
United States Holocaust Memorial Museum 

Rozhovor s Andrejom Velebírom 

RG-50.688.0013.02.02 

 

Vy ste spomínali ten pracovný tábor, ktorý tu bol v Hanušovciach, ako vy si na to spomínate? 

No bolo to na viacerých miestach rozmiestené. Aj zo severu, zo západu, aj z východu, boli 
rozmiestené, vybudované drevené baraky, prízemné, niečo na spôsob tých, ako teraz sú unimobunky 
pospájané, tak takto na ten... Potom na podobný spôsob boli v Čechách aj kasárne vybudované takto. 
V strede chodba, po pravej, po ľavej strane ubytovne, potom kuchyňa a sociálne zariadenie, tak takto 
tu bývali, mali svojich dozorcov, strážené... 

Kto ich strážil? Kto ich strážil? 

Kto? Strážnici, aj ich predáci, parťáci takzvaní, s takými žilami býčimi, že tí ich aj bili, keď neboli 
poslušní. Stravovali ich biedne, ja neviem, či nejaké odmeny dostávali, alebo nedostávali.  

Čo boli tie býčie žily? 

Žila z býka.  

A... to sa na čo používalo? 

Býk to je samec kravy, hej. 

Hej, ale na čo sa používali? 

Vysušené, vysušené, spletené do korbáča... Na bitie. Na... po... Na fyzické týranie týchto táboristov. 

Hm. 

Tu sa budovala železničná trať pre potreby vojny, a mechanizmy boli základné, krompáč, lopata, 
fúrik, a taká malá železnička na vývoz zeminy, gebuška sme to volali. No a toto ručne, tie zárezy, 
ktoré sú tu, to všetko sa vykopávalo ručne, a na to bolo treba veľa a veľa pracovných síl. No a vtedajší 
režim toto vyriešil tak, že vytvoril tieto pracovné tábory, a kto nebol poslušný, nielen voči režimu 
a štátu, ale voči rodine, stačilo zažalovať na políciu alebo na žandársku stanicu, vtedy žandárske 
stanice boli, a za pár hodín už bol tu a robil, no. Robili, niekoľko ich tu aj zomrelo, a tak títo robili tu.  

Akí väzni tam boli, odkiaľ? 

Z celého Slovenska, z celého Slovenska to bol národ, možno, že aj cudzí dajakí, ale ja si pamätám na 
z celého Slovenska.  

Boli tam aj židia medzi nimi? 

Špeciálne židia nie, lebo so židmi mali iný program, hej, tu židia... toto boli na prácu. Židia boli určení 
na likvidáciu, robiť na tom, aby čím skôr premysleným spôsobom zmizli z tohto sveta, to bolo 
židovské. Ale toto bolo tu tak, aby vybudovali trať, takže... Tých len slabo platili, alebo možno, že ani 
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neplatili, len ich pod dozorom, za fyzického násilia nútili tvrdo pracovať. No a tak to vybudovali za 
lacno, lacnú pracovnú silu, túto trať Prešov – Strážske.  

Takže okrem Slovákov tam boli aj nejaké iné národnosti? 

No neviem potvrdiť, ale ja pamätám si len na Slovákov. Tu neboli zajatci, to boli domorodci, ktorí 
sa... nielen trestnú činnosť, trestnú činnosť bol... ale za priestupky dostali do tohto pracovného tábora. 
Za priestupky voči režimu, štátu a za priestupky voči rodine. Stačilo opilstvo, cudzoložstvo, vyhrážky, 
alebo a dostal sa tu, normálnym spôsobom odsúdený, úradne určené odpracuješ v tábore takýto 
a takýto čas. No a tuto boli. Pod dozorom pracovali. 

Boli tam Rómovia? 

No Rómovia boli, Rómovia boli, to hej, Rómovia boli, ale boli i takí, veľa...  

Koľko asi ich tam bolo, v porovnaní s...? 

Tak keď som povedal, že veľa, tak... päťsto, šesťsto. Ťažko mi je povedať, ale v jednom takom baraku 
možno stopäťdesiat bolo tých... dosť... Možno päťsto, šesťsto ľudí. 

A ten zvyšok boli nie-Rómovia, Slováci... 

No tak všetky, taká pracovná sila tu bola, hej, toľko ľudí v týchto táboroch, no. 

A vy ste mali možnosť vidieť ten tábor zblízka? 

Áno, hej, to som mal, potom sme to rozbíjali ako chlapci, ako už to skončilo, mal som, mal som 
možnosť. Tam sme chodili, čo sme potrebovali, tak sme si išli požičať, lebo to sme prenikli tam, mali 
sme možnosť... 

 Čo ste si tam mohli ísť požičať? 

...tam byť, ísť do toho.  

