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My sme si teraz urobili takú krátku prestávočku, aby sme vymenili kazetu v kamere a tiež som 
sa poradila tuto s kolegyňou a s kolegom o možno nejakých doplňujúcich otázkach, ktoré... 

Áno.   

By sme vám chceli položiť. Chcela som sa opýtať, vy ste videl tie transporty vlakové, ako 
prechádzajú... 

Prešovom. 

Prešovom... A vraveli ste teda, že vlaky nezastavovali. Videli ste niekedy nejaké deportácie, že 
by boli zhromažďovali, okrem teda tých súpisov, že by teda zhromaždili židov, alebo na stanici 
alebo niečo takéto? 

Nie, nie, to som nevidel. 

Hm. 

V Prešove som nevidel.  

Ešte som sa chcela spýtať na tú aukciu, ktorú... židovského majetku, vy ste vraveli, že... 

Formou dražby. 

Že ten... teda dražba... že od tých vašich susedov, od tých Mayerovcov, ten Zoltán bol nejako 
proste jeden z tých organizátorov? 

Jeden z organizátorov, z exekútorov. 

Z exekútorov, aha. 

Áno.  

A on tam bol vtedy prítomný na tej dražbe, ktorú vy ste videli? 

Áno, on bol tam na tej dražbe prítomný a chodil aj na ostatné dražby po Prešove.  

Hm.  

No po Druhej sveto... po oslobodení mesta on odišiel z Prešova do Bobrovca pri Liptovskom 
Mikuláši... 

Hm. 

A tam... posledne som ho videl v Prahe, ako ide... lebo išiel do Alžíru, išiel do Alžíru, keď sme sa 
stretli, a potom som počul, že asi o tri, štyri roky zomrel.  
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Hm.  

To bolo v sedemdesiatom šiestom roku.  

A potom on sa už potom po vojne nevrátil do Prešova? 

Nie, nie, nevrátil sa. 

A z akého dôvodu odišiel? 

No pravdepodobne obavou pred následkami.  

Hm.  

Boli ľudové súdy potom a tak ďalej, tak sa stratil. 

Tak sa radšej rozhodol... 

Hej. 

Že odíde... 

Hej.  

A z gardistov prešovských, po vojne, teda hovoríte že boli tie ľudové súdy a takéto veci sa diali, 
bol niekto z nich nejako odsúdený alebo potrestaný? 

Boli, boli, boli, boli, dokonca bol jeden prípad trest smrti, bol vykonaný v Prešove. Za udavačstvo... 

Hm. 

Jedného... priviedol gardistov za jedným členom komunistickej strany, no a toho zatkli a odviezli 
a ten sa už nevrátil. A potom toho udavača v Prešove odsúdili na trest smrti. Myslím, že sa volal 
Nahajčuk. 

Nahajčuk? 

Ten... odsúdený... tu ho popravili v prešovskej väznici. 

Toto ste od otca vedeli? 

Nie, to od otca viem, ale viem, že bol... však to bolo všeobecne v novinách napísané.  

Áno. A z tých židovských obyvateľov Prešova, obchodníkov dajme tomu, vrátil sa niekto 
naspať? 

Vrátili sa niektorí. Niektorí sa vrátili z koncentráku a niektorí sa vrátili z úkrytov. 

Hm. 

Najprv prišli tí, ktorí boli v úkrytoch a potom tí ostatní.  

Aj si pamätáte nejaké konkrétne mená, kto sa vrátil? 
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No tak to by som sa musel spomenúť, bolo ich... kto sa vrátil? Bolo ich, v prvých dňoch asi desať, 
pätnásť a potom prichádzali ďalší. Aj niektorí obchodníci sa vrátili,  Weinberger, čo si pamätám... 
Musel by som sa pozrieť do tých spomienok, ale dám vám ich k dispozícii potom.  

Hej. Pán Weinberger mal aký obchod? 

Predajňu textilu. 

A on potom obnovil ten svoj obchod po vojne? 

Áno, áno, obnovil a dokonca pracoval v štátnom obchode ešte.  

Hm.  

No... Klein... 

