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Dobrý deň prajem. 

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno. 

Štofanová.  

Kedy ste sa narodili? 

Osemnásteho prvý tridsaťdva.  

Kde ste sa narodili? 

Osemnásteho... v tridsať druhom roku... 

Kde ste sa narodili? 

V Bystrom.  

Ďakujem. 

Pani Štofanová, my sme vás pred pár týždni navštívili, a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky na obdobie Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. Teraz sme za vami prišli 
znovu, aby sme si tie vaše spomienky nahrali na videokameru.  

Dobre.  

Chcem sa vám opýtať, či si pamätáte tu v Bystrom židovské rodiny, ktoré tu žili?  

No tak pamätám ich... len mená... no čo ale... oni boli... mená neviem, len ako ich volali.  

Tak nám to povedzte, ako si to vy pamätáte. 

No tak... títo boli... Režnikovo... to oni rezali, to oni tak sa volali. Druhé boli Moškovo, do Moška 
volali, do Šlajmi volali, a do Grunbergera, tam čo som počula ešte vtedy. Aj potom, aj do 
Neumannky, do Neumanna. Toto pamätám, čo volali, no, ale tak... s nimi som tak nebola. Len tú 
pamätám, keď brali Režnikovú, plakala, a povedala: „Len na nás, po svojom... pozerajte, však za nami 
pôjdete aj vy,“ tak bolo povedané, ona... no...  

To vy ste to počuli, ako ona to povedala? 

Áno, také dievčatá sme boli tam, kde ľudia, išli pozerať, ako ju brali. Neviem, či na auto, či na voz, či 
ako. No a tak plakala a tak hovorila. Také dievča som bola, toto som len počula. Ako plakala.  

Vy ste tam boli...? 
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Ta tak, ďalej sme boli... no... Ale plakala, no, nahlas tak... 

Ako ďaleko ste asi vy boli od nej?   

To ako tam k tej kuchyni. Asi tak.  

Takých... 

Hej, hej... 

Dvadsať metrov možno? 

No tak hej... to bolo tak... viacerí tam boli, susedia.  A my tak ako deti, sme počuli, tak sme tam 
dobehli. Ta tak. 

A ju brali z jej domu? 

Hej, z jej domu brali.  

A kto ju bral? 

Toto neviem, ja vám toto nepoviem, lebo ja som taká osemročná bola. To ja neviem.  

Si nepamätáte, kto tam bol s ňou? 

Nie, nie, nie, toto nepamätám. 

A ona sama išla?  

No tak na voz, či na auto ju brali, neviem, či... ja vám hovorím, len to som počula, ako plakala. Ako 
kričala.  

Iba ona jedna tam bola, či ešte niekto ďalší?   

Rodina, to rodina išli.  

Aha, koľko ich bolo? 

Neviem vám povedať, toto neviem vám povedať. Viete, že ja som taká bola... iba toľko rokov som 
mala. Neviem.  

Ale spomínate si, že išla ona a ešte niekto z tej jej rodiny? Spolu s ňou? 

Nie, nepamätám. Viete, že bol aj manžel jej, mala nejakú rodinu. Lebo tam u nej slúžili, čo robili tak 
v dome, no. Poriadky a tak kadečo. Tam susedia. A toto som ja počula od susedov. Povedala tam 
jedna, čo bola pri nich, čo tam chodila robiť, čo slúžila tam. To viete, niekedy to mali slúžky také.  

A táto pani, ktorú vy ste videli, že ju brali preč, spomínate si na jej meno? Ako sa volala? 

Zdá sa mi, že Tobču ju volali... Toba... Režníková. Ako sa ale volala ďalej, ja toto neviem. Toto, čo 
jej meno bolo, toto neviem, že ako... len tak do Režníka volali.  

Vy si to tak pamätáte, ako sa im tu hovorilo... 

Ako sa hovorilo, tak, tak... Tak.  
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Koľko tu bolo židovských rodín?  

Ta Bože ja viem koľko... to len tak som počula... to tam na tej ulici bývali... Neviem, neviem koľko 
bolo. Nemôžem vedieť. Lebo tam jeden býval, tam čo som do školy chodila, do prvého ročníka, tam 
som mala päť a pol roka, za rok... No i tam kde muž tam jedni bývali... no a potom tam... do Adolfa 
volali. Tiež... Tiež jeden bol... tam asi päť rodín žilo.  

Tam, kde váš manžel býval?  