No tak ukradnúť nejaké železo, nejakú dosku alebo tak, chlapci sme boli, na oheň, pásli sme kravy 
okolo nich blízko, tak keď sa otočil ten strážnik chrbtom, tak sme mu ukradli železo, kus železa alebo 
dosky na oheň. To tak.  

A čo ste videli, že sa tam dialo v tom tábore? 

Tak krik... bi... „Poklusom klus, šľapaj,“ nástup, večierka, budíček, a práce... 

Videli ste, ako ich bili s tými...? 

Áno, aj toto sme videli. To dosť často, dosť často. 

Z akého dôvodu ich bili? 

No tak, nezvládal robiť, lebo už bol zodratý a pomalý, tak: ...„Pridaj, rýchlejšie,“ nie, tak dostal. No 
tak takto. 

A tá strážna služba, ktorú oni mali, to boli nejakí vojaci alebo kto to bol? 

Nie, nie, to nebola ozbrojená služba, to bola taká... strážnici s tými žilami, a tak.  
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Tu boli...? 

Parťáci. 

Hm. Tu boli v meste v Hanušovciach, tu bola armáda, boli tu nejakí vojaci? 

Boli tu slovenskí vojaci, aj Nemci boli tu. Slovenskí vojaci tu mali sklad, intendačný sklad pre 
potreby Prvej zaisťovacej divízie, ktorá pôsobila tu na Ukrajine. Takže pre túto armádu tu bol 
internačný sklad – potraviny, uniformy, i zbrane a tak.  

Nemeckí vojaci... 

Potom strážili slovenskí vojaci tie cestné objekty, mosty, to strážili slovenskí vojaci. Ale keď sa tu 
vznikla partizánska skupina Čapajev, tak medzi slovenskými vojakmi a partizánmi nastala taká 
spolupráca, lebo strieľali a nikto nebol zabitý, každú noc, a nikoho netrafili a strieľali. Nemci na to 
prišli, že tu niečo nie je v poriadku. Tak potom odstavili slovenských vojakov od tej strážnej služby. 
Vojaci tu boli Slováci ďalej, ale odstavili ich a prisťahovala sa tu nemecká jednotka, ktorá 
zabezpečovala strážnu službu u týchto železničných viaduktov, aj poľní žandári nemeckí, ktorí 
kontrolovali cestu na Duklu. Každé ich vojenské auto zastavli a kontrolovali, čo vezie. Takže takí 
vojaci tu boli. Potom, keď už ten odboj medzi partizánmi a vojakmi tu dlho trval, naši vojaci 
slovenskí sa spojili s tými partizánmi a prepadli tých Nemcov. Nemcov tu bola asi jedna rota, do sto 
vojakov, všetkých postrieľali. Pamätám, bol jarmok v Hanušovciach, nemecká jednotka bola 
nastúpená, čítal im tam nejaký veliteľ rozkaz, že sa majú vysťahovať z Hanušoviec, že už je tu... že sú 
ohrození, a pred nimi z vrchu prešiel partizán na koni, to bol Kukureli, toto som videl, tam som stál 
neďaleko, a nemecký dôstojník, ktorý čítal rozkaz, oni už s plnou výzbrojou stáli vonku pred 
evanjelickou farou, tam boli ubytovaní, zavelil, že k uvítaniu zľava k pocte zbraň, natiahol ruku 
a zdravil Nemec, partizánskeho veliteľa... Ho pozdravil a vtedy začala paľba, lebo už z  jednej strany, 
aj z druhej strany, išli... no od kaštieľa zo západu boli slovenskí vojaci a z východu a juhu boli 
partizáni. Ako ten prešiel, hneď začali strieľať. No a postrieľali celú nastúpenú jednotku, jak spustili 
paľbu, tak ich... Asi traja sa zachránili, a toto všetko tu... ešte utekali hore na železničnú trať, ale to 
bol masaker, tam ich pobili tých Nemcov. No a za to bola odplata. Hanušovčania sa museli 
vysťahovať, evakuovať, každý von, do susedných obcí, a Nemci vypálili... zhorelo tu trinásť domov, 
a obsadili Hanušovce, no.  

Nezabili nikoho Nemci vtedy? 

V Hanušovciach nikto na povstanie nepadol, nikto. 

Toto kedy bolo, kedy sa toto obdobie...? 

Toto bolo v štyridsiatomštvrtom. 

A zhruba mesiac spomínate si? 

Sedmy september to začalo, siedmeho septembra v štyridsiatomštvrtom roku, to si pamätám dobre.  

Hm. Nemci tu boli odkedy? 

