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United States Holocaust Memorial Museum 
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RG-50.688.0053.01.01 

 

Dobrý večer vám prajeme. 

Dobrý večer. 

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Som Štefan Lach.  

Kedy ste sa narodili? 

Dvadsiateho štvrtého júla tisícdeväťstodvadsaťdeväť.   

Kde ste sa narodili? 

Tu v Poprade. 

Pán Lach, my sme sa spolu už stretli, pred nejakým časom. 

Áno, áno.  

A vtedy ste nám porozprávali o vašich spomienkach a vašich zážitkoch z obdobia 
Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. A my sme teraz prišli za vami znovu, aby 
sme si tieto vaše spomienky nahrali na videozáznam. Takže chcem sa vás spýtať na 
úvod... vy ste na narodili v roku tisícdeväťstodvadsaťdeväť...  

Áno.  

Takže v roku, keď vznikol Slovenský štát, už ste neboli také úplne malé dieťa, chodili 
ste do školy predpokladám, mali ste desať rokov.  

Áno. 

Ako si vy spomínate na vznik Slovenského štátu? 

Ako si spomínam? 

Hej. Aké spomienky sa vám k tomu viažu? 

Tak začal som na Ľudovej škole cirkevnej... prepáčte... a učili nás rádové sestričky na škole 
do piateho ročníka. No ja som potom šiestu, siedmu, ôsmu a deviatu triedu v bývalej 
meštianskej škole absolvoval.  

Hm. 
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To bolo štvorročná škola, to znamená, že v prepočte to vychádzalo na deväť rokov štúdia. No 
a keď som v štyridsiatom piatom skončil, tak som si napísal žiadosť, aj napriek tomu, že 
rodičia boli proti tomu, lebo však nás bolo päť detí a otec bol taxikár, nejako zárobkove na 
tom valne nebol... No rodinné prídavky sme nedostávali nijaké, ako deti. Tak boli proti tomu, 
aby som išiel niekde študovať. A ja som za každú cenu chcel ísť na umeleckú priemyslovku 
do Bratislavy, lebo v Košiciach ešte nebola, tak som si napísal žiadosť bez toho, aby som sa 
rodičom zdôveril s tým. Poslal som tú žiadosť do Bratislavy. A odpísali mi z Bratislavy, že 
môžu akceptovať len v tom prípade, keď pošlem ešte doporučenie od mestského úradu 
z Popradu, že mi doporúčajú študovať na umeleckých smeroch. No ale žiaľbohu, toto 
doporučenie mi súdruhovia z okresného, mestského úradu nedali, napísali mi len na taký 
kúsok papiera, že: „Menovaný žiadateľ nemôže študovať na umeleckých smeroch, pretože je 
synom kolaboranta.“  

Hm.  

A žiaľbohu – neviem prečo – otca označili ako kolaboranta. Snáď preto, že on v tridsiatom 
deviatom roku vstúpil do medzinárodného podzemného protifašistického hnutia a to bolo 
vedené cez Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Anglicko... Z Londýna.  Tak zrejme asi ho 
považovali za kolaboranta, že kolaboroval s Angličanmi. Predsa ale Angličania bojovali proti 
Nemcom takisto, takže neviem pochopiť, že prečo takto to dopadlo. No otec chudák mal 
problémy, lebo on od tridsiateho deviateho roku, keď vstúpil do toho medzinárodného hnutia 
podzemného, tak začal prevážať poľských občanov, ktorí sa dobrovoľne hlásili do poľských 
légií, ktoré sa vytvárali vo Francúzsku a tam aj absolvovali výcvik kadejaký. No a stade ich 
potom presúvali do Anglicka a v Anglicku do letectva. Tam väčšinou v letectve sa 
umiesťovali tí Poliaci.  

Hm.  

No a prevážali ich cez Tatry z Poľska poľskí kuriéri. No a ja som mal aj takú knižku, „Po 
stopách tatranských kuriérov,“ ale zobral mi ju jeden novinár a dodneska mi ju nevrátil, tak 
neviem... 

Hm.  

No a otec prevážal tých Poliakov celé štyri roky, až do oslobodenia, do štyridsiateho piateho 
roku. No a previezol... previezli sme, lebo aj ja som občas s ním išiel... 

Hm. 

Na tú prepravu... No a previezli sme obrovské množstvo tých poľských mladých ľudí, ktorí 
sa dobrovoľne hlásili do tej poľskej légii.  

Hm.  

A my sme ich vozili stade... ich prevážali cez Tatry v dvoch smeroch. Popod Giewont do... 
Malej Frankovej, Veľkej Frankovej, potom Osturni... A druhý smer mali do Tichej doliny, na 
Podbanské. A tam sa sústreďovali tí Poliaci, tam ich vždycky doviedli tí kuriéri do chaty 
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Troch studničiek v Podbanskom. No a on tam bol chatárom, volal sa Kertész, on telefonicky 
vždycky otcovi dal vedieť, že má tam tých Poliakov, tak oni museli potom prísť na Štrbské 
Pleso, lebo tá cesta zo Štrbského Plesa na Podbanské ešte nebola... bola, ale len taká poľná... 

Hm.  

Takže to nebola komunikácia pre autá. Tak oni chodili potom lesom pešo popod Tatry, na 
Štrbské Pleso, no a stade ich potom brával otec a odvážal na maďarské hranice do Polomy. 
To bolo pri hraniciach maďarských, no a tam mali zase dojednaného sprievodcu, ktorý ich 
prevážal alebo prenášal... pomáhal im prechádzať do Maďarska.  

Hm.  

Tajnými chodníkmi kadejakými. A z Maďarska potom... oni tam ich preverovali, tých 
Poliakov, a po absolvovaní previerky potom ich odsúvali do Francúzska, kde bol výcvikový 
tábor vo Francúzsku. A tam sa tí Poliaci potom vycvičovali za tých buď pilotov, alebo 
obsluhu v lietadlách, strelcov a pozorovateľov, a čo ja viem... kadejaké iné tie... A po 
výcviku, keď absolvovali ten výcvik základný, tak ich potom presúvali do Anglicka a tam ich 
zaraďovali do letectva.  

Hm. 

Takže väčšinou tých Poliakov v letectve... V letectve v Anglicku robili. No... 

A vy ste... vy ste vtedy už vedeli všetky tieto podrobnosti o tom, že ako to bolo 
organizované a kam tí ľudia idú...? 

Áno, áno. Áno. 

A tak... hm.  

No lebo oni tí kuriéri, oni nám povedali, keď prišli s nimi k nám, tak oni nám povedali, že za 
akým účelom vlastne tí Poliaci do toho Maďarska chodia.  

Hm. A oni prišli aj ku vám domov, tí kuriéri? Do vášho domu? 

K nám do domu. 

Tam, kde ste bývali? 

Do domu, koľkoráz ich prišlo tri, štyri. Dokonca raz prišli ôsmi. No a my sme mali auto... 
otec mal auto len pre štyri osoby. Tak potreboval pomoc, aby mu niekto pomohol tých 
ôsmych zaviezť do tej Polomy, tak pýtal tam – suseda sme mali jedného, komunistu, tak otec 
išiel za ním s nádejou, že asi ho pochopí a že pomôže. No ale on kategoricky odmietol, tak 
potom išiel za kamarátom, taxikárom tiež, ktorý síce nemal povolenie jazdiť, bo nedostal ani 
prídel benzínu za Slovenského štátu. Lebo to oni odstavili taxikárov všetkých, tam ich bolo 
viacej v Poprade, no a odstavili všetkých, akurát môj otec mal pre Červený kríž, ako službu 
pre zdravotníctvo, pre lekárov popradských. Tak on mal povolenie a dostával dvadsať litrov 
benzínu mesačne. No ale otec bol tak šikovný, že on si zohnal od nemeckých vojakov benzín. 
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A že mal zásobu benzínu doma dostatočnú. No a on potom zverboval toho kamaráta svojho 
z Veľkej, volal sa Jurek... Jurek sa volal, Michal, no a tam sa mu prisľúbil, že mu pôjde 
pomôcť odviezť tých ôsmych. No a tak vyšiel s autom a to bolo v zime, ostali koľaje ešte 
z garáže vonku, do dvora... A mal tam nejakého suseda, ktorý ho udal gestapu.  

Hm. 

A on... lebo oni prevážali tých ľudí v noci vždycky, v nočných hodinách. Takže on sa ráno... 
nad ránom vracal naspäť domov a gestapo už pred barakom stálo, čakalo na neho.  

Hm. 

Tak ho hneď zobrali, ani auto mu nedovolili zagarážovať, auto nechali na ulici stáť a zobrali 
ho a odvliekli ho do koncentračného tábora do Nemecka niekde. A chudák sa už nevrátil. 

Hm.  

No môj otec dlho potom žialil a ľutoval, že sa na takú úlohu dal, že ho zavolal. Že vlastne on 
zapríčinil jeho smrť.  

Hm. Takže to bolo... to bolo veľmi nebezpečné, takéto niečo.  

To bolo veľmi... veľmi nebezpečné, áno. 

Váš otec nemal problémy s gestapom kvôli tej činnosti? 

Mal. Mal. Zvlášť od toho dňa, keď to s tým Jurekom tak dopadlo, tak odvtedy sme mali... 
dennodenne sme mali gestapo doma na kontrole. No ale my sme mali doma v garáži, 
v pivničke toho primára, lekára, židovského.  

Hm.  

Volal sa Weiss, a on mal ísť v štyridsiatom druhom roku v marci s tým prvým transportom 
žien židovských. A dievčat. Ktoré odsúvali do koncentračného tábora do Poľska, do 
Osvienčima. No a otec náhodou bol vtedy v sobotskej nemocnici, keď za ním bolo gestapo, 
za tým doktorom, za tým primárom ženského oddelenia. A vypočul si, lebo otec vedel 
nemecky, maďarsky, takže vypočul si ten befel, ako mu nariadili, že sa má pripraviť a že 
pôjde s tými ženami do koncentračného tábora. No a oni odišli gestapáci a otec hovorí: „Pán 
primár, zoberte si veci nejaké a poďte. Nepôjdete do koncentračného tábora, ja vás nedám.“ 
Tak ho doviedol domov, no a štyri roky chudák bol potom v tej pivničke tam. A gestapo 
chodilo dennodenne. My sme ale do tej pivnice mali len taký päťdesiat krát päťdesiat 
centimetrov vchod... 

Hm.  

Bo to bolo pod kotlíkom, čo sme mali na vyváranie prádla v garáži, taká pivnička na 
zemiaky. No tak tam pripravili mu... otec s mamou mu pripravili také... takú zábranu zo 
zemiakov, takú priečku urobili drevenú, a prihrnuli zemiaky. A za tou priečkou mal na 
spanie, kde spával. No a od štyridsiateho druhého roku, od marca, do oslobodenia, do 
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štyridsiateho piateho roku, bol u nás ten žid. No a keď obchádzal, tak sa nechal premenovať 
na Labana. Lebo on sa volal Weiss.  

Hm. 

A nechal sa premenovať na Labana. A potom pôsobil niekoľko rokov v Šaľoch, v Šahoch      
(Šahy) v nemocnici. Skôr robil na ženskom oddelení, a potom nastúpil ako riaditeľ v Šahoch, 
ale rozhodol sa potom odísť, ako začali komunisti vystrájať, tak sa rozhodol odísť do Izraela.  

Hm, hm. 

Takže, už potom sme s ním neboli v kontakte vôbec.  

Aha. Ale ešte, keď bol tu, tak ste s ním boli v kontakte, hej? 

Áno. 

Hm.  

Pokiaľ bol v Šahoch, tak ešte sem tam aj napísal, aj posielal mame peniaze, z ako vďaku, za 
to že sme ho držali toľký čas. No ale otec potom...  

