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Úvod 

Osud člověka mnohdy určují nečekané maličkosti. O tématu mé diplomové práce 

také rozhodla náhoda. Když jsem se poprvé seznámil se Štefani/ Lorándovou, na 

svůj úctyhodný věk a osudy velmi vitální dámou, v prvé řadě jsem chtěl pomoci 

ženě, která se bez cizí podpory nepodívá mimo svět svého malého, ale útulného 

vinohradského bytu. Během několika prvních procházek po bezprostředním okolí 

Kouřimské ulice jsem si začal uvědomovat, že dáma, kterou vedu po zaprášeném 

chodníku, patří k lidem, kteří zanechají v člověku hluboký dojem. Fascinovala mě 

svěžest, se kterou ráda vyprávěla o své minulosti, její jazyková vybavenost i bystrý 

úsudek, který s důstojností vždy projevovala. Jedna z našich klidných procházek, 

protože zbylo dost sil, skončila návštěvou místní cukrárny a kavárny přiléhající ke 

stěně vinohradského hřbitova. Nebyl jsem moc zvyklý chodit do kaváren, nebyl 

jsem ani trochu zvyklý popíjet kávu s lidmi o několik generací staršími a už vůbec 

jsem nebyl zvyklý poslouchat vyprávění člověka, který přežil vyhlazovací tábor 

Osvětim-Březinka. Příběh Štefanie Lorándové mě ihned oslovil a vzbudil moji 

zvědavost. Netrvalo dlouho a ve studijních deskách se objevilo zadání diplomové 

práce, v přihrádce několik kazet s nahrávkami rozhovorů a na stole se začaly množit 

knihy o sionismu, o Židech na Slovensku, o jejich odboji v Maďarsku a o 

koncentračních táborech. 

Dlouho jsem přemýšlel, proč mě příběh Štefanie Lorándové tolik uchvátil. 

Do této chvíle nevím, zda mě oslovily série mnoha barvitých, někdy až 

neuvěřitelných okamžiků z jejího života, nebo mě fascinovala spletitost jejích 

osudů, které s nijako s pírkem pohazovaly na pozadí krutých událostí druhé světové 

války a v následujících letech vzniku komunistického Československa, kd<^jako 

přesvědčená komunistka sloužila režimu, v který věřila, a který zanedlouho měl 

vytáhnout ideologické zbraně nejen proti ní, ale i proti dalším Židům, sionistům, t-

nepřátelům státu. 

Když jsem se rozhodl sepsat biografii Štefanie Lorándové, netušil jsem, jak 

náročný úkol to může být. Čím více jsem se nořil do podrobností z mnoha 

odlišných etap jejího života, historických souvislostí a pamětí těch, kteří sdíleli 
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podobný osud, pochopil jsem, že zpracovat takový příběh v rámci jedné diplomové 

práce je takřka nemožné. Přibližně v polovině mého bádání jsem si uvědomil, že 

pokud chci k tématu přistupovat zodpovědně, celý její život nemohu v rámci 

vytyčeného času zmapovat. Vzhledem k tomu, že samotné předválečné i válečné 

osudy Stefanie Lorándové jsou velmi nosné, rozhodl jsem se, že biografii rozdělím 

na dvě části. Konec války a budování komunistického státu, kterého se Stefania 

Lorándová aktivně účastnila, jsou navíc natolik specifické a od zbytku jejích osudů 

odlišné témata, že se přímo nabízí k vytyčení hraniční čáry, umělého, ale nutného 

předělu mezi dvěma z historiografického i etického pohledu odlišnými světy. 

Poválečné osudy proto hodlám zpracovat až v navazující práci. 

Štefania Lorándová je jedním z mnoha miliónů lidí, kterým druhá světová 

válka a zrůdnost nacistického režimu přineslymnoho utrpení. Její život se ale 

představitelům Třetí říše naštěstí nepodařilo zničit ve spárech konečného řešení 

židovské otázky, a tak dnes můžeme životní pouť Štefanie Lorándové navždy 

zaznamenat. Mnoho dalších, méně či více šťastných nebo neuvěřitelných osudů, je 

nenávratně ztraceno v bezedném propadlišti lidské konečnosti. Svojí prací bych 

chtěl také vzdát čest všem, kteří se stejně jako Stefania Lorándová postavili zlu na 

odpor a jejichž příběh již navždy a beze stopy zmizel. Pevně doufám, že ten její 

zůstane zachován. 

Cílem mé práce ale není jen zachycení příběhu samotného, rád bych, aby se 

stala nástrojem, kterým se můžeme snažit nahlédnout na dějiny druhé světové války 

pohledem Židovky, sionistky, která svůj nemalý intelektuální potenciál vložila do 
¿- ýcU 

akce na záchranu tisíců životů jejich spoluvěrců. Rád bych také popsal specifické 
možnosti záchrany nacisty pronásledovaných Židů a v neposlední řadě ukázal, kde 

se stýkají „velké" a „malé" dějiny. 



1. Metodika 

Nepustím-li se do osidel absolutní skepse, mohu tvrdit, že historik se svým bádáním 

dokáže vice či méně přiblížit dějinám tak, jak se udály a může je popsat. Pak ale 

zároveň nesmím zapomenout, že dějiny neexistují bez člověka. Bez něj by nebylo 

historického vědomí a kromě toho to byli pouze a jen lidé, kteří dějiny prožívali a 

stále prožívají. Každý jednotlivý lidský osud je nedocenitelnou studnicí příběhů, 

které vzájemně k sobě poskládány tvoří pestrou, i když chaotickou změť 

historického proudu, jehož smysl, pokud vůbec existuje, nejsme sto uchopit. Dějiny 

vnímáme jen díky naší konečnosti, díky našemu vědomí, které bylo obdařeno 

schopností vnímat tajemství času a odlišovat věci minulé, současné a budoucí. Také 

proto lidský život vnímáme jako příběh neochvějně plynoucí od narození, svého 

počátku, k všeobjímající smrti. Příběh každého z nás se naplňuje zakoušením, jako 

neviditelná nádoba z čirého materiálu. Nedohlédneme jejího okraje, není možné 

rozeznat, kdy dosáhne své definitivní plnosti a kdy náš čas, vzácný dar věčnosti, se 

v ní nakonec navždy rozplyne. 

Lidský příběh tvoří na pozadí dějinného soukolí cennou informaci o době, 

která jej provázela a poskytuje nedocenitelný pohled jednotlivce na „velké" 

události, které ho potkaly, jak se s nimi vypořádával a jak zasáhly do jeho života. 

Nejvhodnější metodou odhalení lidských příběhů žijících pamětníků je orální 

historie, která zažívá v posledních dekádách veliký rozvoj i v české historiografii a 

na rozdíl od jiných metod zohledňuje v daleko větší míře tzv. „malé dějiny", 

lidskou každodennost a další titěrné aspekty lidského života, které často 

neprocházejí sítem dějin psaných politickým či hospodářským způsobem. Lidské 

příběhy samozřejmě není možné zvenku objektivizovat, případně klasifikovat co do 

své velikosti, rozdělovat na malé a velké, protože žádný život nám už ze své 

podstaty není dostupný zevnitř, nikdy jej nepochopíme úplně. Můžeme ho poznat, 

může nám být blízký, ale vždy zároveň zůstane absolutně cizí. Nelze se pokoušet jej 

ani spoluprožít a poté ohodnotit jako by zevnitř. Je neproniknutelný a originální. 

Právě proto (a přes to) považujeme jeho vyprávění za cenné, hodnotné a přinášející 

často nový pohled na události, přestože už mohly být mnohokrát reflektovány nejen 
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v literatuře, ale i v jiných vzpomínkách pamětníků. Nemůžeme poznat příběh 

samotný, ale můžeme inspirativně naslouchat jeho interpretacím. 

Myslím, že je zbytečné ptát se po objektivitě lidského příběhu, 

nedokončeného, otevřeného a vyprávěného navíc jeho nositelem, protože bude vždy 

jen a jen subjektivním pohledem člověka do svého života, filtrovaného vlastními 

psychologickými pochody, autointerpretacemi a lidskou pamětí. Přesto všechno 

tvrdím, že by bylo absurdní se ptát, jestli se lidský osud vůbec nějakým způsobem 

odehrál. Popustit uzdu skepsi nemám dále v úmyslu, a proto tvrdím, že může být 

cílem historika přiblížit se co nejblíže tomu, co se stát mohlo, je-li si však zároveň 

vědom všech rizik, která jsou s tímto přibližováním spojena. 

Vzhledem ktomu, že základním pramenem této práce jsou životopisné 

vzpomínky, je nutné k faktům a interpretacím z nich vzešlých přistupovat nanejvýš 

obezřetně. Při mém bádání, zachycování vzpomínek, jsem zvolil zpočátku 

chronologický postup, který se mi zdál jako nejvhodnější, a tak narátorka vyprávěla 

zpočátku svůj příběh více méně tak, jak její život plynul. Později jsem na základě 

hlubšího proniknutí do okolností jednotlivých historických souvislostí v příběhu na 

dalších setkáních volil spíše strukturovaný postup, kdy jsem se během konzultací 

zaměřoval na určité momenty ze života Štefanie Lorándové a další drobné detaily. 

Jak bývá obvyklé, i v mém případě se pamětnice velmi držela naučeného 

schématu, kostry příběhu, kterou si již předtím vytvořila, a bylo velmi obtížné 

přivést j í za tyto hranice, které spolu s narátorčinou pamětí a psychologickými 

bariérami tvořily základní limitaci jejího vyprávění. Její příběh se tak nezbytně 

stává konstrukcí, kterou si o sobě Štefania Lorándová vytvořila, kde některé části 

mohou být vědomě či nevědomě potlačeny za účelem vlastní apologie, případně 

z jiných, někdy obtížně zjistitelných důvodů. Případem může být například několik 

týdnů života, které narátorka prožila v Osvětimi a které jsou pravděpodobně 

z psychologických důvodů vytěsněny z velké části mimo dosah paměti. 

