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Dobrý deň prajem.  

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno. 

Michal Štofan.  

Kedy ste sa narodili? 

Jedenásteho desiaty tisíc deväťsto dvadsať šesť.  

Kde ste sa narodili? 

V Bystrom.  

Ďakujem. Pán Štofan, pred pár týždňami sme vás navštívili a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky na obdobie Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. Dnes sme za vami prišli 
znovu, aby sme si vaše spomienky nahrali na videokameru. Chcem sa vás na úvod opýtať, ako si 
vy spomínate na obdobie, keď vznikol Slovenský štát. 

Ja som ešte chodil do školy vtedy, posledný rok myslím, ako vznikol Slovenský štát. No a potom 
prišla revolúcia, nie revolúcia, ale to... mobilizácia a nastala vojna. Prišli nemecké hordy tu, tí šli... 
tiahli na Poľsko, a potom... potom na Rusko. No a tak to...  

Koľko ste vtedy mali rokov vy, keď vznikol Slovenský štát? 

Pätnásť, asi pätnásť... 

A tu v Bystrom, žili tu nejaké židovské rodiny? 

Áno, žili, asi tak do pätnásť rodín.  

Vy ste sa s nimi poznali? 

Áno, som poznal, som... Oni tam bývali blízko nás. 

Susedia to boli vaši? 

Hej. Väčšinou.  

Mali ste aj židovských spolužiakov? 

Bolo, ale málo, lebo oni išli študovať do Prešova, a tak... oni študovali väčšinou.  

A na základnú školu, keď ste chodili, mali ste židovských spolužiakov, tu v Bystrom? 
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Boli, boli, ale malo nás bolo.  

Kamarátili ste sa? 

Áno, to boli takí... takí dobrí ľudia no, my sme sa nimi kamarátili dobre.  

Čo sa s nimi stalo? 

Tak oni si... ako už prišli do rokov svojich, oni išli hneď preč z Bystrého, kým ešte mali pokoj, no 
a potom už máloktorí sa vrátil naspäť. Domov.  

A čo sa stalo, keď už nemali pokoj? Čo sa vtedy dialo? 

To už ich prenasledovali, brali od nich obchody, brali hospodárske roboty, a už len tak žili zo dňa na 
deň. Až potom, než ich nezobrali do... do tábora. Myslím, že do Novák, Nováky... Tam ich 
sústreďovali. Čo sa pamätám tak...  

Kto im zobral obchody? 

No tak,... niektoré zostali prázdne, niektorých arizovali, veľa... také väčšie obchody arizovali, naši 
ľudia.  

A čo to znamenalo, že ich arizovali? 

No zobrali od nich všetko, zadarmo. 

Tu ľudia z Bystrého? 

Tu nie, tu u nás nearizoval nikto. Tu boli len dva obchody, a to len tak zobrali, že sám žid prišiel 
ponúknuť. A ja som bol jeden z tých, čo som predával tam.  

Vy ste predávali v židovskom obchode? 

Hej. 

Aký to bol obchod? 

No taký miešaný tovar, ako na dedine... a to len taký... tam mi pomáhal starý žid, bol taký starší bol, 
mi pomáhal, zaúčal ma, nejaké tovary mi donášal z Prešova, šiel do Prešova, kdejaké také drobné veci 
mi nosil... do obchodu. Takže kamarátsky sme vychádzali až do konca, až pokým neodišiel.   

Ako sa volal tento pán? 

Grunberger, Adolf Grunberger.  

A on bol tu z Bystrého, on tu žil, tu mal ten obchod? 

On tu žil, on tu žil, ale došiel tu zo Sečoviec. 

A tu sa usadil? 

Tu sa usadil už... deti nemal, mal jedného syna, jedného syna mal, viac nemal deti, lebo... „fiškáľ“ 
(právnik) jeho syn, rozumiete...? 