Nemci tu boli, ako išli v štyridsiatomdruhom, dva tri mesiace, lebo presúvali sa aj... nielen trať 
železničná, ale presúvali sa aj motorovými vozidlami, ale i pechota, normálne pochodovali 
z Nemecka, kone, na vozoch. Takže ten presun tu trval možno dva mesiace v štyridsiatomdruhom, 
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alebo tri, a potom bol pokoj. Až v štyridsiatomtreťom asi, keď odstavili tých našich vojakov, čo 
strážili tie mosty, a boli tu tí žandári, no a už až do konca, boli.  

Takže slovenská armáda už v štyridsiatomtreťom spolupracovala s partizánmi? 

Bola, bola, hej, hej. Hej, hej, hej, hej, bola.  

A vy ako chlapec, vy ste vedeli, že tí partizáni tu sú a čo sa deje? 

Hej, hej, my máme tam les, lúky, kde partizánska skupina vznikala, a ako šiel ten Kukurelli, Baluta sa 
volal ten prvý Rus, ktorý tu prišiel na naše územie, utečenec z nejakého... utiekol niekde zo zajatia. 
No a prišiel až tu, tu si vybudoval bunker a nadviazal v Matiaške kontakt s ľuďmi, i s tými židmi, 
s tými nadviazali kontakty.  

S tými, čo sa ukrývali? 

Áno, s tými, aj s obyvateľmi Matiašky, Remenín, Hanušoviec... No a Kukurelli bol dôstojník 
slovenskej armády, pilot, z Piešťan. Pôsobil v Piešťanoch na letisku. Mal nejaké problémy, v rámci 
armády slovenskej, tak musel odísť alebo ho vyhodili. No hneď začal organizovať odboj 
protifašistický. Zaistili ho tam v Piešťanoch, v Bratislave unikol, v putách, z doprovodu eskorty, putá 
si sám odstránil, prerezal na nejakej skale alebo tak, a dostal sa až tu do Hanušoviec a tu sa stal 
náčelníkom generálneho štábu. No tak jeden, dvaja, traja, desiati tu naši chlapci pätnásťroční, tak šiel 
tu, potom aj tí židia tam pomáhali... No a pridala sa k nim tá slovenská armáda, toho siedmeho 
septembra v štyridsiatomštvrtom, takže v ten čas, keď už vrcholilo, tak mala táto skupina okolo dvoch 
tisíc bojovníkov.  

Koľko? 

Dvetisíc. Dvetisíc, dvetisíc bojovníkov, hej. No, Nemci obkľúčili ich a oni sa presťahovali do Habury. 
A pri Habure niekde tam, zorganizovali útok a chceli preraziť front, frontovú líniu, a tam ten major 
Kukorelli padol. 

Hm. 

Bol zastrelený, dodnes... ale nepadol guľkou nepriateľa, lebo ho zastrelili do tyla zozadu, zbraňou 
pištoľ 6.35 a dodnes tá jeho smrť nie je vyšetrená, to niekto z vlastných ho... závidel alebo nejako tak, 
tak ho zastrelil. No a vtedy sa spojili partizánska skupina s Červenou armádou a prestúpili potom, ako 
už prišiel front, pristúpili k tej našej armáde československej, ktorej velil Svoboda.  

Aha, hm.  

No a sa dostali až... do konca vojny šli stále až po Berlín.  

Teraz ako ste spomínali tú takú záhadnú smrť Kukurelliho, vy ste nám spomínali, keď sme tu 
boli prvýkrát, že ešte jedno také záhadné úmrtie tu bolo, veliteľ Hlinkovej gardy.  

Šimo, Šimo... Šimo, hej.  

Tam čo sa stalo? 

No to bolo, už neviem potvrdiť, či pred tým povstaním, alebo... ale okolo toho, jednoducho ho doma, 
doma... už neviem, či v škole, alebo v byte, alebo kde, zastrelili. No zastrelili ho tí, ktorým nebol po... 
no bol gardista, tak tí bojovali, tak pravdepodobne ho zastrelili, niekto z partizánov, alebo... ale kto... 
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alebo niekto, kto ho nenávidel, no. On bol, on bol člen štábu Hlinkovej gardy, alebo nejaký veliteľ 
alebo kdečo také. V tom štábe bol.  

Hm.  

Tak tam ho zastrelili, smrť nie je, nie je zdokumentovaná, aj keď... aspoň ja o tom neviem.  

Nevie sa, kto to urobil, nevyšetrilo sa to... 

Nie.  

Hm.  

Hovorilo sa, ale ťažko mi tu teraz povedať, pretože to celkom nemusí byť pravda.  

A čo ľudia si takto hovorili medzi sebou, že aký bol dôvoď? 

No jeho... jeho... jeho prílišné angažovanie  v Hlinkovej... lebo v garde, no. Angažovanie v garde, pri 
garde, no... on bol gardista.  

A on bol Hanušovčan? 

Nie. 

Nie.. 

Nie, nie, tu zo susednej obce. Ale tá gardistická organizácia, hovoril som už v úvode, že oni to boli 
z rôznych obcí.  