Pro lepší pochopení zachycovaného příběhu je také důležité znát 

psychologický profil vypravěče, který do značné míry ovlivňuje dnešní i tehdejší 

pohled na události a prožitky. Na základě desítek setkání, jazykových analýz jejích 

rozhovorů a využití vyprávění osob, které ji znaly, je možné sestavit profil 
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pamětnice zhruba následovně: Štefania Lorándová je žena velmi sebevědomá i 

sebestředná a její celková dominantní povaha tak zastiňuje své okolí, k čemuž ji 

dříve předurčoval i vysoký vzrůst. Zároveň má ale velmi vyvinutý smysl pro 

spravedlnost, pravdu a sociální cítění, které je znatelné v mnoha ohledech a 

mnohokrát dokázala, že je schopna se pro tyto hodnoty velmi zapálit. Charakterově 

se zdá být sice na první pohled velmi klidná, ale snadno a velmi rychle se dokáže 

rozčílit, pokud se věci nevyvíjí podle její představy nebo se j í dotýkají v negativním 

slova smyslu. Mnoho lidí, kteří se pohybovali v jejím okruhu, označili její chování 

dokonce za hysterické. Na základě těchto a dalších poznatků usuzuji, že v některých 

ohledech může být její vyprávěný příběh nadnesený a v určitých částech i velmi 

přikrášlený. Neznamená to však, že bychom mu nemohli přisoudit opravdovost jako 

celku, ale je nutné být obezřetný v míře věrohodnosti jeho drobných částí, 

přistupovat k němu s jistou kritickou rezervou. 

Příběh Štefanie Lorándové jsem ovšem nerekonstruoval pouze metodou 

orální historie. Vycházel jsem sice z jejího vyprávění, zaznamenaného přibližně ve 

dvanácti hodinách rozhovorů, které jsem přepsal a zpracoval na základě metody 

oral history,1 ale k ověření věrohodnosti, celkové smysluplnosti a plnosti příběhu 

jsem využil i jiné zdroje. Za základní pokládám životopisné vyprávění, které se 

Stefanií Lorándovou nahrála Anna Lorencová v rámci projektu Židovského muzea 

v Praze v roce 1993, a které je dnes uloženo pod inventárním číslem 242 v tamní 

sbírce vzpomínek pamětníků Šoa. Nahrávka je poměrně rozsáhlá, a vzhledem 

k tomu, že je o něco starší, některé části obsahují daleko více vzpomínek, než bylo 

možné získat po dalších patnácti letech. Protože obě vyprávění až na drobné detaily 

vzájemně korespondují, zvyšují tak důvěryhodnost celého vyprávění. O mnoho 

starší je pak další, méně rozsáhlá vzpomínka, která byla zaznamenána 

v sedmdesátých letech Dokumentačním oddělením Památníku Terezín pod 

inventárním číslem 1879. Nedosahuje sice takové šíře jako vzpomínky 

1 VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2004; VANĚK, Miroslav. Orální historie: metodické a "technické" postupy. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2003. 

9 



z devadesátých let či nahraných v současnosti, ale naproti tomu v něm nalezneme 

poměrně mnoho specifických, jinde neuvedených detailů. Protože také vykazuje 

soulad s pozdějším vyprávěním, zvyšuje hodnověrnost celého příběhu Štefanie 

Lorándové natolik, že v kontextu prostudované literatury a výpovědí dalších 

pamětníků nemám důvodné pochybnosti o tom, že by se takový příběh neodehrál. 

V drobných detailech je situace poněkud složitější, ale těm případům věnuji prostor 

vždy na příslušných místech práce. Vzpomínky namluvené v rámci jednotlivých 

rozhovorů jsou v textu vyznačeny kurzívou. 

Další významnou kategorii pramenů k rekonstrukci narátorčina života tvoří 

vzpomínky psané. Štefania Lorándová sama zaznamenala velmi barvitě několik 

krátkých úseků svého života, které je možné porovnávat a ověřovat s verzemi 

podanými ústně. Kromě nich existují v archivech jednotlivých zaměstnavatelů 

Štefanie Lorándové curricula vitae, které sepsala v několika verzích: před vstupem 

do zaměstnání na předsednictvo vlády po skončení války, před vstupem na 

ministerstvo vnitra a pro potřeby StB, které se staly součástí vyšetřovacího spisu. 

Především životopis vytvořený pro potřebu Státní bezpečnosti jsem vnímal spíše 

jako cílenou apologii, ze které lze čerpat jen velmi citlivě a s nejvyšší opatrností, i 

přes to, že rámcově odpovídá pozdějším verzím. Veškeré rukopisné vzpomínky (i 

jiných pamětníků) jsou pro přehlednost v textu odlišeny kurzívou a jiným typem 

písma. 

Příběh Štefanie Lorándové jsem rozdělil do kapitol nejen podle zásadních 

událostí v jejím životě, ale částečně také na základě velmi rozdílného způsobu práce 

s prameny a s literaturou v jednotlivých historicky zřetelně profilovaných tématech. 

Zasazení jednotlivých kapitol do kontextu dějinných událostí se velmi liší 

především množstvím zpracované literatury a pramenů, což je způsobeno nejen 

mým jazykovým vybavením, ale také obtížnou dostupností některé stěžejní 

literatury a pramenných základen především maďarské provenience, a proto bych 

chtěl úvodem věnovat každé kapitole zvlášť několik slov. 

Dětství a mládí Štefanie Lorándové jsem zpracoval především na základě 

mnou pořízených rozhovorů a jejích vzpomínek nahraných pro Židovské muzeum v 

Praze. Politickou, ale především specifickou sociální situaci bohaté židovské 
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podnikatelské rodiny, ve které vyrůstala, jsem doplnil ze základních syntetických 

děl o meziválečném Československu2 a některé dílčí údaje jsem pak ověřoval na 

základě badatelských dotazů ve slovenských archivech a úřadech3 či životopisných 

údajů uložených v personálních spisech Štefanie Lorándové v archivu ministerstva 

zahraničních věcí. Judaistické náboženské záležitosti jsem pak studoval 

v Židovském muzeu v Praze. Pramenně tuto kapitolu hodlám v budoucnu rozšířit, 

protože je zde ještě dostatek prostoru pro další doplnění a ověřování přímo ve 

slovenských archivech, především co se týče ekonomické situace jejích rodičů, 

školní docházky a prvního zaměstnání. 

Vstupem do sionistického hnutí Hašomer Hacair se Štefania Lorándová 
ocitla v prostředí vyhraněného levicového sionismu. Tato celá životní kapitola je 

v jejích vzpomínkách poměrně dobře zaznamenána a kromě toho jsem 

korespondenčně oslovil či osobně navštívil několik pamětníků, kteří prožili své 

mládí ve stejné organizaci. Vyhledal a využil jsem také několik vzpomínek ze 

sbírky Židovského muzea v Praze. Literatura k sionismu obecně, případně 

k sionistickým hnutím je v českém (slovenském) prostředí poměrně bohatá, přičemž 

základní pilíř tvoří kniha Hašomer Hacair sepsaná kolektivem autorů (vesměs 

pamětníků). Jak uvedu ještě později, rád bych v dalším bádání provedl její 

rozsáhlejší kritiku, protože někteří autoři knihy jsou podle mého názoru pozitivním 

způsobem tendenční a píší o hnutí Hašomer Hacair a jeho členech pouze v dobrém 

světle. 

Kapitola s názvem „Ústředna Židů" sice částečně spadá do období, kdy 

Štefania Lorándová pracovala pro sionistické hnutí Hašomer Hacair, ale vzhledem 

k tomu, že vznik samostatného slovenského státu znamenal pro jeho židovské 

obyvatelstvo zásadní obrat k horšímu, oddělil jsem období od vzniku částečně 

autonomního Slovenska na podzim roku 1938 do zvláštní části. Období 

slovenského státu, perzekuce slovenských Židů a jejich následné deportace je dnes 

2 Štefania Lorándová se narodila na podzim roku 1919. 
3 Archiv městského úřadu Michalovce, Zemplínské muzeum Michalovce 
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už slovenskými historiky poměrně dobře zmapované téma,4 i když v některých 

ohledech a hodnoceních (například Ústředny Židů) zatím jednota nepanuje a 

některé práce, jako například kniha Dějiny Židů na Slovensku od historika Jána 

Mlynáříka, jsou v mnoha ohledech nepřesné. Kromě širokého spektra literatury 

jsem vycházel především z poměrně bohatých písemných vzpomínek, které Štefania 

Lorándová během života sepsala. I přes to, že téma je v ústních vzpomínkách velmi 

dobře zachováno (jak v mnou provedených rozhovorech, tak v rozhovoru pro 

Židovské muzeum), existuje velmi mnoho nejasností a nezodpovězených otázek, 

především ve vztahu Hnutí Hašomer Hacair k Ústředně Židů, v prvé řadě k 

přeškolovacímu oddělení pod vedením Oskára Neumanna. Velmi cenná svědectví 

pro tuto část práce tvoří i rozhovory se dvěma dalšími pamětníky a některé 

vzpomínky ze Židovského muzea. Postup mého bádání jsem také osobně 

konzultoval se slovenskou historickou Katarínou Hradskou, která se podobným 

tématem dlouhodobě zabývá a poskytla mi tipy na inspirativní vědecké práce vzešlé 

ze slovenské akademické obce. 