Fiškáľ. 
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Fiškáľ, áno. Ale on ostal v Sečovciach, on tam sa usadil v Sečovciach, tam sa usadil, a potom neviem, 
čo sa s ním stalo, či zobrali ho či nie, lebo ja som ho radšej nikde nevidel.  

A tento pán Grunberger, on prišiel sám, alebo žil ešte s niekým?  

So ženou, so ženou, len oni dvaja prišli.  

A koľko mali rokov? 

No už cez šesťdesiat. Už tak starší boli. 

A oni prišli... on vám ponúkol, aby ste prevzali ten obchod? 

Áno, áno. Áno. Chodil za mojim otcom, my sme boli ôsmy bratia. „Máš kopu detí, zober, budeš mať 
obchod.“ Tak, a potom to... otec to zobrali, no a sme mali pokým neprišla revolúcia. V šesťdesiatom 
ôsmom. Či nie, to bolo po vojne... po vojne... v štyridsiatom ôsmom, tak, nastali komunisti.  

Dovtedy ste mali ten obchod. 

Dovtedy sme mali, hej. Ešte potom boli... boli otec aj... predávali, za socialistickým... ale potom to 
zobrali preč. To už bola taká stará budova, nečistá, takže zlikvidovali.  

Takže tento pán Grunberger ponúkol vášmu otcovi, aby prevzal tento obchod?  

Áno.  

Po ňom? 

Áno.  

A on čo robil, pán Grunberger, kde bol? 

Nič nerobil, doma bol, tam ja som bol vpredu, vpredu sme mali, a on vzadu býval.  

Takže on tam zostal bývať.  

On tam zostal bývať, hej áno.  

A vy ste predávali? 

Áno, a on mi tak pomáhal, no. Ako mám robiť, ako mám vážiť, ako mám to... To tak bolo.  

A boli tu aj nejakí ďalší ľudia z Bystrého, ktorí tiež takto prevzali nejaké obchody židovské? 

Nie, akurát mojej ženy dedo, tiež mal obchod, my sme mali dva... dva tak... Oni mali jeden obchod 
tam povyše, u Deutscha, a ja som bol u Grunbergera.  

A oni im to tiež tak ponúkli, podobne ako tomu vášmu otcu?  

Áno, podobne... tak ako my.  

A vtedy, keď sa tie obchody arizovali, to bolo niečo iné?  

Arizovali tak iné. To išlo úradne. To úradne, to v úrady už prideľovali, alebo tak nejako... Kto si dal 
žiadosť na to... na obchod alebo tak, tak nejako...  
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A kto tu arizoval obchody? 

No tak väčšinou straníci, HSLS, Hlinková slovenská ľudová strana bola. Tam musel byť 
organizovaný v tejto strane. A tak dostal. No aj môj otec museli do strany vstúpiť, keď chceli ten 
obchod zobrať.  

To bola taká podmienka? 

Podmienka, áno. Hlinková slovenská ľudová strana sa to volalo.  

Hej. A boli tu aj gardisti v Bystrom? 

Ani tak neviem o gardistoch tu. Jeden bol taký... ale to len taký, nič neinteresovalo ho... nechodil 
nikde. S nikým nemal nič. Boli niektorí, ale to len prisťahovalci, čo tu robili u nás na železnici. Vtedy 
sa robila železnica Prešov – Strážske, no a to bola kopa ľudí, no tak tam našli niektorí, ale tí nerobili 
nič nikomu. Ani židom, ani. Nič nie... nie aktívni... žiadne aktivity. 

Správali sa slušne? 

Áno. Nebolo také... kdejaké politické veci, to sa... to u nás nediali také politické veci, tu každý 
s každým sa poznal, ale...  

Na aké ďalšie židovské rodiny si ešte spomínate, čo tu žili?  

Tak žili, s nami... Neumannová stará baba, vdova, mala dve dievky, tri, ale nebola vydatá. Tak ona 
gazdovala. Mala veľký majetok, ona gazdovala, mala... zamestnávala ľudí... „komenciášske“ sa to 
volalo vtedy... Kone mala... No a tí ostatní židia, tí tak... jeden obchodoval s kravami, jeden... 
všelijaké také... roboty robili. Komu ako vychádzalo.  

