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Dobrý deň prajem.  

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno.  

Volám sa Velebír Andrej.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvanásteho septembra v tisíc deväťsto tridsiatomtreťom roku.  

Kde ste sa narodili? 

Tu v Hanušovciach nad Topľou.  

Ďakujem. Pán Velebír, my sme vás pred pár týždňami 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 videozáznam. Chcem sa vám opýtať, na začiatok, 
na úvod, takú otázku úvodnú, aké sú vaše prvé spomienky na židovské rodiny tu 
v Hanušovciach? 

V Hanušovciach nad Topľou žijú Slováci a žili aj vtedy, židia, aj Rómovia. My, všetci sa navzájom 
potrebovali, žili svorne, bez akýchkoľvek problémov. Roľníci, Slováci roľníčili, zabezpečovali 
obrábanie pôdy, vyrábali potraviny, sem tam vykonávali aj nejaké remeslá. Rómovia väčšinou chodili 
po žobraní a robili pomocné práce, aj bielym... Slovákom, aj židom. Židia sa zaoberali väčšinou 
obchodovaním, remeslami, a vykonávali aj... obchodnú činnosť. A aj zdravotnícke služby tu robili, 
bol tu obvodný lekár, aj lekárnik, zubár, to boli židia. Žili si dobre, opakujem, že bez akýchkoľvek 
problémov, bolo poznať a vidieť, keď prišiel niekto do Hanušoviec, a počul, tak videl hneď, v ktorom 
dome bývajú jedni, druhí, aj tretí.  

Podľa čoho sa to dalo poznať? 

Áno, dalo sa poznať podľa domov, lebo židia mali domy trochu na vyššej úrovni, murované, buď 
z tehál, kameňa, ale aj iné farby domu. Tehlový dom bol obielený žltou farbou alebo bielou farbou, aj 
modrou, a tí Slováci, gazdovia, roľníci, väčšinou omastené hlinou drevené domy, a bielené na modro. 
Tak žili trochu chudobnejšie, židia žili tak na tej vyššej úrovni. No a keď boli obchodníci, tak mali aj 
firemné tabule na svojich domoch.  

Aké tu boli...?   

Grunwald, zaoberal sa obchodovaním s textilom. Gold – obchod s potravinami. Moťo – textil. Wolf 
vykupoval liečivé rastliny. Kohn bol hodinár. Kotko vykupoval kože, zvieracie kože, ktoré 
v pivničných priestoroch solil a potom ich ďalej odpredával. Grunstein to bol lekár. Tu sused 
Kindermann, roľník. Chaimovič, roľník, no a celý rad takých ďalších, hej. Keď by som hlbšie 
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rozmýšľal, tak možno... ale tie mená sú, tak ako my sme ich volali. Možno, že spisovne boli nejako 
odlišné, no.  

Áno. Nás zaujíma to, ako vy si na to spomínate. Vrátane tých mien.  

Tak ja takto spomínam, ako hovorím, v dobrom, používali sme ich služby, napríklad tu Kindermann 
bol roľník, ale mal aj vybudované také sklady, betónové... sýpka, väčšiu sýpku betónovú, kde 
vykupoval obilie aj od ostatných roľníkov a potom ich, ako to vykúpil, tak obchodoval ďalej s tým. 
Mal taký monopol, sme tomu... do monopolu odpredávame obilie. Že sme boli radi, že tu v blízkosti 
bol našu výrobu kto odkúpiť.  

A Kindermann bol váš sused?  

Tretí od... od môjho domu, smerom tu na západ, áno.  

Na tej istej ulici, áno? 

Áno, na toho si veľmi dobre pamätám, mal dvoch chlapcov v mojich rokoch a keď už nastala tá... to 
útočenie a ten sprísnený život pre židov, tak dosť tu s nami spolupracoval a s mojím otcom veľa, veľa 
komunikoval o tom probléme, ktorý vtedy bol. No a u nich sa najviac pamätám, že z ničoho nič sa 
objavili tu na našom dvore so žltými páskami na rukách, keď už museli, vyšiel taký zákon, že sa 
museli označovať židia, tak ma to zaujímalo, čo to je, prečo to je tak, no a potom sa tie pásky 
vymenili za žlté hviezdy. No a on, vtedy keď už takto ich... ich prenasledovali, dá sa povedať, alebo 
šikanovali, tak tu doniesol do môjho otca papier od celého majetku, listy vlastníctva a tak, chcel 
zachrániť majetok, aby sme mu ukryli. Doniesol tu aj cenné veci, príbory a oblečenia na sypkoviny, 
na periny, aby sme mu ukryli. Pamätám, keď som išiel ráno, ja som chlapec bol, ale robil som už, aj 
s otcom u zvierat a na poli, objavili sme ho v maštali pod takým veľkým košom, v ktorom sme nosili 
seno pre hovädzí dobytok, tam sme ho našli pod tým košom, skoro ráno, čo ja viem sa kŕmilo to bolo 
tak okolo pol piatej alebo tak... Tam bol a vyskočil, ako sme prišli, že dostal správu, aby odišiel, že 
idú zberať alebo vyberať židov. Ale to ešte nebolo vtedy... 

V ktorom roku toto bolo? 

Štyridsaťdva...? Tak nejako... 

Koľko vy ste mali vtedy rokov? 

Ja som tridsiaty tretí ročník, tak deväť rokov. No ale pamätám si to, no. Plakal, pýtal sa otca, čo má 
robiť, že by sa ukryl, ako iní sa idú – niektorí utiekli, budem o tom hovoriť tiež, skryli sa v lesoch – že 
on by to tiež urobil, ale že má tých chlapcov aj matku staršiu, starú, a že nedovolí mu svedomie, aby 
ich nechal, že už sa podriadi. No a nastala tá ťažká situácia, tak najprv im pobrali všetky, no všetky, 
nábytky, povyvážali im z ich domov židovských. Mali svojich ľudí, ale pod dozorom gardistov. 
Nábytok vyvážali do miestnej športovej haly, my sme ju volali predtým Sokolovňa a potom za 
Slovenského štátu už do gardovňi, to bola gardovňa.  

