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Dobrý deň prajem. 

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno. 

František Onofrej.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvanásteho ôsmy tisícdeväťstotridsaťtri.  

Kde ste sa narodili? 

V Prešove.  

Ďakujem veľmi pekne. Pán Onofrej, vy si iste spomínate, že pred pár týždňami sme sa stretli, 
sme vás navštívili a vy ste nám porozprávali o vašich spomienkach na obdobie Slovenského 
štátu a Druhej svetovej vojny.  

Áno. 

My sme dnes prišli za vami znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na videozáznam. 
Chcem sa vás opýtať na úvod, ako si spomínate na vznik Slovenského štátu? 

Vznik Slovenského štátu po roku tisícdeväťstotridsaťosem, pretože Slovenský štát vznikol štrnásteho 
marca tisícdeväťstotridsaťdeväť, si pamätám asi v tom, že predchádzajúci rok 
tisícdeväťstotridsaťosem bol v znamení príprav na druhú svetovú vojnu. S otcom sme chodili každý 
večer o siedmej počúvať Slovenský rozhlas, pretože rádia v rodinách neboli, tak verejný rozhlas 
v Prešove vysielal na ulici, a tam sme počúvali správy. Takže z toho som poznal, že sa asi niečo 
chystá. Otec bol štátny zamestnanec, takže mnoho vecí rozprával aj doma. 

A čo si pamätáte z toho vysielania rozhlasového, čo tam bolo? 

Z vysielania bolo v prvej rade odchod našich občanov z Východného Slovenska do zahraničia, najmä 
do Ameriky, to končilo v roku tisícdeväťstotridsaťosem, to bol ten druhý odchod ľudí za pracou do 
Ameriky, a druhá vec, už sa chystali niektoré nepríjemné veci v meste, určitá nenávisť voči určitým 
náboženstvám, národnostiam a podobne.  

Toto bolo v tom rozhlasovom vysielaní...? 

To bolo v tom rozhlasovom vysielaní... 

Taká nejaká propaganda tam bola? 

To bola... správy a propagandy... 
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Hm.  

No a samozrejmá vec niečo som z toho zachytil, však som v tom čase bol mladý, takže ako dieťa iba. 

Ako ste to vtedy vnímali? 

No vnímal som to asi tak, že som sa bál o tom, že otca som mal prakticky tridsaťosem ročného, som 
sa bál, že pôjde na vojenskú službu, čo sa stalo aj v roku tisícdeväťstotridsaťosem, keď musel nastúpiť 
na hranice s Maďarskom, maďarský konflikt vtedy začínal.  

A vraveli ste, že váš otec bol v štátnej službe... 

Áno.  

Čo robil? 

On pracoval ako dozorca väzňov v civilnej väznici.  

Tu v Prešove? 

Tu v Prešove. 

Hm. A teraz spomenuli ste, že už bolo cítiť takú nejakú nenávisť voči niektorým 
náboženstvám? 

Áno. 

Voči ktorým konkrétne? 

Konkrétne, do určitej miery voči židom, ale aj boli nepríjemnosti aj s gréckokatolíkmi, pretože do 
určitej miery Slovenský štát budúci nejak nechcel prijať. Sám som to pocítil potom v roku 
tisícdeväťstoštyridsaťdva alebo tri, keď som musel prestúpiť zo štátnej školy do ukrajinskej, kvôli 
náboženstvu, lebo som bol gréckokatolík.  

Hm. Ako konkrétne sa prejavovala... prejavovali počiatky tej nenávisti voči židom? 

No už v roku tisícdeväťstotridsaťdeväť, keď som nastúpil do školy, práve tuná do vedľajšej budovy... 

Hm.  

Tak tu sme mali možnosť ich stretávať, keď chodili do školy, do tej oblasti, kde je teraz synagóga, 
tam bola škola, no a oni chodili do školy alebo zo školy a my sme sa tam stretávali práve pri tom 
Kumšte, pri tej budove, ktorá tam je vedľa. No takže po niektorí.... po niektorých im tým žiakom 
nadávali, poniektorých ťahali za vlasy alebo za tieto, za bakomparty... takže už z toho vyzeralo, že 
niektorí ľudia u nás v rodinách nabádali tie deti. 

To vaši spolužiaci takto robili zle tým židovským deťom? 

Áno.  

Hm. 

Dosť často. 
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A vy ste do akej školy chodili vtedy?  

Do Štátnej ľudovej školy tu vedľa, do Kolégia... To sme zažili... zažili sme aj prvé bombardovanie 
Prešova, nemecká... poľská stíhačka tu strieľala jednu rotu slovenských vojakov.  

Hm. A s vami tie židovské deti chodili do školy, boli vaši spolužiaci? 

Nie, oni mali svoju školu. Svoju školu mali tam, kde je teraz táto, múzeum, tak v tom dvore oni mali 
svoju školu, ortodoxnú. Základnú ľudovú školu. 

Hm. Takže to ste sa iba takto na ulici stretávali? 

Stretávali sme sa na ulici. Pretože oni bývali väčšinou na Hlavnej ulici a na Slovenskej, tak išli 
smerom hore tým kopcom a my sme zase bývali v tej časti kde teraz bývam, takže sme išli oproti 
sebe.  

A ako často si zvykli teda tí vaši spolužiaci robiť takto zle tým...? 

To sa nedá povedať. 

Židovským deťom? 

Nedá povedať, možno v týždni dvakrát, trikrát. Podľa toho, kedy sa končilo jedným vyučovanie 
a druhým vyučovanie.  

Hm. A tie židovské deti ako reagovali na to? 

Osobne? Ja som sa takýchto otázok nikdy nestretával, alebo som sa vôbec takýchto vecí 
nezúčastňoval, pretože som to bol trošku nábožensky vychovaný a nemal som v rodine niečo 
podobné, že by sme sa nenávideli. Vyrastal som v usporiadanej rodine, kde sme sa navzájom s bratom 
sme sa vážili, takže sme o také  veci nemali záujem.  

Vy určite nie. Ako reagovali tie židovské deti na to? 

Niektoré utekali, niektoré sa rozplakali a niektoré na to nereagovali nijako.  

Neboli tam nejaké bitky alebo konflikty takéto? 

Nie, také dačo sa nestávalo, to boli také bežné veci. No stávali sa aj prípady, že ako išli deti zo školy, 
tak hádzali tam kamenie do tej... do toho múzea, potom tam dali siete, aby sa nerozbíjali okná.   

Hm. Do múzea?  

No tam bola časť múzea, to bolo pribudované v roku tisícdeväťstoštyridsať.  

Hm.  

Tá časť múzea, ktorá mala slúžiť, ale pravdepodobne to neslúžilo k ničomu.  

To bolo tam pri tej synagóge? 

Ale keď sa vchádza, ešte len z Hlavnej ulice dole po ľavej strane. To bolo pribudované, to mám 
niekde plány, takže vám môžem ukázať.  
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Vy ste nám minule spomínali aj to, že vlastne reakciou na... na takéto násilie detské bolo to, že 
tie židovské deti začali potom chodiť nejakým iným vchodom do tej školy? 

Oni chodili aj zadným vchodom z ulice, ktorá sa teraz volá Jarkova. Síce to mali ďalej, lebo museli 
prejsť cez celý dvor tej židovskej synagógy, pretože škola bola z tejto druhej časti.  

Hm. 

Z východnej časti. 

A chodili tým zadným vchodom kvôli tomu, aby sa vyhli stretom...? 

