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Dobrý deň prajeme.  

Dobrý deň.  

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Ja sa volám Jolana Mandzáková, bývam v Košiciach na Magurskej 4, som tu ako obyvateľka 
v domove dôchodcov.  

A kedy ste sa narodili? 

Prvého prvý tisíc deväťsto tridsať jedna.  

Kde ste sa narodili? 

Vo Veľkých Kapušanoch. Tam som žila do päťdesiateho roku, vo Veľkých Kapušanoch.  

Takže ste tam vyrastali celé detstvo... 

Tam som, áno, tam som prežila celé detstvo, tam som chodila aj do základnej školy, a tam 
som sa aj vyučila za fotografku.  

Stop for second... 

... 

Dobre. Žili v Kapušanoch, tam kde vy ste vyrastali, nejakí židia, nejaké židovské 
rodiny? 

Boli, bolo tam viac rodín, a boli tam veľa takých vzdelaných ľudí, tam boli lekárnici, lekári, 
potom boli tam obchodníci, proste bolo tam veľa židovských rodín. Aj tam v blízkosti nás 
bývali, pretože my sme bývali na hlavnej ulici, a oni väčšinou tí ľudia bývali tiež okolo nás 
na tej hlavnej ulici.  

Hm. 

Takže sme sa navzájom poznali.  

Aké ešte ďalšie zamestnania si spomínate mali títo židia? V Kapušanoch? 

E... ja sa pamätám hlavne na tých, ktorí predávali a teda mali obchody potravinárske, pretože 
sme tam ako deti chodili aj nakupovať. Takže som ich poznala, ale boli tam dve rodiny 
lekárnikov a lekárov tam bolo asi traja boli lekári, potom tam bol jeden, sa pamätám, tam bol 
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jeden... jeden právnik tam bol, ktorý sa venoval aj tej svojej profesii... sa venoval... a potom si 
pamätám tam jednu rodinu, ktorí boli, mali metrový tovar, predávali textil. Asi takto, na 
týchto si pamätám.  

Hm. 

No a boli tam takí ako proste... tam bola jedna rodina, ktorí mali malé deti asi v našom veku, 
ako ja a moje sestry, takže sme sa tak s nimi, s nimi sme tam proste tam aj kamarátili. Hrávali 
spolu... 

A spomínate si aj na mená, ako sa volali tie rodiny, ktoré ste poznali? 

No ten lekár jeden sa volal Šándor, doktor Šándor, potom bol tam... toho druhého lekára 
meno si nepamätám, ale bol tam lekárnik, Strauss sa volal. A potom ten druhý sa volal 
myslím že Friedmann, sa mi zdá. A takže takto si ich asi tak pamätám. Ako proste z toho 
detstva. 

Hm. A tí majitelia toho obchodu, nespomínate si, ako sa volali? Tam, čo ste chodili 
nakupovať? 

Ten... tá jedna... ona myslím, že aj... nejako manžela si nepamätám, ale ona koľkokrát sme 
prišli do obchodu, tak bola tam... bola tam sama. A ona sa volala myslím, že Braunovi.  

Hm. 

Oni mali aj... aj deti, asi tak v mojom veku boli, tak tú jednu. A tú ďalšiu rodinu si 
nepamätám meno, kde sme chodili nakupovať.  

Hm. 

Ale tiež mali potravinársky obchod. A hovorím, že tieto obchody a tieto ľudia väčšinou 
bývali tak neďaleko nás, takže takto som ich poznala.  

A čo ste spomínali, že ste sa chodili aj ako deti hrávať, to bola ktorá rodina, to boli tí 
Braunovi, alebo nejakí iní? 

Nie, nie, to boli... to bol ten... Dratlerovi boli. To boli... štyri deti tam boli, súrodenci a tiež 
tam bývali neďaleko nás, takže sme proste boli blízko sebe, takže sme sa aj hrávali spolu ako 
deti. Boli štyria, ten najstarší syn sa volal myslím Erno, to bol chlapec, potom boli Zoli, 
chlapec, a potom boli... Šárika bola, a potom Klári.  

Hm. 

Takže to si tak pamätám, tie mená, pretože sme skoro denne boli spolu, takže tých si 
pamätám, presne aj tie krstné mená.  

Hm. Aj so sestrou ste vraveli, že ste sa tam chodili k nim hrávať. 

Áno, áno. To sme sa hrávali spolu, hej.  
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A ktorá bola taká vaša najlepšia kamarátka z týchto? 

Myslím, že to bola... lebo tá bola asi v mojom veku, tá Klára, to bola najmladšia, takže s ňou 
som. A ona potom sa aj vrátila naspäť do tých Kapušian, potom po vojne, vrátila sa naspäť, 
tam nejaký čas tam aj žila sama, a potom odišla niekde... odišla vraj do Čiech, to som sa len 
tak dopočula, tam sa vydala, takže tam žila v Čechách. Že mala aj deti potom, ale už proste 
ďalej neviem o nej nič, len viem, že sa vrátila naspäť. A údajne tí ďalší, jej sestra, aj bratia, tí 
potom odišli, keď ich z toho koncentráku sa oslobodili, tak išli potom do Izraela. Že sa 
nevrátili k nám do Kapušian.  

Hm. A táto Klári bola aj vaša spolužiačka v škole?  

E... takto, nejako veľmi si nepamätám zo školy, to len si ju pamätám z tých spoločných hier, 
viete, že sme sa schádzali ako susedky a takto, ale zo školy si ju nepamätám, že by bola so 
mnou chodila do školy. Lebo tam totiž bola takto škola, že my sme... ako voľakedy v tom 
čase, aj viac tých tried boli spoločne v jednej proste miestnosti a takto sa učili. Ale my sme 
mali proste... tie triedy boli zvlášť každá, proste podľa veku rozdelení, takže možno, že 
takýmto spôsobom sa stalo, že ja som s ňou do jednej triedy myslím že nechodila. 

Hm. Ale do školy s vami chodili aj židovské deti? 

Určite, hej. Pravdaže. Pravdaže, chodili, pretože tam bola jediná škola, tá škola, kde sme 
všetci chodili z tých Kapušian. Všetky deti sme tam chodili.  