A ešte sa chcem spýtať, ako ste to kým sa on u vás ukrýval, vy ste o tom vedeli, že on je 
tam teda schovaný v tej pivničke?  

No... 

Mali ste tú vedomosť, ako chlapec, že...? 

My – starší brat a ja sme vedeli, ale tí mladší súrodenci nevedeli o tom.  

Aha.  

Takže to sa pred nimi tajilo.  

Hej.  

Im sme nepovedali to.  

A ako... ako ste to riešili s jedlom a s takými vecami, že teda by mal trošku zabezpečený 
aj nejaký taký bežný denný režim, ten... ten doktor Weiss?  

Mal, mal. Stravu dostával pravidelne, to mu mama nosila vždycky, keď chodila s prepáčením 
ku prasiatku. Že zanášala prasiatku, tak si vždycky položila aj pre neho, do toho vedra, čo 
mala pre prasiatko, prikryla to a zaniesla, aj jemu do garáže.  

Hm. 

No a on cez deň vyšiel z tej pivničky do garáže, že sa pohyboval po garáži, no ale keď 
navečer sa zotmelo, tak sa stiahol dnu do tej pivnici a v tej pivničke tam sedel. A my sme to 

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



tak robili, že mali sme jednu debnu skoro takú veľkú, ako ten stôl, a v tej sme mali zemiaky. 
A tú debnu sme postavili na ten vchod do tej pivničky. 

Hm.  

Takže nebolo vidieť, že pod debnou je vchod do pivničky.  

Hm. 

No a gestapáci, keď chodievali, tak sa aj pýtali, že prečo to máme vybetónované, lebo od 
kotlíka to bolo vybetónované, pokiaľ tá pivnička bola. No a že prečo je to vybetónované. No 
tak sme hovorili, však tu máme práčku, tu sa perie, vyvára prádlo, tak že preto to máme 
vybetónované, aby nezhnili... podlaha, aby nezhnila.  

Hm. Tí gestapáci kedy chodili, oni chodili skôr navečer? 

Prosím? 

Alebo cez deň? Tí gestapáci, kedy chodili?  

Kedykoľvek, aj ráno prišli, po obede znova prišli... a chodili stále, no lebo otec potom sa... už 
tie posledné týždne sa skrýval na hokejovom ihrisku, kde robieval ľad. Tak tam sa skrýval, 
lebo tam boli ubytovaní maďarskí vojaci, ktorí ustupovali s Nemcami, tak tam boli ubytovaní 
v tej... to bola taká drevená stavba tam, taká búda, tak do tej búdy sa nasťahovali tí Maďari. 
No a otec išiel medzi nich, lebo on po maďarsky vedel. A oni ho tam obliekli do uniformy 
maďarskej. Do vojenskej. A takú čiapku mu dali, ktorá bola plná všoch.  

Hm. 

A dostal vši a od všoch dostal potom škvrnitý týfus.  

Hm.  

Takže to už boli tie posledné dni pred odchodom Nemcov, to ešte potom sme mali 
nemeckého dezentéra (dezertér), čo dezenteroval, nechcel bojovať... A tiež ho otec dovliekol 
domov, toho sme skrývali do pilovín (pilín), tam sme takú debnu dali od sústruhu a v tej 
debni bol ten Nemec. Ale on si chudák posledné dni, keď už posledné nemecké vojská 
odchádzali, tak si rozhodol, že ide domov, ako do Nemecka. Tak sa obliekol do uniformy 
nemeckej, no a išiel na cestu, zastavilo auto nemecké, plné vojakov nemeckých, a chcel sa 
s nimi zviezť do Nemecka. No ale to viete, ako – cudzí vojak nastúpil na auto, takže 
nedôverovali mu. Tak ho asi päťsto metrov zaviezli a zastrelili ho.  

Hm. 

A vyhodili ho z auta potom, ešte tu v Poprade. Potom sme boli... lebo nám povedali, že je tam 
dajaký nemecký vojak je zastrelený, že... Tak som s kamarátmi sme reku: „Poďme, ideme sa 
pozrieť, kto to je.“ No a veru ja som ho poznal, že to bol on. 

Hm.  

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



Chudák, mal doma manželku a dvoje deti, no a tak nedožil sa už. Ani rodiny, ani nič. No 
a otec, keď už mal vysoké teploty, keď mal ten škvrnitý týfus, tak ho dovliekli Maďari 
domov, no ale bol bezvládny taký, že nebol schopný už absolútne ničoho. A vedľa, vo 
vedľajšom baraku, vedľa nás tam boli nemeckí vojaci, dôstojníci. Ubytovaní. Tak mama išla 
tam za nimi, že či nemajú tam lekára nejakého, že potrebuje ako k otcovi. Tak prišiel jeden 
lekár, vojenský, nemecký, no a on zistil, že čo akú chorobu má. Že má škvrnitý týfus. Tak 
zariadil ešte odvoz do Kvetnice. Lebo nemocnica v Spišskej Sobote, potom Obchodná 
akadémia, to boli lazarety porobené, tam miesta nebolo.  

Hm. 

Tak ho zaviezli do Kvetnice a v Kvetnici ho akože mali liečiť, no ale tá choroba bola veľmi 
ťažká, my sme mu síce s bratom dennodenne nosili stravu do tej Kvetnice... a už nám potom 
dali aj jeho veci všetké, že by sme zobrali domov veci, lebo že už mu nie je pomoci, že už 
ako koná.  

Hm. 

Ale vystrábil sa z toho, no dostal sa z toho. No potom prišiel domov z nemocnice, keď sa 
trošku zotavil tam v tej Kvetnici, no tak my sme doma museli brániť pred Rusmi, lebo Rusi 
prišli a rabovali vo veľkom. Čo videli v garáži, tak brali. Autá nám zobrali... na dvore sme 
mali auto jedného doktora židovského, Hilberta, to on nechal, že keď sa vráti z koncentráku, 
že si ho zoberie. Čerta starého... Zobrali ho Rusi, to auto. Zobrali aj naše auto, čo mal otec, čo 
s ním taxoval. No a z garáže vyvláčali kopu vecí, poodnášali, čo my sme ponachádzali na jar, 
keď sneh zišiel, v tom potoku pohádzané, tie veci kadejaké. Čo nevedeli, čo to je, alebo načo 
to je, tak to zahodili.  

Hm. 

No a otec potom prišiel z tej nemocnice, vlastne z tej Kvetnice domov, a tak doma sa ešte 
liečil dosť dlho, no a potom išiel na mestský úrad, aby mu dali robotu nejakú, lebo autá nám 
pobrali, že taxovať nemohol, tak že z čoho bude rodinu živiť? Tak ho dali na ruskú 
komandantúru za vodiča.  

Hm. Ja vás teraz na chvíľku preruším, lebo chcem sa vrátiť ešte do obdobia pred tým, 
ako bol koniec vojny. Ešte teda do obdobia toho Slovenského štátu, o ktorom sme sa 
začali rozprávať... A chcem sa vás spýtať, že či ste pozorovali vtedy takú nejakú zmenu 
v každodennom živote, u vás v škole napríklad? Chodili ste do školy... že či ste zrazu 
proste v rámci toho, čo ste sa vyučovali v škole, nenastali nejaké zmeny, prípadne...? 

To viete, my sme mali... my sme mali v meštianke triednu učiteľku, ktorá bola veliteľkou 
žien Hlinkovej gardy. No a ona nás nútila všetkých žiakov, ktorí sme tam boli, že musíme 
vstúpiť do Hlinkovej mládeže.  

Hm. 

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



No ale nebola ochota nejaká medzi nami, nechceli sme vstupovať, tak museli sme nasilu 
robiť veci také, ktoré ona nám nariadila. Poobliekala nás do uniforiem gardistických... A keď 
prišiel Šaňo Mach do Popradu, tak sme ho museli ísť vítať, kývať mu, takže... 

Hm.  

No nie veľmi sme to znášali, lebo pravdaže... nepáčilo sa nám to, ten diktát sa nám nepáčil, 
vôbec... aj keď sme boli ešte deti. 

Hm. 

Takže, nebolo to jednoduché, no tak... 

A Šaňo Mach kedy prišiel do Popradu, v ktorom to bolo roku? 

Aj... Pane môj Bože... V štyridsiatom... v štyridsiatom treťom? V štyridsiatom treťom. 

Hm.  

To vtedy koberce... zo železničnej stanice predkladali po ceste koberce.... Že by išiel po 
kobercoch, nie, po holej ceste.  

Hm. 

No a tu sme mali v Poprade jedného veliteľa Hlinkovej gardy, volal sa Šimon, tak ten vlastne 
ho vítal, ako veliteľ Hlinkovej gardy ho vítal, toho Šaňa Macha. 

Hm.  

No a doprevádzal ho. Ale on tiež potom po vojne, po... po štyridsiatom štvrtom roku, po 
SNP, ušiel do lesov s partizánmi, ten Šimon, a bojoval proti Nemcom... 

Hm. Takže... 

Takže... 

Takže zmenil názor? 

Hej. Naprával renomé.  

A vy ste tam na tých oslavách toho Šaňa Macha, vy ste tam povinne... teda pri tom 
vítaní... ste tam museli ísť zo školy, to bolo akože povinné sa toho zúčastniť?  

No.  

Hm. 

Museli sme, no tak niet pomoci. Ja som mal tiež uniformu Hlinkovej gardy, no a ako 
mládežník... nie len ja, ale všetci sme sa museli obliecť do tých uniforiem, no a moja mama 
mi hovorila, že neodovzdám tú uniformu, že budem nosiť i košeľu i nohavice... Postupne, nie 
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naraz, ako mládežník gardistický, ale košeľu som poodparoval tie znaky z toho kadejaké, čo 
boli gardistické a nosil som košeľu.  

Hej. Tak ste ju využili? Cha... 

A sme sa obliekli... 

Hej. Cha, cha. A gardisti chodili po meste v uniformách? 

Chodili.  

Hej? 

Oj jojoj... My sme mali aj čestnú gardu gardistickú, tu v Poprade. To bolo... asi štyridsať 
chlapov bolo, čo sa dali do tej čestnej gardy, mali na sebe nemecké uniformy, tie také modro 
šedé. No a v tom chodili. A ináč gardisti chodili poobliekaní v uniformách, s brigadírkami... 

Hm. 

Takže... 

A to tak akože bežne denne, alebo pri nejakých špeciálnych príležitostiach? 

Bežne chodili, však oni chodili snoriť, kde aký žid, kde aký... kde aký protinemecký onen bol 
občan, tak zbierali, navádzali esesákov a gestapo, aby brali. „Tu choďte do toho domu, toho 
berte. Tam choďte, toho berte.“ Proste takí donášači, čo donášali. 

Hm. Vy ste aj na vlastné oči videli nejakú takú situáciu, že išli a ukazovali, že „Zoberte 
niekoho?“ Videli ste to? 

No nevidel som, ale stávalo sa to, to počuli sme. „Toho zobrali, toho zobrali, tamtoho 
zobrali...“ Takže sme sa dozvedeli potom, kedy koho odsúvali. Koho odvláčali do 
koncentračného tábora.  

Hm. 

Aj z našej ulice, kde my sme bývali, tak aj tiež odvliekli, volal sa Tesár Gejza, tiež ho zobrali 
do koncentračného táboru, v Nemecku bol kdesi v koncentračnom tábore. No ale vrátil sa 
potom z koncentračného táboru domov, ale nie zdravý, už mal choroby kadejaké, takže on 
potom po krátkom čase zomrel.  

A toho prečo zobrali do toho koncentračného tábora? 

Prosím? 

Prečo ho zobrali? 

