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United States Holocaust Memorial Museum 

Rozhovor s Pavlom Bruňom 

RG-50.688.0043.01.01 

 

Dobrý deň vám želáme. 

Dobrý deň. 

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Pavol Bruňo. 

Kedy ste sa narodili? 

Desiateho deviaty dvadsať deväť. 

A kde ste sa narodili? 

V Močaranoch. 

V Močaranoch... Pán Bruňo, my sme vás pred pár týždňami... už je to pár mesiacov 
vlastne... navštívili a... 

Áno. 

A tiež sme vtedy robili s vami takýto rozhovor. A vy ste nám v tom rozhovore 
porozprávali o svojich skúsenostiach a o svojich zážitkoch z obdobia Druhej svetovej 
vojny... 

Áno. 

A my sme dneska prišli za vami znovu, aby sme si tieto vaše spomienky... zážitky... 
nahrali na videokameru. 

Dobre. 

Tak chcem sa vás spýtať na úvod – Močarany... kde sú Močarany? Kde sa nachádzajú? 

V Michalovciach už teraz. 

To sú... teraz je časť Michaloviec, hej? 

Áno. 

A Michalovce, v období, keď vy ste boli chlapec... 

Sorry, there is a problem with the lighting... 
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Musíme...  

... 

Takže mali sme takú malú prestávku, lebo sme potrebi... potrebovali napraviť svetlá... 

Dobre. 

Aby ste nám dobre vyzerali na tom zázname. A budeme teraz pokračovať. 

Dobre. 

Takže vraveli ste, že ste na narodili v Močaranoch, vyrastali ste v Močaranoch... Chcem 
sa spýtať, žili vo vašej obci nejakí židia? 

Žili. 

Kto? Koľko ich tam bolo? 

Asi päť rodín. 

Päť rodín... a spomínate si aj na mená? 

Mená... Berko, Icko, Grossmann... Grossmann... ďalej nepamätám už. Nespomínam si. 

Takže tieto... tieto tri mená vám tak utkveli najviac v pamäti? 

Hej, hej. 

A spomínate si, že či... aké bolo ich zamestnanie, čím sa zapodievali títo židia? 

Obchod. Obchody mali. A jeden mal mláťačku stroj, ten mlátil obilie... druhý mäsiarstvo, 
mäso predával... a tento neviem... Nespomínam si. To už roky, to už ja nepamätám. 

Chodili ste ku nim nakupovať, do tých obchodov? 

Áno, a najmä v piatok večer... lebo potom bol... taký jak šábes oni mali. A v nedeľu... či 
v sobotu ráno sme išli do... lebo boli peniaze prichystané, dvadsať halierov, či tridsať, ... my 
sme im mali rozložiť oheň.  

Ste im išli pomôcť...? 

Hej, to vtedy nebolo ako teraz, drevom sa topilo, aj uhlím.  

Hm. A mali aj nejaké deti vo vašom veku? 

Jeden... jedného som poznal dobre, no... meno bolo Pali... a počkajte, nepamätám, nepríde mi 
na rozum... Nie... 

Mali ste židovského kamaráta, keď ste vyrastali? 

Chodili sme do školy spolu. 
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Spolužiaka... 

Tak... spolužiaka. 

Aj viacej spolužiakov, či jedného spolužiaka ste mali? 

Aj viacerí boli, lebo aj dievčatá, tam... 

Aj dievčatá? 

Aj. 

Hm. 

No... my sme sa tak hrávali spolu, no. 

Aké... aké boli vzťahy medzi ľuďmi? 

Oni boli priatelia, vedeli si, priateľsky boli navzájom... oni... neboli aby sa hnevali, alebo nás 
bili, alebo čo... to nebolo toto. Kamarátsky bolo. 

Kamarátili ste sa, hej? Kamarátili ste sa? 

Áno. 

Hm. A toto bolo v akom období? To bolo ešte keď bola Československá republika? 