Hm. A ako si spomínate, že čo boli také prvé nejaké náznaky, že tá situácia s tými židmi 
sa začína zhoršovať? Že už asi proste niečo sa deje na takej rovine, že už židia proste 
možno budú mať nejaký... že nejaká zmena nastane v ich živote.  

Tam, ako sa pamätám, my sme nerobili rozdiely, pretože my sme tam stále žili spolu, takže sa 
nepamätám, že by boli tam robili nejaké také... Len na jeden prípad sa pamätám z tej školy, 
keď chodil s nami jeden chlapec židovský, a on bol taký ortodoxný asi, lebo nosil aj tie 
pajšele a raz nebol v škole a učiteľka potom ďalší deň, keď potom prišiel, tak sa pýtala, že 
kde bol, že nebol v škole. Tak on hovoril, že mali sviatok, že nemohol prísť do školy, ale tá 
učiteľka bola taká... ona bola dosť taká surová, viete, tak tie vlasy si natočila na svoj prst 
a tak ťahala ho hore, viete toho chlapca za tie vlasy. Toto mi tak proste... tak nejako som... 
nejako zle sa pri tom... tak sa mi to utkvelo v pamäti, že prečo mu to toto urobila. Toto jediné 
toto si pamätám, ten prípad, že tak sa zachovala tá učiteľka voči tomu chlapcovi, že tak mu to 
proste dala... dala proste pocítiť, že... že možno, že je iný, ale tak nejako. Ale okrem toho 
nepamätám si nič také.  

A vedeli by ste si spomenúť, v ktorej triede ste boli, keď sa toto stalo? Kolkatačka ste 
boli? 

Čo ja viem, ešte som nemala ani desať rokov. Nemala som ešte ani desať rokov, že to bolo 
tak nejako... nejako... nejako... nejako skôr asi, čo ja viem, možná... možná vo štvrtej, piatej 
triede možno,  tak nejako. No tak neviem presne... si pamätám... nepamätám si presne.  
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Bolo to ešte za Československa? 

No ono to bolo tak, že u nás, my sme patrili pod Maďarsko, viete? Takže to bolo, lebo však 
to boli maďarské školy. 

Hm.  

Takže to bolo... proste tam to patrilo k Maďarsku tá časť, takže to bolo za Maďarov ešte.  

Hm. Takže Kapušany neboli súčasťou Československa? 

Nie. Nie. Až potom myslím v tridsiatom ôsmom, alebo tak nejako sa to... alebo tak nejako sa 
to proste už... ja v tom čase som bola viete decko, takže som... tieto údaje si nepamätám, ale... 
ale viem, že to proste... že to proste patrilo pod Maďarsko. 

Takže vy ste... Maďarsko... vy ste chodili do maďarskej školy? 

Áno. Áno, aj úrady boli maďarské. Hej. 

Takže aj ste sa doma rozprávali po maďarsky, v Kapušanoch sa hovorilo po 
maďarsky? 

Áno samozrejme, tam proste každý rozprával po maďarsky, lebo to patrilo pod Maďarsko.  

A v tej škole, mali ste aj nejaké židovské učiteľky, alebo učiteľa? 

Nie. Nie, nie. Nie, to len deti tam chodili. Tam deti chodili len. Ináč učitelia neboli, nie.  

Hm. Takže učitelia boli kresťanskí, hej? 

Áno, áno. Áno.  

A aké vierovyznania boli v Kapušanoch?  

Tam boli katolíci a reformovaní len . Len tie dve, pokiaľ ja sa pamätám, lebo boli aj kostoly, 
jeden bol katolícky, druhý bol reformovaný, takže to boli len tie dve.  

A židia mali v Kapušanoch aj svoju...? 

Židia samozrejme mali, pravdaže.  

Modlitebňu? 

Pravdaže mali, židovský kostol, my sme cez cestu presne bývali oproti tomu kostolu, takže 
takto si aj tie, aj tie ich zvyky, čo sa týka tých zvykov, viete, keď boli tie sviatky, tie soboty. 
Napríklad nás volali ako deti do kostola, aby sme im prišli zapáliť sviečky, pred tým, ako sa 
začali modliť, alebo napríklad prišla tam, lebo myslím, že to bol kostolník, ktorý býval hneď 
aj v tom dvore, kde bol kostol, tak vzadu bývali. A mali deti, myslím, že tam boli štyri deti 
tiež, takže nás volali tak vždycky aj do sporáka priložiť, viete? A také... Ako deti sme im 
chodili takto pomáhať po tej stránke. Čo oni nemohli robiť trebárs počas tých sviatkov, tak 
sme takto chodili ako deti.  
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Takže to vyzerá, že tie vzťahy boli celkom také... 

Áno, my sme... 

Bežne dobré medzi ľuďmi... 

My sme aj... napríklad k nám aj chodili, trebárs aj tie ženy za mamou, ako proste susedky, sa 
tam chodili, rozprávali sa, normálne sme sa chovali ako, ako trebárs s ostatnými obyvateľmi.  

Spomínate si, že by potom nastal zrazu... zrazu také obdobie, že boli nejaké obmedzenia 
pre židov, konkrétne že.... dajme tomu, na niektorých miestach nám hovorili, že 
napríklad škola sa rozdelila, že už s nimi nechodili tie židovské deti do školy. U vás 
spomínate si, že by takéto niečo bolo nastalo?  

Nepamätám sa, viete takto – myslím, že oni okrem toho, že chodili s nami do tej školy, 
obecnej takzvanej, tak oni myslím, že mali aj svoju školu, ktorú mali tam, kde bol ten kostol, 
tak asi tam niekde proste mali aj... aj tie deti, ktoré sa ešte okrem toho sa učili hebrejsky.  

Hm. 

Viete, takže oni chodili ešte, ale tam v škole... nepamätám sa tam, tam hovorím, sa len učili 
normálne s nami, ako ostatné deti.  

Hm. Nastalo také obdobie, že museli židia odrazu nosiť nejaké označenia?  

No nosili pravdaže, tie žlté hviezdy, nosili aj oni. Nosili, áno.  

Kde ich nosili, kde je mali umiestnené? 

Tu na šatách. 

Aj vaši spolužiaci, spolužiačky do školy? 