No lebo gardisti povedali, „Berte ho,“ lebo on pre... premietal v kine popradskom filmy, no 
a tiež možno, že mal názory, alebo výroky nejaké, ktoré sa nepáčili gardistom, tak... 

Hm.  
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To oni... oni si našli hneď... dôvod, ako pošlete... „Pošleme tam, zoberú ho a hotovo“.   

Hm. 

Takže... 

A v tomto období vzniku Slovenského štátu, nespomínate si, že by boli... že by začala 
byť taká protižidovská nejaká propaganda?  

No veľká. 

Na verejnosti? 

A veľká, však všetkých židov v Poprade pozbierali, poodvláčali do koncentrákoch.  

A ešte pred tým, ako ich zobrali, nehovorili sa nejaké také negatívne veci, že ako tí židia 
škodia napríklad, alebo či ste... či si nespomínate, že by boli nejaké hanlivé nápisy, alebo 
také riekanky nejaké? Na niektorých miestach nám ľudia vraveli, že si na také 
pamätajú.  

Tak oni vedeli... oni vedeli, že kde ktorý žid býva s rodinou. Takže tam nebol problém 
zašikovať ich, gestapo tam, „Berte, to je rodina židovská.“  

Hm. 

Takže my sme o viacerých vedeli, aj ja osobne viem, že aj pani Waldmannovú, oni mali 
obchod s klobúkmi, baranicami a čiapkami... A on starý pán, bo to boli už starší manželia, 
bezdetní, tak on sa dakde skrýval a ona bola v obchode sama. No a prišli gestapáci a zobrali 
ju. Z obchodu ju zobrali, zamkla obchod a pošla. 

A vy ste videli, ako ju zobrali? 

No. 

Gestapáci? Boli ste pri tom? 

Nie, ja som... ja som len na druhej strane, na ulici, bo to pri evanjelickom kostole. Tam za 
evanjelickým kostolom mali ten obchod a my sme len zdola z ulice pozerali.  

Hm. 

Keď iju brali.  

A z akej asi vzdialenosti? Koľko to bolo metrov? 

No asi sto metrov.  

Hm.  

Asi sto metrov.  
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A čo... čo presne ste tam videli, kto pre ňu prišiel? 

Gestapo. Gestapo prišlo s nákladným autom a na nákladné auto ju vyložili a brali. Oni už tam 
mali viacerých na aute, lebo tu na tejto ulici našej boli... mali židia synagógu a naproti 
synagóge tam mali jeden dvor, v ktorom bývalo viacero rodín židovských, v tom dome, takže 
to všetko vyprázdnili, všetko brali. Z tade, tých ľudí.  

Hm. 

Do jedného.  

Hm. Takže prišlo auto nákladné gestapácke a vystúpil... 

Áno.  

Niekto z toho auta von? 

Áno, áno. To všetko vyhnali... vyhnali z domov von a nakladali na auto a odvážali do 
vagónov.  

A keď brali tú pani, koľko tam bolo tých gestapákov? Spomínate si? 

Tak to ich bolo dosť, pána beka, veď to oni chodili... koľkí? No ôsmi, desiati, dvanásti... 
Podľa toho, koľko... koľko ľudí mali na programe pozbierať, koľko... Ani... 

Takže ju... oni vošli do vnútra do toho jej obchodu a ju nejako zobrali von? Alebo už ich 
tam ona nejako čakala pred tým obchodom? Ako sa vám to vybavuje, tá situácia? 

Ona stála, Waldmannová bola dnu v obchode, a prišlo auto, zastalo. A vošli dnu, no a hneď 
ju vyviedli von, zobrali ju, zamkla obchod a naložili ju na to auto. A išli ďalej. 

Koľkí ju viedli?  

Dvaja.  

Hm. 

Dvaja myslím že.  

A spomínate si, ako sa ku nej správali? 

Tak držali ju... popod pazuchy ju držali, lebo sa veľmi nechcela podvoľovať, no ale 
nepomohlo jej to nejako. To oni dokázali byť drzí, takže... 

A to auto ako vyzeralo? Ako tam ona nastupovala do toho auta? To išla niekde dozadu 
na tú korbu? 

Zozadu. 

Zozadu? 
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Zozadu.  

Aha.  

To bolo zaplachtované auto, no a zrejme oni asi mali nejaké lavice tam, alebo ako tých ľudí 
tam dávali na tie autá a...  

Hm. 

Zozadu ju vykladali. 

Ale to bolo celkom dosť vysoko. Oni jej nejako pomohli tam, aby nasadla? 

Oni ju vydvihli. 

Hm. 

Oni jej pomohli hore.  

A mala niečo so sebou, nejaké batožiny, alebo niečo také? 

Nemala nič. Nič nemala. Tak ako ju z obchodu vyviedli vonku, tak bola. Ako bola oblečená, 
tak ju brali.  

Hm. A v tom čase tuto v Poprade, museli židia nosiť nejaké označenia? Na oblečení? 
Židia... na niektorých miestach nám hovorili ľudia, že židia museli nosiť označenia na 
oblečení.  

No oni mali hviezdy židovské. Tu mali... tu mali takú päťcípu hviezdu. Každý jeden. 

Hm. 

No ale evidenciu oni mali veľmi dobrú, oni veľmi dobre vedeli o každom jednom. 

Hm. A táto pani Waldmannová, keď ju brali, tiež mala na sebe tú... to označenie, tú 
hviezdu? 

Áno, áno. 

Tú židovskú? 

Áno, to oni museli mať. To museli mať, to sme mali aj našich gardistov takých, že dbali na 
to, že každý jeden žid musel byť označený. 

Hm. A keby neboli označení, čo by sa im stalo? 

Tak ja neviem, nemal som šťastie s takým sa stretnúť, lebo naozaj tam nebol problém, že by 
ten znak ten žid na sebe nemal. 

Hm.  
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To musel mať. To oni... oni ani nemohli z domu vyjsť na ulicu, pokiaľ bol doma, kým nemal 
ten znak na sebe.  

Hm. A vraveli ste, že pani Waldmannovú keď brali, tak v tom aute už boli nejakí ďalší 
ľudia, tam sedeli... 

Pravdepodobne áno, ja som... 

Videli ste dovnútra? 

Do auta som nevidel, lebo ja som bol na opačnej strane dolu, na dolnej strane, ale určite už na 
aute niekoho mali. 

Hm, hm. A s vami tam bol kto pri tej situácii? Kto to pozoroval ešte? Lebo ste to tak 
v množnom čísle povedali, že stáli sme... 

To ľudia, čo po ulici chodili, viete, tak videli. „No a už zas gestapo zbiera židov.“ No tak... 

Aha, to tak ľudia si medzi sebou povedali? 

To si medzi sebou... áno, povedali. „Pozeraj, tam túto berú... tamtoho berú... tamtoho...“ 

Hm. Aj ľudia nejako komentovali tú situáciu, čo sa dialo? 

Nie. Strach nedovolil. 

Hm.  

Strach nedovolil, lebo nikdy... nikto nevedel nikdy, že s kým má šťastie sa stretnúť. A s kým 
môže o čom debatovať.  

Hm. 

Každý bol radšej ticho. Každý to znášal bez pripomienok.  

Hm, hm. A mali ste v škole... mali ste nejakých židovských spolužiakov?  

Židovskú školu mali, áno.  

Ale vy či ste v škole vašej mali židovských spolužiakov? 

Nie. 

Nie. 

Nie, nie, nie. 

Vy ste chodili do katolíckej školy? 

Ja som chodil, áno, do katolíckej školy, áno.  

Takže tam deti iných náboženstiev s vami nechodili? 
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No... evanjelici sem tam sa objavili, v meštianke už... 

Hm.  

Keď myslím... keď už som do meštianky chodil, tam už aj evanjelici sem tam boli, lebo 
evanjelici tu mali školu svoju v Poprade, ale tiež len takú dvojtriednu školu. No a už potom 
im otvorili školu v múzeu, v terajšom múzeu... A už, keď skončili tie meštianky, tak už 
potom... alebo keď skončili základné školy, tak už potom aj do našej meštianky prišli.  

Hm.  

To bola mestská... 

Hej. 

Škola, takže... 

A aké boli vzťahy medzi katolíckymi deťmi a evanjelickými deťmi? 

 No vzťahy dobré, ja som mal náhodou kamarátov dvoch, dvojičky to boli, a oni boli po 
otcovi gréckokatolíci... Neboli rímokatolíci, ale boli gréckokatolíci, ale my sme boli veľmi 
dobrí priatelia.  

Hm. A ste vraveli, že mníšky u vás tam vyučovali? Mníšky... v škole?  

Mníšky učili... 

Učili? 

V základnej škole. 

V základnej, aha.  

Cirkevnej... 

Už v tej meštianke nie, hej? To... 

V meštianke už nie, tam už boli učitelia, učiteľky. 

Hm, hm. A v tom období Slovenského štátu, keď už teda sa začalo aj to prenasledovanie 
židov, že ste videli tú situáciu s tou pani Waldmannovou, napríklad... Nespomínate si, že 
by niektorý učiteľ niekedy v škole nejako to komentoval, že aká bola... čo sa dialo, prečo 
sa to deje? Aká bola tá situácia?  

Tak to viete, že to tí učitelia boli Slováci, národovci. A náhodou riaditeľa sme mali 
v meštianke, volal sa Bezák, to bol taký typický gardista. 

Hm. 

Typický gardista. Takže on by bol život za Hlinkovou gardu položil. 
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Hm.  

No a viacerí učitelia, tam boli viacerí učitelia, bol tam učiteľ Kotoč, to bol zas komunista... 

Cha. 

Ten vstúpil potom do strany, keď prišli Rusi, po štyridsiatom piatom roku. No tak Kotoč bol 
medzi tými komunistami, čo aj riadili mestský úrad.  

Hm. 

Ako učiteľ...Takže tam boli rôzni ľudia. 

Tak ste tam mali takých, aj takých...  

Áno. Takže po... 

A ten gardista, ten typický gardista, ste povedali, on chodil... aj v gardistickej uniforme 
vyučoval? Bol v škole...? 

Nie, ja som... 

V tej gardistickej uniforme? 

Som ho nevidel v gardistickej uniforme, ale chovanie mal hrozné. On bol taký bitkár, bil 
žiakov. 

Hm.  

On zobral žiaka do riaditeľne a kázal mu do stoličky hlavu strčiť, zohol sa a bil.    

Hm. 

S trstenicou.  

A gardisti na verejnosti... vraveli ste teda, že chodili po uliciach v tých uniformách 
svojich poobliekaní... 

Áno. Áno.  

Tí sa ako správali k ľuďom? Tak be... v takom bežnom nejakom kontakte?  

Tak my sme ani nekomunikovali s nimi, lebo hovorím, nám neboli po chuti, my sme ich  
nemali radi tých gardistov. Lebo sme vedeli, čo to boli za ľudia, poznali sme ich, takže sme 
sa vyhýbali, radšej sa vyhnúť, pozdraviť, „Dobrý deň,“ alebo, „Pochválen,“ a išli sme ďalej.  

Hm. A vtedy nemuseli ste zdraviť, „Na stráž!“? V tom období? 

No v škole áno. 

V škole áno? 
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No.  

Aj dvíhať ruku? 

Aj zdvíhať ruku. Cha, cha... 

Môžete nám to predviesť, ako sa vtedy zdravilo? 

No tak sa zdravilo. „Na stráž!“ Ale my sme... keď som stretával na ulici učiteľa, alebo 
učiteľku, tak, „Na stráž!“ len tak. 

Hm. 

Že či nemôžem zohnúť. Môžem vystrieť... 

Hm.  

Môžem vystrieť, ale... tak... 

Cha... ste to flákali? Cha, cha, cha. 