Ešte áno. 

A spomínate si na to, ako Československo skončilo a vznikol Slovenský štát? 

V tridsať ôsmom roku, asi bolo to skončené. 

Hej. A v tom období po skončení Československa, mali ste ešte tých židovských 
spolužiakov u vás v škole? 

Áno. 

Chodili s vami ešte do triedy? 

To... zdá sa mi, že jedno dievča bolo Eva. Ema, nie Eva, Ema, sa mi tak zdá. Od toho... od 
Icka. Tam u Grossmanna bolo, boli dvaja alebo traja. Ich bolo viacej, ale to malé, ja už ich 
nepamätám. 

Tie menšie ste už tak nepoznali asi, že? 

No... toľko poviem, koľko viem.  

A čo... čo sa s nimi stalo? 

To prišli milície... také bolo, ako ich... ako komunistická strana, alebo čo. Milícistia... milícia. 
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Milícia, hm... 

Ich zobrali a na cvičenie chodili, ránami. V sobotu, a náročky v sobotu aby mali... oni 
v sobotu nesmeli nič robiť. 

Hm. A čo museli robiť? 

Museli jeden... jedno, druhé na pochod také ako... cvičili ako na vojakov. 

Prišla milícia a kázala im, aby pochodovali... 

Hej. 

Aj tie deti? 

Aj tých zobrali, čo neboli vojaci. 

Aj ženy takto zobrali? 

Ženy nie. 

Mužov? 

Mužov len. 

Hm. A toto bolo niekedy v sobotu? Sa to odohrávalo? 

V nedeľu ráno a v sobotu ráno, chceli cvičenie. Ako vojakov keby nacvičovali, no. 

A potom sa tí muži vrátili naspäť...? 

Hej, hej. Prišli naspäť. 

Hm. To tak nejako častejšie bolo, alebo koľkokrát sa to...? 

To boli Hlinková garda. 

Aha, Hlinková garda. Hm. 

Áno. 

Tí si robili takéto cvičenia? 

Cvičenia, hej. 

Aha. 

Učitelia, čo boli v obci, to je... ako mám... čo učili deti, tak učili aj ich, tak ako velitelia boli. 
Ešte pamätám spievanka, pesnička... čo sa spievala, „Sme Hlinková mládež, sme slovenská 
stráž, Hitler je náš vodca, Adolf vodca náš...“ vidíte, ešte toľko túto pamätám. 

To ste sa vtedy naučili túto pesničku? 
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Áno, hej, to v škole. 

V škole? 

Sme museli spievať. 

A v tej Hlinkovej garde, tam aj vy ste boli? 

Nie. 

Tam boli iba dospelí? 

Iba dospelí, takí chlapi tam boli. 

A ako chodili poobliekaní? 

Hákový kríž tu na ruke... 

A to boli od vás z obce ľudia? 

Tak i z obce a aj z MNV, z mesta. 

Hm. Aj v škole učitelia boli v tejto garde? 

Hej. 

A tiež chodili aj v tých...? Takí poobliekaní v tých uniformách do školy? Keď vás učili? 

Tak že by chodili každý deň, to nie. Nie. 

Kedy tak zvykli chodiť? 

Vtedy keď išli na to cvičenie. 

Pri tých cvičeniach? 

Hej. 

Každú nedeľu mali takéto pochody? Každý víkend? 

Ľudia do kostola išli a oni... no... no... 

A títo gardisti, ako sa správali k tým vašim židom? 

No tak sem tam bolo aj... že s pažbou, s puškou udreli... 

Kedy ste to videli, také niečo? 

Tu až to ako... prešli... rozum... ako išli starí ľudia. 

Ste povedali, že ste videli, že s pažbou udreli... 
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To nebol ani rozhlas ani nič a boli takí, čo ich birov (úradník v šarišsko-zemplínskom nárečí) 
volali, toto. A bubnoval na bubne. Na každom mostíku: „Dáva sa na známosť... vyzývam vás 
na pochod, na dôsledný pochod...“ A tak... 