Možná aj preto. 

S inými deťmi? 

Možná aj preto.  

Možná aj preto, hm. Spomínate si ešte na nejaké ďalšie takéto prejavy protižidovské, 
antisemitské z toho obdobia? 

No v tom roku tridsaťdeväť, štyridsať ani nie.  

A potom...? 

Až po vzniku Slovenského štátu, potom, ako vyšiel ten zákon... 

Hm. 

O riešení židovskej otázky na Slovensku, tak potom už boli rôzne prejavy.  

Čo sa vtedy dialo? 

No napríklad bola prepadnutá Nová synagóga, neolitická, keď dobre viem, a tá bola za terajšou 
veľkou poštou... 

Hm. 

No a tam v jednu noc porozbíjali, vošli do synagógy, porozbíjali všetko. A súčasne v tú istú noc 
rozbili aj sokolský znak na tej istej ulici. 

Sokolský znak na nejakej budove? 

Sokol, Sokol na vysokom pylóne.  

To bolo na nejakej budove umiestené? 

Tam v Sokolovni predtým. 

V Sokolovni, hm. A kto to urobil? 

No pravdepodobne, pravdepodobne gardisti a spol.  

Hm.  
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Pretože na druhý deň, keď sa vrátil otec z nočnej služby, nám hovoril, že oproti synagóga bola rozbitá 
no a my ako mladí sme všade chceli byť, tak sme to tam išli pozrieť. Do vnútra, vchodové dvere boli 
rozbité, vnútrajšok porozbíjaný čo sa dalo, a samozrejme aj väčšia časť, hlavná časť tej synagógy bola 
tiež porozbíjaná.  

Hm. 

Čo odtiaľ zobrali, neviem, pretože na to sme ešte nemali rozum.  

A videli ste aj toho rozbitého sokola? 

Sokol áno, ten bol spadnutý na zem. 

Hm.  

Biely sokol na vysokom pylóne. 

Hm.  

Zatiaľ zostal len pylón tam.  

A váš otec sa o tom odkiaľ dozvedel? 

Otec pracoval vo väznici a oproti väznici bola synagóga.  

Aha, takže to tak nejako cez ulicu bolo? 

Cez ulicu. To bolo presne v štyridsiatomtreťom roku. V letných mesiacoch.  

Takže otec mal správu z prvej ruky, on to videl, ako sa to udialo? 

Tak tam bola celo.... dvadsaťštyri hodinová služba, tak keď sa niečo deje vonku, tak to bolo počuť, 
a boli letné mesiace, mali otvorené okná, takže bolo počuť, že sa niečo deje.  

Hm. 

Potom tá synagóga bola bombardovaná, ju rozbili pri bombardovaní dvadsiateho decembra 
tisícdeväťstoštyridsaťštyri.  

Hm. Vy ste teda spomenuli, že v tom období vyšli protižidovské nariadenie... 

Zákon. 

Protižidovské zákony. Vy ste si už v tom veku, v tom čase boli toho vedomí, že takéto niečo...? 

Tak to sme si prečítali, pretože... 

Sa dialo...? 

To nebol len zákon, ale bol aj vyvesený zákon ako plagát. Na plagátových miestach. 

Vonku na...? 

Vonku na ulici, áno.  
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Verejných priestranstvách, na ulici? 

Na tých pylónoch, kde sa lepili plagáty. 

Aha, a spomínate si aj, že čo tam bolo na tom plagáte? 

No tak len sme vedeli o tom, že sa majú židia vysťahovať z Hlavnej ulice, že majú prejsť mimo 
mesta, no a že majú obmedzený prístup do niektorých kaviarní, do niektorých reštaurácií a také. Ale 
to sme my ani tak nechápali, ale to nám rodiča vždycky rozprávali o tom, čo je nového, oni sa medzi 
sebou rozprávali a my sme počúvali.  

Hm. A ten rozhlas, keď ste chodievali počúvať, bola už vtedy nejaká takáto propaganda 
protižidovská? 

No v roku tridsaťdeväť už to bolo dosť plné v rozhlase. Všelijaké názory, osočovanie a podobné veci.  

Hm. A v škole, boli ste... počuli ste niekedy nejaké takéto názory? 

V škole my sme boli dosť veľká trieda, nás bolo päťdesiat v triede, no a mali sme učiteľa, ktorý bol 
evanjelický farár a ten sa s takými otázkami nezaoberal.  

Hm. 

Takže v škole sme nijaké takéto akcie nemali.  

A nijako sa nevyjadroval k tomu, čo sa dialo? 

Nie, on sa plne venoval učivu, nič ináč.  

Hm. Do kostola ste chodievali v tom období? 

Ja som chodil stále do kostola, aj chodím, aj za socializmu, vždycky... 

Do gréckokatolíckeho, hej? 

Nie, do katolíckeho potom, pretože som... to je taká dlhšia história, prečo som bol pokrstený za 
gréckokatolíka, nie za katolíka a tak ďalej, tak...  

A spomínate si v tom období, že by sa bol v kostole farár nejako vyjadril k situácii za 
Slovenského štátu? 

Tak to si tak nejako nepamätám, ale mám taký dojem, že táto otázka nebola riešená v kostole. Sprvu 
som chodil do gréckokatolíckeho kostola, ku gréckokatolíkom a tam sa o tom nejako nehovorilo. 
A potom som začal chodiť do katolíckeho kostola a ani tam sa nejako neriešilo otázku. 

Hm. Vy ste nám minule spomínali, že ste boli v celkom dosť blízkom kontakte s niektorými 
židovskými rodinami, vaša rodina. 

Áno, otec... otec poznal veľa obchodníkov a všelijakých tých remeselníkov, pretože mnohí sa... prišiel 
s nimi do styku v zamestnaní, viete, ako obchodníci došli k priestupku alebo ich zavreli, tak ich 
poznal takto zo zamestnania.  

Z toho väzenia, hej? 
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Z väzenia. No a tam poznal aj tých ostatných, ktorých som spomínal vtedy... 

Na koho konkrétne vy si tak najviac spomínate? 

No tak na tých... predovšetkým sme bývali na Vajanského ulici v prvom rade, na čísle tri, tam bol 
vlastník... to by som sa musel pozrieť, by som vám povedal... 

Minule ste nám spomínali pána Teissa.  

Áno, pána Teissa, pána Teissa... Potom sme bývali u pána Kleina, to je zase na Vajanského asi 
štyridsaťpäť alebo štyridsaťsedem bolo číslo. A potom sme bývali na dvadsaťjedničke na Vajanského, 
to sme bývali u gréckokatolíckych farárov, no a odtiaľ sme potom v tridsiatomôsmom išli bývať tam, 
kde teraz bývam, na Jána Bottu.  

Hm.  

Hej. 

S vami bývala jeden čas aj jedna židovská rodina, ste vraveli. 

O tej židovskej rodine trošku takto... ona bývala pôvodne na Hlavnej ulici. Potom bola premiestnená, 
lebo musela sa premiestniť na ulicu Kováčsku, tam boli tri domy, v ktorých bol majiteľ židovská 
cirkev a tam boli tí ľudia bývali tam. A keďže ani tam už nesmeli bývať, tak potom jedného dňa prišli 
bývať k nám, na ulicu Jána Bottu, vtedy sa to volalo Vrbová ulica. No a prišli tam bývať do 
jednoizbového... dvojizbového bytu, tak prišli s nábytkom... to on bol učiteľ v ortodoxnej škole 
židovskej, no a ona bola už asi na dôchodku. Ona sa volala Nelly Bruhlová a on sa volal Gejza Bruhl.  