Pamätáte si aj nejaká ďalšie mená? Ako sa volali tie rodiny? 

Ešte nejaké poznám, ale málo už, už nepamätám, lebo my sme tak ich volali ako krstným menom len. 
Adolf, do Dolfa idem, do Grunbergera, do neho nepomenoval – len do Adolfa. Druhý bol tam 
Deutsch, tak do Deutscha idem... Už také nepamätám, malo také pamätám... Weissáci tu boli, Wiess, 
Deutschové boli asi dva, alebo tri rodiny, také... No a ostatné neviem... tak Neumann, Neumannová 
bola... Oni sa tak presťahovali niektorí, jeden išiel tam, druhý prišiel zas naspäť, tak. Oni neboli takí... 
takí usadlíci, že natrvalo, len tak... pár rokov pobudol a šiel ďalej... Oni tak... no... praktizovali...  

Tak sa sťahovali z jednej obce do druhej? 

Hej.  

Tu v okolí, alebo aj niekam ďalej? 

I tu v okolí, i tu v okolí, hej.  

A ten... ten obchod, ktorý mal dedo vašej manželky, to bolo u toho Deutscha? 

U Deutscha, áno, áno.  

To bola aká rodina? 

Deutschovi... tak oni boli Deutscháci asi dva, alebo tri rodiny. Ale to neboli rodina ako, len menovci. 
Ako menovci.  
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A obchod mali aký? 

Mali miešaný tovar. Miešaný tovar.  

Aj vy ste mali miešaný tovar. 

Hej. Tak, ako sme volali... všelijaké také drobné veci. 

Hej. Čo sa stalo s tými židovskými rodinami? 

No tak, asi dve rodiny, alebo tri odišli na západ, tam sa skrývali, ako už vtedy... ako už bolo, že budú 
ich brať, tak sa skrývali a aj sa vrátili naspäť, ale väčšinou, väčšinou išli do táborov. Ich zobrali.  

A oni už... oni vedeli už dopredu, že ich budú brať? 

Hej, oni už vedeli dopredu. Už mali vyhlásené, že môžu so sebou zobrať len pätnásť kíl, či... Myslím, 
že pätnásť, za... kdejaké  jedenie a čo ja viem... šaty, do pätnásť kíl mohol zobrať, so sebou. 

To mali vyhlásené? 

To mali vyhlásené, a dosť skoro.  

A ako to bolo vyhlásené? 

Rozhlasom... nie rozhlasom, lebo vtedy rozhlas nebol, ale bubnovala, žena jedna, mala taký bubník 
a chodila a bubnovala.  

Tu v Bystrom to bolo? 

Hej. Hej.  

To bola nejaká bubeníčka...? 

Taká... ako to... obecný... obecný sluha sa to volalo.  

Obecný súhlas? 

Áno.  

Hm. Áha, obecný sluha... 

Sluha. 

Obecný sluha.  

Áno.  

A to oni mali ženu tú bubníčku? Vy ste počuli, ako ona to oznamovala, ako ona to ohlasovala? 

Oznamovala, áno, že tak a tak... to a to treba.  

A čo si pamätáte, čo hovorila? 

To... to už nepamätám, ako to ona mala poskladané ja neviem... nie... neviem...  

Nepamätáte si presne...? 
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Presne... 

Čo hovorila? 

Kde, ako, čo hovorila.  

Ale teda oznamovala... 

Ale ona oznamovala, aby sa prichystali, že idú preč, a pätnásť kíl batožiny môžu so sebou zobrať.  

A kto teda, že sa má prichystať? 

Ako židia. 

Tak to oznámila, že...  

Áno.  

A kam mali ísť? Čo tam... čo im oznámila, že kam majú ísť? 

Nepovedali im kam idú. 

A tu v Bystrom, oznámila, že majú si zobrať tých pätnásť kíl a čo potom? 