Nelákalo. 

Cha... 

Nelákalo, nebolo to pre nás nič. 

Nebolo to pre vás atraktívne, hej? 

To boli ťažké časy pre nás a ešte ťažšie časy boli potom.  

Hej.  

Po... po Slovenskom štáte.  

A okrem teda tých gardistických pozdravov, nespomínate si, že by ste sa učili nejaké 
piesne, alebo nejaké také veci, ktoré súviseli s tým teda Tisovým režimom, alebo 
s Hlinkovou gardou? 

No my, keď sme vyháňali Čechov zo Slovenska, tak sme museli spievať, (spieva): „Rež 
a rúbaj do krve, po žido... po tej českej kotrbe, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude.“  

Hm. Toto kde ste museli spievať?  

No... aj v škole, aj po ulici, keď sme išli, keď sme pochodovali niekde... 

Hm. 

Tak... 

To vám... to vám kázali tí vaši učitelia? 
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No, pravdaže: „Spievať!“ A museli sme.  

Hm.  

A tu žili Česi, tuto v Poprade? Boli... boli tu Česi? 

Bolo dosť, bolo dosť. 

Hm.  

Povyháňali sme ich. Cha... 

Aj ste niekoho poznali osobne, kto takto bol...? 

Áno.  

Bol vyhnaný? 

Áno. Áno, áno. A koľkých. To keď to... hodne bolo úradníkov kadejakých a... a inžinierov... 
A to boli väčšinou Česi. Lebo Slováci neboli až tak vzdelaní, že by mohli tie funkcie 
zastávať. Ale pritom... neboli zlí, nedalo sa povedať, že by sme boli nejako trpeli pri nich, 
alebo čo. Až na to, že, „Čechúň, Čechúň“, no tak „Čechúň.“ 

Hm.  

„Čechúň,“ nebol Slovák. Cha, cha, cha. 

Hej. Teda Slovák... Kto bol Slovák, ten bol preferovaný, hej? 

Áno, áno. Áno. 

A po tej náboženskej linke? Bol niekto viacej... nejaké vierovyznanie viacej také 
preferované? Alebo v tých vyšších nejakých funkciách? 

Nie, nie. To tak my sme mali... mali sme pána farára takého, ktorý nám doslova diktoval, 
kedy mám ísť miništrovať do kostola a čo ja viem... Ale to bol taký človek skromný, ten pán 
farár, že on chodil leto, zimu... len... v takých sandálikoch. A len také fusekle  (ponožky) mu 
babky uštrikovali, na nohy, že by mu zima nebola. 

Hm.  

Ale... tak bol Slováčisko veľký tiež, no tak... 

Cha... Aj ste videli nejakých Čechov, že by teda odchádzali, boli ste sa s niekým rozlúčiť 
napríklad, alebo niekto za vami prišiel sa rozlúčiť? V škole ste nemali nejakého českého 
učiteľa na tej meštianke, napríklad? 

No Čechov sme nemali, učiteľov, ale v Poprade ich bolo dosť.  

Hm. 
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A hlavne stavebné firmy, ktoré viedli Šašinkovci a čo ja viem... To bolo viacej tých českých 
rodín.  

Hm. 

Čo hrali prím v Poprade. Oni boli navrchu.  

Hm.  

No ale povyháňali sme ich. Cha... 

Cha... A v rámci tej pesničky ste... teda, „Rež a rúbaj do krve, po tej českej kotrbe,“ ale 
ste začali aj že, „Po židovskej kotrbe.“ Aj taká bola verzia?  

No.  

A tu pri akej príležitosti ste počuli?  

To nás naučili v škole.  

Aj... v škole vás... Aj toto ste museli spievať? 

No áno.  

Aj si spomeniete, pri akej príležitosti? 

No hovorím, väčšinou, keď sme dakde šli. Že sa išlo povedzme do kina.  

Hm. 

No tak sme nastúpiť museli do trojstupov a sme pochodovali cez mesto. A kým sme došli do 
kina, tak sme museli spievať.  

Hm. 

Vyháňať Čechov zo Slovenska. A, Bože môj dobrý, veď to je dačo hrozné.  

A ešte by som sa teda vrátila k tej situácii s tou pani Waldmannovou. Tú, ktorú ste 
videli. Videli ste ešte nejaké také niečo podobné, nejaké iné zatýkanie, niekoho iného, 
kto bol žid a koho ste poznali? 

No tu som pozeral, tu stade z konca ulice som pozeral, keď brali z toho domu... z toho domu 
židovského, kde oni každú sobotu porážali sliepky.  

Hm. 

To nosili židia tam a tam... Neviem, či podrezávali tie sliepky, či hlavy odrubovali, či čo 
robili... Ale tu mali takú... taký... taký... takú jatku, no, na zabíjanie.  

Hm.  
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Tých sliepok. No a keď prišlo gestapácke auto pre tých ľudí tam, tak tu sme boli... tu na 
konci ulice bol taký stánok... s potravinami a s pijatikou, to mal jeden Sobotčan. No a on... 
neviem, my sme tu boli na konci, tu bola malá stanica neďaleko... A tu sme boli na konci, 
keď prišli gestapáci s autom a keď vyháňali z toho domu tých židov. Tak oni všetko, čo tam 
bolo, to všetko brali.  

Aha. 

Na tie autá, nakladali. Na dvoch autách to odvážali. 

Hm. 

Lebo to tam bolo viacej rodín.  

A aké to boli autá?  

Nemecké.  

A také podobné, ako prišli pre tú pani Waldmannovú? 

Áno, áno, áno.  

Hm.  

No oni len na nákladných vozoch odvážali.  

A tí ľudia, ktorí toto robili, ktorí toto organizovali, kto to bol? 

No gestapáci.  

Boli oblečení nejako?  

Čiste gestapáci... to oni vedeli veľmi dobre, že tam sú, tí židia, tak oni ich tam... lebo oni sa 
rozchádzali... kryli sa proste, tí židia. Tak oni občas prišli a... a nachádzali ich, vyhľadávali 
ich.  

Hm. 

A brali. 

A gardisti tam pri nich neboli? S nimi? 

Jaj... 

Pri tejto situácii? 

Ja... pri tom... pri tom prípade nie ani. Aj myslím, že nie, že neboli. Lebo hovorím, oni Nemci 
veľmi dobre vedeli, že kde sú tí židia. 

Hm. 

Takže tam už nepotrebovali nejakých, čo ich viedli. Alebo... 
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Hm, hm.  

Smerovali na... na tých ľudí tam.  

A tam koľko tých ľudí ste vraveli, že zobrali vtedy? 

No tam bolo vtedy... 

Koľko ste videli? 

Tam bolo vtedy... tam bývalo asi šesť alebo sedem rodín. V tom dvore. Bo to bola taká 
podlhovastá stavba a tam boli byty po jednej i po druhej strane, takže hovorím, tam bolo... asi 
šesť alebo sedem rodín tam bývalo.  

Hm. A tam to ako vyzeralo? Išli tam ku nim do toho dvora, do tých bytov? Čo ste 
videli? Ako to prebiehalo, tá situácia? 

Tam sme nechodili do toho dvora, lebo sme sa báli. Bo nás doma vždycky strašili... strašili, 
že by sme tam nešli, lebo že nás porežú.  

Že vás porežú prečo?  

Tak neviem... Cha... 

Cha... A kto že vás poreže, tí židia, čo tam bývali? 

Tí židia, áno. Čo tam bývali. Že nám odrežú hlavy ako kurám.  

Fu... cha, cha... 

Cha... takže nešli sme tam... 

Hej. 

Pravdaže, sme sa báli.  

A keď pre nich prišli tí gestapáci, ako to vyzeralo? Čo tí gestapáci urobili? Prišli tam 
autá a vystúpili gestapáci von z áut? 

Prišli autá, poskákali dolu a hneď vošli dnu, no a z bytu do bytu. Z bytu do bytu asi chodili... 

Hm. 

No a ak niektorého náhodou tam našli, tak hneď ho brali na autá. 

Tak ste videli, ako potom vychádzajú von... 

Áno. 

S nejakými ľuďmi? A tí mali tiež tie označenia na šatoch? 

Všetko brali, deti brali, i chlapov brali, i... proste celé rodiny.  
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Boli tam aj malé deti? 

Aj deti boli, áno. 

Aj starí ľudia? 

Aj starí, aj mladí. Veď aj tá Waldmannová, tá bola už tiež dosť... možno šesťdesiat rokov 
mohla mať. Takže... no aj jeho, neviem, lebo on Waldmann sa schoval kdesi. Alebo ho dakto 
schoval, alebo čo... No lebo jeho nebolo, len ona sama bola v tom obchode.  

Hm. A pri... pri tom...? 

No ale mám za to, že aj jeho potom našli, lebo sme ho nevideli viacej.  

Hej. A pri tom židovskom dvore, keď teda gestapáci tam zbierali tých ľudí, mali tiež tie 
židovské označenia, tí židia na sebe?  

Áno, oni museli mať. 

Hm.  

Oni museli byť označení.  

A vy ste to zhruba z akej vzdialenosti, z koľkých metrov videli? 

No my sme boli tu na konci ulice, pri malej stanici, to mohlo byť takých dvesto... 
dvestopäťdesiat metrov.  

Hm. 

Od tých áut, čo tam stáli.  

Hej. A čo ste tam ešte videli, ako sa tí gestapáci správali k tým židom? 

Tak my sme len videli, ako z dvora ich vyviedli a už zozadu, ako nastupovali do auta, to sme 
nevideli, lebo autá boli otočené predkom tu... 

Hm. 

K nám a na auto nastupovali zozadu.  

Hm. A videli ste autá, ako išli preč, ako odchádzali? 

No nevideli sme, my sme potom šli preč, lebo sme videli, že povyvádzali tých židov 
všetkých, ponakladali do áut, no a jak už pozatvárali autá, ponastupovali, Nemci... to sme už 
utekali preč.  

Hm. 

To už sme nepozerali na to. 

Hm. A boli ste niekedy aj pri takej situácii, že židov na stanici nakladali do vlaku? 
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No tam nás nepustili. Tam stáli gestapáci, vojaci vlastne a nepustili nás bližšie.  

Hm. 

Ku transportom. 

Hm.  

To oni zo zadnej strany nakladali, zo železničnej stanice. A cez grepark prechádzali tie autá 
s nimi a tam ich nakladali do vagónov.  

Hm. 

Takže tam sme nemali prístup, tam sme sa nemohli dostať.  

Hm. A toto, čo ste popísali teraz, tú situáciu pri tom židovskom dvore, tam kde bývali, 
to bolo v akom období? Bolo to v tom istom čase, keď aj tú pani Waldmannovú zobrali? 
Alebo skôr, alebo neskôr? 

V tom čase, to bolo v rozpätí možno dvoch, troch mesiacov tam... 

Hm. 

Pokiaľ... pokiaľ vysnorili tých židov, všetkých do jedného že ich pobrali, tak to trvalo celý... 
Hovorím, takých dva alebo tri mesiace.  

 A vedeli by ste si spomenúť aj na rok, koľkatý to bol rok? Ktorý rok? 

No isteže, však to bolo štyridsať dva, štyridsať tri. To bolo v tých rokoch. 

Hm.  

To... prvý transport v marci, keď dávali dohromady, tak sa zamerali na ženy, židovské ženy 
a dievčatá. No a to vtedy mal ísť aj ten doktor Klein... nie... Weiss mal ísť s týmto 
transportom.  

Hm. 

To bol prvý transport, ktorý vypravovali stade.  

Hm. 

Do Osvienčima.  

Takže tieto dve situácie potom, ktoré ste popísali, boli neskôr, ako marec... 

Áno, áno. 