Na nútený pochod, hej? 

Áno. 

A kto musel ísť na ten nútený pochod? 

Tam. Väčšinou židia, aj... aj... takých brali, keď dačo vyviedol v dedine, keď sa bil, alebo čo. 
Odpracovať prídeš toľko alebo toľko hodín. No, museli. A to tiež bolo tak, ako za socializmu, 
že brali od ľudí... ako aj od toho Berka, tak zobrali sejačku a... nie sejačku, ale mláťačku, no. 
Čo mlátila obilie. 

Hm. 

A musel ju preč dať, tak ako kontingent, alebo tak nejako. 

A komu to musel dať? 

To ostalo na... lebo už vtedy sa chystalo dajaké družstvo, potom družstvo založili. 

Ale družstvá zložili až neskôr... 

Hej. 

Až po skončení vojny. Teraz ešte sa vráťme k tým časom, keď vy ste boli chlapec, keď 
ste nám hovorili, že boli tie Hlinkové gardy, že si robili také pochody... 

No. 

A teraz ste spomenuli, že aj prišli, vyhlasovali, bubnovali, že museli chodiť ľudia, tí 
židia na také nútené nejaké práce? 

Áno. 

A kde...? Čo robili? Kam to chodili? 

To tak bolo v obci zriadené, tak ich... ako vám mám povedať? Po povinnom odrobení hodín, 
alebo... tak nejako... neviem. 

A toto, kto to... kto to organizoval? To organizovala tá...? 

Bolo v Michalovciach, aj prakticky v dedine, také vedenie toho, že ako učitelia... to bola 
urobená... taký, táto Hlinková stráž, čo bolo od... Chodili tam strážiť na dvadsaťštyri hodín 
tam boli... 

Hm. A vraveli ste nám, že títo... táto Hlinková stráž, že nosili také uniformy a mali aj 
také svoje označenia. 
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To nie každý, to len tí, čo boli ako velitelia. 

Velitelia? 

Hej. 

A podľa toho ste vedeli, že to je...? 

Hej. 

Že to je veliteľ? 

Hej. 

A niekde nám inde, kde sme sa tiež takto rozprávali s ľuďmi, tak nám hovorili, že 
v tomto období aj židia nosili nejaké svoje také označenia. Spomínate si na také niečo? 

Nosili, ale ja si už nespomeniem. Také žlté pásky mali, na rukách tiež. Tak ako teraz, keď na 
prechode... je označené, alebo školáci keď prechádzajú spoločne, tak je to označené, tak aj 
vtedy to takto bolo. To mi všetko na rozum nepríde teraz. Niečo mi pripomeňte... 

A čo sa potom udialo? Museli židia odísť? Od vás z obce? 

Museli odísť, aj sme ich vyprevádzali na stanicu. Do... 

A na toto si ako spomínate? Ako sa vám to vynára, čo sa tam vtedy dialo? 

Vtedy, ako som vám hovoril, že i s pažbami bili, s puškou... išli ako. Do vagónov nakladali 
ich, aj malé deti, čo išli. To išli celá rodina... 

Všetky tie rodiny, ktoré žili u vás v obci odchádzali vtedy preč? 

Daktorí ostali, utiekli, skrývali sa... 

A spomínate si kto sa skrýval? 

Aj... neviem si spomenúť, lebo to nejako... to len nejaké deti tam... za nimi... 

Takže židovské rodiny odchádzali od vás z obce, vy ste ich išli vyprevádzať.  

Hej. 

Kam ste ich išli vyprevádzať? 

Na stanicu. 

Na stanicu ku vlaku? 

Áno. Ku vlaku, nahnali ich vagónov a zamkli. 

Do akých vagónov nastupovali? 
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Do obyčajných, po koľajach... nie osobný vlak, alebo čo, nie. Slamu tam nahádzali a seno... 