No nič, toľko majú zobrať a hotovo.  

Ale oni tu potom niekde v Bystrom išli na nejaké miesto? Alebo čo sa potom dialo? 

No to myslím... myslím, že nejaké auto bolo pred Deutscha, a tam ich dali do áut a vozili asi do 
Prešova na stanicu. 

Pred tým obchodom u Deutscha, tam sa mali oni... 

Tam... 

Tam prísť?  

To sústredenie... 

Aj s tými vecami, hm. A vy ste to videli, ako sa oni tam...? 

Nie. 

Sústredili? 

Nie, ja som tam nešiel. 

A toto ste kedy počuli, kde ste boli, keď ste toto počuli? To oznámenie, že majú... že si majú 
zobrať tie veci do pätnásť kíl...? 

V dedine som bol... 

A boli ste doma, alebo kde ste to počuli? 

Nie doma, v obchode som bol.  
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V obchode. 

Hej.  

A vy ste boli, vy ste boli... vy ste pracovali vtedy, hej. 

Pracoval, hej.  

A kedy to oznámenie ona, ona hovorila, kedy to bolo? Ráno alebo na obed? V ktorej časti dňa?  

To neviem, nie... Neviem toto, nepamätám. 

Ani nehovorila, že v nejakú hodinu sa tam oni majú sústrediť? Pred tým Deutschom? 

Tak asi bolo na hodinu, lebo to naraz išli hore.  

Spomínate si, že... 

Len ako išli, toto som videl, ako už išli. 

A koľko asi mali oni času medzi tým, ako ona to vyhlásila, a potom prišli, tam? 

To neviem, nepamätám si toto. To také bolo pohnuté všetko, ľudia lietali hore dolu, takže to také 
bolo... 

Ľudia z toho boli rozrušení? 

Rozrušení, áno. Plakali a všelijako...  

A potom čo ste videli? Vraveli ste, že ste videli nejakých ľudí, ako tam idú. 

Áno. 

Koho ste videli tam ísť? 

Koho... no tak... všetkých, ktorí tam boli, to každý z tej židovskej ulice, čo my sme volali židovská 
ulica, tak to všetko išlo tam.  

Spomeniete si, ktoré rodiny ste videli, spomeniete si na ich mená? 

Hej... všetkých tých. Neumannka nebola, tí už išli skôr, utiekli, ale... Abrahámovo... Abrahámov... 
Roth... Heidlich, Heidlich, to bol žid, mal rodinu, šiel tiež, som ho videl, ako šiel okolo toho potoka 
nášho. No a pod pazuchou tá batožina, tak toto som videl. Ale ja som nešiel, som bol v obchode, to 
som nemohol nechať, tak som nešiel nikde.  

Tak vy ste to videli z toho obchodu vášho? 

Hej, hej. 

A ten pán Grunberger, aj ten tam išiel? 

Áno, áno. 

Aj s manželkou? 
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Aj s manželkou, hej.  

Takže celé rodiny išli... 

Celé rodiny išli spolu.  

Muži, ženy... 

Hej, hej... 

Deti... 

Áno.  

A oni tak vlastne išli sami od seba, neboli tu nejakí, že by niekto ich...? 

Nie, nevyháňali ich... 

Viedol alebo vyháňal? 

Oni išli, oni vedeli, že už idú, tak išli. Že škoda sa ukryť, že neskryje sa ani... Že išli sami.  

Pán Grunberger, keď odchádzal, rozlúčil sa s vami? 

Hej. 

Mali ste možnosť sa rozlúčiť? 

Áno, áno. Áno. 

Aj ste si niečo povedali, spomínate si? 

Tak, plakali jeden i druhý, Sme už vedeli kde idú, aj oni vedeli...  

Vedeli ste, kam idú? 

No, že do Novák, lebo tam... to sa tak hovorilo, že do Novák, že tam je ten tábor, zberný tábor. 
A z toho že idú do Poľska, to bolo také... sa hovorilo o ňom.  