Hej. Tak Hanušovce boli také centrum, však, tak tu sa... 

No tak nejako... hej. 

Z miestnych židov, ktorí museli opustiť Hanušovce, vrátil sa niekto? 

Hej. Goldová, pani Goldová, jej manžel tiež bol niekde ukrytý, aj bratranec ukrytý, kde to neviem. 
Ale ona sa vrátila asi z Osvienčima.  

Hm. 

Preto jej manžel sústavne vyčítal, že preto sa zachránila, lebo bola pekná. Keď mali také spory 
v rodine, tak: „Ty si sa zachránila len preto, lebo si bola pekná, Nemcom bolo ľúto takú peknú ženu 
otráviť, ako si ty,“ no.  

Vy ste ho počuli toto hovoriť? 

Hej. Hej. Hej, hej, no... A ďalej to nebudem, ale: „Že si bola pekná, tak si sa zachránila.“ No, pani 
Goldová, oni potom sa odsťahovali do Izraela už... Dom tu predali, vybudovali si nový dom po vojne, 
predali ho a odišli do Izraela.  

Kto sa ešte vrátil? 

No vrátili sa... ale či boli v koncentračných táboroch, ale vrátila sa Horáková, pani Horáková. Jej 
manžel bol zubný technik, i on tu prišiel neviem odkiaľ, Horák. Chaimovičovci, tak tí sa vrátili z toho, 
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z lesa, z pálenia uhlia. No a ďalej si už ani nepamätám, že by boli nejakí židia sa vrátili, väčšinou sa 
nevrátili, no proste väčšina sa nevrátila.  

Myslím, že ste ešte spomínal toho pána Wola, ten sa vrátil? 

No to Wol, ten sa vrátil, hej, vrátil, a vykupoval liečivé rastliny ďalej, až vo hodnú chvíľu, už po 
vzniku štátu Izrael, mienil, aspoň tak... že sa balí a odchádza do Izraela, ale neodcestoval do Izraela, 
ale išiel do Kanady.  

Hm. 

A odvtedy o ňom nič nevieme. No už nežije určite. No a ďalej neevidujem takých, Chaimovičovci, 
Gold, Horák a Wol. Toto sa vrátilo.  

Ako ľudia prijali... ako prijali po vojne tých, ktorí sa vrátili? 

Normálne zapadli do... S Chaimovičom som spolupracoval, on ešte žije v Košiciach, možno má do 
deväťdesiat rokov. Veľmi dobre, pracoval na veľkosklade, tu Jednota, a ja som tiež pôsobil v takých 
všelijakých funkciách, tak občas aj zavolá, to len že už slabo hovorí. No a Horák, ten bol zubár, tak 
ten bol všetko, to bol... a bol ochotný. On liečil, vyrábal zuby, bol aj lekár, aj dentista, i nedeľa, 
nenedeľa, aj v sobotu, keď oni mali prísny režim, vedel ľuďom pomôcť, keď boli akútne prípady. 
V dobrom, Chaimovičovci boli draci, oni mali kopu pôdy, po židoch ostala poľnohospodárska pôda, 
tak obrábal koľko vládal a chcel, koľko chcel... Kúpil si také ťažné kone, hospodárske náradie a tak, 
takže pomáhal aj s tými koňmi aj s rozumom,  pritom manželka jeho mala aj obchod so zeleninou, 
manželka jeho... Takže prijali, žili tu veľmi dobre a boli užitoční pre mesto.  

Dostali naspäť svoj majetok? 

Aj viac, tak ako ten Chaimovič, tak on ešte mal väčšinu majetku v Remeninách, ale mohol... To 
židovská obec, alebo kto, ten majetok spravovala, no tak on koľko chcel, tak obrábal. Koľko vládal, 
nikto mu nič nezazlieval, židovské, židovské... orie, obrába, dával kontingenty vtedy povinne... 

Takže on vlastne obhospodaroval aj po tých ľuďoch, ktorí sa nevrátili. 

Aj tak, hej, to bolo dosť také ladom ležiace pole, takže koľko vedel, tak toľko oral. Prijali ich, ako 
treba... že... žiadny odpor, nič.  

A pán Wol, on si vlastne obnovil ten podnik, ktorý mal pred... 

Áno, on bol tak trochu povýšenecký vo vzťahu, odmeraný, hej, aj taký trocha poplašený po našom.  

Čo to znamená? 

