Családfa

Apai
nagyapa

Apai
nagyanya

Anyai
nagyapa

Anyai
nagyanya

Stern Nuhim
1860-as évek –
1940

Név ismeretlen
1860-as évek –
1939

Eisdorfer
Kaszke
1850-es évek –
1942

Eisdorfer Róza
(szül. ?)
1860-as évek –
1942

Apa

Anya

Stern Mózes
1890-es évek – 1945

Eisdorfer Mira
1890-es évek – 1945

Testvérek
Stern Vilmos
1914
Stern Jolán
1917–1945
Stern Miklós
1921
Stern Jankel
1928–1945
Stern Herman
1930-as évek – 1945
Stern Szima
1930-as évek – 1945

Házastárs
Interjúalany
Stern Zoltán
1919

Stern Praszkova
(szül. Goncsarenko
Praszkova)
1936

Gyermekek
Stern Jevgenyij
1962
Stern Viktor
1964
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Az interjúalany és családja
Teljes név
Stern Zoltán (zsidó név: Iszakhár)

Születési hely és idő
Kishídvég (Bereg vm.), 1919. szeptember 1.

Hol élt még?
Szolyva (1930–35, iskolai tanulmányok); Munkács (1936–29, középiskolai
tanulmányok); Magadan (Kolima, 1947); Voronyovica (1948), Ilosva (1950-es
évek eleje), Lvov (1953–54, jogi tanulmányok); Ungvár (kb. 1955 óta)
Iskolai végzettség
Kereskedelmi akadémia (Munkács), jogi egyetem (Lvov)

Foglalkozás
1948–1952: ügyészségi nyomozó (elbocsátották, mert kiderítették róla, hogy
Nyugaton élő testvérei vannak)
1954–1965: az SZKP kárpátaljai végrehajtó bizottsága protokoll- és jogi
osztályának vezetője, majd az állami hivatali alkalmazottak szakszervezete
megyei bizottságának titkára
1965-től: ügyvéd
Mennyire vallásos családból jön? Milyen vallási hagyományokat adtak át a szülei
gyermekkorában?
Az interjúalany szülei vallásosak voltak, a zsidó ünnepeket és a szombatot
megtartották, kóser háztartásuk volt. Az interjúalanynak volt bár micvója.

Anyanyelv
Jiddis
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Milyen egyéb nyelveken beszél?
Cseh, magyar, orosz, ukrán és német

Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Hol volt a holokauszt idején?
Munkatábor: Kolimai terület (Gulag), 1940–47 között

Mit csinált a háború után?
1947-ben szabadult a Gulagról, később ügyészségi nyomozóként, majd
ügyvédként dolgozott.
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Testvérek
Teljes név
Stern Vilmos (zsidó név: Joszl, azaz Joszef) (túlélte az auschwitzi koncentrációs
tábort)
Stern Jolán (zsidó név: Hana)
Stern Miklós (zsidó név: Mekhl, azaz Mikháel) (túlélte az auschwitzi koncentrációs
tábort)
Stern Jankel
Stern Herman
Stern Szima
Születési hely és idő
Vilmos: Kishídvég (Bereg vm.), 1914
Jolán: Kishídvég (Bereg vm.), 1917
Miklós: Kishídvég, 1921 (Csehszlovákia)
Jankel: Kishídvég, 1928 (Csehszlovákia)
Herman: Kishídvég, 1930-as évek (Csehszlovákia)
Szima: Kishídvég, 1930-as évek (Csehszlovákia)
Anyanyelv
Mindannyiuk anyanyelve jiddis volt.

Iskolai végzettség
Vilmos: kereskedelmi akadémia (Munkács)
Jolán: középiskola (cseh nyelvű)
Miklós: középiskola (cseh nyelvű)
Jankel: nincs adat
Herman: nincs adat
Szima: nincs adat
Foglalkozás
Vilmos: közgazdász
Jolán: nincs adat
Miklós: üzletember
Jankel: iskolás volt
Herman: iskolás volt
Szima: iskolás volt
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Hol él/élt?
Vilmos: New York (USA)
Jolán: Kishídvég
Miklós: New York (USA)
Jankel: Kishídvég
Herman: Kishídvég
Szima: Kishídvég
Hol élt még?
Vilmos: Kishídvég
Miklós: Kishídvég

Gyerekek?
Vilmos: két lánya van
Jolán: nem volt gyereke
Miklós: egy fia és egy lánya van
Jankel: gyerek volt még
Herman: gyerek volt még
Szima: gyerek volt még
Halálozási hely és idő
Jolán: Auschwitz, 1945. február (Lengyelország)
Jankel: Auschwitz, 1945. február (Lengyelország)
Herman: Auschwitz, 1945. február (Lengyelország)
Szima: Auschwitz, 1945. február (Lengyelország)
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Házastárs
Teljes név
Stern Praszkova (szül. Goncsarenko Praszkova) (Házasságkötés: 1961)

Születési hely és idő
Szumi terület, 1936 (Szovjetunió /Ukrajna/)

Hol élt még?
Ungvár (kb. Az 1950-es évek közepétől)

Zsidó származású?
Nem

Anyanyelv
Ukrán

Iskolai végzettség
Egyetem (bölcsészkar, Ungvár)

Foglalkozás
Tanítónő

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Nincs adat
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Gyermekek
Teljes név
Stern Jevgenyij
Stern Viktor