To tak ľudia si medzi sebou hovorili? 

Hej. 

A bolo to pre vás prekvapenie, tento oznam, že sa majú sústrediť a že teda idú preč? 

To prekvapenie nebolo, lebo sa hovorilo o tom skôr. Lebo to na západe a tak... a tak... tam skôr toto 
robili. V Maďarsku takisto. Išli, a to ľudia vedia. Každý vie, že židia idú.  

V ktorom roku toto bolo? 

Teraz si nepamätám presne ten rok. Nemôžem... nemôžem prísť na to... V štyridsiatom... štyri... tri... 
asi v štyridsiatom druhom... sa mi zdá. Asi v štyridsiatom druhom.  

A vy ste spomínali, že ešte pred tým, ako ich zobrali odtiaľto, ako museli odísť, že už boli tí židia 
prenasledovaní, ste spomínali, že aj tie obchody im pozatvárali... 
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Áno, áno.  

Aké ešte nejaké také iné veci sa im diali?  

Hviezdy im dávali, tu na toto aby hneď každý poznal, že je žid. Také žlté hviezdy mali, tú každý 
musel mať.  

A tak chodili oni s tými hviezdami tu aj po ulici? 

Áno, áno. Áno, áno... Každý musel mať na tom... žltý ten... trojuholník...  

A keby to neboli mali, tak čo sa stane? 

Ja neviem, ja som neprišiel do takej... do takej situácie s nimi. 

A ľudia, čo si o tom mysleli, aký bol názor ľudí? Na to, čo sa dialo? 

To... každý nadával. Každý nadával, že takú somárinu robí, také hovädstvo. Tak...  

A napríklad farár, keď ste boli v kostole alebo pri nejakej inej príležitosti, bol niekedy 
spomenul, že... 

Nie. 

Nejako svoj názor vyjadril, alebo počas služieb Božích, že by bol hovoril o tom, čo... čo sa deje? 

Nie, farári sa do toho nemiešali. 

Vy ste spomínali, že boli tu aj takí, také rodiny židovské, ktoré sa ukrývali.  

No tak ukrývali sa, ale išli na západ, kde ich ľudia nepoznali.  

Na západné Slovensko? 

Na západné Slovensko, áno. Grunwald bol taký jeden, celá rodina odišla, aj vrátili sa späť domov, po 
vojne, i Neumannová. Neumannovi takisto sa vrátili naspäť. A boli u nás na západe.  

A to ste vedeli vtedy? V tom období, že oni sa skrývajú? Ľudia to vedeli? 

No... ľudia to... nie... nie...  

To ste sa potom až dozvedeli, keď sa oni vrátili, že sa niekde skrývali? 

Áno, áno, áno. Až potom, ako sa vrátili, tak sme vedeli že... Nie celé rodiny sa vrátili, jedni zostali... 
jedni tak... Kto mal možnosť, tak utiekol z toho tábora alebo tak... Z tých Deutschových jeden bol z 
tých, čo tu mal tú krčmu, tak ten jeden sa vrátil z nich. Asi... no... tri... päť... asi šesť detí mal, to 
všetko ostalo tam, len ten jeden sa vrátil.  

Bol... boli tu aj takí ľudia, ktorí pomáhali židom?  

Boli, boli.  

Ako im pomáhali? 

Tak ako sa dalo, neviem ako... všelijako... 
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Čo napríklad?  

Ja ani neviem, že...   

Že by niekto pomohol sa im zachrániť, alebo ukrývali... ukrýval tu niekto židov? 

Ukrývali sa, ukrývali sa tu, v tých našich lesoch, tam v Slanských vrchoch, tam sa skrývali. Ľudia im 
nosili tam z Petroviec. Jedenie a také veci, čo bolo potrebné. Šatstvo, šatstvo im nosili tam, to boli cez 
zimu, cez zimu tam boli v tých lesoch.  

A to boli aj tuná židia z Bystrého sa tam skrývali?  