Taký zbrklý, no tak. Ale veľmi užitočný, pretože Rómovia, ktorí boli zdraví a živí, tak... a nie... 
Hanušovce, Pavlovce, Prosačov, Bystré, mali u neho prakticky zamestnanie, chodili zbierať liečivé 
rastliny a rôzne semená a on to všetko vykupoval. Vykupoval a obchodoval zo zahraničnými firmami. 
Nakladal to na železničné vagóny a vyvážal to, takže on bol veľkopodnikateľ. A tu, tu veľa tých 
Rómov, Cigánov, toto robilo, s tými bylinami a vykupoval ich, rôzne. Rôzny sortiment, to teraz už sa 
nevykupuje, ako vykupoval vtedy. Mal tu svoje sušiarne, zamestnával ľudí, ktorí to triedili, sušili 
a pracovali... vrecia plátali, opravovali a šili, no veľká firma.  

Hm. A vy ste potom po vojne boli najviac v kontakte s tým pánom Chaimovičom, hej? 
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Hej, hej, my sme takí kamaráti boli.  

Hm.  

Hej. No. Ja ako som tu vykonával tú funkciu, tak sme od neho vykúpili dom, mal postavený svoj dom, 
my sme potrebovali stavať, mesto dom služieb, tak sme od nich ten dom vykúpili, a bolo treba ich 
ubytovať, tak odišli na čas do Košíc a ja som mu tu byt zariadil, pridelil som mu tu byt.  

Hej.  

Takže spolupracovali sme až... a ešte žije, a občas, keď sú veľké sviatky, tak zavolá, opýta sa, ako sa 
mám... No ale už melie z posledného, i ja, ale on už je na tom vyššie.  

Urobíme si teraz my kratučkú prestávku, ak si potrebujete odbehnúť, tak... 

Hej, i ja.  

Dobre. 

... 

Vy ste spomínali, že v štyridsiatomdruhom už prechádzali Hanušovcami Nemci a že už tu boli 
Nemci, tisícdeväťstoštyridsaťdva. Chcem sa spýtať, či si nespomínate, že by nejakí tí Nemci, 
nejakí tí nemeckí vojaci boli prítomní pri tom, čo ste videli tie deportácie židovské? 

Nevidel som. Nevidel som, ja to nemôžem potvrdiť, ja som mal iné záujmy, vtedy keď tadiaľ Nemci 
prechádzali. Keď spali u nás v našej stodole, my sme boli roľníci, a ráno vždy nastupovali poplachom, 
spalo ich tu, ja neviem, päťdesiat alebo štyridsať, v stodole. A ráno sme my chlapci prešli stodoly, kde 
boli nemeckí vojaci ubytovaní a vždy sme niečo našli. Stratili, alebo: „Poplach, poplach, alarm,“ 
nastupovali, a či cigarety, zapaľovač, nože, nejaké súčiastky, remene, tak my sme sa orientovali na 
takéto veci, a ani nemám vedomosti o tom, že by tu nejako útočili na tunajších židov.  

Tam boli tí gardisti. 

Áno, toto bolo ako hlavné gro, a tak... nie.  

Bol niekto z tých gardistov po vojne nejakým spôsobom odsúdený alebo...? 

Ja si pamätám na dvoch. Videl som ich, ako ich viezli do Giraltoviec, Giraltovce bolo okresné 
mesto... Milícia, po vojne sa tu zriadila milícia. Zaslúžilí ľudia, hlavne muži, muži, ktorí 
spolupracovali alebo boli partizánmi, tak mohli nastúpiť do tej ozbrojenej zložky, ľudová milícia, 
ktorá mala na starosti bezpečnosť. Niečo podobného, ako žandári, četníci alebo také poriadkové 
služby. Tak určite mali za úlohu aj pochytať tých, ktorí, ktorí spolupracovali s Nemcami alebo tak. 
Tak podarilo sa im tu dvoch, ktorých tu zobrali, odsúdiť, ale niektorých, niektorých som ani minule 
nemenoval, ale prišiel som na to, niektorých zobralo NKVD alebo tak sa to volalo, ruský, ruská 
rozviedka, aj ich odviedli do..., na Sibír sa dostali.  

Hm.  

Tých, ktorí zobrali na Sibír, to boli ľudia, ktorí už po vojne si založili ozbrojenú partiu, tu v susednej 
obci, a volali ich Babinskí partizáni. Ozbrojení chlapci, sedemnásť, osemnásť roční, prepadali 
roľnícke rodinné usadlosti a... a prilepšovali si tak svoju životnú úroveň tým, že im zobrali sliepky, 
prasa, alebo kohúta a tak, no tak tých pochytalo NKVD a zobrali ich. Jeden sa z nich vrátil, potom bol 
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chorý, niečo mal s hlavou, po tej ťažkej práci, čo tam robil na Sibíri... A jeden sa vôbec nevrátil. No 
a ostali sme pri tom, pri tom... jeden som spomínal?... 

Spomínali ste, že dvoch tých gardistov zaistili tí milicionári.  

No tak tých dvoch zobrali, ale neboli tam dlho, ja neviem, dva, tri týždne a pustili ich.  