No takto, že... už nejako veľmi... mám taký dojem, viete, že už keď prišlo toto obdobie, keď 
ich začali prenasledovať, tam oni už veľmi ani do tej školy myslím že nechodili. Takže tam 
som to už potom nejako neregistrovala.  

Hm. 

Toto, viete? Ale takto po meste, keď sme ich stretávali, tak tam nosili. 

Alebo keď ste išli do nejakého židovského obchodu, tak tam tiež mali tí majitelia tie 
hviezdy?  

No tam konkrétne sa nepamätám, ale takto bežne po ulici, čo chodili, tak to sme ich 
stretávali.  

Hm, hm. 

Mali, hej. Nosili tie hviezdy.  
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A toto bolo asi v ktorom období, koľko ste mali asi rokov vtedy? 

Viete čo, no ako ich začali prenasledovať, tých židov, tak ja neviem presne, presne tie roky ja 
si nepamätám, lebo ja som bola sama decko ešte, takže tie roky si veľmi nepamätám, ale... ale 
proste v tom období, ako ich začali prenasledovať, normálne to bolo cítiť aj tam. Toto všetko.  

Hm. 

Aj medzi nimi.  

Aj sa nejako zmenila taká tá bežná atmosféra medzi ľuďmi? V tom čase? 

No ani by som nepovedala, že tam nejako, že by sa, že by sa tí bežní ľudia začali sa ich 
strániť, myslím, že ani nie. Nebolo to... nebolo to proste cítiť.  

Mohli sa židia tak verejne pohybovať, napríklad chodiť tak niekde... do takých 
verejných zariadení? Lebo niekde, na niektorých miestach nám hovorili, že mali 
zakázané chodiť napríklad do kina, alebo proste na nejakých verejných priestranstvách 
sa zdržiavať... 

No viete, to bolo malé mestečko, takže tam také nejaké, nejaké udalosti, také spoločné, alebo 
také nejako... toto neexistovalo, viete? Tam nebolo nič, nič také, takže tam proste len bežne 
na ulici, keď sa stretli, alebo tak nejako, že sa porozprávali. Ale ináč tam proste to nebolo,  
tam nemali možnosť tam sa stretávať inde.  

Hm. 

Lebo to bolo malé mestečko.  

Prípadne, že by ste si boli spomenuli na nejakú takú protižidovskú – tak ako sa hovorí – 
propagandu? Také nejaké... Niekde nám vraveli, spomínali o plagátoch, alebo že videli 
nejaké nápisy, alebo také rôzne vyslovene namierené proti židom. Nespomínate si? 

Nie, nespomínam. Nespomínam si na také niečo. Nespomínam si.  

Prípadne aj nám ľudia niekde spomínali, že také posmešné protižidovské piesne počuli 
spievať...  

Viete čo? Ja myslím, že tam u nás až tak sa to neprejavovalo. Tí ľudia neboli, teda tí 
kresťania tam, proti tým židom až natoľko. Myslím, že neboli.  

Hm.  

Neboli takto proste.... nechovali sa takto proti tým židom.  

A napríklad u vás v škole, spomínali ste tú jednu učiteľku, ktorá sa tak... 

Áno, áno.  
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Správala drsne voči tomu chlapcovi... Nespomínate si, že by možno pri nejakej 
príležitosti nejako niekto komentoval z tých vašich pedagógov, vyučujúcich, že prečo 
napríklad tí židia zrazu musia nosiť tie hviezdy? Alebo teda, že čo to vlastne znamená, 
celá tá situácia? 

Nie, nie, nie. Nič, nič také si nespomínam, že by, že by okrem, okrem toho jedného prípadu... 
nestretla som sa s ničím takým.  

Hm. 

Neviem.  

A čo sa teda dialo potom? Čo sa stalo so všetkými tými vašimi spoluobčanmi 
v Kapušanoch, týmito židovskými? 

Ono viete, tak to už potom, keď ich už začali tam zhromažďovať, lebo oni potom, keď ich... 
keď ich začali už potom tak proste už zhromažďovať, pred tým odsunom, tak sa pamätám, že 
tam v tom kostole, aj v tom dvore, kde bol ten kostol, tak tam ich privážali, tých ľudí. Prišli 
proste s takými nabalenými nejakými vecami, ktorý im proste dovolili najnutnejšie zobrať, 
tak tam ich zhromažďovali. No my sme to len tak cestou videli, viete, ako tam ich privážali, 
takže len toto si pamätám, ako decko, že som ich videla, tam ich privážali tých ľudí.  

A kde to bolo, pri akom kostole? 

To je v tom židovskom kostole. Tam oproti nás, ako my sme bývali.  

Hm. Takže vy ste bývali cez ulicu...? 

Cez ulicu len. 

Od...? 

Áno, takže sme konkrétne videli cez ulicu, že čo sa tam dialo.  

Tam bol nejaký dvor, alebo ako to tam vyzeralo? 

No tam bol, vpredu bol kostol a potom v tom dvore býval myslím, no ja ako s takým detským 
rozumom, viete, tak si to vysvetľujem, že to mohol byť taký kostolník, pretože on sa tam 
staral o tie veci v tom kostole, a potom tam bol vzadu, ešte na druhej strane býval taký, kde 
nosili tú hydinu na... na... proste zarezávať tú hydinu a toto tí dvaja viem, že tam bývali v tom 
dvore. Oni tiež mali deti asi v takom veku, ako my, takže sme sa... samozrejme, že sme sa aj 
s nimi tam tak... boli v kontakte aj s nimi.  

Hm. Takže čo presne ste videli? Tam privážali tých ľudí, privádzali ich? Alebo ako to 
vyzeralo? 

To privážali ich, tie rodiny, proste išli pre nich, asi. Potom doprevádzal vždycky jeden taký... 
taký človek, ktorý nebol ani uniformu nemal, nič proste len asi bol poverený tým, že ich mal 
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priviesť tam. Tú rodinu. Takže celé rodiny potom ich tam proste privážali do toho... do toho 
dvora.  

Takže vždy niekto s nimi išiel nejaký doprovod a tam ich doviedol do toho...? 

Áno.  

Do toho dvora? 

Áno, íno, áno.  