A tieto nábytky od nich zobral kto? 

No tak nakladali to na to ľudia, to ja už tak nepamätám, že či to boli len naši alebo aj cudzí, ale 
dozorovali nad tým gardisti.  

A toto bolo v tom období, keď sa začalo prenasledovanie židov?  
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Áno, áno, toto tým... to dosť rýchly spád malo, hej, nábytky im brali, obchody im znárodnili. Z ničoho 
nič, za krátky čas, ja neviem, v priebehu... alebo z večera do rána sme objavili v tých ich obchodoch 
nápisy „Národný majetok.“ Vo výklade, tam kde mal tovar, bolo napísané „Národný majetok,“ 
obchod bol zatvorený, už sa nepredávalo... 

To bolo tak, z jedného dňa na druhý sa to stalo? 

To ťažko mi teraz potvrdiť, lebo to už je doba, ale veľmi rýchlo sa to, hej, dnes nič, lebo už je obchod 
zatvorený, niekde sa ešte niečo predalo, ale už... proste im to znárodnili. A keď im to znárodnili, tak 
už to nebolo ich. Hľadali sa, hľadali úrady, hľadali hneď záujemcov o... chceli tie obchody dať 
ľudom, ktorí majú o to záujem. Pamätám si, že v tomto období sa z Hanušoviec neprihlásil nikto, 
nikto nechcel, lebo ľudia videli krivdu a nespravodlivosť takže veľmi sa... i keď život v obchode by 
bol ľahší, ako pracovať na poli. Naši Hanušovčania sa za tým nehrnuli, ale prišli tu ľudia, ktorí 
prevzali tieto obchody a užívali ich. Už akým spôsobom, či to už dostali zadarmo alebo niečo platili, 
to ja nepotvrdím, ale prevzali, časť z týchto obchodov.  

A tí, ktorí prevzali tie židovské obchody, boli skadiaľ? 

Tu zo susedných obcí, zo susedných obcí, ale len časť, ostatok zaniklo, takže... 

Spomínali ste, že tie nábytky im zobrali a zhromaždili ich v tej Sokolovni. 

Áno, áno, áno.  

To bolo ešte v čase, kedy tie židovské rodiny ešte bývali v tých domoch? 

Ja si pamätám, že tak, hej. A hneď zakrátko... to malo veľmi rýchly spád, hneď zakrátko začali už aj 
židov vyvážať. Zachránil... niektorí sa zachránili, ktorí ušli do tých lesov, to bolo rodina 
Chaimovičových. Pamätám si ich. Oni bývali tu a aj v Remeninách mali matku, rodinu, 
Chaimovičovci. Ja som spomínal pri tom rozhovore vtedy, že tá matka sa tiež zachránila, zachránili ju 
oni, synovia, to boli takí zdatní mladí muži. Šimon, Juraj, Michal, alebo nejaké také meno. Prerobili 
chliev, kde sa chovali zvieratá, ošípané, a tam, tam ukryli v tomto chlieve matku a tá prežila až do 
konca vojny v tomto chlieve. Aj povstanie tu bolo, aj povstanie, tu sa strieľalo v Hanušovciach, aj 
v Remeninách, Matiaške, tu pôsobila partizánska skupina. Títo Chaimovičovi synovia, oni pálili 
v lese drevené uhlie, no a zachránili sa takto.  

A vy ste vedeli, v tom čase, vy ste vedeli, že oni sa tam ukrývajú? 

Hej, hej, vedel, ja som... oni prechádzali tu je chotár, hon na chotári, ktorý sa volá Hlivovec a tam 
pasú kravy, a oni sa vozili na voze cez ten hon z Matiašky, Remenín, cez ten hon hanušovský do 
Petroviec. Videl som ich ako mali aj zbrane, na voze. Mali nadviazané kontakty na tú partizánsku 
skupinu. Neboli priamymi účastníkmi partizánskej skupiny, ale spolupracovali s tými partizánmi, 
a partizáni, partizáni svojim spôsobom aj zabezpečovali tak určitú ochranu. Takže ja takto sa na to 
pamätám.  

Chcem sa vás ešte spýtať, chcem sa vrátiť trošku naspäť, vy ste spomínali, že ste mali toho 
Kindermanna suseda... 

Áno.  

A že on tam mal dvoch synov? 
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Hej. 

A tak vy ste sa s nimi kamarátili, ste vraveli? 

Áno, ja som si s nimi hral, ale na mená už sa teraz nepamätám.  

Hm. 

Áno, tu sme sa ako chlapci stretávali denne.  

A spomínali ste, že odrazu teda oni prišli s tými označeniami. 

Áno.  

Aj ste sa s nimi o tom nejako rozprávali, že čo sa deje? Ako si na to spomínate? 

Tak ja som viac zachytil nie tak od chlapcov, ako od ich otca. Lebo ich otec tu občas prišiel tak večer 
alebo, za mojím otcom, a tu sa to vykladali. Taký zákon vyšiel, tak... tak... tak ich chceli rozoznať. Tí, 
ktorí to potrebujú, aby boli židia vyznačení, bolo to také dosť odporné a kto odmietal toto a tak, tak 
vyprávali, ako sú šikanovaní a tak, takže nosili všetci.  

Ako na to reagoval váš otec? 