S překročením hranic Slovenského státu se Štefania Lorándová ocitla ve 

zcela odlišném, i když pro ni nikoli neznámém prostoru Maďarska, které skýtalo 

pro Židy poměrně bezpečný úkryt. Hlavním využitým pramenem týkající se 

budapešťského odboje, ve kterém se aktivně i ona zapojila, se staly kromě několika 

písemných i ústních vzpomínek Štefanie Lorándové rozhovory uložené 

v Židovském Muzeu v Praze. Na základě anotací k nim přiložených jsem vyhledal 

přibližně deset z nich, které se více či méně týkaly slovenských Židů uprchlých před 

deportacemi z Maďarska. Pro celkové vytvoření obrazu válečné Budapešti výborně 

posloužila i autobiografická kniha slovenského Žida žijícího v Praze, Ctibora 

Rybára, s názvem Do půlnoci času dost, který se Štefanií Lorándovou sdílel 

podobný osud. Co se týče odborné literatury, vycházel jsem ponejvíce z článků ze 

sborníků a periodik uložených v tematicky zaměřené knihovně Terezínské 

iniciativy v Praze. Jazyková bariéra vzdálené Budapešti mi nedovolila vytěžit 

literaturu buď maďarsky píšících autorů, případně dalších, anglicky psaných knih 

4 Především práce vznikající v okruhu slovenského historika Ivana Kamence a Eduarda 
Nižňanského. 
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uložených v budapešťských knihovnách, které by mi umožnily složitou situaci 

v Budapešti let 1942 - 1944 hlouběji pochopit. Během bádání jsem narazil na 

některé zásadní nesrovnalosti mezi literaturou sionistické provenience a 

vzpomínkami Stefanie Lorándové, především v hodnocení práce jednotlivých 

vůdčích představitelů hnutí v odbojové činnosti, které jsou v některých případech 

dokonce zcela protikladné. 

Nejobtížnější kapitolu celé práce tvoří internace Stefanie Lorándové v táboře 

Bacska Topolya. Vzhledem k tomu, že jediná relevantní kniha k tomuto tématu je 

v maďarském jazyce, byl jsem odkázán zpracovat pouze všechny její dostupné ústní 

a písemné vzpomínky. Protože žádného dalšího svědka jsem neobjevil, věrohodnost 

dílčího příběhu z Bacska Topolya je tak založena pouze na důvěryhodnosti 

narátorky. Hodlám jej podrobit rozsáhlé kritice, i když zatím není přímého důvodu 

k napadení pravdivosti jejích vzpomínek. Z výše popsaných důvodů bych rád tuto 

kapitolu postavil v budoucnu na solidní pramennou základnu. 

S obdobnými, i když o něco menšími potížemi, jsem se setkal i při 

zpracovávání kapitoly po návratu z internačního tábora a uvěznění ve 

věznici Markó utca. Poměrně dobře je v písemné vzpomínce ještě zaznamenán 

rozkol s hnutím Hašomer Hacair, ale práce pro ilegální komunistickou stranu, 

následné věznění a internace těsně před deportacemi je na vzpomínky poměrně 

chudá. Naštěstí obraz velmi dobře doplňuje autobiografie Ctibora Rybára a částečně 

i historické práce o maďarském holocaustu, především monumentální dílo Brahama 

Randolpha a další drobné články ve sbornících a periodikách v knihovně Terezínské 

iniciativy a Židovského muzea v Praze. 

Deportace prvních maďarských Židů z Budapešti do Osvětimi-Březinky a 

život v tomto vyhlazovacím táboře je téma dnes již s bohatým množstvím literatury. 

Vybral jsem proto jen několik odborných prací týkajících se Osvětimi a specifické 

situace žen - sexualizovaného násilí. Vzpomínat na Osvětim není pro žádného 

pamětníka snadnou záležitostí a ani Stefania Lorándová není výjimkou. Pro 

člověka, který osvětimské peklo nezažil, je obtížné si jen vzdáleně představit 

traumatický prožitek, obludnost zla a psychickou ránu, kterou byť jen po několik 

týdnů ve vyhlazovacím táboře Stefania Lorándová a s ní další tisíce obětí prožívaly. 
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Pro dokreslení natolik traumatického zážitku je velmi cenná i vzpomínka 

Magdaleny Lorándové, sestry Stefanie, která od deportace z Budapešti do konce 

války sdílela stejný osud. Dnes již bohužel nežije, ale její vzpomínky jsou uloženy 

v Židovském muzeu v Praze.5 

Poslední kapitola této práce, zaměřená na koncentrační tábor v Bernarticích, 

kam byla Štefania Lorándová odtransportována z Osvětimi, je velmi dobře pokryta 

prameny uloženými v českých archivech, především ve fondech Okupační a 

vězeňské spisy v Národním archivu, ve fondu Vládní komise pro stíhání válečných 

zločinců v Archivu bezpečnostních složek a ve sbírce vzpomínek uložených 

v dokumentačním oddělení Památníku Terezín. Zároveň vyšlo několik drobných 

publikací a článků o pobočkách koncentračního tábora Gross Rosen, pod jehož 

správu spadal i pracovní tábor v Bernarticích. Domnívám se, že jsem pro tuto 

kapitolu v zásadě vyčerpal všechny momentálně dostupné prameny i literaturu. 

5 ŽMP: VPŠ, i .č . 852. 
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2. Dětství a mládí 

Michalovce jsou malé město na jihovýchodě Slovenska ležící na řece Laborec, která 

se rozlévá do roviny táhnoucí se na jih až k maďarským hranicím. V roce 1919 žilo 

ve městě přibližně deset tisíc obyvatel hovořících převážně maďarsky.6 Na základě 

ujednání pařížské mírové konference byla tato oblast zaniklého Uherska i s městem 

Michalovce připojena k nově vzniklému Československu a v relativně chudé oblasti 

se začaly projevovat výhody tohoto svazku. V honosném rohovém domě na náměstí 

měli v prvním patře domu pronajatý velký, na svoji dobu luxusní byt, novomanželé 

Margita a Ludvík Lorándovi. 

O čtrnáct let starší Ludvík pocházel z dobře situované a velmi ortodoxní 

židovské rodiny, kde vyrůstal jako nejmladší mezi devíti sourozenci. Otec i matka 

mu prý zemřeli, když mu byly čtyři roky a tak vyrůstal mezi příbuznými. Nakonec i 

přes jejich negativní stanovisko vystudoval gymnázium a vysokou školu a údajně 

ovládal kromě rodné maďarštiny také angličtinu, němčinu a francouzštinu. Jako 

mladý se ovšem nadchnul pro techniku, a proto po studiích nastoupil jako učeň 

v největším elektrikářském závodu v Budapešti. V Michalovcích se pak stal 

ředitelem nově založených elektráren a parního mlýna.7 

Jeho žena Margita, pocházející ze zámožné, nábožensky vlažné židovské 

rodiny Strelingerů,8 byla vyučená švadlena a pracovala ve vlastní dílně. 

Do domácnosti si manželé najímali pomocné síly: kuchařku, pokojskou a uklízečku 

na těžší práce. Kromě uklízení a vaření obstarávaly topení v několika kachlových 

kamnech, která zajišťovala teplo do pěti místností bytu. Největším pokojem byla 

jídelna, která měla na délku asi jedenáct metrů, přičemž místnosti byly údajně 

menší. Do bytu svítilo po dlouhý čas slunce a z balkónu bylo možné sledovat dění 

na michalovském náměstí. Honosnému bydlení odpovídal i jeho inventář. Štefania 

6Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. Praha: Fed. stat. 
úřad: SEVT, 1978, s. 1084-1085. 
7LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 19. 3. 2007. [dále jen LORÁNDOVÁ, 
Štefania. Praha.] 
Podle výpovědi Štefanie Lorándové její otec elektrárny dokonce založil, ale tuto skutečnost se na 
základě badatelského dotazu v michalovském archivu doložit nepodařilo. 
sRodný list Štefanie Lorándové - osobní archiv Štefanie Lorándové. 
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si vzpomíná, jak obrovská knihovna, kterou využíval především pan Loránd, 

kontrastovala s nejnovějšími technickými novinkami. První rozhlasový přijímač9 

v Michalovcích bychom nalezli právě u Lorándových, protože pan Loránd chtěl mít 

především přehled o dění ve světě. Vodovodní rozvod byl v takovém bytě 

samozřejmostí.10 

Štefanie Lorándová tvrdí, že náboženská odlišnost mezi rodinami jejích 

rodičů se projevila už při svatbě. Příbuzní ženicha prý tradičně uzavírali manželství 

mezi bratranci a sestřenicemi, a Ludvík měl velké problémy si svatbu prosadit. 

Nehledě na to, že Margitina chladná zbožnost podle Štefanie vůbec 

nekorespondovala s pravověrnými představami rodiny Lorándů. Novomanželé 

společnou domácnost košer sice udržovali, ale pravidelně se tfilimn modlil jen 

Ludvík. Pan Loránd si prý svoji nevěstu vybral podle fotografie a i Štefania 

Lorándová vzpomíná na svoji matku jako na ženu krásnou, i když velmi 

egocentrickou. Vztahy obou manželů byly, co si pamatuje, velmi napjaté. Ludvík 

Loránd, klidný a trpělivý člověk, musel často snášet malicherné hádky, které 

provázely celé jejich poměrně krátké soužití. 