Aj ten Deutsch, čo hovorím o ňom. I ten tam bol, tam boli viacerí. Ale odkiaľ boli... neviem.  

A vy viete o tom Deutschovi, o tom... 

O tom Deutschovi viem to presne.  

A spomínate si na mená niektorých ľudí tu z Bystrého, čo tak pomáhali niekomu sa zachrániť?  

Viete, to každý robil tajne, to jeden o druhom nevedel. 

Nevedelo sa.  

Hm. Áno. To každý tak nerobil, že by bol...  

Čo sa stalo s domami tých židov, keď ich zobrali? 

No tak to potom obývali potom chudobnejší ľudia, obývali ich, tie... tie domy, tí chudobní, 
bezdomovci alebo železničiari... tak oni sa nasťahovali do tých domov.  

Len tak hocikto sa tam mohol nasťahovať?  

To obecný úrad prideľoval, alebo tak. 

A čo sa stalo s tým majetkom, vecami, zariadením, ktoré bolo vnútri tých domov? Čo tam mali? 
Vybavenie domácnosti?  

To oni ešte židia odpredali také veci, také drahšie veci odpredali ešte predtým, pred... ako už sa 
dopočuli, že to, tak už odpredávali... dali preč.  

Tu ľudom v Bystrom to odpredali? 

Hej, hej, hej, to boli z Bystrého. Špekulovali všelijako. 

A potom, po ich odchode už sa to nepredávalo, tie veci z domácností?  

Nie, nepamätám, ako toto bolo vlastne s tým. Ale to už málo bolo, lebo to oni predali preč všetko.  

Nebol nejaký predaj organizovaný, nejaká dražba tu nebola? 

Nie, neviem o tom... o tom neviem nič.  

Vy ste nevideli? A z tých ľudí, ktorí sa vrátili po vojne, čo ste spomínali, oni dostali naspäť svoj 
majetok? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Áno, dostali naspäť, ale oni odišli preč, Neumannka išla do Ameriky s celou rodinou, zobrala peniaze 
z banky, celý majetok, a odišla do Ameriky, Grun... Grunwald sa vrátil s rodinou, a on... ten išiel do 
Palestíny. Boli tu na návšteve minulý rok, nie minulý, asi tri roky, boli sme ešte...  

Aj ste sa s nimi stretli? 

No práve, že nie, nebol som doma vtedy, ale pýtali sa za mnou, lebo mal takých chlapcov, tam sme sa 
bavili pri obchode... ale keď... ja som bol odcestovaný, nepamätám sa, kde.  

A vtedy po vojne, keď sa vrátili, ako ich ľudia prijali?  

No tak prijali dobre... to... žili tu medzi nami, tak to...  

Ako dlho tu asi boli, keď prišli... keď sa vrátili po vojne, potom medzi tým, ako sa vysťahovali? 
Koľko tu asi boli? 

To už ako prišiel prevrat, štyridsiaty osmy rok, tak už... odišli. 

Hm.  

Odišli... 

Takže tie tri roky asi, hej? 

Tak asi tri roky boli.  

A boli tu aj takí ľudia, ktorí ukrývali maj... nejaké také židovské také cennosti počas vojny, 
v tom období, alebo počas Slovenského štátu?  

Vravím, to každý robil tajne, vtedy kto čo robil... všetko sa robilo tajne.  

Takže ak to aj niekto robil, sa nevedelo? 

Aby jeden o druhom nevedel. Boli takí ľudia tu.  

Ale v tom období vy ste nevedeli, hej?  To až asi potom po vojne ste sa o tom dozvedeli. 

Tak, po vojne, áno.  

Čo sa dialo... 

Áno, áno.  

Urobíme si teraz krátku prestávku, dobre? 

Môže....  

Lebo chcem sa aj kolegyne opýtať, aj pána Beyraka sa chcem opýtať, či nemajú oni nejaké 
otázky, ktoré vám chcú položiť.  

Hej. 

A potom by sme pokračovali, ak by sa oni chceli ešte niečo dozvedieť. Dobre? 