Tisíc deväťsto štyridsať dva... 

Áno, potom.  
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Ale mohlo to byť v tom istom roku? 

V tom... v tom roku, áno.  

Hm. 

To oni vyčistili Poprad, hovorím, za dva alebo za tri mesiace vyčistili od židov Poprad. Do 
jedného.  

Hm. A boli ste vy svedkom ešte nejakej ďalšej takejto situácie? Zatýkania židov? 

Nie, ja... počul som, že brali aj... aj ako je katolícky kostol, teraz tá ulica, tak tam býval jeden 
s rodinou žid, on mal na námestí, naproti Reduty mal taký obchodík malý, a v tom malom 
obchodíku, tam bolo možno kúpiť všetko možné.  

Hm. 

Všetko možné tam... tam to bol obchod, to bol ako bazár nejaký. No a tú rodinu tiež brali, oni 
bývali – hovorím – tam za kostolom v jednom dome, tú rodinu tiež brali, ale to som nevidel, 
keď brali, len som počul, že zobrali aj ich.  

Hm. 

Neviem, ako to oni sa volali vtedy. A on mal dvoch alebo troch chlapcov, no a my ako 
chlapci sme ich bili. 

Prečo? Cha, cha... 

Bola taká doba, že židov bolo treba biť, tak... sme aj my. Cha... 

Cha... A bránili sa? Tí židovskí chlapci? Bránili sa? 

Ale ani veľmi nie, no ja... ja som raz jedného z nich, z tých chlapcov... chytil, že ho idem biť 
a on mi hovorí: „Nebi ma, nebi! Ja ti dám taký malý konček!“ – „Ako aký konček?“ Takého 
malého koníka mal... 

Hm.  

Takého odliateho z bronzu alebo... alebo z čoho to mal. Taký... Tak mi končeka dal, že by 
som ho nebil. 

A nebili ste ho už potom? 

Cha, cha, cha... 

Nedostal už potom od vás, hej? 

Nie. 
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Cha... A čo sa stalo vlastne s tými majetkami, ktoré zostali po tých ľuďoch, ktorých 
vlastne ste vtedy vyhnali? Alebo režim ich vyhnal... Čo sa stalo s obchodom pani  
Waldmannovej napríklad? 

To arizovali všetko, gardisti arizovali všetko. To aj ten veliteľ Hlinkovej gardy, čo bol, ten 
Šimon, tak ten tiež po židovi arizoval obchod s prádlom, a čo ja viem čo... Teraz je tam 
reštaurácia v tom obchode.  

Hm. 

Bývalom... To je vedľa cukrárne, na námestí. 

Hm. A vedeli ste, aj že kto arizoval obchod tej pani Waldmannovej?  

On bol arizátor. 

On tiež? On viacero obchodov takto arizoval? Aha. 

To bolo viacej takých, nielen... nielen on, ale to bolo viacej takých, že si prisvojovali 
obchody a krčmy a... 

Hm.  

Proste, čo mohli, ta urvali. Čo mohli, ta brali.  

A na niektorých miestach nám ľudia hovorili, že sa robili aj také ako výpredaje 
židovského majetku. Či už z obchodov, alebo aj z tých ich domov, z bytov... Také 
dražby, licitačky a také veci.  

To sa robilo. 

Videli ste niečo? 

To sa robilo, také licitácie sa robili, že sa z tých bytov... hlavne tí, čo mali ten naproti tej 
synagógy svojej, čo mali ten dvor, tak tam z tých bytov. Predávali nábytok, hrnce a kadečo 
možné, licitovali, no.  

Hm. 

To dávali za päť korún, za sedem korún, za desať korún... A stoličky a všetko možné, takže... 

Hm. A tam ste vy boli, pri tej licitácii? 

Nie, nie, nie. Ja som nemal peniaze a nemali sme ani záujem.  

Tak odkiaľ ste sa dozvedeli, že niečo také sa deje? Že sa tam niečo také konalo? 

Tak lebo, kde bola hŕstka ľudí, no tak už sa zaujímal človek, že, „Čo to tu je? Čo to sa robí 
vlastne tu?“ No a licitovali, no tak licitovali, predávali tak, no...  

Tak ste ale videli, že sa tam niečo predáva, hej? Vy ste nekúpili... 
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Videli. 

Ale videli ste, že niečo sa deje, áno? 

Videli, videli sme všetko možné. 

Hm. A ako to vyzeralo? To niekto ukázal nejakú konkrétnu vec a povedal cenu? 

To mali naskladané na hromade a teraz povedal: „Tá stolička toľko, toľko... Kto kúpi?“ No 
tak ľudia, kto mal záujem, tak kupovali, ale veľmi nekupovali, lebo... 

Hm.  

Oni nejaké extra drahé nábytky a riad a všelijaké... to nemali, neviem nejaké hodnoty 
mimoriadne, že by to bolo... 

Hm.  

Hodné kúpiť.  

A ľudia tak mohli, že prihadzovali tú cenu? Alebo iba povedali, že toto za toľko a berte 
– neberte?  

Hej, oni tak... 

Hm.  

On povedal: „Tak stolička dvadsať korún,“ a ak našiel sa záujemca, povedal: „Ja dám 
dvadsať päť.“  

Hm. 

No a ten zas ho prehlasoval, že ten dá dvadsať sedem, alebo ten dá tridsať... A tak licitovali.  

Hm. 

Tie veci jednotlivé. Alebo hrnček, keď mali hrnček, no tak oni mali tie hrnce staré, opálené, 
lebo to aj na ohni opekali, kadečo varili a... Taký podradný tovar, to nebol nejaký hodnotný 
tovar.  

Hm. A ten tovar, ktorý ostal u pani Waldmannovej, tam potom ten arizátor predával, 
alebo to sa tiež takto vypredávalo?  

To arizoval tiež jeden, Popradčan... No a on predával do času tam, no ale potom to on predal 
a on začal robiť potom v reštaurácii... nie v reštaurácii, ale to bol taký samoobslužný bufet 
pre potravy... potraviny.  

Hm.  

No tak on sa na toto dal a tie klobúky, tie čiapky zanechal. Baranice... 
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Hm. Takže zmenil sortiment, hej? 

Hej. 

A majetok po Čechoch, s tým sa čo stalo? 

No... tak on... on to ohodnotil, on si povedal, koľko za to chce a predal to, no. 

Hm.  

A tam sa vymieňalo, viacerí sa vymenili, priamo v tom Waldmannovom dome, lebo to on 
tam celý dom mal. A on ten Kukura Fero, ten aj dom si prisvojil celý... a v dome bývala... on 
síce dávno už zomrel, ale jeho manželka bývala v tom dome a mám dojem, že už aj ona 
zomrela. No a to bol jednoposchodový dom, na spodku bol obchod a navrchu mali byt.  

Hm. 

Takže... 

A Česi, keď odišli, tí tiež mali nejaké domy, ktoré napríklad tí gardisti si ich tak nejako 
prevzali, alebo prisvojili? 

Neboli, neboli takí majetní židovia tu, že by... 

Česi... 

Tak arizátorov bolo dosť. 

Hm.  

Kdekto arizoval , takže... My sme do toho nezasahovali, lebo nemali sme záujem... 

Hm. 

O to... takže nás to nezaujímalo.  

A boli aj také prípady, že... čo sa tých židovských obchodov týkalo, že ich niekto 
arizoval, kým ten majiteľ židovský, pôvodný ešte bol v tom obchode, dajme tomu? Lebo 
teraz nám hovoril jeden pán, napríklad, že... že videl takú situáciu, že obchod sa 
arizoval, bol tam teda ten arizátor, ten nový majiteľ, ale ten pôvodný židovský majiteľ 
tam ostal ako predavač. Boli aj také prípady tu? 

Boli. Boli. To oni ani veľmi nie... on zarizoval, dostal to ako arizátor, ten obchod, alebo čo to 
bolo, no a narábali s tým ako so svojim majetkom, čo sa dalo predal... čo nestálo za nič, 
zahodil... a... 

Hm. 

Proste likvidovali to... veľmi... veľmi... veľmi krátko to zlikvidovali všetko. 
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Hm. A spomínate si aj na nejaký konkrétny takýto obchod, že bol zarizovaný, ale ten 
židovský majiteľ ešte teda v tom obchode nejako mohol fungovať, alebo nebol ešte 
deportovaný? 

No tak to boli viacerí takýto... hovorím, že to... my ako takí chlapci sme sa do toho veľmi 
nemontovali. A nemali sme ani záujem. 

Hm. Takže nejaký taký úplne konkrétny prípad sa vám nevynára v pamäti? 

Nie, nie, ja som práve len to... toho Šimona, toho veliteľa tej Hlinkovej gardy, ten mal tú 
Slovenku, tam bola tá predajňa, predávali tam košele, prádlo... a rôzne veci. 

Hm.  

No a on to potom tiež po čase zlikvidoval tak, že to popredal. 

Hej. 

Tiež po kúsku... robil licitáciu a výpredaj robil, tých kadejakých tovarov, ktoré... lebo tam aj 
také tovary boli, ktoré dlhú dobu tam držali a tie už boli také stariny, ktoré nemali ani 
hodnotu nejakú extra, takže... To kupovali babky na strapkanie, na koberce, to trhali potom 
na... 

Hm.  

Alebo strihali a koberce tkali z toho. 

Hm. Hm. Takže to bol textilný...? 

Hej. 

Obchod, hej? A ten Šimon ho arizoval, keď ešte židia boli tu, alebo už boli deportovaní? 
Už boli odvezení židia? V ktorom období ho arizoval, ten obchod? Boli ešte židia tu? 

Nie... 

Nie, už boli... už boli preč? 

Tu už židov nebolo, ani pamiatka po židoch. 

Hm. A vlastne tie... keď pani Waldmannovú zobrali... a to, čo ste vy videli pri tom... na 
tej židovskej... pri tej synagóge, pri tom židovskom dvore... ste popísali, hej? Boli potom 
ešte nejakí židia v meste?  

Nie, nie, potom neprišli, ani jeden z tých židov sa nevrátil. 

Nikto sa nevrátil?  

Ani jeden.  

Takže vlastne iba tí, ktorí sa ukrývali, aj ten teda u vás, ten doktor Weiss, tak... 
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No.  

Tak ten sa zachránil, hej? 

To aj my, čo sme mali to auto u nás od toho doktora Hilverta, tak ten tiež neprišiel.  

Hm.  

To auto síce zobrali Rusi, ale... ale Hilvert sa ne... nehlásil vôbec. 

Hm.  

To oni z koncentračných táborov... to oni to tam likvidovali všetko, Nemci... to... 

Hm. A vedeli ste v tom období, že kam... čo sa s tými židmi deje? Že sú nejaké 
koncentračné tábory, alebo teda že ich čaká smrť... vedelo sa o tom, v tom čase, keď sa 
to dialo? 

Tak, v tom čase, keď sa to všetko dialo, tie veci, tak som nemal čas do toho... a ani možnosť 
zasahovať, ja som potom, keď som už chodil ako šofér v ČSAD, tak som so zájazdmi 
chodieval... 

Hm.  

Do koncentračného tábora do Osvienčimu. 

Hm.  

A do Breziniek. No a tam sme videli, že ako dopadávali tí chudáci tam.  

Hm. 

Ako ich likvidovali.  

A spomínali ste, že teda prišli Rusi, rabovali, aj od vás zobrali to auto toho židovského 
doktora... 