První dítě se jim narodilo 22. listopadu 191912 po komplikovaném 

těhotenství. Pod dohledem odborníků v košické porodnici přišla na svět holčička, 

kterou pojmenovali Štefania. Podle jejích vlastních slov se zanedlouho ukázalo, že 

není jen tak obyčejné děvče, ale téměř zázračné dítě. Velmi brzo začala mluvit a ve 

dvou letech se údajně dokázala naučit z knih zpaměti celé pohádky. Prý už ve 

čtyřech ovládala čtení, když si všimla, že tam, kde se opakují stejná slova, opakují 

se i stejné znaky, a tak je začala číst. Dodnes si Štefania pamatuje, jak jednou ráno 

přišla ke snídani a dokázala udiveným rodičům přečíst část ranních novin. 

9 Rádio bylo na Slovensku ve dvacátých letech velkou vzácností. Ještě v roce 1937 připadalo na 100 
domácností 12 rozhlasových přijímačů. 
LIPTÁK, Lubomír. Život na Slovensku v medzivojnovom období. In: ZEMKO, Milan; 
BYSTRICKÝ, Valerian. Slovensko v Československu: 1918-1938. Bratislava: Veda, 2004, s. 474. 
10 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 15. 6. 2007. 
11 Židovské modlitební řemínky s připevněnými krabičkami obsahujícími na svitcích části Tory. 
WERBLOWSKY, Zwi; WIGODER, Geoffrey. The Oxford Dictionary ofthe Jewish Religion. New 
York; Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 679. 
12 Rodný list Štefanie Lorándové, osobní archiv Štefanie Lorándové. 

16 



Na německou vychovatelku si Štefania vzpomíná již od dvou let. Rodiče 

mluvící mezi sebou maďarsky pravděpodobně chtěli, aby si už od malička 

osvojovala němčinu. Vybavuje si, jak matka se zapraženým kočárem čekala na 

nádraží, a když slečna přijela, podivila se, jak se takové malé dítě může učit 

německy, když sotva ovládá řeč. Můžeme přepokládat, že byla rychle vyvedena ze 

svého omylu a stala se malé Stefanii průvodkyní novým jazykem. Během dětství 

prý vystřídala více německých vychovatelek, ale na jména žádné z nich si dnes už 

nevzpomíná. 

Štefania Lorándová tvrdí, že do slovenské obecné školy začala chodit už ve 

čtyřech letech. Paní učitelka měla strach a upozorňovala, že jí může chvíli trvat, než 

se naučí slovensky, pokud je doma zvyklá na maďarštinu. Obavy ovšem nebyly 

v jejím případě na místě. Během dvou měsíců mluvila plynule. Předpokládaný 

rychlý vývoj dítěte bohužel zabrzdila zákeřná nemoc. Německá slečna měla přítele 

v kasárnách, a tak často chodila s malou Štefanií na procházky právě tam. Při jedné 

takové návštěvě se prý vychovatelka infikovala tyfem.13 Štefania Lorándová 

vzpomíná, jak se od ní nakazila nejen ona sama, ale také matka a všechny tři 

strávily několik týdnů v nemocnici. Chorobu malá Štefania i ostatní přemohly, ale 

nemoc zanechala stopy a příznivý všestranný vývoj dítěte se zastavil. 14 Od té doby, 

jak tvrdí, jí zbyl jen talent na jazyky. 

Na nejlepší kamarádku z dětství si Štefanie pamatuje velmi dobře. Stala se j í 

o dva roky starší německá dívenka. Vybavuje si jejich první setkání na dvorku 

domu, kde si často hrávala. Jednou neuposlechla matčin příkaz, že si má ještě hrát, 

a šla domů, kde potkala Nelly Sommerovou, jak se zoufale snaží s balíčkem v ruce 

dosáhnout na zvonek. Nelly byla vychovaná dívka, zvyklá ostatním lidem vykat, 

a tak si dlouhou dobu vzájemně netykaly. Štefania si pamatuje, že se od ní naučila 

13 S nejvyšší pravděpodobností se jednalo o epidemii tyfu, jejíž největší vlna zasáhla svět v letech 
1 9 1 7 - 1925. 
WEISS, E. The Role of Rickettsioses in History. In: Biology of Rickettsial Diseases, WALKER, DH 
(Ed), CRC Press, Boca Raton, FL: 1988, s. 1. 
14 Epidemický tyfus je způsoben bakterií Rickettsia prowazeki a jedním z následků onemocnění 
může být i odumírání části mozkových buněk, což podle dostupných údajů zřejmě postihlo i mladou 
Štefani Lorándovou. 
WALKER, D. H., VALBUENA, G. A , OLANO, J. P. Pathogenic Mechanisms of Diseases Caused 
by Rickettsia. New York: Acad Sci, 2003. 
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mnoho nových her: na vaření, na kreslení osmiček a jiné. Nelly pocházela z rodiny 

početné, ale mnohem chudší. Podle Štefanie služka její kamarádku neměla vůbec 

ráda. Připadalo jí, že se chodí „na panské" jen najíst čokolády a ovoce. 

Na gymnázium v Michalovcích'3 zvládla Štefania udělat zkoušky už ze 

čtvrté třídy obecné školy. Vzpomíná, jak si ji jako inteligentní dívku ihned oblíbili 

učitelé jazyků, obzvláště jinak přísný latinář Korzelt. V matematice však „třela bídu 

s nouzí." Jazykáři se ovšem vždy přimluvili, aby ji profesor matematiky 

klasifikoval na vysvědčení dostatečnou „z milosti" a oni nepřišli o tak nadanou 

studentku. 

Rodiče Štefanie, především otec Ludvík, měli podle jejího vyprávění silné 

sociální cítění. K služebnictvu se chovali velmi uctivě a získat práci v jejich rodině 

bylo, jak se údajně proslýchalo, to nejlepší místo ve městě. Vždy, když byla malá 

Štefania Lorándová na služku drzá nebo nepoděkovala, pamatuje si, jak ji hned otec 

vysvětlil, aby s ní mluvila slušně, aby vždy poprosila a nikdy nezapomněla říci 

„děkuji". Pan Loránd byl toho názoru, že za svou chudobu služka nemůže, a když jí 

nezbývá, než si takhle vydělávat, mají se k ní chovat důstojně. Svoje přesvědčení 

dokazoval i ve vztahu k žebrákům, které obdarovával štědřeji, než bylo zvykem: 

místo obvyklého dvacetníku korunou.16 Levicové zaměření rodičů se odrazilo i v 

jejich politických názorech. Tradičně volili sociální demokracii, i když sami 

politicky aktivní nebyli. 

Kromě vlivu rodičů působila na Štefanii v mládí i skautská výchova. 

V Michalovcích, jak si dobře vzpomíná, se z vlastní iniciativy přihlásila do dívčího 

junáckého oddílu, který zde působil, a navštěvovala jej do té doby, než se 

odstěhovali do Žiliny. I výchova ve skautském oddíle musela přispět k tomu, že ji 

snadno několik let před válkou oslovilo levicové sionistické hnutí Hašomer Hacair. 

15 Bylo to první gymnázium na východním Slovensku. MOLNÁR, Martin. Zaujímavosti do roku 
1945 [online], c2007 [cit. 2009-03-21], Dostupný z WWW: http://www.michalovce.sk/article-
zauimav.html?p=beb20f5008c8c671 ee99bab0edce4bd4&m=h9b714a52361 bd 12f7f6c8ce0d443f44& 
sm=d887282f81 c8cac8e0efe638173e5897. 
16 Židovské muzeum v Praze: vzpomínky pamětníků Šoa, i. č. 852. 
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Jediná sestra Štefanie Lorándové, Magdalena, se narodila 24. července roku 

1922.17 Matka Margita Lorándová si ji zamilovala natolik, že po předčasné smrti 

svého manžela preferovala a privilegovala vždy jen druhou dceru. Dodnes se 

Štefania Lorándová nezbavila pocitu, že ona sama byla vždy až na druhém místě. 

Když otec v červnu roku 1928 zemřel, bylo Štefanii deset let.18 Ovšem žádný velký 

majetek po panu Lorándovi nezůstal, podle jeho dcery Magdy jen samé dluhy.19 A 

protože chyběly rodině finanční prostředky na udržování rozsáhlého bytu a tří 

pomocných sil, přestěhovaly se do menšího a ze služebnictva si nechaly jen jednu 

služku na obtížnější práce. Dokud bydleli v Michalovcích, byla matka pod tlakem 

příbuzných zesnulého manžela nucena dodržovat košer kuchyni. Naproti tomu 

zbytek rodiny ovdovělé matky pocházel ze západního Slovenska, a tak se s dcerami 

odstěhovaly několik let po smrti Ludvíka Loránda ke strýci do Žiliny. Tam už se 

židovské tradice příliš nedodržovaly. 

Štefanie Lorándová si pamatuje, jak obě dvě nechala matka ještě před 

definitivním odstěhováním do Žiliny rok v Banské Bystrici u druhého strýce.20 Je 

možné, že se Margita Lorándová pokoušela znova vdát a bez dětí to pro ni bylo 

snazší. Kromě toho v Budapešti navštěvovala také kurzy vyšívání, kde se jí prý 

dvořili i vysoce postavení pánové, ale mnoho z nich po bližším seznámení 

Margitina osobnost nezaujala. Nakonec se prý až v Žilině blíže seznámila 

s majitelem stavební firmy Tiborem Steinem, ale protože byl mladší, vdala se za něj 

až ve chvíli, kdy ji oddací list ochraňoval před deportacemi.21 

Kromě studia na gymnáziu v Banské Bystrici a Žilině, navštěvovala Štefania 

Lorándová také úřednický kurz, kde se naučila psát na stroji, základům stenografie 

a účetnictví. Podle jejích slov měla s matkou velmi konfliktní vztahy, a proto se 

rozhodla, že odejde z gymnázia a začne samostatně pracovat. Matčin bratr, pan 

Rychetský, ředitel žilinské pobočky Banky československých legií, prý nabídl 

patnáctileté Štefanii místo písařky ve svém podniku. Pracovala od osmi hodin do 

17 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
18 Informace převzata na základě odpovědi z Matričního úřadu města Michalovce. 1. 12. 2008. 
19 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
20 Oba strýcové z matčiny strany byli ředitelé bank - první v Žilině a druhý v Banské Bystrici. 
21 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
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dvou odpoledne a ve zbytku času ještě studovala, aby se připravila k maturitě na 

soukromém gymnáziu v Mukačevě.22 Štefania si dobře pamatuje, že všechny 

peníze, které v zaměstnání vydělala, matka zabavila a ona dostávala jen to, co 

Margita uznala za vhodné. Zdá se, že finančně na tom ale rodina špatně nebyla. 