Otec mal k tomu odpor, on, on bol starý frontový vojak, účastník Prvej svetovej vojny, zúčastnil sa 
šesť rokov vojny a prešiel kus sveta, bol aj ranený a tak, takže mal dosť taký dobrý prehľad, 
v porovnaní ku tým, ktorí vojaci neboli, a toto odsudzoval a nenávidel, no, takže... Nebolo to... 
v niektorých rodinách sa to schvaľovalo, že konečne budeme mať čistý vzduch, v niektorých, že bude 
lepšie, keď židia nebudú a tak. Ale otec to nikdy neschvaľoval. Aj to tam tí ľudia, s ktorými sa 
stretával, tak vždy to odsudzoval. Preto aj ten Kindermann s dôverou prišiel tu, a kus nábytku, trochu 
z neho doma tu ešte existuje. Také zrkadlo tu dovliekol, čo my sme tu nemohli mať. To stolár mu 
vyrobil, a aby sme mu toto zrkadlo ukryli, a tak, takže dôveroval otcovi veľa. No žiaľ, nevrátil sa. Ten 
Wolf, ktorého som spomínal, ten sa tiež zachránil, ale zachránil sa takým spôsobom, ten nebol... tomu 
tolerovali, keď niekedy tú hviezdu nemal, sem tam, lebo on sa mal najlepšie z tých všetkých židov 
v Hanušovciach. Vykupoval liečivé rastliny, jeho dom tu ešte stojí teraz, a dal postaviť pre obec, 
vtedy to varoš volali, mestský rozhlas. Takže za to, že zaplatil za tento rozhlas, tak za to vraj ostal 
zachránený a nebol odvezený do... 

Za to... 

Kde odišiel, alebo kde sa skrýval, nie je mi známe, ale po prechode frontu, vojny, rýchlo sa objavil tu 
a pokračoval ďalej v obchodovaní a výkupe liečivých rastlín.  

A za to, že on dal ten príspevok na ten rozhlas, tak mu aj tolerovali, že niekedy nenosil tú 
hviezdu? 

Áno, za to, že... ho ukryli tu.  

Hm.  

Že, a on... nie tu, ale nevyviezli ho a nešli za ním a tak. Ostal. Alebo mu poradili, kde sa má skryť, 
vysťahovať, lebo po vojne sa objavil a bol tu ďalej. A on už po vzniku štátu Izrael, už idem rýchle 
dopredu, on sa neprihlásil, nešiel do Izraela, ale dal sa odviezť do Ameriky.  
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Hm. 

No takže on sa tak zachránil.  

Mali ste aj nejakých židovských spolužiakov v škole? 

Tak toho Wolfa. Syn toho Wolfa, on bol môj ročník, ten... toho jedného, ale už ani neviem, ako sme 
ho... ani krstné meno si už nepamätám.  

A v období, kedy spomínate, že nastalo také šikanovanie, prenasldovaine židov, v škole, boli 
nejaké zmeny, čo sa toho vášho spolužiaka týkalo? 

Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie... no je to také, ako aj teraz, sa vytvoria skupiny, ktoré si sadnú 
a šikanujú niektorého žiaka, i vtedy bolo také, ale to nebolo organizované, to nie učitelia, to žiaci. 
Partia a „Počkajme a zaútočíme,“ tak to bolo, aj na toho, hej. Ale to bolo tak ako teraz, to bolo 
z takého chvastúnstva. 

Robili mu zle niektorí? 

Tak, takto, ale nebolo to... To bolo: „Ja som silnejší, alebo krajší,“ a tak: „Daj cigaretu,“ vtedy špaky 
boli, tak tak, no, no... No na toho, toľko si pamätám.  

A bolo to z dôvodu toho, že on bol žid? 

Nie, nie pretože bol žid, ale pretože... nie, pretože takto to bolo i na druhých spolužiakov. Podobne, 
hej, to bolo páchané aj, aj Tam. Kde žije viac mládeže... podobne sa robí aj teraz, no. To tak... 

Aká bola taká najvýraznejšia zmena, čo vám tak utkvela v pamäti, ako si na to vy spomínate? 
V období, keď teda sa začalo prenasledovanie židov. Aká bola tá situácia tu v Hanušovciach? 

Najsilnejšia zmena, tak najviac, najviac pôsobilo to na ľudí aj na mňa, toto, ako ich nakladali. Nie 
všetko som videl, ale to, čo som videl. Ako ich nakladali... tu ich vyvážal od Giraltoviec taký malý 
autobus. Či sa vozili aj na nákladných autách, tak už teraz... ja si pamätám ten malý autobus, ako bol 
preplnený a vypadávali, a gardista prišiel s puškou a tak tlačil, aby sa ich viac zmestilo, a oni plakali, 
a tak, a my ako deti sa na to prizerali, tak tiež nám bolo smutno. A že idú na prácu, že ich vyvážajú na 
prácu, budú sa mať dobre, to taká bola, ale to nebolo na prácu, to bolo do tých táborov. Hej... 

Môžete nám presne popísať, že čo ste videli, keď sa toto dialo, keď ich brali? Kto tam bol? 

No... v uniforme gardisti, v uniforme gardisti, to ich nepomenujem, lebo to... Neviem, či na úrovni 
okresu bol ako bolo jednotka, ako organizovaná, ja neviem či rota alebo ako ich... no a oni takto... táto 
jednotka, hej, členovia tejto jednotky, v čiernych uniformách, loďky, čiapky také čierne, také strapce 
na tých čiapkach, a výzbroj – obyčajné pušky, vzor 24, alebo M 98, opakovačky päťranové... s tým... 

Koľko ich tak bolo? Gardistov? 

Tak... štyria, piati, šiesti... tak také malé skupiny, to nie nejaké veľké, hej, také malé skupiny, 
k takému autobusu ani viac nebolo treba. 

A koľko tých autobusov prišlo? 

To nie naraz. To trvalo určitý čias, hej, dnes o desiatej, o jedenástej zajtra, to už tak si ja pamätám, že 
nie naraz, postupne, ani nepotvrdím, či... 
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Jeden prišiel... 