Nie, nie, nie... tu kde Adolf, kde ten Adolf, čo hovorím že mal obchod, tam asi päť rodín bývalo.  

A to si vy pamätáte toto ako dievča? 

Hej, hej... Tak, tak... len to...  

Koľko vy ste vtedy mali rokov?  

To vám hovorím, že osem rokov, asi osem rokov. Ta tak, lebo rok som sa tam učila v tom židovskom 
dome, u toho Hajzika, to Hajzik bol, čo volali. No a potom už urobili našu školu, tak potom som už ja 
tam chodila. Do našej školy hore.  

Takže najprv u toho Hajzika bola škola, tam ste chodili... 

To tam... to bola malá dedina, no ta... tak dávali učiť. Do tých domov.  

A mali ste židovské spolužiačky? Kamarátky? 

Nie, toto nie. Neviem, neviem, či v druhom, či v treťom ročníku bol jeden chlapec. Volali ho Zoli, ja 
neviem, „čí“ (aké mal priezvisko) sa volal. Tak toto spomínam si, že ako sme odpovedali, že to tak 
vedel všetko, taký chlapec, to tak krásne hovoril, že ja som len pozerala. Spamäti všetko. Tak sa dobre 
učil. No ale aké meno bolo ďalej, to nepamätám. Viete, to si človek nemôže pamätať. Muž skôr, lebo 
je starší o šesť rokov, tak skôr. 

Hej. Čo sa stalo so Zolim? 

Tak to odišlo všetko preč, to ja neviem. Oni išli všetci preč, kedy a ako, ktorí kedy, to vám ja 
nepoviem.  

Videli ste aj nejakých iných odchádzať, ako tú pani? 

Nie, nie, nie, nevidela som... iných odchádzať... nie, nie... Len tá Neumannová, čo hovorím, my sme 
volali do Neumannky, tak tá sa vrátila odkiaľsi. Tá sa vrátila, potom tu žila dlho, gazdovala, dievčatá 
mala, syna... No to veď už tu boli po vojne.  

Po vojne sa vrátili.  

Po vojne sa vrátili, odkiaľsi, neviem. Potom som už bola väčšia, tak už toto si pamätám.  

Oni tu ako dlho žili potom? 

No tak... ja viem ako žili, oni mali tu, no... mala tu zem, les, tak ona to dala štátu, štát jej dal peniaze, 
lebo išla preč do Ameriky, či do Palestíny, neviem kde. No a toto nechala štátu, no potom odišli. 
I syn, i tie dievčatá.  
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A pamätáte si mená toho syna a jej dcér? Ako sa volali? 

No tá jedna bola Surka, druhá bola Rifka, tá tu mala aj svadbu, čo som videla, no a ten bol... Ňušo sa 
volal. Do Ňuša volali. Ňuša Neumannčin. No ale aké je to meno... meno správne čítať... neviem.  

Tak ste im hovorili vy. 

Hej, tak, tak... Tak. No tak oni tak odišli. A tá matka za nimi odišla tiež, tie deti išli skôr...  

Tie deti išli skôr a ona potom za nimi. 

Hej, hej. A ona za nimi hneď išla. Neviem, či s nejakou dcérou... to už si nepamätám.  

A už potom sa nikto z nich nevrátil?  

Nikto už sa nevrátil, nikto, nie. Ani raz... že.. nikto. A o tamtých rodinách, toto ja neviem nič. Toto ja 
neviem nič, hovorím, ja som mala osem rokov, ja som sa tým nezaoberala, viete že... Viem, že boli, 
no. A aké mená boli, ako sa správne písali, tiež nie.  

A viete, čo sa stalo s ich domami, keď odišli židia odtiaľto z Bystrého?  

No tak domy... teraz, tam vybudovali domy. Tamto sa zbúralo, a stavali teraz naši ľudia.  

A to bolo ešte počas Slovenského štátu, keď vy ste boli dievča? 

No to nie, to až teraz. V tom... počkajte, ani neviem, ako. No... asi za Slovenského štátu. Či 
Československo už bolo, ani vám nepoviem. To neviem. Lebo to všetko už tam je zastavané... to 
pokúpili, či ako, to vám nepoviem. A vybudované všetko, no celá ulica pekne. Hej. No ešte tam stojí 
jeden dom, ale až hore, pri treťom moste. Tam ten stojí, to do Deutscha volali, už čo viem tak teraz, 
do Deutscha volali. No aj stojí tam tá modlitebňa, čo tu volali... 