Zsidónak nevelték őket? Zsidónak tekintik a gyermekek magukat?
Az interjúalany megpróbálta átadni a fiainak a zsidó vallás alapjait, ők viszont
nem voltak nyitottak erre. Jevgenyijnek zsidó felesége van, és jelenleg mindkét
gyereke Izraelben tanul, ő is kivándorolni készül feleségével Izraelbe. Viktornak
ukrán felesége van.
Születési hely és idő
Jevgenyij: Ungvár, 1962 (Szovjetunió)
Viktor: Ungvár, 1964 (Szovjetunió)

Hol élt még?
–

Iskolai végzettség
Jevgenyij: egyetem (matematika szak, Ungvár)
Viktor: egyetem (történelem szak, majd jogi egyetem, Ungvár)

Foglalkozás
Jevgenyij: matematikatanár
Viktor: ügyvéd

Unokák (melyik gyermekéé, unoka neve, születési éve, foglalkozása, családja)?
Jevgenyij: Jevgenyij (1984), Alekszandr (1987), Izraelben tanulnak.
Viktor: Szergej (1987), Andrej (1994)
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Apa

Teljes név
Stern Mózes (Mojse)

Születési hely és idő
Kopár (Bereg vm.), 1890-es évek

Hol élt még?
Kishídvég

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1945 (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Héder

Foglalkozás
Szatócs

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt. Hétköznap otthon imádkozott (táleszben és tfilinben), szombaton és
ünnepnapokon elment az imaházba. Nem volt szakálla és pajesza, de kipát
hordott.
Anyanyelv
Jiddis
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Melyik hadseregben szolgált és mikor?
Nem volt katona.

Mit tud a testvéreiről? (Név, születési és halálozási hely és dátum, iskolai
végzettség, foglalkozás, lakóhely, család stb.)
Név

Szül./hal. hely és Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő

Mennyire voltak
vallásosak?

4-5 testvére volt,
de nincs róluk
adat.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt
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Apai nagyapa

Teljes név
Stern Nuhim (Nachum)

Születési hely és idő
Kopár (Bereg vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Kopár (Bereg vm.), 1940

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Fuvaros

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt.

Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Apai nagyanya
Teljes név
Stern ? (szül. ?)

Születési hely és idő
Kopár (Bereg vm.), 1860-as évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Kopár (Bereg vm.), 1939

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt, mindig kendőt viselt.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás
idő

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Meghalt korábban.
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Anya

Teljes név
Stern Mira (szül. Eisdorfer Mira)

Születési hely és idő
Kishídvég (Bereg vm.), 1890-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Auschwitz, 1945. február (Lengyelország)

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli és segített a férje boltjában.

Mennyire volt vallásos?
Vallásos volt, megtartotta a zsidó ünnepeket és a szombatot, kóser háztartást
vezetett. Házassága után parókát viselt.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

Gyerekek adatai

idő
Eisdorfer ? (báty) Kishídvég (Bereg
vm.) / ?, ?

Mennyire voltak
vallásosak?

Étteremben

Volt feleség, de

Nincs adat

Nincs adat

dolgozott.

nincs adat.

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Volt, de nincs

Fiú (megölték a II.

Nincs adat

adat.

világháborúban)

Galántán élt az
1920-as évek
elejétől
Eisdorfer Kálmán

Kishídvég (Bereg

(báty)

vm.),1890-es
évek / Kishídvég
(Bereg vm.),
1942 (lelőtték)

Eisdorfer József

Kishídvég (Bereg

(öcs)

vm.), ? / Izrael,
1985
Egy Vára (?))
nevű faluban
élt,1933 körül
vándorolt ki
illegálisan
Palesztinába.

? Szima (szül.

Kishídvég (Bereg

Eisdorfer Szima)

vm.),? /

Ráhel: USA-ban él

Kishídvég, ?

a családjával.
? Rebeka (szül.

Egy szolyva

Eisdorfer

járásbeli faluban

Rebeka)

élt, megölték a

Nincs adat

Volt, de nincs

Nincs adat

Nincs adat

adat.

II.
világháborúban a
családjával
együtt.

Hol volt a holokauszt idején?
Koncentrációs tábor: Auschwitz (Lengyelország), ott meghalt
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Anyai nagyapa
Teljes név
Eisdorfer Kaszke

Születési hely és idő
Kishídvég (Bereg vm.), 1850-es évek

Hol élt még?
–

Halálozási hely és idő
Kishídvég (Bereg vm.), 1942

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Vizimalom-tulajdonos

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, minden reggel és este otthoh imádkozott, szombaton és
ünnepnapokon pedig elment az imaházba. A gyerekeit tanította a vallásra,
héberül és jiddisül olvasni (még a lányait is). Kóserül étkezett.
Anyanyelv
Jiddis
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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 Foglalkozás

Házastárs adatai

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Otthon Kishídvégen, 1942-ben halt meg.
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Anyai nagyanya
Teljes név
Eisdorfer Róza (szül. ? Róza) (zsidó név: Rejzl)

Születési hely és idő
Hely ismeretlen, 1860-as évek

Hol élt még?
Kishídvég

Halálozási hely és idő
Kishídvég (Bereg vm.), 1942

Iskolai végzettség
Nincs adat

Foglalkozás
Háztartásbeli

Mennyire volt vallásos?
Ortodox volt, kóser háztartást vezetett.

Anyanyelv
Jiddis

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 Foglalkozás

Házastárs adatai

idő

Gyerekek adatai

Mennyire voltak
vallásosak?

Nincs adat

Hol volt a holokauszt idején?
Otthon Kishídvégen, 1942-ben halt meg.
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