Či koľko dní, ale viem, že takto, hej. 

Tak zhruba, nemusíte presne, ale aspoň približne, koľko to asi trvalo, či to bolo pár dní alebo 
týždňov? 

Týždne, týždne, tak to bolo pár týždňov, tak to, hej, išlo.  

Jeden deň prišiel... 

Moment... 

Samozrejme.  

... 

My sme ostali pri tom, čo vy ste videli, keď teda sem prichádzali tí gardisti s tými autobusmi.  

Hej.  

Lebo spomínali ste, že tak si to pamätáte, že možno to trvalo niekoľko týždňov aj, ... ako to bolo, 
to každý týždeň prišiel jeden autobus? 

Ja si to tak pamätám, ale... 

Tak, ako vy si to pamätáte.  

Ale nielen to si ja pamätám, že z Hanušoviec, ale to i tu od Giraltoviec prichádzal autobus, oni už... 
prechádzal autobus už zo Stropkova alebo zo Svidníka so židmi a tu stál, tu mali prestávku alebo taký 
nejaký oddych. Takže my sme sa tu hrali, lebo tá zastávka bola... my sme videli, deti, sme videli, ako 
ide ten autobus plný židov. Ale prišiel aj prázdny a tu nakladal našich hanušovských, nie pri každom, 
ale niekoľkokrát som to videl.  

Takže jazdili sem nielen autobusy, ktoré nebrali odtiaľto, ale... 

Ale, ale... 

Ale viezli ľudí... 

Ale prešli aj, čo som videl... 

Áno.  

Aj prázdne a tu nakladali židov, ale ja som nemusel všetko vidieť. 

Hej.  

Ja si to teraz hovorím to, čo si predstavujem, to sa mohlo... mohlo byť tak, že, že som nevidel a to 
nemusel byť len autobus, to mohol byť aj iný dopravný prostriedok, lebo toľkých by ich, v jednom 
autobusom, ktorý som ja videl, ako prechádzal Hanušovce, s tým autobusom by nemohli všetko 
povyvážať, tak zrejme museli byť aj iné dopravné prostriedky, na ktorých ich odtiaľ vyvážali. No... 

A tie autobusy, ktoré ste vraveli, že už boli plné, vy ste ako vedeli, že tam sú židia? 
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Tak to židov sme poznali, nie. To sa vizuálne dalo rozoznať, židia sa trochu odlišne obliekali, odlišne 
sa strihali, no, chlapci mali tie pajkesy a tak, takže to bolo, to sa dalo rozoznať hneď, že toto je žid 
a toto... No a značky mali, hviezdy. 

A keď tie autobusy si tu robili pauzu, ste vraveli, mali tí ľudia možnosť vystúpiť von? 

Ani nie, to skôr na prevetranie, to šofér oddýchol a skontroloval pneumatiky, či nemá... obišiel 
dookola a... Nie, nie, nie, takto neodpočívali. Šofér skontroloval auto zvonku a tak.  

A teda vraveli ste, že videli ste aj tie prázdne autobusy, ako prišli, aké to boli autobusy, ako 
veľké? 

Autobus je to... po vojne tu jeden taký premával. Malé autobusy, tak tridsať, tridsať, štyridsať päť 
cestujúcich, malé.  

A kam prišli tie autobusy? 

Na zastávku, na zastávke tu, aj teraz tu tá zastávka je, tu zastal na tej zastávke, a tu stál, ako 
prechádzal. Aj väčšinou, aj ten čo nakladali, tak tu, s kuframi prišli, doviedli tých, a... kufre navrch, 
hej, navrch, na ten autobus, popriväzovali to všelijakými špagátmi... 

Takže autobus zastavil... vystúpili gardisti z autobusu, to si pamätáte? 

Nie, nie, nie, gardisti boli tu, gardisti to už oni to tak to, ja takto... gardisti boli tu.  

Gardisti tu čakali na ten autobus, na príchod...? 

Áno, hej, lebo určite tu mali nejaký, kdejaký úrad alebo miestnosti, však aj z tade tu boli, tak, gardisti 
boli tu, niektorí išli, s aut... ako doprovod, a niektorí ostávali tu. Čakali na ďalšie, hej. Oni tak, však 
mali kontrolu nad tým židovským životom a tak, to boli tu sústavne.  

A koľko ste spomínali, že bolo tých gardistov, to čo vy ste videli? Ako odvádzali židov? 

Tak ako som povedal, štyri, päť, i  šesť, v jednom sústredení a tak.  

A ako to bolo celé organizované, oni títo gardisti išli do tých židovských domov, alebo ako to 
vyzeralo? 

No tak, tak, tak, tak, tak. Tak, no.  

Išli dovnútra? 

Áno, áno, áno. No a von. „Von ideme,“ a... 

S tými obyvateľmi, domácimi? 

Hej, hej, hej. 

Celé rodiny takto odvádzali? 

No.  

Aj mužov, aj ženy dokopy, aj deti? 
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Pamätám si tak, pamätám si na jeden prípad, čo len dievčatá organizovali, že ich odvezú, som vám to 
aj spomínal. Potom im oznámili, že... že by sa sústredili na jedno miesto, tak sa sústredili tu do jednej 
stodoly. Ušli dievčatá, dali im pokyn, aby sa ukryli v lese, to na signál gardistov. Dievčatá sa ukryli 
v lese a potom neviem, či ako to niekto prezradil alebo ako, museli prísť z lesa domov a odviezli ich 
preč.  

A to ste vy tiež videli, ako sa tie dievčatá zhromažďujú? 

To som počul. To som počul, lebo to boli susedia tu, hej, tak toto, to som počul. Nevidel, len sme 
zaevidovali my susedia, že dievčatá... že nie je dievčat. No a oni boli sústredené raz v stodole 
u suseda, zo stodoly tu do lesa, do Dubníka, no a z Dubníka museli sa vrátiť lebo tak nejako, zase na 
pokyn gardistov... toto len z pamäti, z počutia viem. To som nevidel.  