Hm. Ako sa volali? 

Jedného som spomínal, druhého meno neviem, Vitko, ten... hej... 

Ten Vitko...  

Toho druhého meno neviem, a ten sa vrátil, ktorého neviem a ten odišiel z Hanušoviec. Vrátili sa 
obidvaja a odišiel z Hanušoviec. Či bol súdený alebo nebol... ďalej neviem, ale nesedeli 
pravdepodobne.  

Aký mali ľudia názor po vojne na týchto gardistov, ako sa k nim správali ľudia? 

Hm. Nebolo to tak to, nebolo to tak nejako vypichnuté a nejaké útoky. Keď boli trochu izolovaní, 
boli, hej, ako každý režim izoluje takých svojich, tak i ďalší režim, ktorý nastúpil... boli trochu 
izolovaní. A takto, deti tých gardistov, ale len do času, potom sa to takto, existuje taká: „Komunisti 
kde ste? Sme Hlinková garda, sme Hlinková stráž...“ Že sa to potom premenilo, tí gardisti sa snažili 
veľmi rýchlo preniknúť do víťazného politického zoskupenia, no a časom sa to urovnalo, ako keby 
nič. I keď, i keď tak by to nemalo byť, ale nikto nebol odsúdený, ani nikto nebol nejako verejne 
vypichnutý, nie.  

V súvislosti s týmito gardistami by ma ešte zaujímalo, že či členstvo v garde nejako súviselo aj 
s náboženským vyznaním.  

Všade som sa popodpisoval a tak a teraz poviem niečo, aby... ja by som nerád rozdúchaval tie 
náboženské vášne, ja ani... no...  

Alebo to nerozhodovalo? 

Ale... nerozhodovalo, možno, že hej, možno, že hej. Ale ja nerád hovorím do éteru takéto veci, lebo 
niečo poviem, a to sa tak... zase prifúknutie do pahreby. Nedá sa povedať celkom, že... ono určitým 
spôsobom to tak aj ovplyvňuje, no, tak... Ale nie až tak, aby som potvrdil, že to náboženstvo, alebo 
takto...    

Vy si nepamätáte, že by bol nejaký výrazný rozdiel? 

Nie, nie, nie, nie, nie. Nie. Nechajme to v takej polohe, dobre? Hej, no.  

Spomínali ste a viem, že teda vy máte na tieto veci iný názor, že... ale že tu boli aj ľudia, ktorí 
tak reagovali, keď tých židov brali odtiaľto preč, že niektorí boli tak, že vzduch sa vyčistil 
a mali také reakcie... Vy ste to odsudzovali u vás v rodine... 

Áno. 

Ale spomínali ste, že boli tu aj také hlasy nejaké medzi ľuďmi. 
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Ale to zase len medzi tými... v každej spoločnosti sa nájde nejaký taký ten horlivec, keď sú dvaja, 
tak... nájdu sa, že v tejto spoločnosti vždy niekto musí byť proti a záporný, keď sto je kladných, ale 
jeden sa vždy nájde, taký, ktorý to opačne... nejako... Tak i tu, ale... ale taká masívna, taká... prejav 
proti židovstvu a tak... 

A ako si spomínate, kto tak reagoval takto negatívnejšie? Kto to bol? 

To je tá istá otázka, ale len i inej strany, zase sa pýtate, či luteráni, katolíci alebo tak chcete, hej? No, 
alebo... 

Pýtam sa, ako si vy na to spomínate. 

Hej, hej, hej, ja si spomínam. Pred chvíľou sme povedali, že nechajme to tak, v takej polohe, že to 
bolo všetko okej, ale... hm... Ono i taká fara, i taká fara tu bola, i na jednu faru sa obracali, i na druhú 
faru sa obracali, i jedni, i druhí. Bol tu taký richtár, môj dávny predchodca, volal sa Hatala. Cez deň 
spolupracoval s Nemcami, aj s gardistami a večer zabezpečoval dopravu, konské povozy, pre vývoz 
zásob pre partizánov. Tak toho človeka som si ja zobral za vzor. Nikoho neudal, nikoho nezradil, 
a robil úrad, štátny úrad alebo mestský úrad, najvyšší post. A vedel, kde partizáni majú svoje 
ubytovanie, svoje stany, tábory postavené, a vedel im dopraviť zemiaky, múku a krmoviny a všetko, 
čo potrebovali. A toto, a na druhý deň chodil s Nemcami po domoch, tak vidíte, aj takí ľudia sú a... 

Nespomínate si, že by tu boli nejakí židia, ktorí sa dali pokrstiť? 