Bolo viacero takých obchodoch, čo tí židovskí majitelia obnovili po vojne, to svoje...? 

Po vojne boli ako súkromníci a po štyridsiatom ôsmom, po znárodnení, prešli do štátneho obchodu. 

Aha.  

Tak ostali ako pracovať v tom obchode.  

Tak odhadom zhruba koľko ich mohlo byť? 

No tak v Prešove ich bolo najmenej pätnásť, ktorí sa vrátili. 

Takže dostali naspäť vlastne tie svoje majetky? 

No tak... asi sa dostali k svojim majetkom. 

Hm.  

Pravdepodobne vtedy bola nejaká akcia vrátenia majetkov a... 

Hm, hm. 

Tak sa dostali k svojim majetkom.  

A ako si vy na to spomínate, aká tu bola atmosféra, ako ich ľudia prijali? 

Ľudia ich prijali tak, že tí, čo ich podporovali aj v čase Druhej... toho Slovenského štátu, alebo ktorí 
s nimi sympatizovali, tí ich prijali, myslím, že väčšina radi. A tí, čo im mali dačo vrátiť, tak tí, ako sa 
hovorí, keď niekomu niečo ukradli alebo vzali, tak potom ťažko bolo vrátiť. Alebo keď bolo čo ešte 
vrátiť.  

Hm. Ste vraveli, že teda niektorí prišli z koncentráku, niektorí prišli z tých úkrytov. 

Áno. 

Vy ste sa o tom ako dozvedeli, že ktorí boli kde, či boli v úkrytoch alebo v koncentrákoch? 
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No to ste na prvý pohľad videli. Na prvý pohľad ste na nich videli, kto bol... kto trpel v koncentráku 
a kto netrpel. Tí, čo boli po... ukrývaní po dedinách, tak tí mali inú tvár a iné postavy, ako tí, čo prišli 
utrápení z koncentráku. 

Hm. A vedeli ste v tom čase, počas Slovenského štátu, že niektorí sa skrývajú? Niekde? 

To sa vedelo, aj na dedinách sa vedelo, to pribudli členovia rodiny a tak ďalej. To prišiel na dedinu, 
obliekol tamojší kroj, no a ľudia v dedine držali spolu, takže s tým neboli problémy nejaké.  

Hm. Aj viete o nejakom takom konkrétnom prípade? 

No tak konkrétne som sa nezaujímal, ale boli také prípady.  

A mali ste vtedy už o tom tú vedomosť, že sa niektorí ukrývajú po dedinách? Či kedy ste sa 
o tom dozvedeli? 

Tak to sme sa dozvedeli, že existuje taká možnosť, aj sme im ponúkali, aj Bruhlovcom sme 
ponúkali... 

Hm. 

Dobrý úkryt... 

Hej. 

V mlyne v jednom, ktorý bol vzdialený od obce asi päťsto metrov, takže tam... a blízko les... Alebo 
dedina, ktorá končí, ďalej už nejde cesta, no dalo sa to... A tí dedinčana spolu veľmi dobre držali, 
takže neboli s tým nejaké...  

A tu v Prešove v meste, ukrýval sa niekto, priamo v Prešove v meste? 

Možno sa aj ukrývali, možno bola aj taká možnosť, že sa ukrývali, to boli... v tom meste sú pivnice 
trojposchodové do zeme... 

Hm. 

Čiže pivnica, pod ňou ďalšia pivnica a pod ňou ešte tretia pivnica. No... 

Takže je možné, že... 

Je možné, hlavne v tej časti okolo Kalvárie. 

Hm... konkrétny príklad asi...? 

Neviem také.  

Z tých židovských obyvateľov, obchodníkov dajme tomu, ktorí sa vrátili, mali ste možnosť sa 
s niekým z nich rozprávať? Po vojne, po oslobodení? 

Tak oni o svojich osudoch nerozprávali. Tak poznal som, jednak toho Lauda a potom ešte jedného 
tuna z múzea, čo robil donedávna, zomrel...  

Hm.  
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Takže s nimi som sa rozprával, nie o otázkach, kde boli, čo boli, pretože oni o tom za prvé nechceli 
rozprávať a nemali záujem o tom rozprávať.  