Áno. 

Hej, tá stojí. No aj jeden dom hore, ako hradská (hlavná cesta), tam je obchod v ňom. Tak tie tri domy 
stoja.  

Takže to ostalo také zachované. 

Hej. No aj u tej Neumannovej, u tej Neumannky, je drogéria teraz, tak vzadu... ona bola taká gazdiná, 
mala i maštaľne, dom, no a aj tam mala, či sklad..., lebo aj tam sa učili deti. No a toto teraz stojí, tam 
majú obchod.  

Tam u nej bola taká trieda pre deti, čo tam chodili do školy? 

No ta, ako za mala, to než bolo vybudované. Ja som chodila do Hajzika a druhé chodili do Neumanna.  

Predtým, ako vám postavili školu? 

Tak, postavili školu, hej. Tak bolo.  

A sú tu ešte nejakí židia v Bystrom, žijú? Teraz? 

Už nie. Nie, nie, to všetko... to ona Neumannová išla, posledná už...  

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



Ona bola posledná... 

Posledná. Ona potom po vojne gazdovala... ona gazdovala.  

A vrátili sa ešte niekto iný po vojne? Do Bystrého? 

Neviem, že by sa bol niekto vrátil. Nie... ona jedna sa vrátila.  

Ja tu mám v mojich poznámkach, z toho, čo ste nám hovorili minule, že dcéra pani 
Neumannovej prišla sa pozrieť do Bystrého. Pred nejakým časom. To ste nám spomínali.  

No tak to dcéra... dcéra... 

Dievka, áno.  

Dcéra raz tu hej... tu bola, to Rifka. A prišla s dcérou. A tu, nižšie taký sused býva, no a oni boli... 
poznali sa zamlada, no... Tak prišla na návštevu, tak prišla pozrieť. No ale kde bola na to tu, u koho, 
no... ako sa vrátila, že tu prišla ich pozrieť... No a ona vošla do nás tu, a ja na ňu pozerám, a ja 
hovorím: „A vy ste nie Rifka Neumannová.“ A ona hovorí: „Hej,“ a odpovie: „Ty si Ďura Vravčika 
dcéra,.“ Tak sme sa spoznali. Že ona, ja bola malé dievča, a ona dievka, čo sa vydávala, nie. No a ona 
mňa poznala, a ja ju. Ja som pozerala, však to je Rifka Neumannčina. No tak toľko viem ešte. Že ona 
prišla tak ako na návštevu.  

Hej.  

Lebo ma dcéry po všetkom. Hej. 

Toto kedy bolo, ako dávno? 

Joj... dávno... dávno to bolo, dávno...  

Koľko asi rokov? 

To ja neviem. 

Že ste sa tak spoznali ešte. 

To je viac ako dvadsať rokov, pravdaže...  

A ona koho išla navštíviť?  

Tu Kentoša.  

Oni boli takí nejakí známi? 

Takí známi. Hej, také kamarátske, no... Tak nevedela, kde, tak vošla tu, lebo tak pozorovala, že 
niekde tu býva, no a tak ona s tým išla tam, som jej povedala kde, že tretí dom. No a tak poďakovala, 
lebo sme sa zvítali, nie. No a tak odišla preč.  

Ona jediná takto prišla sa pozrieť, či ešte niekto druhý tu bol potom? 

Nie, nie, s dcérou bola. S dcérou.  

S dcérou.  
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Som sa pýtala, že je to dcéra. Tak toľko viem, toto. A odvtedy už nikto nikdy, neviem žeby bol.  

Urobíme si teraz kratučkú pauzu, dobre? Kratučkú prestávku... 

Dobre.  

Lebo sa chcem opýtať kolegyne aj pána Beyraka, či oni sa vás nechcú niečo spýtať, nejakú 
otázku, či na vás nemajú, dobre? Počkáme chvíľku.  

Dobre, veď však... 

Pani Štofanová, my keď sme sa rozprávali teraz s vaším manželom, on nám spomenul v tom 
rozhovore, že váš starý otec prevzal židovský obchod.  

Dedo, dedo. 

Dedo...  

Starý otec, hej. To oni v ňom predávali. 

Ako si vy na to spomínate? 

No tak to už som bola veľká. Tak mali tam... no tak... mali všelijaký tovar, no... Ale chodili kupovať 
do Prešova, no vtedy... strýc, otcov brat, a tu im tovar nosili. To tak bolo.  