Před druhým sňatkem jako vdova dostávala Margita Lorándová 900 korun23 a k 

tomu ještě další peněžní podporu od příbuzných. Když se pak podruhé vdala, 

finančně ji zajišťoval manžel. Podle Stefanie její matka použila uspořené peníze na 

to, aby si mohla v Žilině otevřít umělecko-průmyslový salon a zaměstnávat dokonce 

několik švadlen. 

Plně se od matky osamostatnila až ve chvíli, kdy jí hnutí Hašomer Hacair 

jmenovalo do nejvyššího vedení v Bratislavě, a podle svých slov byla šťastná, že 

může konečně odejít.24 

22 Archiv ministerstva zahraničních věcí: fond personální spisy: osobní složka Štefanie Lorándové. 
23 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
24 Tamtéž. 
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3. V Hašomer Hacair 

Vznik moderní společnosti a občanského státu na počátku 19. století způsobil 

odstranění tradičních bariér křesťansky založeného antisemitismu. Židé se postupně 

mohli stěhovat z ghett, vzdělávat se s ostatními a časem získali i významné posty 

v obchodních, lékařských a právnických kruzích. Probíhající emancipace ovšem 

měla i své stinné stránky. Židé, ač přijímali kulturu té které země a snažili se 

splynout se společností, nemohli zastavit rodící se nacionální cítění společnosti, 

které vytvořilo nový typ antisemitismu založeného nikoli na náboženské, ale na 

národní a rasové odlišnosti. Jako reakce tak v židovské diaspoře trvající již dva 

tisíce let začala během 19. století klíčit myšlenka, že tradiční učení o Mesiáši je 

„během na příliš dlouhou trať". Ortodoxní Židé totiž očekávali, že přijde spasitel 

a přivede izraelský lid zpět do země zaslíbené, a tak z nesouhlasného postoje 

k tomuto nejistému očekávání a s ohledem na vlnu nového, nacionálně 

motivovaného antisemitismu vznikla myšlenka sionismu. 

Idea navrácení se do země zaslíbené sice vznikla v polovině 19. století 

paradoxně v ortodoxních kruzích, ale za hlavního politického otce sionismu je 

pokládán až rakouský literát a žurnalista Theodor Herzl, který vydáním své útlé 

knihy s názvem Židovský stát definitivně vyslovil názor, že emancipaci židovského 

národa nelze dokonat bez vzniku samostatného židovského státu.25 Nelze tvrdit, že 

by jeho myšlenky byly zcela originální - nalezli bychom je u mnoha starších 

židovských rabínů a myslitelů, ale jeho pompézní styl psaní a vystupování dokázal 

oslovit mnoho dalších a prorazit tak sionismu cestu do povědomí celosvětového 

veřejného mínění, což se o poněkud tajuplných spisech jeho předchůdců říci nedá.26 

I jeho zásluhou se sešel první sionistický kongres klo Basileje v roce 1897, na 

kterém vznikla Světová sionistická organizace, která oficielně zastřešovala všechna 
• r rv r 27 ' 

vznikající hnutí stejného smýšlení. Základní idea tohoto reformního proudu tedy 

hájila vytvoření plnohodnotného židovského národa a návrat do ztracené vlasti 

25 LAQUEUR, Walter. The History of Zionism. New York: Schocken Books, 2003, s. 84. 
26 AVINERI, Shlomo. Zrození moderního sionismu. Praha: Sefer, 2001 s. 94. 
27 LAQUEUR. The History of zionism, s. 98. 
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vlastními silami. Kromě západní Evropy se tato myšlenka šířila od počátku 20. 

století jak do Čech, tak na Slovensko. Především v Praze v okruhu židovských 

studentů pražské univerzity sionismus výrazně ovlivňovali svými přednáškami 

Martin Buber a Echad Haam.28 Na rozdíl od ortodoxních obcí a rabínů, kteří 

židovství brali především jako náboženskou záležitost, dokázala reformní pražská 

Židovská národní rada dosáhnout politického uznání židovské národní menšiny 

v Československu. Židé tak získali i vlastní křesla v parlamentu a k židovské 
o • • 29 

národnosti se na Slovensku mezi válkami hlásilo 53 % všech vyznavačů judaismu. 

Oproti českým Židům (a západním Židům), kteří stáli již pevně na 

národních pozicích, bylo židovství ve východní Evropě svázáno tradičním, 

ortodoxním myšlením. Mezi těmito dvěma proudy se nacházeli slovenští Židé, 

u nichž se oba myšlenkové směry objevovaly přibližně ve stejné míře, a vznikla tak 

mezi nimi silná názorová bariéra. Díky tomu se spolupráce ortodoxních a sionistů 

při obraně proti vlně silného antisemitismu šířícího se nejen z Německa bohužel 

ukázala jako nedostatečná, a to i v případě, kdy představitelé obou směrů museli 

v rámci vnucené organizace Ústředny Židů spolupracovat na protižidovských 

opatřeních.30 Pro úplnost je třeba doplnit, že existoval ještě třetí proud židovského 

smýšlení hlásající asimilaci mezi jednotlivé národy a mezi něj patřili i komunističtí 
v . . . 31 

Židé propagující tzv. červenou asimilaci. 

V Československu, stejně tak jako i na jiných místech Evropy, projevovala 

politická reprezentace antipatie především k východním Židům. V kontextu nově 

vzniklé republiky tuto averzi nechtěně podpořili především uprchlí Židé z Haliče, 

jejichž ortodoxie vyvolávala v sekularizovaném československém prostředí 

negativní reakce, posílené odlišností a špatnou sociální situací většiny příchozích. 

Zkušenost s touto skupinou předznamenala přístup československých politických 

28 Hašomer Hacair: dějiny hnutia. Bratislava: SNM - Muzeum židovskej kultury, 2001, s. 10. 
29 FATRANOVÁ, Gila. Boj o prežitie. Bratislava: SNM - Muzeum židovskej kultúry, 2007, s. 14. 
30 HRADSKÁ, Katarína. Holokaust na Slovensku: 8. Ústředna Židov (1940-1944). Zvolen: 
KLEMO, 2008, s. 11. 
31 Červená asimilace - splynutí židovstva v rámci boje za beztřídní společnost. 
ŠKOLNÍK, Fred. Encyclopedia Judaica. Detroit; Thomson Gale: Macmillan reference USA, 2007, s. 
612. 
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představitelů k východním Židům obecně, především v meziválečném období - jako 

skupinu je pokládali za „obtížné".32 

Organizaci Hašomer Hacair můžeme charakterizovat jako mládežnické 

sionistické hnutí, které do popředí stavělo myšlenku vychovávat židovskou mládež, 

přičemž hnutí zásadně ovlivnily i zásady zakladatele skautingu lorda Roberta 

Baden-Powella a ke skautingu se také plně hlásilo.33 Na Slovensku hnutí pomáhali 

zakládat mladíci z Polska, kteří tudy cestovali do Palestiny. Nejstarší název byl 

Hašomer (Strážce) a teprve od roku 1928 Hašomer Hacair (Mladý strážce)34 a první 

buňka organizace na Slovensku byla založená v Holiči.35 

Hnutí židovské mládeže sehrála v kontextu holocaustu významnou roli jako 

alternativa k židovským radám (Judenrať), které se pod dohledem nacistů aktivně 

podílely na vytváření seznamů židovských obyvatel, sepisování majetku a 

přípravách transportů. Mládežnické organizaci od počátku chápaly, jaký význam 

židovské rady sehrají a mnoho Židů je proto vnímalo jako alternativní vedení 

v těžkých a nejistých časech.36 Kromě energie mnoha mladých lidí měla hnutí 

několik důležitých výhod, které jim umožnily v mnohdy velmi obtížných a 

krizových situacích zachránit spoustu lidských životů a ve většině případů se také 

proti nacistickému režimu postavit i silou. Abychom se ale nedopustili zkreslení, 

je nutné dodat, že jednotlivá hnutí se od sebe zásadně lišila a velmi často mezi 

sebou pro názorovou nevraživost ani nespolupracovala. Použijeme-li „mládežnické 

hnutí" jako ideální typ ve weberovském smyslu,38 můžeme je popsat následovně: 

Hnutí mládeže na rozdíl od židovské veřejnosti velmi rychle pochopila a 

především přijala fakt, že židovské obyvatelstvo čelí fyzické likvidaci, vytvářela 