Hm.  

No a bývali u nás až do roku tisícdeväťstoštyridsaťštyri, do mája, kedy potom dostali pozvánku, že 
majú odísť do Nového mesta nad Váhom do sústreďovacieho tábora. Tak sami vlakom cestovali tam 
sa prihlásiť. Odtiaľ nám poslali iba jednu pohľadnicu s tým, že šťastne sa tam dostali, a potom po nich 
sa všetko stratilo. Nijaké vedomie, nijaký list, nič.  

Hm. Oni s vami žili v jednom byte? 

Nie, my sme mali dom, ktorý sa skladal z dvoch bytových jednotiek. Takže oni mali zvlášť, svoj 
zvláštny vchod, všetko si tam upravili, tak ako treba, no... No a sem tam som chodil k nim na 
doučovanie nemčiny, ale to len tak z dlhej chvíle, pretože keď už stratil zamestnanie, už nemal ani 
plat, jeho pani nemala ani dôchodok, nič. Vôbec všetkým rodinám židovským zobrali rádia, 
rádioprijímače, no aj iné cennosti ako bicykle, autá a podobné veci, takže oni prakticky nemali z čoho 
žiť už potom.  

A vy ste videli, že by im niekto niečo bral, nejaký majetok osobný? 

Nie, oni im to zobrali ešte v roku štyridsať, štyridsať jedna.  

Ešte predtým, ako...? 

Ešte predtým, než prišli k nám, to už vtedy mali zakázané nielen návštevy niektorých podnikov, ale aj 
počúvanie rozhlasu a podobné veci.  

Hm. A oni vám teda hovorili o tom, čo sa s nimi... ako sa s nimi zaobchádzalo, alebo...? 
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To bola... to bola verejná známosť v Prešove, že všetky rádia boli sústredené na policajnej stanici, 
v Prešove na Konštantínovej ulici... 

Hm. 

Tam boli poli... policajná stanica tam bola a táto všetko ako sústreďovala. 

To bolo nejako verejne oznámené, že teda sa majú odovzdať rádia, alebo ako to bolo 
organizované? 

Nie, to nebolo verejne, aspoň si nepamätám, že by to bolo verejne oznámené. Jednoducho im zobrali 
a hotovo, alebo museli odovzdať. 

A kto, kto to organizoval? 

No vtedajšie vedenie mesta a politické organizácie vtedajšie.  

Hm.   

Gardisti a spol.  

Snažím sa teraz predstaviť si, že akým spôsobom to mohlo byť organizované, či teda chodili po 
domácnostiach jednotlivých, neviete? 

To neviem, to neviem presne, len viem o tom, že nemohli mať... prvým zobrali židom a potom začali 
brať aj občanom, v štyridsiatompiatom roku už prakticky sa nesmelo počúvať. A zahraničie sa 
nesmelo vôbec počúvať.  

Hm. Aj vaša rodina musela takto odovzdať rádioprijímač? 

No naša rodina neodovzdala, pretože my sme mali starý prijímač... no starý prijímač, Telefunken sme 
mali ešte vtedy, no a my sme ho mali zatvorený v skrini a keď sme ho počúvali, sme otvorili skriňu 
a vtedy sme počúvali rádio. Najmä Londýn a tak ďalej.  

Takže nebola u vás nejaká prehliadka, alebo niečo také, že či máte doma rádio? 

Nie, nie. Tak u nás nie, pretože otec bol štátny zamestnanec, tak asi nemali záujem ho kontrolovať. 

Hm. A tým iným ľuďom ako na to prišli, že mali doma rádio a neodovzdali? 

Vtedajšie rádia fungovali na vonkajšiu anténu. 

Aha.  

Takže podľa toho.  

Že sa to podľa toho dalo zistiť, že... 

Podľa toho sa dalo zistiť, či má rádio alebo nemá rádio.  

Hm. A z čoho tí Bruhlovci žili, keď teda spomínate, že už potom ani nemali...? 

Bruhlovci asi koncom roku... 

Príjem...? 
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Roku štyridsaťtri skončila škola, alebo v polovici. Školský rok štyridsaťdva, štyridsaťtri bol ukončený 
asi, pretože som videl triedne knihy, ktoré my ukazoval pán Bruhl. 

Hm. 

Lebo u žiakov, ktorých mal zapísaných v triednej knihe, tak mal tam napísané u každého žiaka, ktorý 
odišiel alebo bol odvlečený, bolo napísané, že odišiel do pracovného tábora. „Rodina odišla do 
pracovného tábora.“ V tej knižke, kde boli žiaci zapísaní. No a potom už prakticky nemal žiakov, 
skončila škola, tak prestal dostávať aj plat, tak si pomáhali všelijako. Podľa mňa čo som počul, tak 
hovorili, že mu pomohli aj niektorí židia, pretože on nebol bohatý, on bol učiteľský pracovník, takže 
mu... niekedy dostal pomoc od niektorých židovských organizácií, ak ešte existovali. No a potom už 
nemali z čoho žiť, my sme im vypomáhali, najmä v štyridsiatomštvrtom roku, takže sme sa potom 
dohodli, že im požičiame i finančnú čiastku, neveľkú, asi tisícpäťsto korún na tie časy. No a keď 
odchádzali z Prešova, tak podpísali zmluvu, že dávajú do zálohy svoj nábytok, nechávajú to, s tým, že 
keď sa vrátia zaplatia dlh a my im vrátime nábytok... 

Hm.  

Takže takto sme sa dohodli. No po vojne sa nevrátili, prišiel nejaký pán Steiner z Bratislavy, ktorý ich 
hľadal, no a pýtal sa aj na otázku nábytku, tak sme mu ukázali papier, ktorý ste videli, že je to všetko 
vyplatené, vyrovnané, takže tam nie sú nijaké problémy.  

Hm. Pán Steiner bol nejaký ich príbuzný alebo kto to bol? 

Neviem, neviem, my sme príbuzenské vzťahy ich nepoznali, týchto rodín, takže sme nevedeli o tom.  

Hm.  

Škoda, oni sa mohli zachrániť, oni nemuseli ísť, pretože sme im ponúkali možnosť ukrytia, na 
blízkych dedinách alebo na dedinách, ktoré končia v lese. No ale oni odmietali, oni boli doslova 
odovzdanejší za svojim osudom. 

Hm. Myslíte si, že vedeli, čo sa s nimi stane, aký osud ich stihne? 

Myslím, že mali nejaké správy, že vedeli, čo sa tyká... už to, že predtým niekoľkokrát ich sústreďovali 
v Prešove, v tom areáli synagógy. A vždycky ich potom pustili domov, niekedy nie všetkých, niekedy 
menej... Že vedeli, že sa už triedia ľudia, že niektorí sa už nevrátia a tak.  

Hm. To boli aké sústredenia toto? 

To ich... dostali pokyn, prišli im oznámiť gardisti, že sa majú dostaviť do synagógy o takej a takej 
hodine, väčšinou to bolo tak okolo sedemnástej hodiny večer, v lete okolo pätnástej, prišli, oznámili 
im: „Musíte sa dostaviť.“ Tak zobrali si svoje základné veci a išli. S tým, že či sa vrátia, či sa nevrátia 
z toho stretnutia, nevedeli. Pravdepodobne išlo o zisťovanie, či sa nestratili, alebo podobné veci. 

