anya 

 
Teljes név 

Helena Jakobovičová (szül. Reichard Ilona, férjezett Jakobovics Ilona) [lásd: 

magyar nevek szlovákosítása]  (Házasságkötés: 1914) 

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1888  

 

Hol élt még? 

Homonna (Humenné), kb. 1919-től  

 

Halálozási hely és idő 

Homonna (Humenné), 1972 (Csehszlovákia) 

 

Iskolai végzettség 

Polgári iskola 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli 

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem voltak vallásosak, valamelyest megtartották a Jom Kipurt és a Pészahot, az 

anya péntek este gyújtott gyertyát, de nem vezetett kóser háztartást. 

 

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? 

Rácz (Reichard) 

Viktor 

(Névmagyarosítá

s: 1914) 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1884 / Budapest, 

1945 (a nyilasok 

lelőtték) 

Banktulajdon

os 

Nincs adat Mihály 

 

Nincs adat 

Rácz (Reichard) 

Miklós 

(Névmagyarosítá

s: 1914) 

 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1887 / ?, 1944 

(koncentrációs 

táborban halt 

meg) 

Ügyvéd Rácz Miklósné 

(szül. ? Alma), 

elváltak. 

Perczel Zita 

(szül. Rácz Zita, de 

nevelőapja nevét 

vette föl szülei 

válása után),  

Budapest,  1918/ 

Franciaország, 

1998, színésznő 

volt,  

1938-tól kölföldön 

élt. 

A feleség nem volt 

zsidó. 

Rácz (Reichard) 

Kálmán 

(Névmagyarosítá

s: 1914) 

 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1893 / Budapest, 

1962 

Ügyvéd Rácz Kálmánné 

(szül. ? Klára) 

László, Budapest,  

1919/ Budapest, 

2004  

Nincs adat 

Lengyel Dezsőné 

(szül. Reichard 

Margit ) 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1894 / ?, 1944 

Budapesten 

éltek. 

Háztartásbeli Lengyel Dezső Zsuzsanna, 

Budapesten él 

Nincs adat 

Rácz (Reichard) 

Zoltán 

(Névmagyarosítá

s: 1914) 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1899 / ?, 1984 

Nincs adat 1. feleség: 

Gizella 

2. feleség: Lenke 

Gizella lánya: 

Mária, 

1930, az Egyesült 

Államokban él 

Nincs adat 

Reichard Olga 

 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

1900 / ?, 1945 

Nincs adat Hajadon Gyermektelen Nincs adat 

Rácz (Reichard) 

Béla 

Sátoraljaújhely 

(Zemplén vm.), 

A háború 

előtt Viktor 

Rácz Béláné 

(szül. ? Erzsébet) 

András, 

Budapest, 1948    

Nincs adat 
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(Névmagyarosítá

s: 1914) 

1905 / ?, 1980 bátyja 

bankjában 

dolgozott. 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Bujkálás: Homonna (Humenné, Szlovák Állam), Nyitra (Nitra, Szlovák Állam)  

 

Mit csinált a háború után? 

Háztartásbeli volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anyai nagyapa 

Teljes név 

Reichard Salamon  

 

Születési hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), 1857  

 

Hol élt még? 

Budapest 

 

Halálozási hely és idő 

Budapest, 1939  

 

Iskolai végzettség 

Jogi egyetem 

 

Foglalkozás 

Ügyvéd (egy időben Sátoraljaújhely polgármestere volt) 

 

Mennyire volt vallásos?  

A szombatot nem tartották, de nagyünnepeken elmentek a zsinagógába.  

 

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.) 

Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 

 



 
 
 

Anyai nagyanya 

Teljes név 

Reichard Salamonné (szül. Hertz Fanny)  

 

Születési hely és idő 

Nincs adat 

 

Hol élt még? 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) 

 

Halálozási hely és idő 

Sátoraljaújhely (Zemplén vm.), évszám ismeretlen 

 

Iskolai végzettség 

Nincs adat 

 

Foglalkozás 

Háztartásbeli  

 

Mennyire volt vallásos?  

Nem volt vallásos. 

 

Anyanyelv 

Magyar 

 

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

végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.) 
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Nincs adat 

 

Hol volt a holokauszt idején? 

Meghalt korábban. 
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