32 ČAPKOVÁ, Kateřina; FRANKL, Michal. Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před 
nacismem 1933-1938. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008, s. 212. 
33 Hašomer Hacair, s. 20. 
34 Tamtéž, s. 14. 
35 MLYNÁŘÍK, Ján. Dějiny Židů na Slovensku. Praha: Academia, 2005, s. 90. 
36 GUTMAN, Yisrael. The Youth Movement as an Alternative Leadership. In: COHEN, Asher; 
COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New 
York: Lang, 1995, s. 9. 
37 Nejznámější případ odporu organizovaného sionistickými hnutím je povstání ve Varšavském 
ghettu na jaře roku 1944. 
38 Míním tím zobecnění „mládežnického hnutí" pro snazší definování jeho role v židovském odboji, 
nikoli pro jeho vyčerpávající definici. 
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velmi silné společenství a emoční vazby, a navíc se v jejich kolektivu projevovala 

pevná struktura, jistý typ totality a poslušnosti, což jim umožnilo velmi aktivně a 

spořádaně zapojovat se do záchranných, odbojových a dalších akcí zaměřených 

proti nacistům a masové perzekuci Židů.39 

Štefania Lorándová vstoupila do hnutí díky své kamarádce z žilinského 

gymnázia, která byla členkou a navrhla jí, aby se také přišla podívat. Štefania 

ovšem nebyla typ člověka, který by dával na mínění ostatních, a šla se sama 

přesvědčit, jak to v Šomeru40 vypadá. Její motivaci posilovalo i nepříznivé rodinné 

zázemí. Štefania Lorándovou velmi zaujala zajímavá přednáška, která zrovna 

probíhala, a v Šomeru už zůstala natrvalo. Kromě skautské výchovy a pobytu 

v přírodě hnutí připravovalo mladé lidi na vystěhování do Palestiny i ideově a 

pravidelně se za tím účelem konaly přednášky s různou, především sociální 

tématikou.41 Hašomer Hacair se zaměřoval velmi levicově, což plně souznělo 

s politickým názorem mladé Štefanie, ovlivněným především v dětství jejím 

otcem.42 Ostrá levicová pozice hnutí byla inspirovaná ruskou revolucí, především 

jejím zásadním organizátorem Lvem Trockým a dalšími židovskými bolševiky.43 

Na rozdíl od nich však stálo hnutí pevně na rodícím se demokratickém smýšlení 

Československa. Ve vztahu ke komunistům hnutí sice zastávalo rezervovaný postoj, 

ale po hospodářské krizi na počátku třicátých let mnoho členů z hnutí odešlo 

a přidalo se k nejzazší levicové alternativě - vstoupilo do KSČ.44 

V souladu se skautskou výchovou se pořádaly v létě stanové podsadové 

tábory - mošavy, většinou tři týdny dlouhé,45 a protože ne všichni členové hnutí 

měli dostatek peněz, konaly se sbírky, které by pokryly táborové výlohy chudých 

dětí. Potřebné finance sháněla někdy i Štefania Lorándová: 

39 SCHATZKER, Chaim. The special characterof the Jewish Youth Movement. In: COHEN, Asher; 
COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during the Shoah (Studies on the Shoah. 4) New 
York: Lang, 1995, s. 21-25. 
40 Šomer - zkrácený a běžně používání název pro hnutí Hašomer Hacair. 
41 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
42 Tamtéž. 
43 MLYNÁŘÍK. Dějiny Židů na Slovensku, s. 90. 
44 Tamtéž, s. 91; ŽMP: VPŠ, i. č. 737. 
45 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
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Já jsem chodila do místní fabriky, největší v Žilině, vybírat 

příspěvky, aby chudé děti mohly taky na tábor. A v té fabrice byl vrátný, 

který byl známou osobností po celé Žilině. To byl Němec, takový veliký 

chlap, který byl nesmírný dráb. A já jsem se vždycky bála, abych se přes 

toho vrátného dostala dovnitř, aby ten mě nezadržel. No a jednou se stalo 

to, to už jsem pracovala v Legiobance, že jsem tam šla zase vybírat na 

chudé děti. Tak jsem tam šla a řekla jsem tomu vrátnému, že chci mluvit 

s jistým panem Ilmsteinem. Já jsem neřekla, že půjdu až za ředitelem 

a náměstky ředitele. Právě oni mohli dávat nejvíc, že. Ale ten pan Ilmstein 

byl prostý úředník. Já jsem schválně sondovala jméno nějakého prostého 

úředníka. Ale co se nestalo. „Ano jistě prosím!" A bylo mi řečeno, že pan 

Ilmstein je upana ředitele a hned zavolal panu řediteli. Povídám: 

„Nevolejte! Co se děje? Já počkám!" a on ne, a že zavolá panu řediteli. 

Volá mu a říká: „Paní hraběnka čeká," načež já říkám, že nejsem žádná 

hraběnka. Já nevím, s kým si mě spletl. Byla nějaká mladá hraběnka blízko 

Žiliny, možná že jsem jí byla podobná. No ale celá Žilina se mu smála. 

S radostí se mu smála, protože ho neměli rádi.46 

Štefania si pak pro chudé děti odnesla potřebné peníze od pana ředitele 

a dalších vysokých činitelů podniku.47 

Postupem času se ukázalo, že je Štefania Lorándové velmi schopná a získala 

v hnutí silné postavení. Jeden z tehdejších členů Šomeru, Otto Gubič, vzpomíná: 

„Byla to dívčina vysoká, štíhlá, pěkné tváře/.../ s vysokou inteligencí, vzdělaná 

v literatuře a mezinárodní situaci. Dokázala odpovídat na všechny otázky, které se j í 

na těch setkáních kladly/.../ Byla jednou z vedoucích ,kádrů' Hašomer Hacair."48 

Její zapálení bylo tak obrovské, že pomalu se stahující mraky nad slovenským 

židovstvem nebrala ona ani ostatní příliš vážně.49 V hnutí se údajně vědělo, jaká je 

46 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
47 Tamtéž. 
48 GUBIČ, Otto. Korespondence s autorem. Dopis ze dne 4. 9. 2008. Osobní archiv autora. 
49 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
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situace v Německu, protože přicházeli mladí Židé,50 kteří vyprávěli o tamních 

poměrech, ale členové Šomeru se starali jen o jeden cíl - vystěhování do Erechu.51 

V novém samostatném Slovenském státě52 se poslední legální tábory Šomeru 

uskutečnily v létě roku 1939 a navzdory okolnostem byly plné euforie z pěkné 

budoucnosti v Palestině.53 Štefania Lorándová měla samo o sobě problematické 

členství v sionistickém mládežnickém hnutí ještě zkomplikované tím, že aktivity 

sionistů nesla její matka s velkou nelibostí a mnoha způsoby se snažila zabránit j í 

v účasti na akcích hnutí.54 

Když byla uzavřena 30. září 1938 Mnichovská dohoda a na 

Slovensku vznikla částečně autonomní vláda, ocitla se sionistická hnutí v 

choulostivé situaci, protože představitelé Hlinkový 1'udové strany tlačili na centrální 

sionistickou organizaci, aby všechna židovská mládežnická hnutí sjednotila. 

Hašomer Hacair se tedy musel zříci svého jména a vstoupit oficielně nejdříve pod 

Hacofe - skauty a poté spolu s dalšími pod tělovýchovné židovské hnutí Makabi 

Hacair, které mělo jako apolitické povolenou samostatnou existenci. Když Makabi 

v prosinci 1938 záštitu vypovědělo, bylo vytvořeno v rámci Židovské národní rady 

třetí oddělení mládeže. Pod ním pak existoval Šomer až do zrušení Židovské 

ústřední úřadovny v říjnu roku 1940. Vnitřní struktura hnutí se udržela beze změny 

a i nadále mohlo hnutí pracovat samostatně. Na podzim roku 1938 se nejvyšší 

vedení Hašomer Hacair přestěhovalo ze Žiliny do budovy ústředí sionistické 

organizace v Bratislavě, kterou vedl přední sionista Oskár Neumann a dostalo se tak 

přímo do centra blížících se změn.55 

Během oficiálního přecházení pod různé zastřešující organizace se podařilo 

udržovat stále velmi vysoké tempo přípravy na vystěhování. Přicházela další a další 

mládež, kterou rodiče posílali v naději, že se jejich děti brzy ocitnou v bezpečí. 

50 Židé, uprchlíci z Německa, přicházeli nejvíce do Čech, kde se jejich počet pohyboval k 1. 6. 1937 
podle oficiálních statistik okolo jeden a půl tisíce, kdežto na Slovensku se jich pohybovalo jen 
několik desítek. 
51 hebrejský výraz používaný pro Palestinu 
52 Samostatné Slovensko vzniklo 14. 3. 1939. 
53 Hašomer Hacair, s. 59. 
54 ABS-FPS, a. č. 1662/19, Hévrová Štefania. 
55 Hašomer Hacair, s. 62-67. 
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Velkou měrou k tomu přispívalo stupňování slovenského antisemitismu, obzvláště 

po vzniku samostatného Slovenska, především první násilné útoky Hlinkový gardy, 

které se objevily již na počátku roku 1939. Štefania Lorándová žila v těchto 

pochmurných chvílích přímo v centru luďácké strany, v Žilině, ale na vlastní kůži 

kromě protižidovských nápisů antisemitismus nepocítila. Také v tisku byli Židé 

napadáni. Nejvulgárnější a velmi nenávistnou propagandou se vyznamenal deník 

Gardista. 

I přes nepříznivý politický vývoj odhodlání hnutí Hašomer Hacair pomáhat 

bližnímu nepolevilo. Projevilo se to například po Vídeňské arbitráži. Eichmannův 

zástupce Falath přesvědčil slovenskou vládu o tom, že ztráta území je dobrou 

příležitostí k vyřešení židovské otázky.56 Vláda narychlo (a nejasně) rozhodla 

4. listopadu 1939 o tom, že nemajetní Židé, případně ti, kteří nemají česko-

slovenské občanství nebo domovskou příslušnost, mají být vyhnáni na postoupené 

maďarské území.57 Maďarská vláda ovšem židovské uprchlíky nepřijala a začala je 

vracet zpět. Navíc k nim přidala nepohodlné Židy ze svého území.58 Celé rodiny se 

tak ocitly v kritických podmínkách na územích nikoho. Provizorní tábory vznikaly 

na hranicích u Bratislavy na západě a mezi Košicemi a Prešovem na východě. 