Taký nejaký súpis, také niečo sa tam dialo? 

Nejaký súpis alebo kontrola prítomnosti v meste.  

Hm, hm. Dostali poštou? 

Nie. 
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Pozvánku či ako...? 

Nie, osobne ich chodili pozývať.  

Osobne? A kto... kto prichádzal? 

No príslušníci gardy. Niekedy policajti, niekedy... niekedy v civile...  

V civile... v civile kto? Tiež príslušníci...? 

No to sám neviem, možná nejakí pomocníci, nejakí agenti, alebo čo ja viem, čo to boli.  

A príslušníci gardy chodili v uniformách? 

Väčšinou v uniformách. 

Aké mali uniformy? 

Čierne uniformy, s páskom na rukáve s dvojkrížom. 

Hm.  

Čierne čiapky, lodičky, na boku mali taký ten... ja neviem, ako sa... taký ten drdol čierny.  

Hm.  

Opasky... no a čižmy, to bolo ich vybavenie.  

Spomínate si, ako často museli Bruhlovci chodiť tam na to sústredenie? 

V roku štyridsaťtri boli asi trikrát, v jeseni to začalo, a v štyridsiatomštvrtom asi tiež trikrát boli 
pozvaní. 

Hm. A ste vedeli, že čo sa tam deje? 

No čo sme vedeli? Dovnútra nás nepustili, chodili sme sa pozerať za nimi, kde to idú, čo idú, no ale 
dnu nás nepustili, ale na dvore mali tam stôl a pri stole sa každý hlásil.  

U koho sa hlásili? 

No tam tí úradníci, čo tam bol, alebo ja neviem, čo to boli za funkcionári, to viete, z diaľky je ťažko 
rozoznať. Lebo my sme boli pri hornej bránke a to sa dialo tam, kde niekedy bola... niekedy bol 
rezník, ktorý mal, lebo tam v tej časti aj rezníctvo bolo.  

A to bolo pri tej ortodoxnej synagóge, či pri ktorej? 

No pri tej ortodoxnej synagóge tu na Jarkovej ulici.  

Na Jarkovej.  

Tam, kde je múzeum.  

Hm. Hm.  

Tí úradníci, ktorí tam boli...  
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Mali zoznamy, odškrtávali, každý sa tam musel prihlásiť, odškrtli ho a... 

Každý sa prihlásil pri tom stolíku, odškrtli ho a potom čo sa dialo? 

No a potom tam stáli a až niekto dal rozkaz, že môžu ísť domov, tak išli domov. 

Aha. A úradníci boli v uniformách oblečení? 

Nie, aspoň sme uniformy tam nevideli. 

Vôbec žiadni uniformovaní tam neboli? 

Uniformovaní boli iba pri bráne. 

Tam kto bol pri bráne? 

No to boli gardisti, tam stáli pri bráne. 

Hm. Ako strážili alebo...? 

Áno, strážili, púšťali dnu a nepúšťali von, pokiaľ neskončilo.  

Aha, boli aj ozbrojení? 

To ja neviem, to... 

Nepamätáte si? 

Nepamätám si. Oni málokedy chodili s puškami, niekedy chodili s puškami po meste ako stráž, ale tak 
som ich nevidel.  

Hm. Vy ste to asi z akej vzdialenosti toto videli? 

No asi... čo ja viem, sto metrov. No od bránky, keď to tak odpočítame, tak takých sto metrov. 

Hm.  

Pretože my sme ten areál, kde je synagóga, my sme ho dobre poznali, sme tam chodili sa pozerať na 
svadby keď boli a podobne ešte ako deti, tak... No boli sme takí, taká skupina asi piati na ulici, ktorí 
sme mali bicykle a kde sa čo udialo, tam sme boli.  

Takže ste toho celkom dosť videli, čo sa dialo v meste? 

No, všade kde sa čo udialo, hneď sme tam boli.  

Hej. A vraveli ste, že ti Bruhlovci si so sebou brali aj nejaké veci, keď išli tam na ten súpis? 

Oni mali už prichystané také tašky, v ktorých mali svoje osobné veci a tak, takže toto si vždycky brali 
so sebou, lebo nevedeli, či sa ešte vrátia.  

Takže mohlo sa im stať, že sa nevrátia z toho súpisu? 

Mohlo sa stať, že sa nevrátia.  

Boli aj takí, čo sa nevrátili? 
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To tak presne neviem, ale pravdepodobne bolo. Že tam ich triedili, niektorých pustili, niektorých 
nepustili domov.  

A o tomto ste sa ako dozvedeli, že niektorých nepustili? 

No tak to Bruhlovci prišli domov, tak hovorím, my sme prišli domov a dajme tomu povedali,  
Schwatzovci alebo ktorí už neprišli.  

Že tých si tam nechali, hej? 

Hej.  

Hm.  

Oni nevedeli, čo sa s nimi deje, ale už sa s nimi... nestretávali. 

Koľko zhruba tam bolo pri tých sústredeniach ľudí, pri tej synagóge? 

No tak odhadom tak do dvesto, odhadom do dvesto, viacej asi nie. Niekedy možno stopäťdesiat, my 
zakaždým sme tam nešli, takže to tak nemôžem povedať presne.  

Takže tie sústredenia boli častejšie, ale vy ste videli len zopár, či ako to bolo? Koľkokrát ste sa 
tam boli pozrieť? 

Asi trikrát. 

Hm. A vždy tam bol zhruba rovnaký počet ľudí? 

Rovnaký alebo sa zmenšoval. To záležalo na tom, čo tam sa riešilo.  

Hm. A čo sa stalo s tými, ktorí sa nevrátili z toho súpisu? 

No tak pravdepodobne boli odvlečení. 

A to vtedy už ste vedeli, že zhruba čo sa tam deje? 

My sme, my sme vedeli, že je niečo zlé, pretože sa rieši otázka židovská v Európe, pretože cez Prešov 
prechádzali transporty. 

Hm.  

No a tie transporty prechádzali z Košíc smerom na Prešov a rovno na Orlov a do Poľska. No a tie 
transporty boli sprevádzané vojenskými hliadkami nemeckými, vpredu pred rušňom boli tlačené dva 
plošinové vagóny, v prípade, že by vyhodili, bola trať podmínovaná, aby proste bola zachránená 
lokomotíva. No a tie transporty boli po ceste sledované, aspoň tu v Prešove... 

Hm.  

Transporty boli asi dvakrát alebo trikrát týždne, vždycky odpoludnia prechádzali cez Prešov medzi 
treťou a piatou hodinou poobede, no a pri trati chodili strážiť alebo pozorovať pracovníci ÚŠB, 
Ústrednej štátnej bezpečnosti, no a keďže som mal suseda, člena ÚŠB, pána Ladislava Oravcu... 
Oravec, tak on keď tam išiel, tak často som išiel s ním si posedieť, pri trati, medzi malou stanicou 
a Levočskou ulicou, no a oni sledovali, či náhodou dačo... dakto nevyskočí asi... 
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Hm.  

Alebo... proste mali to na starosti, tie transporty.  

Hm. Koľkokrát ste tam boli s ním? 

No ja... čo ja viem, asi päťkrát. No... 

Aj ste videli, že sa niečo dialo? 

No tak išli... ľudia boli pri okienkach v tých nákladných vagónoch, okienka boli zamrežované 
ostnatým drôtom, alebo nejakou mriežkou... 

Hm... 

No a videli sme, že sú tam ľudia. 