Tak po jednom, po jednotlivých rodinách to bolo nejako? 

Áno, áno. Nie hromadne, ale vždycky proste jednu rodinu, jeden človek tam proste priviedol, 
tak predpokladám, že to boli tí, tí takzvaní nilaši, lebo tak ich nazývali proste. 

To boli kto, títo nilaši? Kto to bol? 

No tak asi boli poverení, neboli to uniformovaní, ale boli poverení, poverení asi, asi niekým, 
aby ich tam... aby ich tam privážal takto.  

Hm. Takže boli normálne v civile oblečení? 

Áno, v  civilnom oblečení, áno. 

A boli to nejakí miestni obyvatelia z Kapušian? 

Nie, nie, neboli miestni, to boli, odniekadiaľ prišli, ja neviem odkiaľ boli. Nepoznala som ich.  

Aha. A nejakých uniformovaných ste tam nevideli? 

Nie, nie. Nie, nie, nie. Ja som tam nevidela nič také. Nie. Ja si nepamätám, len si pamätám 
ešte, ako... ako decko tých maďarských policajtov, čo chodili v tých uniformách. Ja okrem 
týchto som tam nevidela nikoho v takýchto uniformách.  

Hm. 

Proste tí, ktorí privážali tých ľudí, tie rodiny, tak tí neboli v uniforme. Boli v civilnom 
oblečení.  

 A to tak nejako postupne ich tam asi zhromažďovali, hej? 

Áno... 

Keďže po jednom ich privádzali... 

No tak viete, tam bolo viac tých rodín, tak ich postupne asi, vždycky išiel jeden tam pre tú 
rodinu, doviezol, priviezol, a potom išli pre tú druhú rodinu, takže takto postupne ich potom 
privážali.  

Aha. A oni... oni išli na nejakých autách, alebo išli peši? 
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Nie, nie, nie. Peši. 

Peši... 

No však to viete, to bolo malé mestečko, tam nebolo nejaké... nejaká... dopravný prostriedok, 
nič také, to len peši chodili.  

Hej.  

Peši ich privážali. 

A koľko to asi trvalo? Toto zhromažďovanie? 

Ono to netrvalo dlho, pretože oni tam ani neboli dlhšie, ako možno, možno deň a noc. Tak 
nejako, viete, to bolo veľmi krátka doba. Kým ich tam zhromaždili všetkých. No a potom ich 
tam zhromaždili a ich odvážali – myslím, že na stanicu, a potom asi vlakom ich niekde 
odviezli.  

Hm. A keď tam teda prichádzali tie židovské rodiny, mali niečo so sebou, nejaké veci, 
nejakú batožinu? Alebo niečo? 

Batožinu mali, áno. Tak zviazané trebárs v takej plachte, alebo proste také niečo, viete? 
Nemali ani kufre, ani nič, asi im dovolili len také najnutnejšie veci, že to mali zviazané 
a tak... tak prišli. Tam na to miesto, na to miesto, kde ich zhromažďovali.  

Hm. A keď tam prichádzali, mali vtedy aj tie označenia, tie žlté hviezdy? 

Hej, samozrejme. 

Na sebe...? 

Hej. Hej, mali.  

A ako sa k nim správali tí nilaši? 

No viete, ja som len proste videla len keď ich tam priviezli, len cez cestu, čo sme tak 
pozerali, tak tam nejako nechovali sa k nim nejako drzo, viete? Lebo oni možno že aj sami si 
to uvedomili, že... že škoda im robiť nejaké proste... im... sa im priečiť, alebo tak nejako, 
takže išli... išli normálne bez... bez akýchkoľvek takto... Proste nejaké násilie, alebo to... 

Hm.  

Tak nejako.  

Hm. Takže to skôr malo taký pokojnejší priebeh? 

Áno, áno, áno. Áno.  

Že by... nevideli ste, že by niekto sa pokúšal utiecť odtiaľ, alebo...? 
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Nie, nie. Viete – ja jeden prípad si pamätám, konkrétne ten z tej rodiny Dratlerových, ten 
Zoli, ten chlapec jeden, už bol tam v tom dvore a tam stál a tam proste taká železná brána 
bola. Na tej... na tom dovre. A videla som ho tam ešte, keď už stál tam za tou železnou 
bránou, tak ešte nám zamával.  

Hm. 

Toto si tak pamätám, že ten Zoli nám ešte zamával. Keď tam stál už za tou mrežou.  

Hej.  

V tom dvore. Toto si pamätám.  

Aj ste nejaké ďalšie rodiny vám známe židovské tam...? 

Toto si už... 

Ste videli prichádzať? 

Nepamätám sa, len na toho Zoliho si tak, ešte aj teraz ho tam vidím, ako stál za tou mrežou, 
že tak nám zamával ešte.  

Dalo sa tam vtedy ísť tak akože bližšie, že keby ste sa s ním chceli porozprávať, alebo...? 

Nie, nie. 

Rozlúčiť? 

Nie, my sme sa ani nepokúšali, len cez ulicu, cez cestu sme tam tak stáli, ako deti a pozerali, 
že čo sa tam robí.  

Hm. Z akej asi vzdialenosti zhruba?  

 Toto bolo cez, možno takých desať metrov, cez cestu čo sme. Lebo my sme presne oproti 
bývali, takže to bolo cez cestu len asi tak desať metrov možno.  

A keby ste teda chceli sa tam priblížiť, bolo by to možné? Ako dalo sa tam... 

My sme sa ani nepokúšali... 

Ísť k tej bráne? 

Už ani nepamätám sa, možno, že rodičia nám proste upozornili, aby sme tam nechodili, ale 
neviem to, to len tak si myslím. Lebo my sme cez tú cestu tam blízko sa... proste nepokúšali 
tam ísť, len tak cez cestu sme to sledovali, že čo sa tam deje.  

Hm. A bol tam niekto, že by ich strážil, keď tam boli už takí zhromaždení? 

No samozrejme, samozrejme, tam boli z tých nilašov, ich potom strážili, no to samozrejme. 
Aby... aby proste nerozutekali, tak samozrejme, že tam boli takí, ktorí ich strážili, ale... ale 
neboli to uniformovaní ľudia, boli v civile.  
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Hej. Boli nejako ozbrojení?  