Aký to bol obchod? 

No s potravinami, také tam farby, „lachi“ (oblečenie), toto...  

A od koho to prevzal? 

To oni len tam išli... ja viem, od koho... tam išli toto zobrať si. To len ten dom bol voľný, tak išli... 
tam predávať.  

A tá židovská rodina tam ešte bývala vtedy? 

Nie, nie. Nie, nie, nie. Ja o tom neviem, že by bola bývala.  

A spomínate si, ako sa volala tá rodina, ktorá predtým mala ten obchod? 

No tak do Deutscha volali, ale ako sa volal tak správne, ja vám nepoviem.  

Vy iba takto im hovorili. 

Hej. Hej. To bol tam obchod, ale bola aj taká krčma, lebo zábavy tam robili, no... čo tam druhé ešte 
mali výčapy... 

Takže to bolo také opustené? 

To tak, to tak vyzeralo...  

Krčma, obchod, a on... 

Hej, to ešte aj teraz tam je tak.  
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A to bolo potom, ako tých židov odtiaľto odviedli? 

Hej, hej, ako všetko odišlo preč. Hej, hej, to už tak bolo.  

To ste mali koľko rokov, lebo ste hovorili, že už ste bola väčšia?  

No tak to ja už mala, ... neviem, či som ešte do školy chodila, či už som bola vonku... Ale ešte som 
chodila do školy. Ešte som chodila. To už tie koncové roky... lebo potom... už odtiaľ odišli a urobili, 
lebo sme tam mali tam taký kúsok záhrady, tak si urobili, už tam sami obchod. Na našom tým. 
A tamto už nechali, lebo tam bol jeden sused, či on to už chcel na niečo, či?  Lebo to len tak stojí tam.   

Takže oni chvíľku mali ten obchod a potom...  

Potom si urobili sami.  

Si urobili sami.  

Hej.  

A vy ste vtedy ešte do školy chodili, hej? 

Chodila... 

A do koľkých rokov ste chodili do školy? 

No tak za osem rokov, no to koľko som mala... trinásť a pol roka keď som zo školy vyšla. Trinásť 
a pol roka.  

Takže pamätáte... 

Som išla skôr, päť a pol roka som mala, keď som išla do školy, lebo sme boli trojaké deti. Teraz tak 
nebudú... 

Hm.  

... dnes každý sám. Vtedy sa gazdovalo, bolo veľké gazdovstvo, tak žili spoločne.  

Hej.  

Mama zomrela, otec sa neoženil, lebo to... tak boli no...  

Tak ste ešte aj vypomáhala.  

Ja som rástla pri babke, pri strinnej... otcovho brata žena. Však tu bratranec býva poniže nás. Hej.  

Ďakujem.  

U Deutscha sa volal ten obchod.  

U Deutscha. Hej, do Deutscha volali.  

Do Deutscha... Ďakujem.  

Prosím. 
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Chcem sa váš ešte spýtať, či chcete vy ešte niečo spomenúť, čo... zatiaľ čo sme o niečom 
nehovorili, čo vám prišlo tak na pamäť.  

No tak také... 

Z toho obdobia, vášho detstva, z obdobia Slovenského štátu? 

No to ja vás tak nie... To nás ani tak nezajímalo, toto tak, no. Lebo chlapi skôr tak sa zaujímali, lebo 
chodili kde kade, a my dievčatá... 

Vy ste tak viac doma boli, hej? 

Hej, lebo sa gazdovalo, tak len doma. Ja som nešla nikde tak, robota bola. Len robiť bolo treba, ta 
tak... No a muž, oni tak nemali až takto, veľa roboty, tak oni deti išli po robote kde-kade. To tak, no 
a ja do roboty nikde... lebo dedo by povedal: „By si sa nehanbila, gazdovská dievka,“ no... som nebola 
nikde.  

Tak sa nedalo... 

Len robiť.  

Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor. 

Prosím.  

Za to, že ste sa s nami podelili o vaše spomienky na vaše detstvo, na to, čo vy si pamätáte.  

Tak hej.  

Sú to spomienky veľmi vzácne a my si to veľmi ceníme, že ste nám venovali svoj čas. Ďakujeme.  

Prosím. Oj, Bože... 

Sme vás moc netrápili? 

Ako sa presne volali, to neznám.  

To netreba, nás zaujíma to, čo vy si pamätáte.  

Hej.  
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