Vraveli ste, že tam s nimi boli nemecké hliadky, videli ste tam...? 

Nemecké hliadky... 

Nemeckých vojakov? 

Nemecké hliadky boli na vagónoch a vzadu takisto jeden. Ozbrojená hliadka nemecká.  

V nemeckých uniformách vojenských? 

V nemeckých uniformách. 

Hm.  

Ako dlhé boli, alebo ako rozsiahle boli zhruba tie vlaky, transporty? 

Tie súpravy?  

Hej.  

Tak skoro dvadsaťpäť, tridsať vagónov. 

A vagóny vyzerali byť plné, z toho, čo ste videli? 

Tak to sa zvonku nevidí, lebo ľudia boli pri okienkach a vagóny boli zatvorené.  

Hm. Hm. 

Šiel nákladný vagón, takže tam sa... 

Takže iba cez tie okienka ste videli, že vnútri sú nejakí ľudia? 

No, oni mali... bolo vidno ich hlavy v tých okienkach, takže to je... 

Ako ste vedeli, že je to židovský transport? 

No asi takýmto spôsobom, že jednak pán Oravec povedal, že ide na transport a ja som bol taký dobrý 
kamarát s ním, tak som vždycky chodil ako chlapec. No a potom ako sme vedeli?... No tak to sa o tom 
hovorilo na Slovensku vôbec, že prechádzajú cez Prešov transporty do Poľska. Čo sa dialo ďalej za 
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hranicou sme už nevedeli, ale po vojne sa to všetko ukázalo, že kam transporty smerovali. No... som 
spomínal minule, že z transportov niekedy vyhadzovali nejaké veci títo ľudia, väčšinou cigaretové 
krabičky. Niekedy boli tie krabičky plné cigariet a niektoré krabičky boli prázdne. Po otvorení boli 
tam nejaké odkazy, ktoré my sme nevedeli prečítať, pretože tam bolo písané týmto písmom, ako píšu 
židia, hej.  

Hm.  

No... 

A vy ste našli takú krabičku, alebo odkiaľ viete, že toto sa dialo? 

My sme našli také krabičky, niekoľko. 

Hm.  

Vyhadzované z okien. Oni keď videli ľudí okolo trati, tak niekedy sa snažili asi niekomu dať nejaký 
odkaz.   

Hm.  

Boli to cigaretové krabičky, niektoré boli rumunskej značky a maďarskej značky.  

A koľkokrát ste takúto krabičku našli? 

Asi trikrát. Asi záležalo na tom, aké transporty išli, viete.  

Hm. Nech sa páči. Čo presne bolo vnútri v tých krabičkách? 

Nejaký nápis, nejaké písanie tým písmom, ako sa píše... tie knižky židovské.  

Hm. 

To sme vedeli, o tom že také dačo však... nakoniec pán Bruhl si odbavil vždycky svoje náboženské 
tieto, tak... nám ukazoval aj tie knihy, aké má, takže takto.  

Takže podľa toho ste vedeli, že to je takýto nápis... kúsok papiera tam bol v tej krabičke 
alebo...? 

Nie v krabičke, do vnútri... krabička bola... 

V tej krabičke to bolo napísané? 

Krabička bola... otvorená krabička bola a tam... poskladaná naspäť. 

Hm.  

Takže takto.  

A vy ste sa ako k takej krabičke dostali? 

Tak viete, sedíte, okolo vás ide vlak a niečo z neho vypadne, tak sa idete potom pozrieť, čo to je.  

Hm. 
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No. To zvedavosť detská taká.  

A s krabičkami sa čo potom stalo? 

No tak nič. 

Nechali ste si ich, či...? 

Nie, nie, to sme odhodili. 

Nemuseli ste ich odovzdať tomu... tomu vášmu...  

Nie, on nebol taký... 

Dozorcovi, tomu susedovi... 

On nebol taký fanatik, ako sme ho poznali, a nakoniec sa dostal do koncentráku aj on.  

Do akého? 

Do nemeckého. Oni medzi sedemnástym a devätnástym decembrom tisícdeväťstoštyridsaťštyri 
v Prešove nemecká armáda zajala všetkých príslušníkov ÚŠB, naložila do vagónov a odviezla do 
Nemecka. On sa síce vrátil, ešte s jedným Hecom, ale ostatní sa nevrátili.  

Hm. Vy ste nám minule spomínali aj meno jedného z tých, ktorí sa nevrátili.  

Musím sa na to... Vantruba sa menoval. 

Vantruba, áno.  

Ešte mi pamäť slúži. 

Tie transporty tu aj zastavovali? 

V Prešove pokiaľ viem nezastavovali. 

Iba prechádzali mestom? 

Iba prechádzali mestom. 

Hm. 

Tie transporty nezastavovali v Prešove. 

Vy ste nám minule spomínali ešte jednu židovskú rodinu, ktorú ste poznali zo svojho susedstva. 

Áno.  

Môžete nám o nich porozprávať viacej? 

No len si musím spomenúť na jeho meno, neviem, či to tam máte zaznamenané... 

Práve sa na to pozerám. 

On bol vedúci tehelne v Prešove, mal tehelňu na Levočskej ulici. 
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Berger? 

Berger. 

Môže byť? 

Hej, Berger.  

Oni žili tiež tam niekde blízko pri vás? 

Oni žili v susedstve, tiež sa museli odsťahovať z mesta, tam žili, u rodiny Mayerovcov, píše sa to 
s ypsilonom.  

Hm.  

U rodiny Mayerovcov.  

Títo Mayerovci boli kto? 

To boli kachliari, on bol kachliar, ale už v tom čase, v štyridsiatom už nežil, no a mal dvoch či troch 
synov, jeden robil na obchodnom grémiu v Prešove, vo vysokých funkciách, jeden robil niekedy na 
pošte, takže... No a oni mali... bývali za nami, takže sme sa poznali. 

Hm. A oni boli tiež židovská rodina, tí Mayerovci? 

Mayerovci nie. 

Mayerovci nie? 

Slovenská rodina. 

Aha. A títo Bergerovci boli...? 

Boli židovská rodina, hej. 

Hm, hm. S tými sa čo stalo, s tými Bergerovcami? 

Bergerovci... Bergerovcov zobrali do koncentráku, majetok nechali tam, no a to bolo všetko.  

Vy ste ich videli ako odchádzali? 

Nie, to ich v noci asi zobrali. 

Hm. 

Asi v... na druhý deň už ich nebolo.  

A ten ich majetok ostal? 

Ten majetok ostal tam, pretože jeden člen rodiny, som vtedy uviedol meno Eugen, ale on sa nevolal 
Eugen, ale sa volal Zoltán, takže by som to opravil... 

Minule ste spomínali Teodora.  

Nie Teodor, Zoltán je to. 
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Zoltán, hm. 

Aj Teodor bol členom rodiny, ale Zoltán bol ten, kto mal na starosti tie dražby a podobné veci.  

Dražby aké? 

No židovské majetky po odsune boli predávané na dražbách. Ako vybavenie bytov a tak ďalej, to 
všetko išlo na dražby. Dražby sa organizovali tak, že prišli tí exekútori, otvorili zalepený 
(zaplombovaný) byt, no a vošli do bytu a potom išli vonku a postupne vynášali veci a predávali ich na 
dražbe. Nábytky, zariadenia a také veci. 

Hm. Vy ste videli nejakú takúto dražbu? 