To už neviem, ale to nevidela som, že by boli mali nejakú zbraň. Neviem.  

Hm. 

Možno, že mali. Neviem.  

A vraveli ste, že vlastne oni tam potom boli aj cez noc, v tom dvore... 

Tak sa mi zdá, že tam, že tam boli, lebo hovorím, jednak v tom kostole, oni niektorí boli 
v tom kostole, niektorí boli len na dvore, potom hovorím, že býval tam ten kostolník a ešte 
jeden... jedna rodina tam bola, možno, že oni boli ich tam, ako zavreli, ale tam sme už 
nevideli, lebo to bolo za kostolom, viete? 

Hm.  

Ale toto, čo sa dialo, tam v tom dvore, tak to som videla... videla, že tam stáli, s tými batohmi 
tam stáli a čakali.  

Hm.  

A niektorí boli aj v tom kostole.  

Hm. 

A že proste to bolo také zhromažďište.  

Hej. A potom ste vraveli, že ich odtiaľ odviezli. Áno? 

Áno.  

To ste tiež videli, ako ich odvážali? 

No videla som, videli sme, ako zhromaždili... potom ich tak dal akože nastúpiť, a tí... tí... tí 
strážcovia, strážcovia, tí ich strážili a tak potom ich odprevádzali vlastne. 

Hm.  

Na tú stanicu. 

Hm.  

A tam už... to už neviem, ako, ale pravdepodobne potom vlakom, lebo tam premával vlak, tak 
asi ich vlakom odviezli. 

Hm.  

Ale to sme... to som nevidela, lebo my sme boli dosť vzdialení od tej stanice, takže to už 
neviem, len viem, že ich akože viezli tam na tú stanicu.  

Koľko tam asi bolo zhromaždených tých židov? 
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To viete neviem, neviem to odhadnúť, ale keď to spočítam, viete, koľko tam tých rodín 
bolo... lebo však medzi nimi boli aj tí lekári, aj tí lekárnici bohužiaľ. A museli... museli proste 
s nimi toto všetko tam absolvovať, viete? Ten... ako ich privážali, potom odvážali, ale tak čo 
ja viem, takých... aj s tými deťmi... možno tak... bolo ich možno tak do päťdesiat.  

Hm. 

Snáď.  

Hm. 

No... keď to tak proste si predstavím, tie rodiny, že kde boli aj deti, aj... 

Hm. 

Takže možno... možno tak do tých... do tých päťdesiat ich tam bolo.  

Takže tam boli vlastne ľudia všetkých vekov, asi že...? 

Áno. Áno. 

Aj starí ľudia? 

Aj starí, všetci... 

Muži aj ženy? 

Bol tam... ja sa pamätám aj na toho pána, čo mal ten obchod s metrovým tovarom, on bol 
taký... taký silný. Bol veľmi chorý, on mal cukrovku myslím, a tiež musel ísť s nimi.  

Hm. 

Musel ísť s nimi tiež. Takže proste bolo to také... pre nás ako, hovorím... vtedy sme deti 
toto... toto videli, že čo sa tam... čo sa tam dialo s nimi. 

A boli tam aj ženy s nimi, áno?  

Samozrejme, samozrejme, všetci išli. Hovorím, aj... boli tam aj... no takí... takí lepší ľudia, 
ako trebárs aj ten právnik tam bol, potom... potom tí lekári, to museli ísť proste spolu aj 
s tými ostatnými.  

Hm.  

S tými batohmi a všetci išli tam, do toho... do toho kostola, do toho dvora.  

A potom, keď ich teda odviedli, to bolo na druhý deň, alebo asi aké obdobie uplynulo od 
toho, keď ich tam zhromažďovali... a keď ich teda na tú stanicu? 

Netrvalo to dlho, oni ich potom možno tam... možná tam boli deň a noc, takže oni ich potom 
odváž... odviezli preč.  

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



Hm.  

Oni neboli tam dlho. 

Hm. 

Zhromaždení.  

A vy teda na tú stanicu už ste sa nešli pozrieť? 

Nie, nie, nie, nie, nie. Nie. nie, nie, nie. Nie... 

To ste pozorovali ako... 

Len toto, čo sa dialo tam okolo nás, blízko nás... 

Hm. 

Toto som videla, toto si pamätám.  

Len ste videli, ako odišli preč? 

Áno.  

Hm. 

Áno.  

Hm. Vedeli by ste si spomenúť, že v akom to asi bolo období ročnom? 

Myslím, že to... že to bolo po lete, po lete to bolo, že... to sa blížilo k jeseni, tak sa mi zdá.  

Hm. A vy ste v ktorom ročníku boli v škole? Kolkaťačka ste boli vtedy?  

Ako...? Že...?  

Kolkaťačka v škole ste boli? Keď ste chodili do školy, v ktorej triede ste boli? Do ktorej 
triedy ste chodili? 

No tak ja som tam... ja som tam chodila, od začiatku až... myslím, že som tam... do ôsmej 
triedy som ešte tam chodila.  

Toto konkrétne, keď čo ste videli, ako tých židov tam zhromažďovali? V ktorej triede 
ste asi boli vtedy v škole?  

Mohla som... mohla som byť tam možno piatačka, šiestačka.  

Takže tak... 

Tak nejako. 

Dvanásť rokov ste možno mohli mať? 

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



Hej, tak asi. Tak hej.  

Hm. 

Asi tak, hej. Že som ešte... no viete, to s takým detským rozumom toto všetko ťažko sa dalo 
nejako... proste toto, čo sa tam dialo, takto ťažko, no... 

Hm. A uvedomovali ste si vlastne, že čo sa deje, vedeli ste, že nejaký... aký osud vlastne 
tých ľudí čaká, alebo bola taká vedomosť o tom nejaká? 

Nie, nie, nie. Nie, nie, absolútne, absolútne. Lebo to viete, to s takým detským rozumom, to 
ešte človek si neuvedomuje, že čo... 

Hm.  

Čo to je, čo sa vlastne deje.  

Prípadne, že by ste boli niekde zachytili, že dospelí sa o tom rozprávali? Že nejako teda 
hodnotili, že čo sa teda tým židom udeje? Čo sa s nimi stane?  