A vrátim sa ešte k tomu, čo vy ste videli, keď prišiel ten autobus, boli tam tí gardisti, odvádzali 
ľudí. Židovské rodiny z ich domov. Spomínate si, že by boli niečo im povedali, alebo akým 
spôsobom vlastne to celé bolo organizované? 

Nič som,... ťahať, alebo násilné vyťahanie ja som nezaevidoval. Ale: „Stúpaj, šľapaj,“ a toto si 
pamätám, ako ich tlačili do toho autobusu s tou puškou. No takže... 

Koľko ľudí ste videli, že takto odvádzajú? 

Ťažko mi povedať, ale všetci boli vyvezení a tu bolo kopu rodín, tak nemusel som byť ja všade, ale 
vyvezení boli, mimo toho, čo sa ukryl Wolf a tí, čo ušli do hôr, tak všetci museli odísť.  

Ale to, čo vy si pamätáte, koho ste videli, že odvádzajú? Spomeniete si aj na mená? 

Možno týchto, to boli Grunwaldovci, Grunwaldovci, to... áno. Túto rodinu som videl, ako vyšla od 
domu a do toho autobusu. A ináč ťažko ich menovať... 

Koľko ich tam bolo, tých Grunwaldovcov? 

Ani toto vám nepoviem presne, to keby som číslo nejaké povedal, tak to nebude presné, takže nedá sa 
takto, nedá... Hej, nebolo by presné. To po skupinkách, v jednej skupinke tak môžu byť traja, štyria, 
piati... 

Ako na to reagovali ľudia, ktorí tam boli? Ktorí sa prizerali tejto situácii? 

Všelijako... len, nebol som ja v takej partii, kde by som... alebo takto, že niekto jasá alebo sa raduje, 
keď tu bola vojna, a ja som sa pohyboval skôr v takých kruhoch, kde sa na všetko na toto nadávalo, ja 
som vám povedal minule takú riekanku jednu, a ona sa dosť... Najprv odišli, najprv zo Slovenska 
boli... po vzniku Slovenského štátu, odstavení Česi: „Najprv pošli českí páni, za nimi hneď židia 
s luteránmi,“ no a ja som luterán, tak my sme čakali, že my sme na rade. „Za nimi hneď židia 
s luteránmi, a keď budú všetci v rici, pôjdu aj katolíci,“ no tak to... Ja som sa v takých kruhoch 
pohyboval, takže netešili sme sa z toho. A pritom v horách už účinkovali partizánmi. V štyridsiatom 
štvrtom roku, už treťom začalo, v štyridsiatom štvrtom sa tu strieľalo, v noci, možno počas pol roka, 
každú noc streľba. Zaujímavé, že nikto nebol zastrelený, ale strieľalo sa, stále domy boli postrieľané, 
okná porozbíjané. Takže čakali sme, za nejakým osloboditeľom, že nás niekto spasí a čo ja viem... 
Evakuovaní sme boli, takže... 

Ako by ste popísali tú atmosféru celkovú, lebo aj toto, čo ste spomínali, to trvalo niekoľko 
týždňov. Ako si vy pamätáte tú atmosféru v Hanušovciach, aká bola? 
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Niektorí ľudia si pomohli aj tým, lebo nie že len do nás Kindermann doniesol, ale aj do iných ľudí, 
ktorí mali dobrých susedov, ta tak. Nadviazali kontakty, aby tie cenné veci, ktoré mali, lebo nie všetko 
mali nariadené... alebo že môžu, povolené, že niekoľko kilogramov do tohto kufra môžu nabaliť 
a pobrať a zvyšok ostal tu. Tak niektorí židia do susedov a do tých známych poukrývali tie svoje 
cenné veci, takže... a to im ostalo, tak to... Ja viem, či sa z toho tešili? Ale mali osoh z toho, takže... 
Ale nebola tu taká atmosféra v Hanušovciach, že by masívne alebo masovo sa národ tešil hanušovský, 
že so židmi... Nie, toto nie, to sme videli, že hrôza ide aj na nás všetkých, že... Tu boli, tu bol 
pracovný tábor. Budovala sa trať Prešov – Strážske. V tomto pracovnom tábore pracovali ľudia, ktorí 
urobili nie trestné činy, ale priestupky. Stačilo, keď muž pobil ženu, alebo sa opil a nejakú výtržnosť 
urobil, alebo nadával na režim, na Tisa... Stačilo, že ho niekto počul a už sa ocitol v pracovnom 
tábore, a tu robilo niekoľko stoviek ľudí na tých takzvaných nútených prácach na tejto trati. Tu 
pracoval, meno si nepamätám, ale nejaký parťák, ktorý tiež... o ktorom sa hovorilo, že zapálil židom 
synagógu. No tak to jeden taký, čo... Ale to nebol Hanušovčan, to bol cudzí človek, ktorý tu robil 
parťáka, na Petiči, Petič tunel, tam sa budoval, no a...  

A toto sa kedy stalo, to bolo vtedy, keď ich odvážali, v akom období to bolo? 

To ja práve rozmýšľam, v ktorom to období, no ale trať už bola používaná, Nemci už ju používali, 
vojna na Rusko vypukla, zaútočili Nemci asi v štyridsiatom druhom roku. Ale oni tí táboristi tu boli, 
lebo na tej trati sa robilo dlho, i keď Nemci prevážali, ale úpravy a tak, takže to... no tak štyridsaťdva, 
tri, tak nejako. Do toho obdobia to pasuje.  

Rada by som sa ešte vrátila k tomu, čo ste popisovali, že ste videli, ako brali, a konkrétne si teda 
spomínate na tých Grunwaldovcov.  