Zobrali dve autá, zobrali otcovi auto, zobrali... aj toho doktora Hilverta auto zobrali. A ešte 
brata a mňa zobrali. Keď to Hilvertové auto zobrali, tak my sme ho museli... nám otec kázal... 
odstrojiť, to znamená, čo sa dalo odmontovať z toho motora, to sme odmontovali – dynamo, 
rozdeľovač, karburátor, všetko možné. A sme po... pokryli sme, poodkladali, že keď by 
náhodou ten doktor Hilvert prišiel, že by sa to bolo nazad namontovalo a... No ale keď Rusi 
zobrali... my sme museli kolesá dať na to auto, lebo to stálo na špalíkoch, tak sme museli 
namontovať kolesá, postaviť ho na kolesá... No a oni prišli Rusi s gazíkom, zavadili za 
gazíkom a brali ho.  

Hm.  

No a zobrali brata, aj mňa. A museli sme ísť to auto dať dokopy, tak sme museli ísť 
povyhrabávať z pilovín tie súčiastky všetky, čo sme mali tam poodkladané, no a to sme išli 
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montovať na to auto. No a nám nariadili, že do rána musí to auto byť „хороший“ a my sme... 
čo my sme boli takí chlapci, čo my sme vedeli? Tak vedeli sme, kde ktorá súčiastka patrí, 
ale... ale tam bolo treba tie motory aj nastaviť, naštelovať, a čo ja viem čo... Tak my sme to 
pomontovali, tam tie súčiastky, čo sme mali. No ráno prišli Rusi, otvorili roletu, lebo to bola 
taká garáž tam. A oni, „Что? хорошая машина? Pаботает?“ – „Nerabotajet...“ Tak ju 
vytlačili z garáže von, tu Škodovečku, zavadili zase lano a začali ju po Poprade preháňať a to 
strieľalo, lebo to bolo rozštelované, tam bolo treba ten motor nastaviť, vedieť, no a na to bolo 
treba odborníka a my sme neboli odborníci na to. A vláčili to... vláčili to po Poprade po 
námestí, po hlavných uliciach a nie a nie naskočiť. A čo s tým urobili potom, to neviem, kde 
to dali, to auto.  

A k ľuďom sa Rusi ako správali? Keď prišli? 

K Rusom? 

K ľuďom, k ľuďom. Tak, k tým bežným ľuďom, obyvateľom tu? 

Rabovali ako... 

Hm. 

Nás vyrabovali, brali hovorím... všetko, čo videli. Ani nevedeli, čo to je, na čo to je, ale 
zapáčilo sa mu to, tak bral to. 

Hm. Lebo... 

A náš... vyšiel vonku a zahodil. A mali sme nad dvierkami taký plagát, čo ešte Nemci dali, že 
týfus je tam v dome.  

Hm. 

Že tam sa nemôžu chodiť. A oni, „ничего, ничего! Что это такое тиф?“ что это тиф?“ – 
„Choroba.“ Á... nedbali nič. Prišiel, otvoril skriňu a začal zo skrine vyhadzovať prádlo 
všetko. Prestrel prestieradlo z postele a prádlo začali vyhadzovať. No a otec náš, ten nebol 
schopný brániť, lebo on bol slabučký, taký že maród bol, tak my sme bránili.  

Hm. 

No na mňa zobral automat a „Я тебя застрелю!“ – „Tak strieľaj!“  

Cha... 

No a pobrali... hovorím, aj ja som spával na takom diváne, diván sme tomu hovorili, taký... 
No prišli, že to oni berú, že im to treba. „Veď to je moja posteľ, ja tu spávam na tom!“ – „ 
Načo ti,  tam budeš ležať,“ mi povedali... a zobrali no... 

Lebo na niektorých miestach nám ľudia hovorili, že pred ruskými vojakmi sa mali mať 
na pozore hlavne ženy.  

No... 
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Lebo že chodili a znásilňovali. Videli ste... vedeli ste o nejakých takých prípadoch, alebo 
počuli ste tu? 

To viete, že aj... 

Dialo sa tu také niečo? 

Aj na našu mamu prišiel taký soploš, Rus, taký mladý, „Давай, иди за мной!“ A ona mu 
hovorí, že: „Ja s tebou nejdem a čo chceš?“ – „No len idi, len idi!“ No a my sme potom reku: 
„Odíď preč, daj jej pokoj, pozri – my sme päť detí tu už, tak daj jej pokoj, odíď od nej preč.“ 
Tak on samopal... samopal. „Я тебя застрелю!“... 

Hm. 

Tak reku: „Strieľaj, ja viem, že si naučený zabíjať, strieľať, tak strieľaj.“ No a nepomohlo, 
brali...  

A potom čo? Tak ste tú mamu ubránili? 

Áno. 

Áno? Odišiel ten vojak? 

Prepánajána, to by sme... 

Lebo tu... špeciálne tuto v Poprade nám hovorili niektorí ľudia, že tu bolo veľmi veľa 
prípadov takýchto znásilnení... ale vyslovene, že... že znásilnení. A že počuli oznam, že 
ženy, ktoré ostali tehotné, že si môžu ísť na zákrok do nemocnice. Nepočuli ste vy 
náhodou o niečom takom? 

Tak my sme tu mali jednu dievčinu, to bola... tá bola pre Nemcoch, keď Nemci tu boli, tak 
len Nemcami pásla do kopy, chodila s Nemcami, ku nej chodili Nemci... Potom keď prišli 
Rusi, tak začala s Rusmi, skoro sa naučila po rusky, prišla... švagrinú som mal v zelovoci, 
predávala ovocie... a ona prišla, „пожалуйста, dajte mne dva kila яблоко...“ A ona hovorí: 
„A to jak rozprávaš? Ani po slovensky, ani po rusky.“ Lebo „пожалуйста“, ona znala 
povedať, že „пожалуйста.“  

Hm. 

No ale to... hovorím, to bola dievčina taká, že to... aký Rus sa o ňu obtrel, s každým jedným 
išla.  

Tak ale tá... to bolo asi dobrovoľné, to nebolo, že nasilu... 

Dobrovoľné, dobrovoľné, áno. 

Hm.  

No aj v Sobote boli... v Spišskej Sobote boli dve sestry, jedna bola taká malá a druhá bola 
taká vyššia, a my sme ich volali „Malé“ a „Veľké pivo.“ 
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Cha. 

Bo to boli tiež dievčiny také, čo len s vojakmi, len s Nemcami a Rusmi. Tak ale to boli nie, že 
by nasilu... To ony dobrovoľne sa dávali. 

Hm. A keď ste spomínali tie rabovačky ruské, tak mi ešte napadlo, či neboli nejaké 
rabovačky po židoch? Toho židovského majetku, tu? Lebo tiež nám spomínali niekde 
inde, že teda židov odviezli a potom teda išli ľudia rabovať. Do tých ich obchodov, do 
tých ich domov. Boli také prípadu tu? 

Tak... 

U vás? 

Tak rabovať... sa rabovalo a hodne, lebo v štyridsiatom piatom roku, keď prišli Rusi, no tak 
tie nemecké obchody, čo boli, boli zásobené tovarom, tovar bol. No a napríklad tu na... 
v Poprade, na Zimušnej strane, tam bol jeden veľkoobchod, „Einkaufen Genossenschaft.“ To 
bol nemecký obchod, sklad vlastne, nebol obchod, lebo z toho brali si obchodníci tovar. No 
a tam bolo tovaru habadej v tom „Einkaufen Genossenschaft.“ A moja mama mi hovorí: 
„Chlapče, tak chodíš po meste kade – tade, tak choď tam do „Einkaufen Genossenschaft“ 
pozrieť, že či tam múka alebo cukor nie je, a také...“ No ale ja keď som... zobral som 
kamarátov, tých dvoch, tie dvojičky, zobrali sme sane a išli sme tam, tak tam to bolo už 
vyrabované tak... A už keď sme vychádzali vonku, tak reku: „Tu už nič nieto...“ A za dvermi 
stálo také vrece plné... také jutové vrece. A ja som tak makal, reku: „Čo to je? To vyzerá ako 
cukor.“ Tak hovorím: „To je asi cukor, dakto si tu položil a išiel si domov pre sane,“ lebo 
strašne veľa snehu vtedy bolo Tak reku, išiel si asi pre sane a to vrece si postavil ku dverám. 
Tak my sme ho položili na sane a zobrali sme domov.  

Hm. 

K nám. No a prišli sme domov a ja hovorím mame: „Tak tu sme jedno vrece dovliekli, 
pravdepodobne to bude asi cukor.“ A mama hovorí: „Tak cukor v takých mechoch 
neexistuje, to nemôže byť cukor.“ Tak sme potom rozpárali to vrece, bo to bolo zašité, 
rozpárali sme, otvorili a to bola šošovica.  

Cha, cha, cha. 

Panebože môj! No a tak potom sme sa so šošovicou kŕmili dlhý čas. To mama robila 
kadejaké... i fašírky, i omáčky, polievky... A len šošovicu a šošovicu.  

Hm. 

A reku: „Mama, kedy tu už prestaneš s tým?“  

Cha... 

„Čo ste si doviezli, to jedzte.“ 

Cha, cha.  
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No takže... 

Hej. A tesne potom, ako židov odviezli, neboli rabovačky takéto v tých ich bytoch alebo 
obchodoch? Lebo vraveli ste teda, že arizovalo sa to a licitácie boli... 

V židovských obchodoch neboli rabovačky, pretože to gardisti ustrážili, lebo oni mali už 
zálusk, oni si už určili, kto ktorý obchod bude arizovať.  

Hm.  

Takže to už... oni sa postarali... postarali o to, že do toho obchodu nepôjdeš nikde nič brať. 
Zamknul obchod... 

Hm.  

A to je môj obchod, to bude môj obchod.  

Takže ľudia ani nemali takú príležitosť vlastne, hej? 

Neboli, neboli také príležitosti, áno.  

Hm. A chcem sa ešte spýtať, že keď ten váš otec vlastne pomáhal tým poľským 
kuriérom, tak ste vraveli, že i vy zopárkrát ste s ním boli... niekedy že vás zobral so 
sebou. 

Ja som bol, no... 

Vy ste mu tak išli pomáhať s niečím, alebo prečo vás brával so sebou? 

Nie, to len tak, že keď... povedzme – došikovali dvoch chlapov, tých bolo treba zaviesť na tie 
maďarské hranice. No a otec vždycky večer išiel s nimi, tak vždy: „Poď so mnou.“ Bo oni 
boli dvaja, my sme boli dvaja, no tak... Alebo keď sa vracali tí kuriéri, lebo aj kuriéri 
niekoľkokrát išli s tými Poliakmi až do Maďarska... 

Hm. 

Až do Budapešti, no. A potom sa vracali tí kuriéri späť, tak keď volali zdola z Polomy, že 
čakajú na nás, tak otec hovorí: „Poď so mnou, ideme, lebo tam sú... čakajú na nás.“ No a ja... 
Brat starší, ten nechcel ísť, ten sa bál toho. Ale ja som išiel s otcom. No a prišli sme až ku 
Polome... A ešte v lese taký dohovor mali urobený, že oni dajú na miesto, kde budú oni, že 
dajú na cestu haluz. Chvojku nejakú. A my keď sme prišli, tak sme videli cez cestu položenú 
chvoju, tak sme zastali. No a otec mal znamenie také s nimi dohodnuté, že vyjde z auta 
a buchne trikrát dverami. Akože zatvorí dvere. No a raz prišli tí dvaja, ten Filar jeden a ešte 
jeden Poliak. Ja neviem ako sa volal ten druhý. No a oni čakali. A my sme prišli s autom, 
otec hovorí: „Pozri, tu je chvojka, tu budú dakde,“ tak sme zastali. No, lenže ja som urobil 
zle, že ja som vyšiel z auta vonku. Otec tiež vyšiel z auta von. A oni videli, oni boli za 
stromami v lese, videli, že sme dvaja. Tak sa báli... 