Áno, videl som niekoľko takých dražieb, ale najbližšie tam bola na ulici pri kasárni, tam bola dražba 
a tam sa predávalo všetko. My sme si nič tam nekúpili, pretože tam boli už prakticky zbytky tých... čo 
bolo cennejšie, to asi odniesla komisia dopredu.  

Hm. 

A to ostatné sa predávalo na tých... ľudia, ktorí tam prišli, tak za pár korún to kúpili.  

A spomínate si, ako to bolo organizované presne, kto tam bol...? 

No tak... 

Ako to vyzeralo, celá tá dražba? 

Prišla dvoj, trojčlenná skupina, hej, exekútorov, no a ohlásila dražbu majetku, no a vynášali veci 
a predávali. A inkasovali hneď.  

Hm. 

To aj tak sa dostali... no a také veci, ako písacie stroje, rádia a podobné veci tam neboli, pretože to 
všetko... písacie stroje, takisto ako bicykle a rádioprijímače boli im odobraté už dávno predtým. No 
a cennosti... cennosti sa nepredávali.  

Takže aj bicykle im odobrali? 

Hej, ešte predtým, v tridsiatom deviatom, štyridsiatom roku. 

Z akého dôvodu? 

To ja neviem, to...  

A tá dražba, ktorú vy ste videli, to bolo niekde vonku pred domom, alebo ako to bolo? 

To bol... To bol dom... 

Kde... kde presne sa to odohrávalo? 

Normálne na dvore, oni to vynášali z domu a na dvore predávali. Takže, tam do bytu nevstupoval 
nikto. 

Hm.  
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Nikto cudzí, iba tá komisia.  

A ľudia sa zhromaždili tam na dvore a...? 

Ľudia sa zhromaždili na dvore a čakali na dražbu. 

Hm. A ako sa ľudia o tom dozvedeli, že sa bude konať dražba? 

Všelijakými spôsobmi. Jednak tým, že tí sa to dozvedeli od tých, ktorí boli gardisti, alebo... že zajtra 
bude dražba tam, alebo tam.... Alebo niekedy bolo aj nejaké oznámenie na dverách, že bude dražba 
vtedy a vtedy.  

Hm, hm. Na niektorých miestach, čo nám ľudia hovorili, sa konali aj také, že sústredili 
viacero... z viacerých domov nábytky a podobné veci do jedného miesta a na tom mieste sa 
potom konala tá dražba. Tu niečo takého nebolo? 

Na takej som nebol. 

A boli...? Máte vedomosť, že by také dačo bolo? 

Neviem, či také dačo bolo. 

Nevedeli ste, hm. A videli ste nejaké zapečatené byty? 

Áno, to sa... za každým, keď niekoho odniesli alebo zobrali preč, tak zapečatili byt. Až do doby, kým 
neprišli dražobní úradníci.  

A čím to bolo zapečatené? 

Páskou, bielou páskou a s razítkami.  

Nejaké úradné razítka tam na tom boli? 

Áno. 

Áno? Vy ste spomínali vlastne, židia sa museli tuto z centra vysťahovať... 

Áno, museli... 

Preč, hej? 

Museli sa odsťahovať z centra, z Hlavnej ulice. 

To bolo v ktorom roku asi zhruba? 

No v štyridsiatom roku určite. Už museli, mesto už bolo prázdne a tie domy po židoch, to všetko boli 
dané do rúk iným ľudom.  

Hm. Kto to prebral? 

Tak všelijakí. Jednak tí, čo arizovali obchody, ktorí preberali obchody, alebo dokonca arizovali aj 
domy a tak, no. Miestni občania, ktorí mali kontakty na... stranícke... tieto skupiny, Hlinkova ľudová 
strana, gardisti a spol.  
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Hm. Viete nám povedať aj nejaké konkrétne príklady, židovské obchody, ktoré potom prebral 
alebo arizoval niekto iný? 

No tých prípadov je strašne veľa v Prešove. Jednak obchody, jednak podniky, jednak výrobné 
podniky. No a potom samozrejmá vec, aj domy prechádzali na rôznych tých členov alebo 
funkcionárov a podobne... 

Hm. A vy z detstva, čo si také konkrétne pamätáte, čo vám tak utkvelo v pamäti, z toho obdobia, 
že... aká zmena vás tak...? 

No tých zmien bolo strašne veľa v Prešove, tak napríklad drevosklad na ulici, teraz už za budovou 
terajšieho obvodného úradu, tam bol veľký drevosklad, to prevzal nejaký pán Bombík v Prešove. 
Obchodný dom Gero tiež prevzala jedna pani, ktorá tam mala byť správkyňou, pán Gero už medzitým 
bol odsťahovaný preč... 

Hm. 

Z Prešova, no... Nie všetky tieto arizácie dopadli dobre, pretože potom prišlo bombardovanie a mnohé 
tie budovy a vrátane Gero, obchodného domu, bolo zbombardované. Takže nič z toho nemali.  

A tá rodina, tí Bruhlovci, oni kde predtým žili, tiež tu v centre? 

Oni žili v centre, po roku... som bádal, že v roku tisícdeväťstodvadsaťjeden pri sčítaní ľudí v Prešove 
neboli prítomní v Prešove.  

Hm.  

Potom sa nejakým spôsobom dostali do Prešova a žili na Hlavnej ulici, potom sa presťahovali na tú 
Kováčsku a z Kováčskej... 

Hm... 

K nám na Jána Bottu... 

A odsťahovali sa z tej Hlavnej vtedy, keď teda vysťahovávali...? 

Áno, ľudí... 

Židov...? 

Sami museli opustiť Hlavnú ulicu.  

Hm.  

To už vtedy museli nosiť aj tie Dávidove hviezdy. 

Hm. 

Na ľavej strane. 

Kde na ľavej strane? 

Na poprsí takto. 
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Aha. 

Tu mali hviezdu. 

Na šatách? 

Mali našitú, desať centimetrov, to bolo určené nejakým zákonom.  

Hm. Akej farby boli? 

Žltá. 

Žltá. Takže chodili tak... 

Prv nosili žlté pásky, a potom nariadili im hviezdy nosiť. 

Aha. 

Takže aj... bolo jasné, že o koho sa jedná.  

A pán Bruhl v tom období ešte učil, áno? 

Učil, áno, a do školy chodil s hviezdou, na kabáte. 

Aj tie deti židovské, ktoré ste stretávali vonku chodili s hviezdami? 

Zo začiatku nie, ale potom na záver už museli nosiť hviezdy.  

Hm.  

Už ako prišiel štyridsiaty tretí rok, už určite aj deti chodili s hviezdami.  

A v tých židovských obchodoch... ste hovorili teraz, že museli sa odsťahovať, opustiť tie 
obchody... tí majitelia už tam nemohli ani...? 

Nemohli tam vôbec nič. 

Nemohli tam ani spravovať si tie svoje obchody? 

Nič nemohli, nie. 

Hm. 

Oni ich tam zamestnávali dajme tomu ešte jeden, dva mesiace, z dôvodu, že tam boli ako majitelia, 
ale všetky dohody a tak ďalej dopadli veľmi zle.  

Hm. Dohody medzi kým? 

Medzi arizátorom a bývalým vlastníkom. 

A čo to znamená, že dopadli zle? 

No dohoda bola asi v tom smere, že on ho tam bude ešte zamestnávať určitý čas a tak ďalej, ale tie sa 
nedodržali. Čím skôr sa snažili dať preč vlastníka.  

Aj ste vy vtedy poznali nejaký takýto konkrétny prípad niekoho...? 