Hašomer Hacair se ihned připojil k organizaci židovských náboženských obcí 

na pomoc uprchlíkům. Své skautské dovednosti mohli nyní využít ve prospěch 

vyhnaných Židů. Postavili stany, polní kuchyně a starali se o jejich základní životní 

potřeby. Naštěstí celá akce trvala jen tři dny, než vláda obávající se negativní reakce 

zahraničí, povolila vyhnaným návrat zpět.59 

Na podzim 1938 postavení devatenáctileté Štefanie Lorándové v Hašomer 

Hacair sílilo a stejně tak se zvyšovala její oddanost hnutí. Postupně se stávala 

vedoucí větších skupin a pořádala různé kurzy a přednášky. Jejich zaměření bylo 

kromě sionistického směru protkáno i skautskou tematikou: morseovka, topografie, 

první pomoc a další podobné dovednosti se stávaly běžnou součástí setkání.60 

56 MLYNÁŘÍK. Dějiny Židů na Slovensku, s. 103. 
57 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragedie. Bratislava: Archa, 1991, s. 125. 
58 FATRANOVÁ. Boj oprežitie, s. 20. 
y> Hašomer Hacair, s. 64. 
60 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
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Vyvrcholením příprav na vystěhování do Palestiny byly letní tábory v roce 

1939. Během nich také sílily provokace ze strany Němců, kteří využili každé 

příležitosti pokusit se pololegální tábory pod různými záminkami ukončit. Na 

táboře v Tatrách u Levočských Kúpel byl i Otto Gubič, který vzpomíná na případ, 

kdy se skupina Němců dožadovala uzavření tábora, protože prý někdo z táborníků 

házel na jejich skupinu kameny, když šla den předtím po silnici okolo. Obvinění se 

neprokázalo a Němci se spokojili s vysvětlením, že to mohlo být omylem, když se 

táborníci strefovali do stromu kameny.61 

Možnosti vystěhování zásadně zredukovalo vypuknutí války 1. září 1939. 

Britská vláda začala na palestinském úřadě v Bratislavě masivně omezovat 

certifikáty povolující vystěhování a počet legálních emigrantů do Palestiny začal 

slábnout.62 Britské úřady již předtím v roce 1936 snížily počet certifikátů a 

podmínily jejich vydání absolvováním prodloužené přípravy - hachšary. Hlavním 

důvodem byly sílící protesty arabského obyvatelstva v Palestině proti zvyšujícímu 

se počtu židovských imigrantů.63 

V Hašomer Hacair došlo na počátku roku 1939 k významné změně čelních 

představitelů. Na přední místa ústředního vedení zasedli Jozef Weiser, Jozef 

Baumer aJaakov Roněn. Poslední jmenovaný byl znám spíše pod přezdívkou 

„Benito", která vycházela z panovačné povahy, kterou zdědil po svém otci, 

přezdívaném „Duce".64 Vystupoval velmi rezervovaně a málokdy se usmíval. 

Narodil se o dva roky dříve než Štefania Lorándová63 a i přes rozdílnost jejich 

povah se do něj během společného působení v Šomeru zamilovala a stala se jeho 
• f\f\ % v 

intimní přítelkyní. V únoru roku 1939 byla Stefania Lorándová povolána do 

nejužšího vedení Hašomer Hacair na Slovensku,67 které se nazývalo Ham hagana 

61 GUBIČ, Otto. Korespondence s autorem. Dopis ze dne 4. 9. 2008. Osobní archiv autora. 
62 Hašomer Hacair, s. 70. 
63 FRANKL; ČAPKOVÁ. Nejisté útočiště, s. 253. 
64 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
65 GUR, David. Brothers for Resistance and Rescue: the Underground Zionist Youth Movement in 
Hungary during world war II. Jerusalem: Gefen Publishing House, 2007, s. 199. 
66 RYBÁR, Ctibor. Osobní konzultace. Praha: 5. 6. 2008 [dále jen RYBÁR, Ctibor. Praha.] 
67 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
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Harašid a sídlilo již v Bratislavě.68 Štefania Lorándová ukončila práci v žilinské 

pobočce Legiobanky i přes to, že ředitel místní pobočky ji údajně přemlouval, aby 

neodcházela. 

Vzpomínka Štefanie na rozhovor s ředitelem banky a zároveň jejím strýcem 

panem Rychetským svědčí o její politické prozíravosti: 

On mi říká: „Proč chcete odejít, takové místo tak honem 

neseženete?" a já jsem řekla: „Pane řediteli, Vám by to bylo dost 

nepříjemné, kdybyste mi za pár měsíců musel dát výpověď. " „A to myslíte, 

že to dospěje tak daleko? " A dospělo to tak daleko 69 

První vlna arizace začala o půl roku později. Jeden z prvních úkolů 

znamenal pro Štefanii Lorándovou opustit Bratislavu a vydat se do jednotlivých 

měst na Slovensku, aby zde prodiskutovali možnosti komunikace jednotlivých 

poboček s nejvyšším vedením v případě perzekucí ze strany Slovenského státu. 

Uchovala si v paměti vzpomínku na kontrolu Hlinkový gardy70 v Žilině. Pasažéři, 

kteří prohlídku absolvovali, museli počkat na odjezd vlaku až do rána pod přísným 

zákazem opustit nádraží. Štefanie si sedla do místní kavárny, pozorovala, jak se 

v druhém rohu veselí slovenští a němečtí funkcionáři, když si k jejímu stolu sedl 

neznámý muž. Jejich rozhovor v němčině sepsala Štefania Lorándová ve svých 

vzpomínkách: 

„Ano," řekl můj spolusedící u stolu německy „nyní přišla naše doba." 

Já jsem mlčela a on pokračoval: „Nemusíte nic odpovídat, já vím přesně, 

kdo jste." Podívala jsem se na něj udiveně - byl mi úplně neznámý. „Já vím, 

že mě neznáte," četl z mých myšlenek „ale já už jsem vás dlouhou dobu 

pozoroval. Ještě dříve než jste před několika měsíci opustila město."/.../ 

„Stále jsem myslel, že jednou vás náhoda rozhodně přivede ke mně. Možná 

68 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
69 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
™ Hlinková Garda byla polovojenská organizace, jejíž členové prosluli nejbrutálnějšími výpady proti 
Židům. 
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jako pacientku. Jsem totiž vrchním lékařem oddělení v nemocnici a jsem 

prominentním členem NSDAP." Pokusila jsem se udržet nic neříkající 

obličeji, ale on ještě stále neřekl to nejdůležitější: „Nyní dávejte pozor. Jsem 

připraven se s vámi Ihned oženit, pokud to zákony dovolí, abych Vás 

ochránil." Udiveně jsem se na něj dívala. Trvalo to chvíli, než jsem se 

uklidnila. Odpověděla jsem velmi určitě: „Ale já nemohu a nikdy se za vás 

nevdám." Musel cítit moje odcizení. Já a vzít si nějakého nacistu. Takovýhle 

návrh. Ještě v situacikdy jsem nebyla schopná myslet na nic jiného, než na 

naše hnutí, na naši věc a na naše lidi. 71 

Nápadník odešel a Štefania pokračovala následující den v cestě. V její hlavě 

ale kromě hnutí a boje za vystěhování velmi pevně tkvěl i milovaný ,.Benito". Její 

vztah kJaákovi Ronenovi prožívala velmi silně. I když sama údajně nebyla 

přesvědčená, jestli prožívala lásku samu o sobě, nebo do jejich poměru projektovala 

touhy účastnit se aktivity hnutí. Ve svých vzpomínkách nazvala jejich vztah jako 

„pajdavý". Štefanie, v té době dvacetiletá dívka, velmi toužila po svém prvním 

milostném zážitku. Pamatuje si, že důvodů k tomu měla hned několik, ale 

nevyřešená zůstávala otázka s kým. Josef Baumer, Žid z ortodoxní rodiny, s ní 

spolupracoval v nejvyšším vedení HašOmer Hacair a shodou náhod prožil mládí 

stejně jako Štefania v Michalovcích. Jak sama vypráví, získala pocit, že si příliš 

blízcí nejsou, protože jí vyprávěl zážitek o tom, když se jako malé dítě účastnil 

pohřbu jejího otce, na kterém se sešlo nejen mnoho lidí z města a okolí, ale 

i významných osobností z různých koutů Slovenska. Protože Josef Baumer 

pocházel z velmi pobožné rodiny, přišlo mu podivné, že ačkoli mrtvý muž nebyl 

žádný učený rabi, nenosil pejzy ani jarmulku, mohl být významnou osobností. 

Přesvědčení, že musí být Josefů cizí, ještě znásobilo překvapení, které popsala ve o v i 

svých pamětech: 

71 LORÁNDOVÁ, Štefania. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu), archiv autora. 
Přeložila Alena Misková. 
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...přání rovností, realizace a odstranit starou distanci mezi námi 

zvítězilo. Jednoho večera jsme zůstali náhodou sami v místnosti a on po mě 

bez jakýchkoliv vytáček požadoval, abych se mu oddala. „Ty ses asi 

zbláznil!"odpověděla jsem se smíchem. „Ale proč ne?" prohlásil, jako by to 

bylo něco absolutně samozřejmého. „A co tl to vlastně udělá?"pokračoval. 

„Co tě to vůbec napadá? Já jsem panna a rozhodně se s tebou nespustím!" 