Hej. 

Mohli si oni so sebou niečo zobrať, niesli so sebou niečo? 

Niesli, hej, hej, oni mohli... nejaké kufre, kilá, niekoľko kilogramov, ale koľko, to ja neviem, ani čo, 
ale mohli. Mohli odniesť so sebou. A či im to brali, to neviem. Povolili im. No kufre, v kufroch to 
mali.  

A oni boli dopredu o tom nejako upovedomení, že sa...? 

Pravdepodobne, hej, boli upovedomení. Že budú vyvezení a čo si môžu nabaliť, koľko, váhu, o tom 
vedeli, lebo to už mali prichystané, to sa balili.  

A ľudia tu v tom období, o ktorom hovoríme, bolo to pre ľudí, alebo pre vás konkrétne osobne, 
prekvapujúce čo sa deje so židmi? 

No samozrejme, však samozrejme, že bolo. Ale nikto nevedel, že existuje, čo sa robí. To len, že ich 
berú. V domnienkach sme si vysvetľovali, že to nebude pravda, že ich berú na prácu, do Nemecka, 
takto, že do Nemecka idú pracovať. Že budú vyrábať výzbroj pre nemeckú armádu a tak, no. Takáto, 
také správy tu išli medzi ľuďmi, ale kto tomu veril, to nevieme. Prenikla správa, že sú vyvážení do 
plynových komôr, to sme už zachytili ešte, ešte vo vojne, že niekde sú židia vyvážaní a sú 
usmrcovaní.  

A toto ste kedy zachytili, predtým, ako ich odviezli tu z Hanušoviec, alebo potom? 
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Už, už potom, potom, potom, potom. Potom, že židia neboli vyvezení, že nevyvážajú do Nemecka, ale 
niekde, to sme ani nevedeli, že napríklad do Osvienčima, ale že ich usmrcujú, no, to taká správa bola, 
a otec... tu chodili ľudia, na dvadsať, alebo tridsať domov bolo jedno rádio, tak tam chodili, ja neviem, 
či cez... z toho rádia lebo počúvali správy. Zase chodili v noci gardisti a sledovali, kto má rádio, 
a rádia sa museli odovzdať a niekde sa načierno ukrylo rádio... 

Spomínali ste, že ich nejakým spôsobom upovedomili o tom, že ich prídu vysťahovať, vyviesť. 
Akým spôsobom, vedeli ste vtedy, že nejako upozorňujú na to? 

To ja neviem, akým spôsobom, neviem, však... neviem, či písomne alebo, ale kontakty... boli s nimi 
v kontakte gardisti, stále, stále.  

Vy ste vtedy nemali tú vedomosť, o tom že ako oni, ako to organizujú? 

Vedeli, vedeli, už len podľa toho Kindermanna posudzujem, že prišiel tu: „Zajtra ma zoberú,“ takže 
on už mal informáciu, preto chcel sa ukryť, vrátil sa naspäť, dal sa naložiť a išiel. Takže určite mali 
upovedomenie, že kedy kto nasadá.  

Spomínali ste, že gardisti, vtedy, keď prišiel ten autobus, čo ste videli tých Grunwaldovcov, keď 
brali, že gardisti tu už čakali na príchod toho autobusu. To boli Hanušovčania? 

Gardisti? 

Hej.  

To bolo pomiešané, to bolo pomiešané. To bola organizovaná jednotka a v tej organizovanej jednotke 
mohol byť, alebo boli gardisti z okolia. Alebo aj z Prešova alebo nejako takto.  

A ako sa správali voči ľudom? 

Voči ktorým? Voči tým, ktorých vyvážali, tak samozrejme úradne, úradný tón, všetko úradné, 
a s tými ostatnými tak bežne.  

V takej bežnej dennej komunikácii, ako si spomínate, ako sa správali? 

Tak mali uniformy, mali šarže. Veliteľ mal, nosil dohodu, ako vojaci, alebo ako tak podľa... podľa 
funkcií už tak, tak také to správanie medzi nimi, a tak vystupovali aj na verejnosti. Ten čo vyššia 
šarža, tak vyžadoval, aby ho tí ostatní zdravili, no: „Na stráž,“ tak také to bolo, taká disciplína. 

„Na stráž,“ aj na ulici sa zdravili? 

No áno, keď sa stretávali oni.  

Oni medzi sebou.  

Hej, na úrade, všade: „Na stráž...“ 

A v tej situácii, keď odvážali židov, čo ste vy videli, spomínate si, že by sa nejako tie rodiny lúčili 
s ľuďmi, povedalo sa tam niečo, ako sa vám to vybavuje v pamäti? 

Oni medzi sebou sa lúčili, takto. Už s tými ostatnými ľuďmi nie, čo ja som videl, ale medzi sebou, 
keď sused odchádzal, tá ešte ostala, alebo tak, tak to plač, nárek a objímanie a krik, tak to bolo, hej.  

Čo sa stalo s tým vaším susedom Kindermannom? 
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No toho odviezli, toho odviezli, nastúpil a nevrátil sa, odišiel, koniec. Nič po ňom tu niet.  

A vy ste videl, ako jeho odvádzajú? 

Jeho nie, ja som vtedy... alebo spal, nevidel som. Nevidel som, len viem, že už Kindermanna niet, že 
už odišiel s celou rodinou. I deti, matka i, všetko. A odvtedy sa nevrátil. Ostala nám po ňom jedna 
krava, ktorú sme, Pavlína sa volala. Predal nám ju pomerne lacnejšie, ako druhí, to sme od neho 
kúpili, kravu. Tá nám ostala, ja som ju dlho pásol.  

Kedy vám tú kravu predal? 

No vtedy v tom období, ako už... ešte mal gazdovstvo, ešte mohol. 

Hej.  