Ako vyzerali tie vagóny? 

Ako na hovädá, keď mám tak povedať. 

Hm. Také ako na dobytok, áno? 

Na dobytok. 

Hm. A koľko ich tam bolo, tých vagónov? 

No tak tým... čo ja viem... našim močaranským... dva vagóny, alebo tri tam stáli. 

Dva alebo tri vagóny? 

Hej. 

A bolo ich tam aj viacej, tých vagónov? 

Tak oni pozbierali po Strážske napríklad a išli ďalej, po Strážske a ďalej...  

Takže boli tam aj ľudia z iných valalov, z iných obcí? 

Hej, hej. 

A to boli tiež židia? 

Väčšinou len židov brali, lebo kresťanov nebrali, len židov. 

A podľa čoho ste vedeli, že tí, ktorí idú do toho vlaku všetci sú židia? 

Mali pásky, ale nepamätám si aké. Na rukách označení boli. 

Hm. A vraveli ste teda, že ich aj tak bili, hej? Že ich udreli. 

Hej. 

Kto ich udrel, kto ich bil? 

Tak tí gardisti. 

Hm. Aj si spomínate, že koho tí gardisti udreli? Či to bol muž, alebo žena? Mladší, 
starší...? 

Nespomínam si. Ženy... ony išli s tými deťmi malými, vo vagóne. 

Ženy išli spolu s deťmi a... 

S deťmi áno. 

A muži išli oddelene od nich? 
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Hej, od... 

A kto ich rozdeľoval? Že kto si má kam sadnúť? Alebo...? 

Tí velitelia gardy, čo boli.  

Aha. Oni to tam tak dirigovali, rozdeľovali? 

Mali tak zoznamy, ako teraz vy máte, popísané, že s ktorými ide... čiarku zaznačiť, len meno, 
napríklad Grossmann ide tu, a žena zas druhým... deti... okrem tých... a to ani neviem tak 
povedať. 

Ich takto rozdeľovali, on mal napísané mená a hovoril, že kto má kam ísť? 

Viete ako? Že keď dieťa, čo vy držíte za ruky a do vás buchne aj s pažbou a ideš do vagóna. 

Hm. 

Tak viete, že... To... každého srdiečko zabolelo. A to decko nevinné, ono sa nepýtalo (na 
svet), ale jeho splodil niekto, otec aj mama. To už ťažko teraz sa hovorí, lebo sú to roky. Ale 
keď si vezmete tak ako ja, to dieťa... prežil... no a už pozrite, mám plné očí sĺz.  

A to bolo na vlakovej stanici tuto v Michalovciach? 

Áno. 

A ako sa tam židia... tí vaši, z tej vašej obce dostali, na tú stanicu? 

Pešo. Ideš... jeden, druhý, tretí ideš! 

Niekto... niekto im prišiel povedať, že majú ísť tam na tú stanicu? 

Áno. 

Aj ste videli, že by im nejako niekto do domu vošiel a kázal im odísť...? 

Z tých ľudí už nikto nežije, čo videli. No a... 

A vy ste videli vychádzať židov zo svojich domov, tam kde oni bývali? 

Niekde som videl a niektorých som nevidel.  Lebo oni prišli na autách milicisti s puškami 
a ide... ideš... do... do vagóna. 

A títo milícisti s puškami išli tam spolu s nimi k tomu vlaku? 

Oni to mali po skupinách porozdeľované a že prišiel... ty ideš do toho vagóna, do prvého do... 
do druhého, a tak bolo. 

A mohli si so sebou zobrať nejaké veci? Mali nejaké veci so sebou? 

Si myslím že,  si myslím, že to bolo určené asi pätnásť kíl, alebo dvadsať kíl, to bolo. Že mali 
povolené so sebou vziať. Tak čosi mi... ale, presne nepamätám. 
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A vy ste tam s nimi išli k tomu vlaku? 