Reč o tom bola, zaregistroval som debatu o tom, ale že by bolo nejakých pokrstených... to bolo skôr 
z tých dievčat, ktorých takto nahovárali s nimi... s nimi to bolo takto, ale nemám vedomosti, že by sa 
niektorí pokrstili. Ale im asi bolo ponúkané vtedy, kedy ich tak izolovali... gardisti ich izolovali 
a informovali, chceli navonok že ich chcú zachrániť, i takú ponuku mali, aby prestúpili na kresťanské 
náboženstvo. Ale či prestúpili alebo... nie lebo ich zobrali preč, tak to sa neudialo. Neevidujeme tu 
také.  

Hej. Takže vy osobne ste nikoho takého nestretol? 

Nie. 

Hm. Rada by som sa ešte vrátila k takým tým vaším prvým spomienkam, čo sme sa rozprávali 
na začiatku, vraveli ste, že ste mali toho židovského spolužiaka, toho jedného chlapca. 

Hej. 

Nespomínate si, že by náhodou bolo obdobie, keď by on už s vami nemohol chodiť do školy, do 
jednej školy? Že zrazu by ten chlapec nebol s vami v tej škole? Alebo tam bol celý čas? 

Ja som v ľudovej... to bolo viacej žiakov, lebo v tej ľudovej škole a tak, tak sa... sme... ten posledný 
je, to už so mnou chodil do tretej a do štvrtej meštianky, no tak dochodil ju. A dochodil aj tak, lebo 
viem, že sa dobre neučil, takže pomáhal mu otec asi, jak aj teraz, že čo nevie žiak tak rodiča pomôžu 
ako... Aj vtedy boli také spôsoby, takže doštudoval, dokončil túto školu. 

Tretej, štvrtej meštianky, to koľko ste mali rokov?  

Tak... štvrtá meštianka, to bolo už asi po vojne... tridsiatypiaty ročník a štvrtá meštianka je deviaty 
ročník.  
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Takže on sa vrátil po vojne a ešte tu aj doštudoval? 

Áno, hej. Hej, hej, hej, hej, hej, už sa vrátili a tu... tu končil. A tí, tí Gideonovi chlapci asi so mnou 
chodili, tí chodili do ľudovej školy.  

Áno.  

A ináč bola... 

A tí mohli stále s vami chodiť do školy aj v tom období, keď vznikol Slovenský štát? 

Až... potom, to už neviem, to končilo veľmi rýchlo.  

Hm.  

A bola tu aj teologická vysoká škola. 

Tu v Hanušovciach? 

Hej. 

Hm. 

Tu rabíni študovali... a stredoeurópskeho, z Maďarska, Poľska, Švajčiarska, no ale prišla vojna a to 
skončilo.  

S tými Kindermannovcami... vy ste k nim chodili aj na návštevu domov? 

Hej, hej, a tu on chodil starý... 

Do domácnosti? 

Ja som im chodil každú sobotu zapáliť oheň, aj mal som viacej rodín, takto ako chlapec, hej. Oni mi 
tam nechali na stole nejaké haliere, pripravené v šporáku už všetko, oni nemohli páliť a tak, ale 
zarobil... tak grajciare, to bolo pre mňa peniaze, takže tam som chodil často. No a roľníčil, otec bol 
tiež roľník, tak občas debata o tej poľnohospodárskej výrobe, a pomáhali si navzájom.  

Mali spoločnú tému. 

Hej, hej, hej, Pavlínu, kravu mali máme od nich, no, meno si pamätám, no.  

A do koľkých židovských rodín ste chodili ešte takto zapaľovať v sobotu? 

Tak možno do desať, Lajka to taký bol, Zipser – Zipser tu mal krčmu a vyrábal sódovú vodu 
a malinovku. No to... to veľa takých. Friedmann, vykupoval šrot, železný šrot, handry a predával 
tekutý decht, decht alebo... to bol liek, taký čierny liek proti bolestiam črevným, a tak to rozvážal 
alebo za handry to dával, a tak. No každý sa niečím zaoberal.  

Chodili aj iní chlapci, vaši rovesníci takto zapaľovať? 

Hej, hej, hej. Hej, hej, to sme súťažili jeden pred druhým, hej, áno. To každý potreboval a my toto 
robili.  

Ste súťažili, kto viac? 
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No každý chcel zarobiť, peniaze sú všetko, takže... 

Hej.  

Predbiehalo sa, predbehol  ma sused do Chaimoviča, vstal skôr, tak predbehol, no... takže i takéto 
detské hry.  

Chcem sa vás ešte opýtať, že či by ste vy chceli niečo dodať, doplniť k tomuto, čo sme sa teraz 
rozprávali, čo ešte nebolo spomenuté? 