Hm. Takže táto téma nejako...? 

Bola tabu. 

Bola tabu... a u vás doma v rodine, rozprávali ste sa o týchto veciach? 

No isteže, však už sme dospievali v tom čase, tak už som začal chodiť do gymnázia po vojne, tak sa 
o tom rozprávalo.  

Hm. A potom po oslobodení, dajme tomu s vašimi rovesníkmi, už ste teda boli starší, dospelejší, 
prišla niekedy táto téma na reč, čo sa dialo počas Slovenského štátu, aký osud stihol židovských 
obyvateľov Prešova, alebo možno aj nejakých vašich známych, ktorých ste poznali? 

Tak jednak je treba povedať, že po vojne, do roku štyridsaťsedem, sa rozprávalo o tom dosť rozsiahle, 
debaty, potom boli aj články v novinách a podobné veci a po štyridsiatom ôsmom sa to už trošku 
upravilo, takže potom bol už iný systém. 

A potom neskôr, v tom neskoršom období? 

V tom neskoršom období to sa už pomaly zabúdalo. Veľa ľudí odišlo z Prešova... 

Hm.  

Málo ľudí sa vrátilo, z tých, čo odišli vtedy, za Slovenského štátu. Takže len sporadicky, keď sa 
človek niekedy s niekým stretol.  

Hm. Žijú tu ešte nejakí potomkovia tých... 

To neviem.  

Ktorí sa vrátili... z tých obchodníkov dajme tomu? 

To neviem.  

To neviete, nie ste s niekým v kontakte alebo...? 

Nie, nie. 

Hm. Je ešte niečo také..., čo zatiaľ sme sa nerozprávali alebo čo vám teraz možno prišlo na 
myseľ, nejaká spomienka, týkajúca sa tejto témy z tohto obdobia, o ktorom sa bavíme? Čo by 
ste nám chceli povedať a zatiaľ sme nehovorili ešte? 

Viete, to je taká téma, to by som vám rozprával, čo je napísané v knihách a to nechcete. Vám treba 
osobné spomienky.  

Chceme presne vaše osobné spomienky, lebo to je to najcennejšie... 

Hej. Lebo hovoriť o tom, čo je v knihách, to nemá význam, pretože to čo už bolo napísané, často 
prekrútené, ale to bolo napísané.  
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Áno. Presne, nás zaujíma to, ako si vy na to obdobie spomínate, čo ste vy zažili, čo ste videli na 
vlastné oči, to je to hodnotné pre tento nás projekt.  

Tak môžem vám povedať iba jednu vec, že po oslobodení vznikla v Prešove nejaká mládežnícka 
organizácia, ktorí... bolo ich asi pätnásť tých mladých ľudí, ktorí mali... židovská organizácia... 

Hm.  

Mali, dobre si pamätám, mali nejaké zelené odznačiky... Ale to väčšinou robili kultúrnu činnosť.  

Hm.   

Snažili sa obnoviť niečo, čo sa stratilo počas vojny a podobne. Ale to už asi noví historici vám 
povedia presnejšie, čo sa stalo.  

A vy ste s nimi boli nejako v kontakte, alebo ako ste o nich vedeli...? 

Nie, to som videl len, že chodia po meste v skupinkách tí ľudia.  

Aha. 

Niečo podobné mali znak, ako potom neskoršie malo esperanto znak. Tak taký znak mali nejaký.  

Hm, hm. Hm... 

Zelený, si dobre pamätám.  

Mne teraz vyskočila jedna otázka, ako sa rozprávame o tých mládežníckych organizáciách.... 

Áno.  

Lebo na niektorých miestach nám spomínali Hlinkovú mládež.  

Bola tu v Prešove Hlinková mládež? 

Hlinková mládež bola taká, aká bola. Na školách bola Hlinková mládež, niektorých tých 
funkcionárov deti chodili v tých... v uniforme Hlinkovej mládeže... 

Hm.  

Aké mali uniformy? 