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



Tak my sme, my sme chodili do školy a to sme chodili nakupovať do Sterhovo... Sterhovo... nie 
Sterhovo kníhkupectvo, ale Sterhovo papiernictvo v Prešove, no a od určitého času tam už bol nápis 
„Šmigalovo papiernictvo,“ rodina Šmigalových v Prešove ich arizovala. No a tam prakticky už potom 
oni tam nemali čo robiť. 

Takže už ani toho majiteľa ste tam potom nestretli? 

Nie, nie.  

Hm. Spomínali ste Hlinkovú gardu. 

Áno.  

Že teda chodili v tých uniformách, chodili na verejnosti tu po uliciach v Prešove, v uniformách? 

Oni vtedy, keď mali... keď hliadkovali, tak oni v uniformách. 

Hliadkovali akým spôsobom alebo prečo? 

Hliadkovali po meste ako mestská hliadka, pretože v štyridsiatom roku, tisícdeväťstoštyridsať, 
prestal... prestalo v meste... byť ako mestská polícia. To boli asi štyria, či piati členovia polície, oni 
ešte potom asi rok, dva robili ako mestských policajtov, ale zaoberali  nie tou poriadkovou činnosťou 
po meste, ale už len tak dožívali. 

Hm. 

Pre zaujímavosť, v roku tisícdeväťstoštyridsať sa v Prešove poslednýkrát bubnovalo. Nebol rozhlas... 

Aha.  

No takže... 

Bol mestský bubeník? 

Mestský bubeník bol, volal sa Fedorčák... 

Hm.  

A žil na našej ulici, takže za to vieme... a on mal na starosti bubnovanie a vyhlasovanie správ. Na 
niekoľkých miestach v Prešove.  

Hm. A tí gardisti pri tom hliadkovaní, vy ste ich videli, hej, keď...? 

Hej, oni chodili po meste. 

Hm. Spomínate si na nejaké také konkrétne príklady, ako sa správali k ľuďom dajme tomu? 

Ale oni to snáď robili tak z povinnosti väčšinou. Že organizácia im dala príkaz hliadkovať po meste, 
tak hliadkovali. 

Hm.  

Oni nejaké zásahy nerobili, pretože v meste tu mnohí ľudia vedeli o tom, že po meste sa motajú aj 
partizáni v civile, takže človek nevedel čo.  
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Hm.  

Pretože tí, čo mali partizánske skupiny v blízkosti Prešova, tí mali prieskum Prešova urobený 
perfektne.  

Hm. Ale to bolo asi až potom neskôr, nie? 

V štyridsiatom treťom roku to bolo. Koniec štyridsaťtri, začiatok štyridsaťštyri.  

Hm, hm. A garda kedy vznikla v Prešove, spomínate si? 

Garda vznikla v Prešove asi v tridsiatom deviatom roku.  

Hm. A medzi tým a tým štyridsiatym tretím rokom bolo vidno prítomnosť gardistov tu v meste? 

No napríklad, napríklad v roku tisícdeväťstoštyridsaťštyri, sedemnásteho decembra, prišli gardista... 
dvaja gardisti a jeden, či dvaja nemeckí vojaci, pre sudcu okresného súdu v Prešove, doktora Greša. 

Hm. 

Na byt, chceli ho zatknúť, no a on vyskočil oknom do záhrady, dozadu a utekal cez záhrady tam 
k rodine Fazekašovcov, no a nemecký vojak vystrelil na neho a zabil ho. Takže boli v akcii... to bolo 
v roku štyridsaťštyri, pred Vianocami. To bol veľký pogrom na komunistov a na nepriateľov Ríše.  

Takže tento doktor Grešo bol označený ako nepriateľ Ríše, alebo bol komunista? 

Nie, nie, ja neviem. Komunista asi nebol.  

Hm.  

Nebol. Jednoducho bol asi udaný, na neho dané a prišli pre neho.  

Hm. A vy ste... vy ste videli túto akciu? 

Nevideli sme tú akciu, ale asi o hodinu sme tam boli na tom mieste, kde sa to stalo, no a tam 
z rozprávaní tých ľudí vieme všetko, čo sa tam udialo.  

Hm.  

Pretože to od nás bolo vo vzdialenosti asi päťsto metrov od nášho domu.  

Aha, aj ste počuli streľbu? 

Nie, to bol jediný výstrel, tým jediným výstrelom ho zabil.  

Hm. A tesne po vzniku Slovenského štátu, bolo vidno prítomnosť gardistov na verejnosti? 
V Prešove? 

Ani nie, ani nie, to skôr na nejakých tých parádach, keď mali nejaké zhromaždenie a pod., tak sa 
vytiahli do uniforiem, a takto... 

Hm. 

Pri akých príležitostiach mali zhromaždenia? 
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Tak všelijaké mali... oslavovanie narodenín Hitlera, alebo vznik Slovenského štátu a podobné akcie, 
tak... 

Spomínate si na nejakú takú konkrétnu situáciu, čo sa tam dialo, ako to vyzeralo? 

No to ani nie, my sme na také veci nechodili.  

Hm.  

Tam, kde sa jednalo o politiku, tak ma to nezaujímalo. Ani mojich rodičov. Pretože spočiatku 
Slovenského štátu museli vstúpiť do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany všetci, úradníci a tak ďalej 
a tak ďalej, no a potom prišlo nariadenie Ministerstva vnútra, že štátni zamestnanci nesmú byť členmi 
politických organizácií.  

Hm.  

Takže museli všetci okamžite vystúpiť.  

No a okrem gardistov bola ešte takzvaná domobrana, ktorá... ktorá mala chodiť cvičiť ako ochrana 
štátu, ale z toho nič nebolo, pretože to skoro každý ignoroval. To ešte po dedinách tam boli všelijaké 
také cvičenia chlapov po obede v nedeľu, pochodovať a tak ďalej, ale to nemalo nijaký význam.  

A kto túto domobranu organizoval? 

Zasa garda alebo Hlinková slovenská ľudová strana. Tieto robili také organizácie.  

Oni nejako vyzývali ľudí, aby išli na nejaké branné cvičenie alebo...? 

Konkrétne som bol na dedine jednej a tam v nedeľu bolo vyhlásené, že všetci muži do toľko a toľko 
rokov majú sa dostaviť na cvičenie. No tak išli cvičiť, pochodovali cez dedinu hore, dole, vrátili sa 
naspäť, rozišli sa a išli do krčmy.  

Kto... kto s nimi pochodoval, gardisti? 

Nie, to len miestny veliteľ, lebo na dedine boli tieto organizácie, no a tam bol veliteľ a ten to mal na 
starosti zorganizovať.   

Veliteľ gardy? 

Hej. 

Hm.  

Ale to skôr na smiech bolo, nie na vážne. 

A to kde ste videli, na akej dedine? 

Konkrétne v Červenici pri Prešove. Tam som bol na prázdninách a... 

Hm.  

Som mal možnosť to sledovať. 

A tu v Prešove ste videli tiež nejaké také cvičenie? 
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Tu nie, v Prešove nie.  

Alebo nejakú výzvu teda, že ľudia by sa mali...? 

Tak my sme na tie plagáty, ako sa hovorí, nepozerali. 

A nejakých gardistov prešovských ste poznali osobne? 

Tak asi dvoch či troch, takých, čo behali po meste a tak, ale o tom, čo robili, to som... ako študenti 
sme sa nezaujímali.  

Hm. Aj si spomínate na mená? 