Myslím, že ani nie, nie, nie.  

Rodičia u vás doma nehovorili o tom? 

Nie, nie. Nie. Možná, že hovorili, ale nie pred nami, nespomínam si.  

Prípadne v kostole, že by farár niečo bol spomenul? 

Nie, nie, nie. Nie, nespomínam si. Nič také.  

A ostali potom ešte v Kapušanoch nejakí židia? 

No oni potom len tí, čo sa vrátili.  

Ale myslím hneď teda po tejto situácii... 

Nie... 

Všetci... všetci takto boli...? 

Všetkých... 

Odvedení...? 

Všetkých odviezli, neostal tam nikto. Až potom... sa potom začali vracať naspäť po... po 
vojne.  

Takže ste nevideli... 

Po skončení vojny. 

Že by sa bol niekto niekde ukrýval, alebo...? 
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Nie, nie, neviem o tom, neviem, že by sa tam bol niekto sa ukryl.  

Hm. 

Nie, neviem o tom.  

A čo sa teda stalo s tými majetkami, ktoré tam ostali po tých židoch? Lebo tam muselo 
zostať veľa aj domov, aj tých obchodov, aj... proste toho majetku, ktorý oni mali. Čo 
sa...? Čo sa stalo? 

Ja... viete čo? Pamätám sa iba na jeden jediný obchod, ostatné neviem, čo sa s nimi stalo, ale 
na ten jeden jediný obchod sa pamätám. Ten, ktorý mal ten metrový tovar, predával. 

Hm. 

Potom tam prišiel jeden človek, z Pavloviec nad Uhom a on obsadil ten obchod aj s tým 
bytom, kde bývala tá rodina.  

Hm. 

Na to... na ten jeden prípad sa pamätám, ale okrem toho neviem... neviem, kto by tam bol 
proste nejako obsadzoval tie miesta, alebo tie byty, nepamätám sa na to.  

Hm.  

Ale na ten jeden prípad sa pamätám, lebo možná, že sme tam išli myslím niečo kupovať, 
možno nejakú látku, a že ten človek a potom sa hovorilo, že je to ten proste... z toho Pa..., 
ešte toto si pamätám, že z Pavloviec nad Uhom prišiel niekto, obsadil komplet aj ten obchod, 
aj ten jeho byt.  

Hm.  

Aj s tým zariadením, aj so všetkým.  

Takže on vlastne nebol miestny obyvateľ, on sa prisťahoval? 

Nie, nie. Nie. Tam z tých... z tých ľudí, ktorí tam bývali v tých Kapušanoch, tak myslím, že 
nikto tam, keď aj obsadzovali, to boli cudzí ľudia.  

Hm. 

Lebo na niektorých iných miestach nám ľudia hovorili, že práve tí niektorí, tí miestni 
takí ľudia, že teda ako že arizovali tie obchody. 

Áno.  

Tak toto v Kapušanoch tieto arizácie neboli? 

Toto jediné.... jedine toho jedného človeka si pamätám, že ten prišiel z tých Pavloviec, ináč 
neviem, že by tam bol niekto... z tých našich teda, domácich.   
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Hm. 

Že by tam bol niečo proste arizoval.  

Prípadne nejaké také dražby toho židovského majetku sa nekonali? 

A potom viete ešte, čo si pamätám? Ani nie, toto nie, ale ešte teraz som si spomenula, že 
ten... ten lekárnik, myslím, že ten Friedmann to bol, prišiel tam z Rumunska nejaký lekárnik, 
ktorý takisto potom obsadil tú jeho lekáreň, komplet aj s tým jeho bytom, zariadením, všetko. 
Ale aj to preto si pamätám, lebo mali asi v tom mojom veku mali dievčatko. A tá... tá 
manželka toho lekárnika, a takisto hovorili po maďarsky, lebo boli asi z Rumunska z nejakej 
časti, tam, kde sa hovorilo po maďarsky... 

Hm.  

Takže tam hovorili po maďarsky, tak ma volala, aby som išla k jej dcérke, a to tá dcérka bola 
odo mňa o niečo mladšie, a žeby som išla sa s ňou pohrať trošku. Tak sa pamätám, že som 
tam raz bola a ešte som potom... no a tá pani lekárnikova ma núkala, lebo bol práve obed, tak 
ma núkala, že mi dá obed. No a viete, v Rumunsku, myslím, že to je tam bežne rozšírené, 
tie... z tej... taká kukuričná kaša sa často... Tak toto mala akože na obed, tak mi núkala, že... 
že... že by som išla, že aj mne dá, že je obed, že mi dá obed. A tú kukuričnú kašu mi núkala. 
No a ja som potom prišla domov, a mame mi hovorím, že to sú takí veľkí páni, hovorím 
lekárnik, a oni kukuričnú kašu majú na obed?  

Hm. 

Toto si tak pamätám, no proste také... takže tieto dva prípady. Hovorím, toho lekárnika prišiel 
vystriedať ten Rumun, a potom ten proste obchod s tým textilom. Ináč nespomínam si, že by 
tam bol niekto, teda z našich, teda z obyvateľov tamojších, nič také nie.  

Takže to ale znamená, že veľa  tých obchodov vlastne už potom prestalo fungovať, hej? 
Boli zatvorené, alebo...? 

Áno, áno. Áno, že už tam... alebo možná prišli, prišli nejakí cudzí, ale... ale tam tuná  
z tamojších ľudí nikto.  

Hm. 

Sa nepamätám, že by tam bol obsadil niečie miesto tam.  

A nejaké také, že rabovanie, také proste, že ľudia išli, pobrali si nábytky a takéto veci 
z tých domov židovských, o tom...? To ste nevideli? 

Nie, nie, nepamätám.  

Takéto niečo?  
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Nič také, možná, že... lebo keď... Viete, keď sa robilo niečo také, tak možno, že to robili 
nejako... čo ja viem, pod rúškom noci, alebo tak nejako, ale neviem konkrétne, nevidela som 
nič také, viete? Tak neviem. 

Hej.  

Ale určite, lebo však hovorím, tí ľudia boli dosť niektorí boli zámožní, takže určite to niekto 
musel niekto len nejako proste privlastniť, ale nepamätám sa na to, konkrétne, že kto.  