Dobre. 
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Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste spomínali, že keď židov z Bystrého odviezli odtiaľto preč, čo 
sa stalo s tými ich domami? Vy ste spomínali, že takí chudobnejší ľudia, niektorí... 

Áno, áno... áno, áno...  

Čo nemali svoje domy, takže si ich mohli potom odkúpiť alebo prenajať?  

Len prenajať. Prenajať. To nebol zákon ešte predávať toto. 

Aha.  

Ešte zákon vtedy nebol.  

A spomínali ste minule, keď sme sa rozprávali, že niektoré z nich boli prenajaté tým 
robotníkom, ktorí tu pracovali?  

Áno, áno.  

To boli akí robotníci? 

Tak tu... zo Zemplína, od maďarskej hranici, to boli všelijakí ľudia. I zo západu boli tu. 

A oni čo stavali? 

Tú železnicu. 

Na tej železnici.  

Hej, železnicu.  

A potom oni keď odišli odtiaľto? 

Odišli... preč... tak domy ostali, ta... a potom už tu naši ľudia, ktorí chceli, tak dali im nejaké na 
bývanie. Arendu. Arendovali.  

Vy ste spomínali, že vrátili sa po vojne... tá pani Neumannová. 

Áno.  

A ona prišla sama, alebo prišla ešte s niekým?  

Nie, oni všetci prišli, všetky... 

Celá rodina?  

Celá rodina.  

A koľko ich bolo? 

No boli dve... dve dievčatá... no nie dievčatá, to už boli také okolo tridsať rokov... Aj syn, ten mal asi 
tak dvadsaťpäť, no všetci sa vrátili. Jedna dievka sa nevrátila, bola vydatá, ju zobrali s celou rodinou, 
mala dievča, také asi sedemnásťročné, toto tiež zobrali... tí sa nevrátili už.  

Takže jedna dcéra pani Neumannovej, ona bola vydatá tu v Bystrom? 
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Neviem, či to on bol z Bystrého... 

Ale tu žili?  

Žili tu. V Kapušanoch najprv žili a potom keď už bol taký ten čas prišiel, tak nechal mlyn, on mal 
mlyn tam, a prišiel tu. Gloss sa volal. 

Takže ju aj s tým manželom, aj s deťmi zobrali?  

Hej, tých zobrali. 

Koľko mali detí?  

Dvaja, myslím, že dvaja. No... chlapec bol, aj dievča myslím. Dve deti.  

A tie boli aké staré, tie deti? 

Tak ona... to dievča malo asi tak šestnásť, sedemnásť rokov, a chlapec neviem. Mladší bol.  

Mladší... hm. A ich zobrali vtedy, keď mali sa tí židia všetci zhromaždiť tam pred tým 
Deutschem.  

Hej, tí išli s nimi.  

A tá pani Neumannová, jej mama tu vtedy ešte bola? Oni už boli preč? 

Áno, oni už boli preč. 

Aha.  

Oni odišli skôr. Oni už cítili toto, tak zmizli do... tam niekde po tých kopaniciach prežívali...  

Hm. A potom, ako zobrali tieto židovské rodiny, boli tu ešte nejakí židia v Bystrom? Zostal tu 
niekto? 

Nie, tu nikto neostal, všetko... všetko odišlo.  

A spomínali ste aj pána Grunwalda? Že sa vrátil naspäť?  

Grunwald... Grunwald... áno, áno.  

On prišiel sám alebo ešte s niekým?  

S celou rodinou prišiel, dvaja... dvoch chlapcov a jedno dievča mal. Takých... tí chlapci mali asi tak 
desať, jedenásť rokov, takí... A potom jedno dievča ešte také menšie mal. A prišli všetci.  

Hm. A ešte sa chcem spýtať, ten Deutsch, on bol ten jeden syn, ktorý sa skrýval v... v tých 
horách tu?  

V tých horách, áno.  

A ten sa tiež vrátil? 