Tak idete... a naložte aj ten Grossmann, vtedy som ešte vedel meno, že je tam: „Serus 
Grossmann“, rozlúčiť sa. 

A mohli ste sa s nimi rozlúčiť, dalo sa? 

Nie. 

Nedalo sa? Prečo? 

Odháňali nás stadiaľ... nepustili k nim.  

Nepustili vás k nim bližšej? 

Nie. 

Kto vás odháňal? 

Tí gardisti. 

A kto tam ešte ich bol takto vyprevádzať, okrem vás? 

Tak to hovorím, ja... to neviem už moja... 

Kto ešte ďalší? Bola tam vaša mama napríklad, alebo niekto iný od vás...? 

Susedia ich, ktorí sme s nimi boli, tí vyprevádzali. Takže, dačo mal každý tak. Tak ako oni 
mali i dobytok, do... dobytok pobrali a potom predávali kresťanom, ako nás huto... ako u nás 
volali kresťania. 

Hm. Ten dobytok, ktorý mali tie židovské rodiny, si...? 

Hej, hej. 

Si pobrali kresťania? 

Prišlo také, ako vám... ako veľká dražba, ako teraz autá predávajú. Tak prišli... a urobili 
výkričnú cenu, príklad – sto korún, alebo dvesto korún, alebo päťdesiat. A popredalo to 
také... kde boli predsedovia, nie? Tak toto podelili, tak každý svojmu dal gardistom. Pridelil, 
tak ako úrad,... A ja som nebol gardista, tak som nedostal. 

Hm. 

A keď bol gardista, tak dostal býka, alebo jalovicu a... 

A toto kedy bola tá dražba? To boli židia ešte u vás v Močaranoch, alebo už boli preč? 

Už boli v Michalovciach. Tam, kde teraz výšková budova, tam stál dom Hlinkovej mládeže. 
Tam bol postavená... A tam u toho bolo už, ako teraz, keď vidíme vo filme, že pištole... 
a tak... ťažko sa hovorí, ťažko... 
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A táto dražba, čo ste teraz spomínali, tá bola v ten istý deň, ako židia odišli? 

Lebo... pozvážali do niektorého dvora a o týždeň alebo koľko predával. Predali ho.  

Vo dvore každého z tých domov... 

É... 

Ktoré tam boli tie židovské...? 

Hm. 

A tam predávali ten dobytok, alebo aj niečo iné?  

Mali i dajaký nábytok taký, lebo to neboli ako teraz. Nábytok... Také šafárne a kasňe 
(drevená lada s tromi alebo štyrmi veľkými šuflíkmi, do ktorých sa ukladalo šatstvo),... sme 
volali... Kredence a toto. Povedal: „Dáš päťdesiat korún, vezmeš.“ Ale až keď už zobrali 
židov.  

Ako ich zobrali, oni už tam neboli? 

Hej, už nie. 

Hm. Koľko ste mali vtedy asi rokov, keď sa toto udialo? 

Tak ja som mal tak jedenásť. Desať, jedenásť. 

Hm. Keď sme sa s vami... 

Už si ťažko pamätám... už... 

Tak hej, no. Už to bolo dávno, však? 

Aj, aby sa už nikdy nevrátilo. 

Hm. Ste mali jedenásť rokov... 

To ťažko... sa rozpráva o tom že... ako kamaráti... Ťažko, lebo to aj kamaráti, čo boli jedenásť 
roční... 

Hm. 

Nič. Čo no... a to sme tak... zďaleka... 

Minule, keď sme sa s vami rozprávali, tak ste nám spomenul, že na tej stanici, pri tom 
vlaku, keď židov nakladali, že tam boli od vás nejaké ženy... Také kresťanské ženy, 
ktoré chceli dať nejaké jedlo na cestu... 

Hej. 

Spomínate si na také niečo? 
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Hej. Ale nedali. Oni im nepovolili. 