Hej. A spomenuli ste teda, že niektorí sa teda vlastne vrátili aj potom... potom po vojne, 
aj tá vaša kamarátka sa vrátila.  

Áno, tá jedna z tej rodiny. 

Tá Klári? Hej? 

Hej, tá Klári sa vrátila.  

A vy ste sa s ňou stretli, keď sa vrátila? 

Áno, v tých Kapušanoch áno, lebo my sme potom, lebo ona tam nejaký čas ešte žila.  

Hm. 

Ale potom nejakým... neviem z akého dôvodu potom údajne odišla do Čiech a tam sa vydala.  

Hm. 

Takže ona jedine sa vrátila z tých štyroch dievčat. A potom sa vrátila jedna, to si tiež 
pamätám, aj som s ňou, aj nejaký čas tam potom žila – tam toho kostolníka, lebo oni tam tiež 
boli štyri dievčatá, jedna sa vrátila, ale tá sa vrátila ešte s nejakou kamarátkou, s ktorou bola 
v koncentráku, a hovorili sa... hovorilo sa tam, že... že bola Holanďanka, že ona niekde spolu 
bola v tom koncentráku. 

Hm.  

Tak aj s ňou sa vrátila spolu, nejaký čas tam žili, aj konkrétne tam v tom byte, kde predtým 
ako rodina žila, a... Ale potom tiež niekde odišli.  

Hm. 

No a potom sa vrátil... jeden lekár sa vrátil, potom ten lekárnik, ten Strauss, potom sa vrátil, 
ale už bez rodiny, len sám. Potom tam sa oženil, potom aj ten ďalší lekárnik sa vrátil... ale oni 
už potom dlho sa tam nezdržali, proste nejaký čas ešte tam žili a potom sa niekde roztratili. 
Že odišli.  

Zhruba asi po akom čase? Takto poodchádzali? 

No takto... to nejaký... čo ja viem, nejakých maximálne možno päť rokov tam pobudli, 
a potom odišli. Ten Strauss, myslím, že on mal... on sa potom oženil, keď sa vrátil a tie jeho 
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deti potom žili nejako myslím v Kanade, že potom odišli aj oni tam, za tými deťmi... a proste 
dlho sa tam nezdržali, že odišli.  

Hm, hm. Aj ten lekár, ten doktor Šándor sa vrátil?  

On sa vrátil potom, áno, vrátil aj s manželkou. 

Mal tam potom ešte nejakú svoju prax lekársku? 

Hej, normálne. 

Hm. 

On tam fungoval ako lekár, hej.  

A Klári, keď sa vrátila, tiež sa vrátila do toho domu, kde...? 

Áno, tam kde predtým bývali. 

Kde predtým bývali. Hm. 

Áno, áno.  

Takže tie majetky vlastne potom tí, ktorí sa vrátili, mohli ich potom užívať, hej? 

Tí, ktorí sa vrátili, tak oni normálne potom... možná, že tam v tom čase, keď tu nebol, keď 
tam neboli, tak nejakí ľudia tam žili v tom byte, ale potom keď sa vrátili, tak oni sa vrátili do 
vlastných týchto bytov.  

Hm.  

Vrátili sa naspäť, takže možno, že proste tí ľudia museli odtiaľ... odtiaľ odísť.  

Hej. A aké boli reakcie ľudí, ako ich prijali, keď sa vrátili? 

Ja myslím, že dobre, lebo oni tam, to boli ľudia, ktorí fakticky... fakticky tam proste tí lekári 
pomáhali ľuďom, tí lekárnici takisto. Takže oni ich... oni ich... tí ľudia ich prijali potom, 
proste srdečne, pretože proste nikomu nič zlé neurobili. Oni len pomáhali. Takže tam neboli 
nejaké také reakcie na to, viete? To nepamätám sa. 

Hm. A prečo si myslíte, že teda ostali potom tí, ktorí sa vrátili, iba tak krátko? Že 
vlastne všetci poodchádzali?  

Neviem, ale možná, že už to zázemie pre nich to nebolo už také, viete? Také isté, také už 
viete... Prišli o majetky, prišli oveľa, všetko im sa to proste stratilo. Všetko... takže tak si 
mysleli možno... Ja si tak myslím, že proste už ten ďalší život asi chceli budovať niekde... 
niekde inde. 

Hm.  
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Lebo tam už nemali asi takú istotu, no. To bolo malé mestečko. A potom ešte bolo po vojne, 
to bolo... to bolo v hroznom stave, tam proste nebolo ničoho. Všetko bolo po vojne 
vyrabované, zničené, takže tam asi necítili takú, takú istotu.  

Hm. 

Takže radšej odišli.  

A Klári keď sa vrátila, tak ste sa s ňou rozprávali o tom? O tom, čo zažila? 

Rozprávala som sa, rozprávala som sa s ňou. Tak oni mi potom vyprávala, že kde sú proste tá 
sestra, aj s tým bratom, bratia, že kde sú... ja som sa proste rozprávala s ňou. Ale ona sa tam 
dlho nezdržala. 

Hm. 

Už prišla ako vydatá a neviem, či už nemala aj nejaké dieťa, sa mi zdá, že mala, takže ona 
prišla len tak nakrátko. 

Hm.  

Nezdržala sa tam dlho.  

A hovorila vám aj o tom, že čo sa dialo v rámci tých deportácií a toho všetkého? 

Ani nie, ani nie. O tom sme sa nerozprávali, len ona už potom... proste by som povedala, že 
myslela potom proste skôr, ako bude v budúcnosti, ako si život zariadila, a takto že už... 
o tom, že čo bolo sme sa tak nerozprávali... o tom...  

Hm. Ja teraz preruším na chvíľočku, lebo chcem sa opýtať, že či najme teda pán 
Beyrak nemá ešte nejaké doplňujúce otázky. 

... 

Takže urobili sme si takú krátku prestávku, aby sme sa poradili, že či ešte nejaké 
doplňujúce informácie, nejaké detaily by sme radi od vás vedeli. A... Hej, vy ste teraz na 
konci spomínali, že vlastne tí židia, ktorí sa vrátili naspäť do Kapušian, že už nemali 
taký záujem tam ostať, lebo aj z toho dôvodu, že vlastne už aj oni prišli o veľa 
majetkov, ale... takže všetko bolo také vyrabované? 