No keď si dobre pamätám, asi nejaké zelenkavé nohavice, nejaký... nejaké... nejaké kaki košele mali, 
šatky mali hnedé alebo aké mali, niečo podobné, ako niekedy skauti mali.  

Hm.  

No mali opasok, čiapku, zelenú čiapku, keď si dobre pamätám, no a títo sa... no a odznak, to mali na 
opasku. Ale to v jednej triede... niekde mám aj fotku, ako to vyzeralo, pretože jeden žiak zo školy, 
v triede, jediný nosil uniformu, takže asi takto vyzerá hlinková mládež.  

To bol váš spolužiak? 

Jeden spolužiak. 

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



Ale on chodil do školy v tej uniforme? 

Do školy, aj v uniforme chodil do školy... 

Hm.  

Tak my sme sa nad tým pousmiali, hej.  

Takže vy ste nikdy nebol členom niečoho takého? 

Nie. 

A čo ten váš spolužiak, ako sa správal? 

No normálne, to bol jedného dôstojníka slovenského syn... 

Vojaka? 

Vojaka syn, hej, za Slovenského štátu, dajaký Baláž sa volal.  

Hm. 

Keď sa dobre pamätám. No a keď budem mať čas, tak vám potom tú fotku prefotím a vám ju pošlem, 
aby ste videli, ako vyzerá v škole. Päťdesiat žiakov a jeden... 

Jeden v uniforme? 

Jeden v uniforme. 

Ešte mi napadla otázka – ste spomínali, že na tých vlakoch, ktoré ste videli, na tých 
transportoch, že boli nemeckí vojaci... 

Áno.  

Boli tu v Prešove Nemci? 

Boli. 

Bola tu posádka? 

Bola tu posádka. 

Hm.  

Boli tu hlavná... hlavný telefónny uzol bol v Prešove. Jednak tu bol Poštový palác, ktorý bol 
poškodený počas Slovenského národného povstania... 

Hm. 

Prepadli ho Nemci, keď odzbrojovali slovenskú armádu, tak tam porozbíjali niečo, potom sa to 
obnovilo. A za poštou tam jeden dom postavený bol zbombardovaný, tam bol hlavný nemecký 
telefónny uzol, pretože pokiaľ viete, v novembri  tisícdeväťstoštyridsaťštyri... 

Pardon. 
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V novembri tisícdeväťstoštyridsaťštyri... došiel front od Baltiku cez... cez Poľsko, Slovensko až do 
Rumunska, a front stál na tejto línii až do dvanásteho januára tisícdeväťsto... až do januára 
tisícdeväťstoštyridsaťpäť, kedy vznikla Viselsko... Viselsko – Odranská táto ofenzíva, no a dovtedy tu 
boli hlavné štáby frontu... 

Hm.  

Ten hlavný štáb frontu bol na Solivare, a v meste bola tá telekomunikačná ústredňa. Takže odtiaľ 
viedli káble smerom k frontu a smerom na západ. 

Hm. Hm. 

No a potom tu boli ďalšie organizácie v Prešove, vojenské... 

Takže Prešov bol také dôležité centrum vtedy vlastne, hej? 

Dôležité centrum, bolo tu aj veľvyslanectvo nemecké v Prešove. 

Tu priamo v Prešove? 

Áno.  

Hm.  

Však po skončená vám môžem ukázať presne jeho adresu, mená a tak ďalej. 

A vy ste videli prítomnosť nemeckých vojakov aj na uliciach v Prešove? 

Áno, áno.  

Keď ste... 

Áno, chodili, chodili.  

Chodili v uniformách? 

Áno, však mali tu väznicu SS.  

Aha.  

Stará väznica v roku štyridsaťtri v Prešove prestala existovať, civilná sa presťahovala do nových 
priestorov, do Justičného paláca... 

To bola tá, kde váš otec pracoval, áno? 

Áno.  

Aha. 

A tá stará väznica, tú prevzali títo esesáci a tu mali svoju väznicu. 

Hm, hm. No a ako sa tí Nemci správali takto v bežnom živote? 

Vôbec... 
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Na verejnosti? 

Ako, keby ich nebolo. Ľudia si ich nevšímali tak... 