Nepovolili... Kto im to nepovolil? 

Tí, zase len vám poviem, že tí gardisti. 

Hm. A čo im chceli dať? 

Gardisti komunisti... 

Čo im tie ženy chceli dať? 

Tak... upiekli koláč alebo... alebo lokše, ako sme volali. Alebo tak čo varenej stravy, to 
predsa len... Ale oni ich dlho na stanici nedržali. Oni tam jednu noc keď prenocovali a išli 
preč, transport. Oni išli do... a... 

Oni prenocovali len jednu noc v Michalovciach? Až potom bol ten transport? 

Aj cez noc tam boli, išli spolu. 

Tam ich niekto strážil, boli tam tak nejako zhromaždení? 

Tá milícia.  

V Michalovciach? 

Hej. 

Hm. To bolo tam pri tom dome, čo ste spomínali? Hlinkov...? Dom Hlinkovej mládeže, 
nie? 

Nie, tam mali len veliteľstvo. 

Aha, tam bolo veliteľstvo. A týchto kde teda prenocovali? 

Vo vagóne. 

Kde? 

Vo vagóne. 

Aha, oni boli tam na tej stanici v tých vagónoch? 

Áno. 

Takže vy keď ste boli tam, pri tých vagónoch, vy ste videli, ako tam oni nastupujú, ako 
ich tam rozdeľovali? 

Hej. 

A potom ste išli preč? Alebo čo sa potom dialo? 
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Ohradili, ako teraz s páskou dookola, potadiaľ môžeš prísť a ďalej nie.  

A odháňali ľudí, posielali ľudí preč? 

Hej. 

A ako ste sa dozvedeli, že oni tam ešte boli v tých vagónoch cez noc, že tam prenocovali? 

Lebo sme boli na stanici... tak už som videl, že ktorí, ktorí povedzme sme vedeli povedať, či 
to močaranskí... príklad v Krásnovciach pár rodín, v Šamudovciach... viacej.  

Vedeli by ste si spomenúť, že ako ľudia od vás z valala, tí takí kresťania, že ako 
reagovali na to, čo sa dialo? Či si hovorili niečo medzi sebou, či si spomínate, že by ľudia 
nejako sa rozprávali o tej situácii? 

Nie, nemohli nič robiť ľudia, lebo hneď ide a ťa odstrelí. To sa nedá ani vypovedať, ťažko... 

Hm. 

Tak ako ja teraz, som ich videl a spomenul som si ... viete... prišlo mi to na rozum. Mi srdce 
bije. 

Sú to pre vás také ťažké spomienky? Hm... Ale vraveli ste, že niekto sa aj ukrýval... Že 
nie všetci.... nie všetkých odviezli. 

Komu sa podarilo, ale bol prenasledovaný stále. Už ho v dedine, tak ako keby... mal do 
väzenia nastúpiť, alebo kde... a stále ho volali, aby sa prišiel... že ešte je tu, že ešte neutiekol.  

A kto to bol? 

Bola určená taká komisia... ako vám mám povedať? Boli určení nejakí.  

To bol niekto od vás z obce, čo sa takto ukrýval? 

Boli tam susedia, no ale... 

Susedia? A to bol... ten človek, čo sa ukrýval, to bol žid? 

Žid. Však len židia sa ukrývali. 

Hm. Aj sa mu podarilo sa zachrániť? 

Tak jeden bol v Šamudovciach, čo ostal, ale... 

Takže Šamudovce, to bola nejaká vedľajšia obec? 

Hej. 

U vás? Hm... A potom po vojne, po oslobodení, vrátil sa niekto? Ku... Z týchto židov 
vyvezených...? 

Nie. 
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Nikto? 

Nikto. Pohoreli zaživa. 

Hm. Urobíme si teraz prestávočku, dobre? Nechcete sa trošku vody napiť, alebo niečo 
také? 

Neviem. Napijem sa. 
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