Ešte mohol.  

Čo sa stalo s jeho domom? 

Jeho dom ostal. Jeho majetky ostali v prospech mesta, štátu... Na jeho mieste je už teraz vybudovaný 
nový dom. Ešte sýpka, táto sýpka ostala, ešte stojí. No a aj ostatné domy, ostali majetkom štátu.  

A čo to znamenalo, boli majetkom štátu a potom, čo sa s nimi dialo? 

Potom... štát ich mohol, štát, národné výbory boli štátne úrady, ostalo to v správe národných výborov, 
tak ako samosprávy, a samospráva mohla s nimi narábať ako chcela. No tak buď tam, kde boli 
obchody, tak prišli ďalej a pokračovali v obchodnej činnosti, arizovali tieto domy. Štát ich mohol 
použiť na čo chcel. No, alebo predal, časť z nich ešte stojí. 

A s vnútorným zariadením týchto domov...? 

Vyvážali... toto som vám povedal, že nábytok bol vyvezený, sústredený na jedno miesto do tej 
Gardovni, a potom ho licitovali, predávali na licitáciu, kto dal viac. Dražba.  

Hm.  

Ale nie všetko sa vydražilo, a potom to mohli rozdať, tak nejako... To je obdobie, to je veľký čas a 
nikto neuvažoval o tom, že niekedy bude treba to dávať takto, vysvetľovať, to si treba zapamätať... 

Hej.  

Tak to my chlapci, ako... 

Ale viete, my tomu rozumieme, preto nás primárne zaujíma to, ako sa vám to vybavuje 
v pamäti.  

No áno, to je všetko len pamäť, to nie je presne zaevidované... 

Hej.  

Ani v tej pamäti, lebo aj keď bolo, tak už tým obdobím a určitým časom sa to tak utlmuje a úplne 
mení, no. Možno... 

Hovorím... 
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Možno, že niektoré dôležitejšie veci, ktoré by bolo treba, ale mi na um neprídu... Hej. A... 

Hovorím, to je v poriadku, aj je to normálne, že ľudia zabúdajú, preto nás zaujíma naozaj to, 
ako vy si na to spomínate. Aké sú tie vaše spomienky, lebo to je to dôležité, to podstatné.  

Bola to hrôza.  

Preto sa chcem vrátiť naspäť, sme hovorili o tom, že bolo tá dražba židovského majetku.  

Áno, áno. Áno, áno.  

Kto ju organizoval? 

Ťažko mi tiež povedať, pri všetkom boli gardisti, pri všetkom. No a ich pomocníci, úradníci, však aj 
na úradoch boli zamestnaní ľudia, ktorí súhlasili s týmto režimom, s touto... ako teraz, ktorá strana sa 
dostane k moci, alebo politický systém, tak ten si dosadzuje svojich. I vtedy tak to bolo za 
Slovenského štátu, keď nastúpil Tisov režim, tak všetko, kto boli v tých úradoch, gmina sa to volá, to 
je ako teraz  zastupiteľstvo mestské a obecné a tak, kto nesúhlasil a nevstúpil do Hlinkovej slovenskej 
ľudovej strany, všetci museli z tej gminy, z toho zastupiteľstva, odísť. Nastúpili ľudia, už neviem, či 
cez voľby, alebo kooptované alebo ako, do tej gminy, ktorí s týmto režimom súhlasili a dosadili si 
svojich úradníkov a títo... zabezpečovali z úradnej moci, aj za podpory strany a Hlinková garda bola 
ozbrojenou zložkou  Hlinkovej ľudovej strany.  

Hm, hm. 

Takže mali všetko... no a títo ľudia robili toto, i tie dražby organizovali, a možno, že aj tieto 
vyrozumenia, že: „Vy budete zajtra, vy ste tam, vy tu,“ a tak, no: „Môžete si zobrať toľko, alebo 
toľko...“ tak to úrady už toto tu riadili.  

Spomeniete si aj na nejaké konkrétne mená? 

No hanušovský, neviem, odkiaľ ten človek bol, ten bol aj zaistený po ukončení vojny, Vitko sa volal, 
to bol komisár, a on mal, mal nejakú šaržu v tej Hlinkovej garde. Toho si tak evidujem, Vitko. Druhé 
meno ani neviem. Komisár, veľká šarža, keď išiel on v tej brigadírke, ho zďaleka každý zdravil 
a rešpektoval a takto. Pokyny platili, takže... 

Spomínali ste na začiatku, keď sme sa rozprávali, o tom že židia museli nosiť to označenie, tie 
hviezdy, vy ste spomenuli, že pán Wol nemusel, niekedy že mu to tak tolerovali. 

No ale to peniaze urobili asi.  

Kto mu to toleroval? 

No tak tí, ktorí boli pri moci, ktorí boli pri moci. A taký rozhlas v tomto období, to stálo pomerne 
dosť peňazí a mám... prenikli informácie navonok, že to on zaplatil a preto on... preto ho obišli, preto 
ho nevyviezli a tak. A zrejme podľa ich pokynov sa niekde ukryl, lebo prežil vojnu a nebol vyvezený 
do tých židovských táborov.  

A tým ostatným, keby nemali tie označenia na verejnosti, čo by sa stalo? Čo by sa dialo? 

Joj, tak čo by sa dialo, tak to jednoducho nepripadalo v úvahu, že by sa neoznačil, lebo tá úradná 
mašinéria tak sledovala toto, že nemal šancu si nedať tú značku, ktorú mal. Pásku alebo hviezdu, 
nemal, no. To boli aj také tu, taká sila... 
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Boli by nejako potrestaní? 

No určite by boli urobené, zase úradné zákroky, no. Takže si to, ja to ani nemám v pamäti, že si to 
niekto dovolil nerešpektovať toto. No nadávali židia, nadávali, niektorí plakali silno, ale rešpektovali 
to, muselo to tak byť, lebo nemohli sa ináč pohybovať. Tak to bolo, no. 