Hej, to bol Zavadinka, Ťukot a tak ďalej. 

Videli ste niekedy nejaké zatýkanie alebo niečo také? 

Nie, nie, v Prešove som nevidel.  

Hm. Vy ste nám minule spomínali, že... pri tých súpisoch, pri tých sústredeniach, že keď 
niektorí, ktorí teda tam mali prísť, že sa nedostavili, že potom pre nich prišla hliadka? 

Áno. 

Je to tak? 

No nie hliadka. Prišiel jeden policajt alebo gardista, prišiel ho vyzvať alebo zisťovať, prečo neprišiel 
a tak. Hlavne sa im jednalo o to, aby mali evidenciu, či sa nestratili z evidencie.  

Hm. A vy ste videli takto, že by boli niekoho prišli...? 

Suseda, raz tam prišli toho Bergera zháňať, no tak..., ale čo tam bolo, to viete, my sme sa ako susedia  
o také veci nezaujímali.  

A kto pre nich prišiel? 

Buď gardista alebo policajt. Lebo v Prešove bolo vtedy žandárstvo, to bola jedna vec... 

Hm.  

Zložka... druhá bola polícia a tretia zložka bola mestská polícia. No... tí mestskí policajti sa s tým 
nezaoberali, no... Jedine tá riadna polícia alebo žandári. No a časom žandári takisto skončili, tak už 
potom ostala len polícia a gardisti.  

Hm. Okrem toho... takých tých násilností, ktoré tie deti, tí vaši spolužiaci robili tým židovským 
deťom, keď sa s nimi stretávali po ceste do školy, zo školy, spomínate si, že by ste boli ešte 
niekedy svedkom nejakých takých násilností vonku, niekde na nejakých verejných priestoroch? 
Nejakých takých vystúpení protižidovských dajme tomu? 

Na verejných priestoroch židia nemali prístup, do verejných priestorov, a po zatmení nestretli sme 
nijakého žida. To všetko sedelo doma, čakalo na svoj osud.  

Čo by sa bolo stalo, keby boli vstúpili do nejakého verejného priestoru? 
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To by určite ich boli vyniesli vonku alebo vyviedli vonku. To oni mali zakázané aj do niektorých 
kaviarní ísť, do niektorých... návštevy kultúrnych podnikov mali určené, v ktorom čase môžu chodiť 
a podobné veci.  

Hm.   

Takže v tom doklade, čo som vám ukazoval, je tam uvedené, čo všetko bolo určené, čo všetko sa má 
v meste urobiť a tak ďalej proti židom.  

Hm.  

Vtedy tam bolo presne stanovené hranice, pokiaľ môžu ísť, pokiaľ nemôžu ísť, kde majú vstúpiť, kde 
nemajú vstúpiť. Takže tak to bolo presne stanovené. 

Hm. A ako o tom vedeli, že kam môžu, kam nemôžu ísť, čo môžu a čo nemôžu robiť? 

To mali v zákone všeobecne uvedené, v tom zákone, ktorý bol vydaný a potom každé mesto si 
rozpisovalo ten zákon, alebo tie gardistické organizácie určovali, alebo zasadnutie mesta určovalo, čo 
mohli robiť.  

A tu konkrétne v Prešove, ako vedeli, do ktorej kaviarne nesmú vstúpiť? 

No tak to bolo určené tým... tým rozhodnutím. 

Tam to bolo, v tom rozpise? 

Bolo tam v rozpise uvedené. 

Hm, hm.  

Ale oni to prakticky dodržovali tak, že vôbec nechodili. To začiatkom, vznikom Slovenského štátu 
tieto veci všetky skončili.  

Hm. 

Pre židov.  

Takže tí vaši Bruhlovci oni tak väčšinou sa len doma zdržovali? 

Sedeli doma, nikde nechodili. 

A s inými židovskými rodinami sa nestretávali? 

Neviem, či chodili do synagógy, či fungovalo alebo nefungovalo, ale mám taký dojem, že sem tam sa 
niekde mimo bytu stretli možno, ale za nimi nikto nechodil. 

Hm.  

Ono bolo aj to zvláštne, že ostatných v Prešove židov riešili a oni potom až na samom konci museli 
ísť z Prešova, že sme to nevedeli pochopiť prečo, prečo museli, prečo neboli riešení v prvej časti, hej. 
Pretože to bolo určité prekvapenie, a my to nevedeli vysvetliť ani pán Lauda, ktorý tu v Prešove bol, 
som sa raz na to pýtal, tak hovoril, že to tiež nevie pochopiť.  

Pán Lauda je kto? 
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Lauda, tu... bol... dakedy obchodník bol, ale potom pracoval aj tu v synagóge v múzeu.  

On je židovského pôvodu? 

Áno, áno.  

Tak ste sa s ním o tom rozprávali? 

Tak ja som ho poznal dlhé roky. Však prv som k nemu chodil nakupovať ako žiačik, tak sme sa 
poznali.  

On mal aký obchod? 

Papiernictvo. 

Papiernictvo... vy ste hodne do tých papiernictiev chodievali.  

Hej, no však ako študent som musel.  

Spomínate si aj na nejaké ďalšie židovské obchody z toho obdobia? 

Tak židovských obchodov bolo strašne veľa, strašne veľa v Prešove, oni totiž židia prišli do Prešova 
až po roku tisícdeväťsto pretože predtým nemali vstup do mesta, až keď prišiel do mesta prvý žid, 
ktorý postavil tú fontánu prešovskú, tak potom postupne prichádzali židia z okolitých obcí do 
Prešova.  

Hm. 

Však som vám tam dal zoznam všetkých tých príslušníkov židovského národa, ktorí boli rozmiestení 
po obciach okolo Prešova.  

A také konkrétne obchody, do ktorých ste vy ako chlapec chodievali? 

No... 

Pamätáte si? 

No tak... 

Ste nám len tie dve papiernictva menovali teraz... 

No tak to by som sa musel pozrieť do svojich papierov a potom by som vám to mohol povedať.  

Nič vám také už nevyskakuje tak v pamäti, momentálne... 

To už tak viete, tých obchodov bolo veľa v Prešove, tak... 

Bolo hodne, hm. A boli v tom období aj nejaké nežidovské obchody tu? 

Nebolo ich veľa, ale boli. Boli... Zborovský a spol. Potom... no veľa bolo tých obchodov, aj takých... 

Hm.  

Väčšinou cukrárenské predajne a také... 
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Hm. Ale čo si vy spomínate, tak prevažovali tie židovské obchody? 

Prevažovali židovské obchody v Prešove.  

Hm.  

Však v tom čase bolo v Prešove okolo päť tisíc židov, takže... 

Takže to... 

Väčšinou boli zamestnaní ako obchodníci, právnici, niektorí mali na starosti benzínové čerpadlá, no 
ťažko povedať... 

Hm. To ale potom sa tvár toho mesta celkom dosť aj zmenila, keď teda židia boli odtiaľto 
odsunutí.  

Áno, odsunutí, vtedy sa to veľmi zmenilo. Treba povedať, že počas Slovenského štátu, nie len 
v Prešove, ale myslím na Slovensku... 

Hm... 

Myslím na Slovensku bolo aj dobré zásobovanie, aj výstavba tu išla, tak... bol postavený justičný 
palác, veľká pošta, banka, trať Prešov – Strážske... 

Musíme si urobiť pauzičku, pretože musíme vymeniť kazetu v kamere. 

Dobre, dobre, rozumiem.  
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