Tak pozrite sa, možno, že keby som chcel toto dôkladnejšie a presnejšie, stačilo by mi nahliadnuť do 
nejakých spisov. Ale ja mám určité problémy so svojim zdravotným stavom, tak ma to ani tak nebaví, 
tak som do ničoho... nič neotváral, nijaké knihy som neštudoval a tak, takže len toto, čo sa zachovalo 
tu. A ešte, zmizla nám kronika, práve tá kronika z tohto vojnového obdobia, neviem, či navždy alebo 
len na určitý čias zmizla. Lebo orgány, ktoré by mali nad tým dbať a pátrať, by trochu pritvrdili, tak tá 
kronika, keď už by sa nenašla, ale aspoň by sa malo vysvetliť, kto a kde a kedy zmizla a sa stratila. 
Takže niet jej, normálne na doby jej niet, tak to bolo by treba prešetriť, a tam by tieto veci mali byť 
pozapisované, no. Takže jedného času, keď budeme živí ešte a zdraví a tak, takže by sa dalo ešte 
podrobnejšie tieto veci zdokumentovať, a mne by ešte aj ďalej to židovstvo aj zaujímalo. Na také veci 
by mal dať niekto aj odpoveď, z centra, lebo to nie je len tak jednoducho, že ostane tu dvesto, alebo 
tristo hektárov majetku, pôdy, a z ničoho nič niekto má z toho dvadsať, tridsať a tiež nič, a ani... no 
takže i toto delenie, rozdelenie, toto sú veci štátne, a tak, ja sa pýtam pôdneho fondu. Vraj majetok 
židovský spravuje pôdny fond, prečo pôdny fond? Keď už, tak títo občania, naši židovskí občania, žili 
tu, tu robili a tak, a keď má mať niekto nejaký osoh, tak by mali mať tí, ktorí tu ostali, ktorí sú tu, a to 
mestá, obce a ľudia, ktorí tu žijú, a nie nejaký pôdny fond. A pôdny fond má a rozhoduje, len o pôde, 
hovorím, ale tu je aj iný majetok, ktorý to... a to sú peniaze, no. A bolo potrebné opraviť cintorín, 
ktorý bol v dezolátnom stave. No podarilo sa, ešte za bývalého režimu, mali sme tu dobrého vedúceho 
finančného odboru z Vranova, ktorý v tom čase, ale už po Nežnej revolúcii, nie po Nežnej revolúcii, 
po šesťdesiatom ôsmom roku, po okupácii, už vtedy, že našiel zdroje a ako-tak sme ten cintorín... 

Židovský cintorín? 

Židovský cintorín sme opravili za štátne peniaze, ale i na základe toho, že koľko majetku tu majú, 
alebo môžeme predať, predáme kus nejakého židovského majetku a opravme, alebo nájdite, hľadajte 
zdroje. A našli, a sa to opravilo, takže ten Wolfov dom ma mrzí, je v centre mesta, keby ho opravili, 
tak by skrášľoval Hanušovce. No a niet peniaze na farbu, tak niet kto toto, no... Také veci ma mrzia 
a preto to aj... 

Hm.  

Pripomínam, takže druhý raz, keď... keď prídete a ja budem tu, tak možno povieme ešte dačo iné... a, 
keď... že by sme si navzájom... dosť ste prísny, presný, na tie údaje i o politike, náboženstve a tak, 
tieto veci, rodné číslo a dátumy narodenia, to sú údaje, ktoré by sa nemali dostať do éteru... 

Rodné číslo sme si od vás nepýtali.  

Čo? 

Rodné číslo sme si od vás nepýtali.  

To som prijal,... ale politické, náboženské a také... 
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Viete, nás to zaujíma z takého historického hľadiska.  

Ja už to nezapisujem ani, keď bolo sčítanie ľudu. 

Hm. 

Ja si myslím, čo vás potom, akého vyznania som ja... som občan, tu máte, že by ma katolík šikanoval, 
že ja som luterán, alebo že by luterán šikanoval katolíka, alebo preto, že by mňa, ja neviem, 
šikanovali, že si bol komunista, tak... Komunista, to nemohol byť hocikto. Do Komunistickej strany 
sa dostali len... nedostali sa zlodeji nejako, to musel byť svedomitý, pracovitý človek, a úderník a tak. 
A tak... a teraz, keď je komunista, tak ty si zlodej, ty si kradol... nie, ktorí kradli, tak kradli aj teraz 
funkcionári v politike kradnú, ale my tu dolu, drobní ľudia, to... bol výber. No takže tak. Skončil som.  

Pán Velebír, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor, chcem vám veľmi 
poďakovať, že ste sa s nami podelili o tieto vaše spomienky na obdobie, ktoré si už málokto 
pamätá. Povedali ste nám strašne veľa zaujímavých vecí, veľmi unikátnych vecí, a my si to 
veľmi oceňujeme, ďakujeme.  

Dobre, nech slúžia, i druhým ešte keď už tak. Keď už som dal i tieto dáta, mimo narodenia... to ja som 
pridal, aby som zdôraznil význam toho, nie.  
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