Ten sa vrátil.  
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A vy ste sa s ním stretli, keď sa vrátil? 

Až do Prahy som s ním išiel. Ja som išiel do Čiech, do Prahy, do roboty alebo také niečo to bolo. Som 
chcel ísť za kopčeky, poviem prosto....  

Za kopčeky? 

Ale nám to nevyšlo, a on šiel s nami, on už mal namierené do Ameriky. Ešte v Prahe sme sa rozlúčili, 
a odišiel.  

A vy ste už vedeli, že on ide do tej Ameriky? 

On to nám povedal, to už bolo po vojne, to už bolo... už voľno bolo... A on už cítil, že ide tu 
komunizmus, radšej zmizol...  

Tak ako vy ste chceli, hej? To bolo ešte pred štyridsiatym ôsmym toto, hej?  

No tak... tesne...  

Pred nástupom komunistov... 

Tesne, tesne pred nástupom.  

Hm.  

To ešte hranice neboli tak strážené vtedy, tam od Nemecka a toto, a my sme počítali, že... to s jedným 
kamarátom som išiel... Prišli sme naspäť.  

No všeličo sa stáva. A ešte sa vás chcem opýtať, mám tu v poznámkach, že tu z Bystrého bol 
jeden pán, ktorý sa volal Michal Kentoš.  

Ako? 

Michal Kentoš.  

Kentoš?  

Áno.  

Tu, sused, sused. 

Toho ste nám spomínali minule. 

Sused, sused... 

Tu sused váš?  

Druhá... druhý... druhý dom.  

A ja tu mám napísané, čo ste nám vraveli, že on pomáhal židom z Bystrého.  

No tak pomáhal... toto áno. Áno. Áno, áno.  

Ako im pomáhal? 
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On im... on im zháňal neubytovacie priestory, na západe. A prevážal ich... oni... toto nemali, tak sa 
bál, že niekto prezradí, tak on len ich tam šikoval (prevádzal). Hej...  

Do toho, do tých...? 

Do tých... ja už neviem kde...  

Do tých úkrytov, hej? 

Hej, tie úkryty.  

Áno.  

Ja som... tak som sa s ním nezhováral o tom. 

A vy ste sa toto kedy dozvedeli, že on im pomáhal? 

No tak už po vojne. 

Po vojne.  

Už po vojne. Áno.  

A boli ste prekvapený, keď ste sa to dozvedeli? 

To nie, lebo on bol taký... kšeftár, no. On všetko vedel. Tak on... on im sprostredkoval to ubytovanie 
a také veci. A sprevádzal ich  na vlaku, na vlak, a tam... Tak.  

Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Ešte keby ste chceli možno niečo doplniť, 
dodať, čo sa doteraz nespomínalo, čo vám prišlo na myseľ, že by ste chceli, aby sme sa dozvedeli 
z vašich spomienok...  

To už také veci... ja nie...  

Všetko sme si povedali? 

Ja myslím, že hej.  

Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Štofan, veľmi pekne, že ste sa s nami podelili o to, čo vy si 
pamätáte, o vaše spomienky... Ďakujeme za váš čas.  

Ďakujem aj ja vám, že ste ma trošku zabavili... 

Trošku niečo iné, hej? 

No ono to sú už veľké roky. 

Hej.  

To je šesťdesiat... 

No... 

Viac ako šesťdesiat rokov... takže to ono sa hovorí.  
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Ale viete, ako to je, vy ste jeden z mála ľudí, ktorí si takéto veci pamätajú a preto je dôležité, 
aby sa to nejako zachovalo pre... 

Áno, áno...  

Pre budúcnosť a pre... pre budúce generácie, už malé deti dnes ani netušia, že... ako to vtedy 
bolo, čo sa... 

Hej.  

Dialo... 

Ani aj neverí, keď niekomu hovorím také, neverí, že také mohlo byť.  

Hej. Ani sa to nemajú ľudia odkiaľ dozvedieť veľakrát.  

Áno.  

Ďakujeme.  

No... 
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