Hm.  
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Že či dakoho otec nedoviedol, že by ich zobral. Že by ich zhabali. No a otec hovorí: „Nejdú 
akosi,“ tak vyšiel a zase buchol dverami, zase trikrát. A zase nič. A otec mi hovorí... no že: 
„Pobehni do toho lesa, či tam náhodou nie sú,“ bo tam boli stopy vidieť v snehu, že tam... No 
tak ja som preskočil cez priekopu a išiel som do toho lesa tam. A oni za stromami boli skrytí 
a jak videli, že som do lesa vošiel, tak začali utekať hore lesom. No a ja som za nimi, som 
volal: „Neutekajte, kde utekáte? Však my sme prišli po vás...“ A oni za stromy sa skryli, no 
a samozrejme revolvery mali. No a ja som... teraz sa mi stratili, tak som zostal stáť a spoza 
stromu kričí na mňa ten Filar, že: „Ręce do góry!“ tak ja: „Ręce do góry‘ dám, ale...“ reku: 
„Však my sme prišli pre vás,“ tak, ja som hovoril: „Ja som syn.“ Potom hovorí, „ A ja by byl 
strelil!“ – „No tak by si ma zastrelil teda...“ 

„Ręce do góry,“ to je „ruky hore“?  

Hej. 

Po poľsky? 

„Ręce do góry.“ 

Hm. 

Po poľsky.  

A on bol... ten Filar, on bol Poliak? 

Poliak, áno. To bol... 

To bol jeden z tých kuriérov?  

To bol kuriér tatranský, viete? A on aj napísal tú knižku, čo som mal, to on písal.  

Hm. 

A on tam opisoval tie prípady viaceré... 

Hm. 

V tej knižke. No a potom sme boli pre jedného... zase pre toho Filara... aj anglický nejaký 
inštruktor, ktorý mal ísť do Francúzska, do toho výcvikového tábora školiť tých ľudí, tých 
Poliakov, ktorí tam chodievali. No a oni zase prišli tu popod Giewont, zo Zakopaného, a na 
Osturňu. No tak otec hovorí: „Ideš so mnou, poď, ideme pre nich,“ no tak sme išli. Prišli sme 
hore na Osturňu a za Veľkú Frankovú, tam v tom lesíku, boli. Ale boli traja. A otec hovorí: 
„Však mi povedali, že sú dvaja,“ a on potom ten Filar hovorí, že ako ten Poliak za nimi 
pribehol do Osturni, do... do tej Veľkej Frankovej. No tak potom všetci traja si sadli dozadu, 
aj ten inštruktor anglický, on len po anglicky vedel. A on mal taký ruksak nabalený, lebo tam 
mal náhradné prádlo, svetre kadejaké a čo... obuv rezervnú a také veci... Ale v tom ruksaku 
mal aj vysielačku anglickú.  

Hm. 
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A patróny. On ale pištoľ mal pri sebe. No a keď sme schádzali dolu z Osturne do tých 
Matiašoviec, tak naraz červené svetlo na ceste blikalo. A otec hovorí, že: „Zle je chlapi, 
vyskočte, lebo asi kontrola nejaká.“ No tak pribrzdil, pristavil a oni povyskakovali. Tak Filar 
si zobral svoj ruksak, ten Poliak, ten mal len takú tašku so sebou, ten tiež... Ale ten Angličan 
ruksak nechal v aute.  

Hm. 

No a my sme teraz... oni vyskočili, my sme došli – to boli tí nemeckí... poľskí feldwebeli. Tí 
žandári poľskí. Vlastne... čes... nemeckí.  

Nemeckí, hm... 

No a oni, že: „Kto to tam ušiel do lesa?“ A otec im hovoril, že: „Pištoľ mi priložil ku hlave, 
že: „Spomaľ!‘ a povyskakovali,“ tak hovorí, „Ja neviem, kto to...“ No a potom začali 
kontrolu po aute robiť a našli ten ruksak. A vybrali ten ruksak vonku, povyberali to šatstvo, 
čo tam mal nakladené, tú obuv, a na spodku mal tú vysielačku anglickú. Aj krabicu 
s patrónami do pištole. No tak samozrejme, že: „Do auta a ideme!“ A šli sme, zaviedli nás do 
Slovenskej Vsi. A oni v Slovenskej Vsi mali svoju miestnosť, kde sa držiavali tí nemeckí 
faldwebli, no a začali vyšetrovanie. Mňa postavili do jedného kúta, otec do druhého kúta... 
a vyšetrovali. No ja som ale po nemecky nevedel – niečo som vedel, ale veľmi nie – no ale 
vedel otec po nemecky dobre, tak on im vysvetľoval, hovorí: „ Telefonovali mi, že sú turisti, 
že potrebujú sa doviezť do Popradu,“ tak hovorí: „Tak ako taxikár som išiel po nich, nie?“ 
Tak oni silou mocou len... do Kežmarku do hradu, do... gestapu odovzdať nás... Hovorí: 
„Chlapče, je po nás! Ak nás zašikujú v Kežmarku do hradu, tak stade už živí nevyjdeme...“ 
No a Pán Boh chcel, že prišiel esenbák, slovenský.  

Hm. 

A on pochádzal... býval vlastne... vo Veľkej Lomnici, a tam aj konal službu ako esenbák. 
A neviem, kto ho tam vlastne do tej Slovenskej Vsi poslal... vošiel dnuka a on otca poznal. 
Hovorí: „Pán Lach, a čo vy tu robíte?“ No a tak otec mu hovoril, že čo. Hovorí: „Mal som 
pasažierov akýchsi... A keď sme zbadali červené svetlo, tak mi pištoľ priložili ku zátylku, na 
hlavu, a mi povedali, „Spomaliť!“ Hovorí: „ Tak som spomalil a oni povyskakovali a ušli do 
lesa.“ No a on potom hovorí, že čo budú robiť, ako tí feldwebli s nami. A oni, že do 
Kežmarku, gestapu odovzdať. A on hovorí, že: „Viete čo? Ja... dajte mi ich, ja ich zoberiem 
a ja s nimi spravím poriadok.“ No ale ešte to bolo dobré, že tí žandári počúvli a dali nás.  

Hm.  

Jemu.  

Hm.  

Tak sme sadli do auta, prišli sme do Kežmarku a otec hovorí: „Kde ideme? Do hradu?“ On 
hovorí: „Nie, vy choďte domov.“ No tak sa doviezol s nami až do Veľkej Lomnice, on vo 
Veľkej Lomnici vystúpil a hovorí: „Choďte kľudne domov.“ A tak sme sa zachránili.  
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Tak to vás vytiahol naozaj z vážnej situácie. 

Vytiahol nás veru... 

Hej.  

A to... hovorím, to bolo hrozné niečo, Pane Bože, toto... celú noc, celú noc nás tam držali, až 
nad ránom nás potom vyslobodil ten žandár slovenský. Z toho. A on Filar, on napísal to aj do 
tej knihy... 

Hm. 

Ale on tam písal... on to zdramatizoval, on tam písal, že ho bili, otca, že ho kopali a čo ja 
viem všetko... to nebola pravda. Oni vôbec... ani ruku nepoložili na nás, ani na jedného, ani 
na otca, ani na mňa, len definitívne rozhodli: „Do... odovzdať gestapu a hotovo.“  

Hm, hm. 

Ale bitka tam nebola nijaká, nie. Vôbec nie.  

A tí gestapáci, keď ku vám domov chodili, na tú inšpekciu, prišli aj viackrát za deň? 

Dennodenne, aj dvakrát.  

Aj dvakrát. A ako... tí sa ako voči vám správali? 

No otec bol vtedy pri tých maďarských vojakoch... 

Hm.  

Takže oni nevedeli, že on je medzi maďarskými vojakmi. O ňom, že sa skrýva tam. Tak... 

Tak keď prišli do domu, voči vám boli akí? Voči vašej mame, alebo vám ako deťom? 

Kontrola, oni prišli, do špajzu pozrel, do izieb pozrel, po dvore... do... kde sme mali sliepky, 
do kurníka, a do... všade. Išiel do garáže, vošiel do garáže... No tam bola tá debna so 
zemiankami, pozrel... No... Lebo my sme cez deň vždycky nechávali tú debnu na tom vchode 
do tej pivničky.  

Hm. Hm. 

O to sa zajímali, že bola vybetónovaná podlaha. Že tam bol betón. 

Hm. Hej. 

Tak sa pýtali, že prečo tam máme betón. Reku: „Však tu máme kotlík, práčku, prádlo sa 
vyberá mokré, voda tečie z toho, takže by diľe  (nárečove slovo) zhnili, tak... 

Hej. Tak ste sa museli vynájsť v každej situácii... 

Áno, vyhovoriť sa vždycky.  
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Aby ste si vlastne... vlastné životy neohrozili, hej? 

Oni gestapo mali neďaleko, tam v jednom dome rodinnom, vo Frísovom dome, takže to 
k nám mali blízko. Takže oni aj dvakrát cez deň prišli.  

Hm.  

Ja by som urobila teraz na chvíľu krátku prestávku, lebo chcem sa poradiť, že či sú ešte 
nejaké otázky, ktoré vám chcú položiť, či už moja kolegyňa, alebo pán Nathan Beyrak... 

Áno. 

Aby aj oni dostali priestor na ich otázky, lebo ja už som vám hodne tých otázok 
položila, tak počkáme... 

... 

 Dobre, takže mali sme krátku prestávočku, ja som sa poradila, že či sú ešte nejaké 
otázky. A máme na záver... také dve otázky ešte by sme sa chceli spýtať. Jedna je 
v podstate iba také doplnenie toho, čo ste nám hovorili o tom, ako sa ten doktor Weiss 
skrýval tam u vás v tej pivničke na zemiaky. A vraveli ste, že teda mohol vyjsť aj von. 
A že teda po čas dňa on vyšiel von z tej pivničky. Tak nás zaujíma... zároveň ste 
hovorili, že chodilo k vám to gestapo na tú inšpekciu, na tie prehliadky... a že niekedy 
prišli aj dvakrát za deň, ráno, alebo po obede... Ako ste to mali zabezpečené, aby oni 
tam toho doktora Weissa, keď bol vonku z tej pivničky, aby ho tam nenašli? 

No tou debnou, čo sme tam mali zemiaky v nej. Tú debnu sme mali postavenú na tom vchode 
do tej pivničky.  

Ale keď on vyšiel z tej pivničky von, ste vraveli, že vyšiel doktor Weiss aj von, teda tam 
bol v tej garáži... 

Posledné tri týždne vôbec nevychádzal vonku.  

Aha. A to boli tie tri týždne, kedy k vám to gestapo pravidelne chodievalo? 

Áno, áno.  

Hm. 

To bolo od toho Jurekovho prípadu, keď zobrali Jureka, tak od toho dňa chodili dennodenne 
potom.  

Hm. 

No a otec odišiel medzi tých maďarských vojakov, tam dostal ten škvrnitý týfus. No stade 
potom ešte Nemci ho lifrovali do tej Kvetnice... no a on, ale Weiss vôbec nevychádzal z tej 
pivnici.  

Aha. 
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On v tej pivnici tam stále sedel.  

A predtým to gestapo nechodievalo ku vám na tie inšpekcie? To až potom, čo sa stala tá 
situácia s tým Jurekom? 

Áno.  

Aha. Takže predtým to nebolo pre neho nebezpečné, aby vyšiel von? 

Predtým nie, predtým bolo, kľud.  

Hm. 

Tak... on tam býval niekedy, v tom dome, kde oni mali gestapáci to svoje bývanie... tam 
býval veliteľ polície Popradu. A on bol tiež Nemec. 

Hm. 