Hm. 

Okrem tých, ktorí pracovali a spolupracovali s nimi.  

Hm. 

Lebo to bola... boli aj nemecké organizácie politické, Nemcov, ktorí žili v Prešove. 

Hm.  

Mali svoju organizáciu, takže... 

To boli tí karpatskí Nemci? 

To neboli karpatskí Nemci, to boli Nemci, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti, Slováci hlásiaci sa 
k nemeckej národnosti. 

Hm. 

No a oni mali... ale to všetko raz mali jeden zjazd na štadióne futbalovom a to bola celá ich činnosť.  

Ako sa volala tá organizácia? 

Potom vám poviem, lebo teraz nemám k dispozícii. 

Teraz vám nepríde na myseľ, hej? 

Hitlerjugend mal stanovisko na Cemjate pri Prešove. Tam boli mladí chlapci... 

Hm. 

Ale my sme tam chodili, lebo tam je minerálna voda v kúpeľoch, takže sme tam chodili na vodu, ale 
my sme s nimi neprichádzali do styku.  

A tu do Prešova nechodili Hitlerjugend? 

Chodili, chodili. 

Chodili? 

Chodili, hej, však to je sedem kilometrov, tak... 

Hm.  

No však ako začali... ako sa zintenzívnila partizánska činnosť, tak ich odtiaľ zobrali preč.  

A ako ste vedeli, že je to Hitlerjugned? 

Jednak mali tabule a jednak tam bola tabuľa takisto umiestená na kúpeľoch.  

Čo tam bolo na tej tabuli? 
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Hitlerjugend, nič iné. 

Ako oznam, že tu... 

No tabuľa, že je to ako letná škola alebo nejaké také dačo. 

Aha, aha. A oni tiež chodili v nejakých uniformách? 

Oni chodili v uniformách a ako miesto zbraní nosili palice také dlhé.  

Hm. 

Toto si pamätám.  

A ako... pamätáte si, ako vyzerali tie uniformy? 

No... hnedo... hnedé košele, to boli určite, nohavice myslím čierne alebo tmavo zelené. 

Hm. 

No a iná ozdoba... a tak ďalej... 

Ako sa správali? 

Oni neprichádzali do styku s občanmi, oni... 

Nie? 

Oni ich veľmi tí ich velitelia vôbec nepúšťali nikam.  

Na niektorých miestach, keď sme sa rozprávali o tejto téme s ľuďmi, tak nám spomínali aj isté 
také pesničky z toho obdobia, týkajúce sa Hlinkovej gardy, alebo... proste také ako kvázi 
politické piesne... 

Tak to boli, to boli... 

Pamätáte si na niečo také? 

Hej, to boli tie pochody, ktoré dávali v rozhlase, hej. 

Hm. Spomínate si, aké to boli, spomínate si na texty alebo...? 

Nie, to už... viete, do hlavy si človek, čo nechcel, to nebral. 

A v škole ste sa neučili nejaké také piesne alebo...? 

Nie, nie. 

Básne alebo niečo podobné? 

Nejaké básne sme sa neučili, to jedine, keď bola nemčina, tak ten Tagenhauf a tie pesničky nejaké 
chceli nás naučiť, ale to bolo beznádejné.  

Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor. Spomienky, ktoré ste nám teraz 
porozprávali, o ktoré ste sa s nami podelili, sú naozaj veľmi dôležité, veľmi cenné, sme veľmi 
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radi, že ste si našli čas a stretli sa s nami a podelili sa s nami o pamäti zo svojho života. A myslím 
si, že naozaj je veľmi dôležité, aby sa práve takéto veľmi konkrétne, veľmi osobné, veľmi 
špecifické a tým pádom unikátne informácie zachovali pre budúce generácie, takže my si naozaj 
veľmi ceníme tú možnosť, že práve tá vaša výpoveď bude súčasťou práce nášho múzea a že 
teda sa dostane postupne aj na nejaké vzdelávacie účely, medzi mladú generáciu a bude to 
uchované aj pre ďalšie obdobie. Ďakujeme vám veľmi pekne.  

Prosím.  
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