Áno. 

Kto to vyraboval? 

Ťažko povedať, viete? Lebo ja takto nejaké detaily nepoznám. Neviem vám povedať 
skutočne, skutočne to nemôžem povedať, že kto. Lebo to možná... no proste to... aspoň som 
to nejako nezaregistrovala, viete že...? Že... len o týchto dvoch viem, že konkrétne prišli, že 
tam obsadili tie obchody, aj s bytom, aj so všetkým, ale okrem toho neviem... neviem. 
Neviem vám povedať, že konkrétne kto.  
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Hm. A Rusi keď prišli? Do Kapušian, na to si spomínate? 

Spomínam si, no ale to už... viete, to už bolo po určitom čase, to už nejako proste... neviem, 
to už, to už bolo také... už tieto veci, už boli zabudnuté, viete? Čo tam zostali po tých židoch, 
takzvané, takže to už neviem, neviem konkrétne, čo sa tam... čo sa tam dialo okolo toho.  

Tam sa nediali nejaké rabovačky aj v tom čase, že by napríklad Rusi boli... nejako 
proste sa snažili...?  

No tak... 

Získať nejaké majetky? 

No tak to viete, že hej, lebo konkrétne aj u nás boli, tam nám chceli nejaké veci tam zobrať, 
a proste toto, však to sa bežne robilo, ale nie konkrétne... konkrétne vám neviem povedať, že 
kde u koho čo... nie, to neviem. Neviem, skutočne neviem.  

A u vás... u vás, keď boli, k vám prišli domov Rusi, do...? 

Rusi, áno. Áno. 

Do domu? A čo chceli? 

No u nás to bolo tak, že my sme mali ako proste, nemali sme my žiadne také nejaké 
poľnohospodárstve, majetky, my nemali nič, len tak ako proste v takých rodinách sa 
napríklad chovalo prasiatko, aby v zime bolo čo zabiť a zjesť. No tak prišli tam nejakí Rusi 
a chceli nám to prasa zobrať.  

Hm.  

No a potom jeden, keďže môj otec... môj otec pochádzal z Užhorodu. Tam proste v tom 
Užhorode, lebo to patrilo tá časť, aj ten Užhorod, do toho Maďarska sa počítalo, takže tam 
tiež to bola maďarská rodina, ale keďže môj otec tam sa narodil, takže ovládal aj tú... tú... tú 
reč, akou sa tam rozpráva, okrem maďarčiny.  

Hm. 

No takže on potom tým... s tým Rusom... začal ho prosiť, aby nám to nebral, pretože potom 
nebudeme mať v zime čo jesť, no tak potom sa nejako zmiloval na nami a že to prasa 
nezobral.  

Hm. 

Viete, takže také veci sa tam robilo, to som proste konkrétne bola, videla som to. Ale okrem 
toho, že čo sa niekde robilo, u susedov alebo ďalej, to už ťažko... neviem, neviem vám 
povedať.  

A nesprávali sa Rusi k ľuďom násilne? 
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Ja neviem... neviem konkrétne o žiadnom takomto... takomto prípade, jedine toto, čo sa 
odohrávalo, to čo som na vlastné oči videla. Že tam... 

Lebo na niektorých miestach nám spomínali ľudia, že keď prišli Rusi, tak že bolo to 
nebezpečné, najmä pre ženy. 

No... aj u nás napríklad, naša mama, lebo my sme boli tri dievčatá, tak naša mama tiež teda 
bola upozornená, že konkrétne v našej... v našom susedstve býval jeden lekár, volal sa 
Fekete, doktor Fekete, a on mamu upozorňoval. Lebo my sme boli... no tak ja som už, keď sa 
skončila vojna, som mala štrnásť rokov. Takže už som bola taká pubertiačka... 

Hm. 

Moja sestra staršia bola o päť rokov staršia odo mňa, takže ten lekár potom mame radil, aby 
nás tam zababušila, že aby nás tam obliekala tak, aby sme neboli nejaké atraktívne, viete? 
Aby... aby proste toto... toto viem, že mama nás potom tak proste kryla... nás tam maskovala, 
aby sme náhodou nepadli do oka nejakému... toto viem presne, ale ináč neviem o žiadanom 
prípade, že by niekomu boli tam konkrétne ublížili. Ale toto bolo, to si pamätám, že naša 
mama tiež sa mala... sa bála o nás.  

Hm. Takže také opatrenie urobila, hej? 

Áno, áno, áno. 

Bola na to upozornená? 

Hej. 

Ďakujem veľmi pekne za tento veľmi zaujímavý rozhovor.  

No tak neviem... viete, no ťažko, keď hovorím, nejako... pamätám si niečo, no ale tak viete 
to... proste ešte v tom čase nejako som to... nejako... no viete... 

Že si to človek asi tak neuvedomuje asi, hej? 

Detským rozumom... 

Hm. 

Hej. Takže... 

Že až postupne možno niektoré veci človek začne tak ináč na to nahliadať, alebo... 

Keď rozmýšľa, čo sa vlastne dialo, tak potom... 

Hej.  

Až potom prichádza na to. 

Hej.  
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Čo to vlastne bolo, že... až teraz si uvedomujem, že skutočne, že niektorí ľudia boli, to boli... 
to boli vzdelaní ľudia, a pomáhali ľuďom a nakoniec takto proste museli, museli skončiť, 
takto dopadli, viete? 

Hej. 

Tak, až teraz si to človek uvedomuje, čo sa... čo sa dialo, no.  

V každom prípade veľmi pekne ďakujeme, že ste sa podelili o tieto vaše spomienky... 

Tak za máličko, čo som mohla, to som, to som pomohla, no... 

Lebo... 

Dúfam. 

Už bohužiaľ je to tak, že takých ľudí, ako ste vy, ktorí nám ešte môžu teda z tej vlastnej 
skúsenosti o tom porozprávať...  

Hej.  

Je čím ďalej tým menej, takže... 

Určite, určite... 

Tak ďakujeme.  

Za málo.  
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