No a mali sme také podozrenie, že aj on hodne do toho zasahoval, že si všímal, že často večer 
otec odchádzal s autom z garáže preč. Takže to je... to len my sme si mysleli, že 
pravdepodobne aj on, Puhala, mal do toho čo hovoriť.  

Puhala sa volal ten...? 

Puhala sa volal, ale on potom odišiel, evakuoval s Nemcami, aj s manželkou, aj s deťmi... 
kdesi, neviem, kde boli... Ale mimo Popradu boli.  

Hm. Hm. Jasné, lebo nebolo nám... muselo to byť celkom nebezpečné, keď ste teda 
vraveli, že gestapo k vám chodilo, ale už ste nám to teda vyjasnili, že on... 

Dennodenne.  

On nemohol vtedy vôbec vyjsť.  

Ale len tie posledné tri týždne.  

Hm. Jasné. A ešte by nás teda zaujímalo to, že či vy ste niekedy pri nejakej príležitosti 
porozprávali tieto veci, ktoré ste nám teraz povedali pri tomto rozhovore, či ste to 
porozprávali nejakým svojim deťom alebo vnúčatám...? 

No s deťmi som o tom nerozprával veľmi, síce tak... letmo som im hovoril, že aké časy som 
zažíval... A dokonca rástli s nami tie deti, bo syn má päťdesiatšesť rokov, dcéra päťdesiatdva 
roky... Takže majú už aj svoje roky a oni vedeli, že akým trápeniam som vlastne ja 
prechádzal... akými trápeniami som ja prechádzal.  

Hm.  

Takže nemali... nemali na ružiach ustlané ani oni pri mne, lebo ja som robil to, čo mi nariadili 
súdruhovia.  

Hm.  
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Tak som sa museli riadiť.  

Hm. 

Takže darmo som mal matúru, bol som ale nomenklatúrny... nebol som nomenklatúrny káder.  

Hm. 

Takže... 

A o tých židovských osudoch ste sa niekedy rozprávali s vašimi deťmi, alebo 
s niekým...? 

Nie, nie.  

Pri nejakej príležitosti? 

To ich veľmi ani nezaujímalo, to boli roky, kedy ja som bol možno decko. Chlapec. Dvanásť, 
štrnásť, šestnásť, sedemnásť ročný, takže... oni... s deťmi som o tom veľmi ne... oni... Ten náš 
život, že sme mali ťažký život, že sme museli znášať všetko možné, za tých štyridsaťpäť 
rokov... Lebo hovorím, mňa považovali za akéhosi nespoľahlivého, alebo že som synom 
kolaboranta, alebo kýho čerta, lebo tak mi aj napísali na papier. Lenže otec potom 
štyridsiatom siedmom roku požiadal, lebo my sme mali v Poprade tri pohrebné ústavy pred 
tým – dva boli židovské a jeden nemecký.  

Hm. 

A židovské sa zlikvidovali, a ten Nemec, potom ten Alexy tiež zlikvidoval, tiež odišiel. No 
a v Poprade nemal kto pochovávať a môj otec hovorí: „ Tak ja robiť nemám čo, robotu 
nemám, tak idem si dať žiadosť o živnosť na pohrebný ústav.“ No tak podal si žiadosť... 
a mali sme peniaze, lebo nás platili... otca platili vlastne v dolároch... 

Za to, čo robil pre tých... 

Za tú prepravu tých ľudí... 

Hm.  

Čo sme prevážali. No a mali sme doma dvadsaťosem tisíc dolárov. Za tie štyri roky, čo... 

Hm.  

Čo tú prepravu vykonával otec. A on si dojednal s nejakým pánom v Bratislave, že nám tie 
doláre vymení za koruny. No tak mňa potom poslal, mne dal tých dvadsaťosem tisíc dolárov 
a poslal ma do Bratislavy na výmenu za koruny. No ja som prišiel do Bratislavy, mal som 
presnú adresu, že... no ale tiež som bol taký chlapec, tak hľadal som, našiel som to potom 
konečne, ten dom... No a som zazvonil a prišiel ten pán, to bol starší pán taký... No a pustil 
ma dnu, vošiel som do bytu a on hneď zaťahoval okná. Zatmieval. No ja som mal strach, som 
si myslel: „Pre pána Jána, teraz pozapichá okná... poza... pozatmieva všetko a skántri ma tu 
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nejako a zoberie mi doláre, alebo čo...“ No ale on tmu urobil preto, že on si postavil svetlo na 
stôl a každý dolár presvecoval.  

Hm.  

Skontroloval proste. Takže to strašne dlho trvalo, to bola hromada dolárov, takže... No a on 
mi potom vyplatil peniaze. A to som mal hromadu, to som mal asi vyše štyristo tisíc našich 
korún.  

Hej. 

No a ma pustil. Ja som prišiel domov s tými peniazmi a otec kúpil potom sanitku vyradenú... 
nie vyradenú, ale takú, ktorú mali v Levočskej nemocnici, to bol Škoda Superb a veľa 
benzínu spálil ten voz. Takže oni ho tam nechceli mať, tak chceli ho predať, tú sanitku. No 
tak otec tú sanitku kúpil, neviem koľko... tristo päťdesiat tisíc myslím za ňu dal... 
A v Poprade nám jeden kolár urobil z toho prepravu mŕtvol.  

Hm. 

Na truhly. Takú dosku spravili a proste prispôsobili v tej sanitke ten... tú zadnú časť, že tam 
mohla byť truhla, že... že sme mohli rakvy prepravovať.   

Takže takto si váš otec založil tú živnosť? 

Založil... založil ten pohrebný ústav... 

Pohrebný ústav... 

No a on spoliehal na to, že ja budem ten pohrebný ústav riadiť, lebo hovorí: „Chodíš do 
školy, skončíš školu, tak preberieš ty ten pohrebný ústav.“ No ale... prišli štyridsiaty ôsmy 
rok, februárové víťazstvo Komunistickej strany, tak začali oni rozhodovať potom. 

Hm. Tak potom už rozhodovali zase iní. Predtým gardisti, potom zase niekto iný, že? 

Áno, áno. A prišlo k tomu, že v päťdesiatom roku jednoducho prišli za otcom z okresu nášho 
popradského, Šmatlák, a hovorí: „Tak vám rušíme živnosť a tovar, čo máte, ten odovzdáte 
Komunálu, lebo zakladáme komunálsky... komunálny podnik v Poprade, a tam bude aj 
pohrebný ústav.“ 

Hm.  

V komunálnom podniku. Tak si predstavte, že prišli nákladné autá potom a všetko, čo sme 
mali – rakvy, kadejaké druhy, drahšie, lacnejšie a vence z umelých kvetov a plachty do 
rakiev, a čo ja viem... Proste všetko... ešte aj také malé krížiky sme mali, čo sa mŕtvym 
dávalo do truhly... 

Hm.  

Ešte aj to pobrali.  
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No pán Lach, vy máte toľko bohatých spomienok na rôzne obdobia minu... dvadsiateho 
storočia, že tu by sme mohli pokračovať v tomto rozhovore ešte ďalšie nie že dve 
hodiny, ale možno aj dva dni... 

Veru. 

A na toto budeme musieť asi prísť nejaký iný krát, že sa porozprávame možno potom 
o tom období, čo sa dialo teda v päťdesiatych rokoch a neskôr. Ale v každom prípade 
vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa s nami podelili o tie spomienky na 
Slovenský štát a obdobie Druhej svetovej vojny, lebo naozaj sú veľmi cenné a je... Ja si 
veľmi vážim, že to v tom múzeu teda bude môcť byť... 

Ja vám ešte jedno poviem... 

Zachované... 

Oni keď prišli z toho komunálu tie autá, za tristo šesťdesiat dva tisíc korún, v päťdesiatom 
roku, nám zobrali tovar zo skladoch, čo sme mali. Všetko, do posledného. Ešte hovorím, tie 
maličkosti pobrali. A potom otec... ja už som bol vo Svite zamestnaný, v Baťa Svitu, a otec 
prišiel za mnou a mi hovorí: „Chlapče, poď domov a urob zoznam tovaru, ktorý nám 
zobrali.“ No a my sme mali skladové karty, bo sme mali všetko evidenciu... každý kus 
zaevidovaný... 

Hm. 

Tak ja som podľa tých skladových kariet popísal zoznam. A to bolo tristo šesťdesiat dva tisíc 
korún. A som išiel potom za tým riaditeľom komunálu, k súdruhom... s tým... a hovorím: 
„Pozrite, toto ste nám zobrali zadarmo. A my sme to nenakradli, my sme to museli všetko 
kupovať, tak mi to podpíšte, že ste zobrali.“ Tak mi povedal, prepáčte mi za výraz, žeby som 
si s tým zadok vytrel.  

Hm. 

S tými zoznamami. A ja hovorím: „Veď ale vy ste zlodeji!“ Ako môžem niečo také povedať, 
že ma dá na súd. Reku: „Nedáte ma na súd, lebo je to pravda. Toto, čo je tu napísané, to je 
čistá pravda. Do posledného kusa.“ A nepodpísal, vyhnal ma von z kancelárie.  

Hm.  

Tak som potom išiel na okresný úrad, za tým Šmatlákom, ktorý mal na starosti túto 
záležitosť. A to bol ďalší súdruh veľký. A on mi hovorí: „Chlapče, toto si môžeš založiť za 
klobúk.“  

Cha... 

Tak reku: „Nie za klobúk, ale to je tristo šesťdesiat dva tisíc, vážený pane.“ A on mi hovorí: 
„Ja nie som pán, ja som súdruh.“ 

Hm. 
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„Tak vážený súdruh, keď ste súdruh, reku... ale my sme to ten tovar kúpili za peniaze, my 
sme za každý kúsok museli zaplatiť.“  

Hm. 

„Čo s tým teraz?“ – „Za klobúk si to založ.“ No... 

Tak... 

Obrali nás o všetko, nakoniec ešte... ešte aj to pohrebné auto, ktoré sme mali, tak prišli, že to 
berú tiež.  

Hm.  

Tak reku: „To nie, už dve autá ste nám zobrali. A toto nedáme! Za žiadnu cenu!“ Tak potom 
sme urobili tak, že sme tú karosériu z toho dali dolu, „Toto si berte, keď chcete, ale motor, 
podvozok... „ 

Hej. 

„Ostane nám.“  

Takže zase ste sa museli nejako vynájsť v tejto situácii, hej? 

To sme museli, áno. 

Hej. Takže ešte raz dovoľte mi veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor, lebo myslím 
si, že mohli by sme ešte možno aj dva dni takto zostať v spoločnom rozhovore... A ja 
dúfam, že ešte sa stretneme pri nejakej ďalšej príležitosti, že by ste nám porozprávali 
práve tieto spomienky na to iné obdobie, na to povojnové obdobie.  

Tak... 

Ďakujeme.  

Ja som za štyridsať päť rokov trpel pri tých komunistov strašne. Hovorím, urobili zo mňa 
robotníka a v ČSAD naše... naše vedenie v ČSAD, tam boli všetko ľudia so základnými 
vzdelaniami, nemali ani podokončované... Mali sme vedúceho technika, ktorý mal sedem 
tried. 

Hej. 

Ľudových... 

No... Tak... 

A bol... a on si vynucoval, že mu musíme titul dávať. 

Hm.  

Inžinier. Pán inžinier.  
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Hej, prišli iní páni vtedy, že? 

A ja som mu povedal: „Pán Petro, ale ako vy môžete chcieť po nás, že by my sme vás volali 
pán inžinier, máte sedem triedy...“  

Cha... 

„So siedmymi triedami inžinier nemôže existovať...“ 

Hej. 

Tak sa hneval na mňa celých štyridsať... tridsaťtri rokov, čo som tam robil. 

Hej. 

Tridsať tri rokov.  
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