Hm. Na tej dražbe, kto tam prišiel kupovať tie veci? 

Väčšinou zase cudzí ľudia, cudzí ľudia, z cudzích obcí a tak. Tak kúpili nejakú stoličku, stôl alebo... 
Ale mám aj také informácie, že sa to veľa nepredalo, ostalo to tak, no a potom to rozobrali. Tak si to... 

Vy ste tam boli, pri tej dražbe? 

Hrali sme sa my chlapci, prekontrolovali všetko, takže aj tam sme kontrolovali, nie. Ale len tak z toho 
detského pohľadu, bol som pri tom. Ale aby som povedal konkrétne, že ten kúpil to a tam, to ja už 
nepamätám.  

Čo sa, čo...? 

To sa vyjednávalo, hej, dajte lacnejšie a tak, a kričalo sa tam a tak, hej. 

Čo všetko sa tam predávalo, aké veci? 

Nábytok, stoly, stoličky, postele, kredence a také veci, no, toto ja tak evidujem.  

A to, čo sa nepredalo, kto si to rozobral? 

Neviem, neviem, ale domnievam sa, že kto chcel. Domnievam sa, že kto chcel. No... Už potom sa 
predával, tu už po vojne, nábytok dovážaný z Čiech. Tu na železničnú stanicu doviezli nábytok po 
nemeckých... z nemeckých rodín z Čiech, a také podobné dražby boli, ako židovského nábytku, a čo 
sa nerozpredalo, tak ostalo tak, a bral si kto chcel.  

Mohli ľudia prísť, zobrať si... 

I tak, i tak. Že to mohlo... 

Ako si spomínate, v ktorom období bola tá dražba? 

Tak hneď, v štyridsiatomdruhom, zase, v štyridsiatomdruhom, začiatkom štyridsaťtri.  

Židia tu vtedy ešte boli, keď sa tá dražba konala? 

Už asi nie. Už asi nie, už boli preč. Ale boli, keď sa nábytok bral, boli ešte tu, a hneď zakrátko už ich 
nakladali tiež, takže veľký priestor medzi tým nebol.  

To ako sa im ten nábytok bral, vy ste to videli? 

Tak videl som niekde, tak videl, tak to môžem potvrdiť, ale... 

Lebo ma zaujíma, ako to bolo celé, ako to vyzeralo, ako to bolo organizované.  

No tak nakladá sa skriňa na nákladný voz, no, a vyviezli ju do gardovne, alebo nábytok, stoličky.  
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Vošli ľudia do domu zobrať to, alebo vyzvali tých domácich, aby im to doniesli? Ako si na to 
spomínate? 

Nie, nie, nie, to ľudia vošli, robotníci vošli do domu a vyložili to a tak. To nikto dobrovoľne 
nevynášal. Nie. 

A potom do tej gardovne tam sa to zhromaždilo.  

Hej, hej. 

A oni im takto aj postele zobrali, kým tu ešte boli? 

Ťažko mi je potvrdiť, ale tak som si zapamätal, že ešte tu boli a už sa im majetok bral alebo takto.  

No, rozumiem. Rada by som sa vrátila ešte k tej situácii, ktorú vy ste videli – prišiel autobus. 
Kam ten autobus prišiel? 

Prišiel od Giraltoviec, zastavil na zastávke, autobusovej zastávke. 

To bola normálna autobusová zastávka bežnej dopravy? 

Áno, áno, autobusová zastávka, keď bol plný, už tam boli židia zo smeru od Stropkova alebo 
Stropkov, Svidník, Giraltovce... Tu zastavil na päť minút. Šofér skontroloval autobus zvonku, 
nevystupovali z neho. Keď nebol plný, tak pristupovali naši hanušovskí židia do neho.  

A tí, ktorí...? 

Alebo keď bol prázdny, tak nastupovali naši židia do toho autobusu.  

Na tej zastávke, aj ten prázdny autobus prišiel na zastávku? 

Na tej zastávke, hej, hej, na tej zastávke. A na tú zastávku už doprovodili, alebo prišli... alebo mali 
oznámené, že tam majú prísť, tak už pod kontrolou znova toho gardistického komanda tak tam 
nasadali.  

Takže tam ten autobus stál, čakal, kým z viacerých domov poprichádzajú ľudia? Alebo chodil 
potom od domu k domu? 

Nie, nie, on stál na mieste, na zastávke.  

A vy ste mohli vidieť do vnútra do toho autobusu? To bol normálny dopravný autobus? 

Taký nejaký, ako autobus, malý autobus, Karolína sme ho volali, viem ešte, ako sme ho volali.  

Hm. 

Krátky autobus na tridsaťpäť, štyridsať ľudí.  

Mohli ste vidieť cez okná autobusu? 

Len tak z vonku cez okná, do vnútra tam sme nešli.  

Z akej vzdialenosti ste vy toto asi videli? 

Chcete detaily... 
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Približne.... 

Po toľkých rokoch... no ja neviem približne, však iste nás tam nepustili takto, na dosah ruky alebo tak, 
nie, to určitá vzdialenosť tam bola, nedá sa takto. Nie. 

Nedalo sa prísť bližšie? 

No samozrejme, že nás nepustili tam medzi tých, my len zďaleka, zďaleka to mohli vidieť, no. 
Dvadsať, tridsať metrov.  

Hm.  

Z chodníka. Ani chodníky také veľké neboli, lebo to bola, dedina to bola. No z takej diaľky.  

A koľko ľudí tam s vami asi bolo, čo sa prizerali? 

Hm... na také otázky sa nedá odpovedať, ako deti... Nehnevajte sa, nedá, lebo neviem.  

Jasné, to ja rozumiem. 

Hej, no.  
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