řekla jsem já. „To je ale dobrej fór -ty a panna!" Já jsem ale nelhala, byla 

jsem v té době neposkvrněná a musela jsem velmi dlouho a vážně s ním 

hovořit. „To bych nikdy nevěřil."řekl konečně. A nikdo z celého hnutí.72 

Na první pohled nedůležitá a marginální událost měla na další osud Štefanie 

Lorándové zásadní vliv. Možná, že zklamaný Josef Baumer její odmítnutí nesl 

těžce, ale nikoli nenávistně, což se k její škodě brzy změnilo. Štefania si nakonec 

jako svého prvního „muže" vybrala úplně jiného kamaráda, který vypadal, jak 

vzpomíná, daleko mužněji. O ztrátě svého panenství ale Josefa Baumera 

neopomněla informovat. Nevíme, zda se tak stalo díky uražené mužské ješitnosti, 

ale Josef Baumer po dvou letech využil možnosti a Štefanii se velmi tvrdě 

pomstil.73 

Dne 18. ledna 1940 museli někteří členové hnutí a také Jaakov Roněn 

„Benito" narukovat do slovenské armády, která povolávala ročníky 1915 - 1919.74 

Protože Židům a Romům byla zakázána přímá vojenská služba, byl zařazen 

s ostatními do pracovní jednotky, ze které o rok později vznikl šestý pracovní 

prapor.75 V hnutí se hodně diskutovalo, zda je zařazení do vojska bezpečné či nikoli 

a zda se nevyplatí dezertovat, ale nakonec se ukázalo, že to byla jedna z cest, jak se 

zachránit před první vlnou deportací. Všichni branci z Hašomer Hacair dostali od 

nejvyššího vedení instrukce hlásit se k rotě s košer stravou, aby, nehledě na jejich 

vlastní potřeby, mohli držet pohromadě.76 

72 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
73 Tamtéž. 
74 Hašomer Hacair, s. 77. 
75 FATRANOVÁ. Boj o prežiíie, s. 97. 
76 ŽMP: VPŠ, i. č. 774. 

31 



,.Benito" na jaře 1941 nakonec z šestého pracovního praporu uprchl a přes 

Jugoslávii se dostal do Maďarska. Brzy se ale vrátil na Slovensko. Definitivně 

přišel za Stefanií Lorándovou do Budapešti až po první vlně deportací v létě roku 

1942.77 

V jarních měsících roku 1940 započala hlavní fáze arizace židovských 

podniků a živností. Ústředním bodem řešení židovské otázky na Slovensku totiž 

bylo získání židovského majetku. Již od počátku roku 1939 vycházela vládní 

nařízení, která zmocňovala lokální úřady kontrolovat, zda majitelé živností jsou 

„osobně spolehliví". Ještě do vydání arizačního zákona tak bylo na tomto základě 

„spravedlivě" převedeno 300 živností do nežidovských rukou. Další krok 

představovalo nařízení vlády o důvěrnících a dočasné správě židovských podniků 

zaměstnávajících nad 50 pracovníků nebo s obratem vyšším než půl milionu 

slovenských korun. Vládní činitelé předpokládali, že důvěrníci, popřípadě dočasní 

správci, získají dostatek odborné praxe, aby později mohli převzít vedení celého 

podniku. Není divu, že mnoho jmenovaných důvěrníků vydíralo židovské majitele 

těchto firem a bralo úplatky za to, že neuvalí na podnik dočasnou správu. Ani 

úplatky však nemohly zastavit zvyšující se antisemitský tlak z nejvyšších vládních 

míst. 

První rok po vzniku samostatného Slovenského státu probíhala arizace j e n 

pozvolna, ale zásadní změna na sebe nenechala dlouho čekat. Zákonodárný Sněm 

slovenského státu schválil na počátku roku 1940 několik zákonů, které definitivně 

vyloučily židovské obyvatelstvo z hospodářské sféry státu. Arizační zákon vstoupil 

v platnost 1. května 1940 a umožňoval nejen převést do slovenských rukou menší a 

střední židovské živnosti, obchody a podniky,78 ale také omezoval počet židovských 
zaměstnanců na 25% ve vyšších a 4% v nižších zaměstnaneckých kategoriích. Celý 

arizační proces se kromě vlastní obludnosti a krkolomnosti vyznačoval také 

rozbujeloti korupcí ve všech sférách jeho uskutečňování.79 

77 ŽMP: VPŠ, i. č. 650. 
78 Zákon se zcela záměrně nevztahoval na továrny, kde se stále počítalo s účastí mohutného 
židovského kapitálu, který nebyl zatím v plné míře nahraditelný. 
79 , 1 KAMENEC. Po stopách tragedie, s. 62-70. 

32 



I přes probíhající arizaci fungoval Hašomer Hacair v první polovině roku 

1940 zatím bez větších politických potíží. Horší situace se však rýsovala při 

ilegálních i legálních pokusech o emigraci. Nejužívanější cestou se stala řeka 

Dunaj, která jakožto hraniční tok získala statut mezinárodních vod a žádný stát 

neměl pravomoc lodě s emigranty během plavby zastavit. V dubnu roku 1938 se 

řeka dokonce stala dočasným domovem několika židovských uprchlíků z Rakouska, 

kteří byli ze své domoviny vyhnáni násilím, a protože československé i maďarské 

hranice se po anšlusu před utečenci uzavřely, zajistila jim bratislavská židovská 

obec nouzové ubytování na vlečném člunu. Z provizorní situace jim kromě 

židovské obce a organizace HICEM pomohly i sionisté, když jim poskytj^několik j 

certifikátů umožňujícýyystěhování.80 

Obtíže, které začaly emigraci provázet, dokládá neúspěšná akce 103 členů 

hnutí Hašomer Hacair doplavit se spolu s dalšími uprchlíky po Dunaji do Palestiny 

na jaře roku 1940. Dvě jugoslávské lodě naplněné uprchlíky z Hašomer Hacair 

vyrazily z Bratislavy ilegálně 8. dubna, ale po třech týdnech se vrátily zpět, protože 

Britové znemožnili přechod přes Balkáry. První z nich nesla jméno Vojvoda Mitič, 

druhé plavidlo princezna Jelena a obě dopluly jen do zimních jugoslávských 
o , Q9 r v o • • 

přístavů, odkud se musely vrátit zpět. Neúspěch zapůsobil v hnutí velmi negativně 

a mnoho členů ztrácelo energii k organizaci dalších pokusů.83 Přestože ještě v létě 

1940 pracovalo hnutí bez výrazných omezení, z rozhodnutí nejvyšších slovenských 

vládních představitelů se situace brzy a razantně změnila. 

80 FRANKL; ČAPKOVÁ. Nejisté útočiště, s. 305-306. 
81 Hašomer Hacair, s. 78. 
82 ŽMP: VPŠ, i. č. 388. 
83 NIR, Akiva. The Zionist Youth Movements in the Underground in Slovakia. In: COHEN, Asher; 
COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New 
York: Lang, 1995, s. 291. 
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4. Ústředna Židů 

Proces vydělování Židů z veřejného života se započal ihned po vzniku 

samostatného Slovenska. Po vzoru nacistického Německa byli Židé vyřazování 

z některých zaměstnání, bylo jim znemožněno vlastnit zemědělské pozemky, 

a nakonec, jak už bylo zmíněno, byl schválen v únoru 1940 arizační zákon, kterým 

se slovenská vláda začala zbavovat Žida jako „ekonomického škůdce". Peníze se 

staly hlavní hnací silou slovenského antisemitismu a arizátoři začali přebírat 

židovské podniky. V červenci 1940 rokovali v Salzburgu představitelé Slovenska 

s nacistickými funkcionáři. Protože jim Hitler vyčítal pomalý postup v řešení 

židovské otázky, přijel na základě tohoto setkání na Slovensko poradce pro „řešení 

židovské otázky" důstojník SS Dieter Wisliceny, přímý podřízený Adolfa 

Eichmanna. Wisliceny nastoupil do funkce poradce^fjro židovské záležitosti®' 1. září 

1940 a události dostaly rychlý spád. Do dalšího školního roku nemohli nastoupit 

židovští studenti a hlavní tažení proti židovskému kapitálu převzal 16. září 1940 

Ústřední hospodářský úřad (dále jen ÚHÚ) v čele s Antonínem Morávkem, 

disponujícím velmi rozsáhlými pravomocemi a silným korupčním potenciálem. 

Na základě Wislicenyho rady sjednotit roztříštěné židovské organizace byla 

vytvořena Ústředna Židů (dále ÚŽ), vynucený orgán přímo podřízený ÚHÚ. 

Ústředna se stala zastřešující židovskou organizacír-jejímž-úkolem-bylo--starat-s^ 

pjadevské-potřeby a každ^z nich se povinně musel stát jejím členem.85 V pozadí 

tohoto sjednocování stála snaha zjednodušit si další postup v „židovské otázce." 

Slovenští političtí představitelé pak postupně převzali nadvládu nejen nad 

Ústřednou Židů, ale vlastně nad celou židovskou komunitou.86 

Vedení Hašomer Hacair muselo řešit na podzim roku 1940 velmi obtížnou 

situaci. Spolu s vytvořením ÚŽ byly sionistické organizace87 na základě vládního 

nařízení postaveny mimo zákon a jejich majetek byl převeden do ÚŽ.88 Jednotlivé 

84 Německy berater. 
85 FATRANOVÁ. Boj oprežitie, s. 32-43. 
86 HRADSKÁ. Ústředna Židov, s. 11. 
87 Výjimku tvořilj^kulturníforganizace - např. fé-lav-ýehovnj Makabi Hacair 
88 HRADSKÁ. Ústředna Židov, s. 10. 
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skupiny hnutí (družiny) se musely scházet mimo zavřené klubovny, často 
89 • v v ^ 

v soukromých domech. Nejvyšší vedení se tak ocitlo bez vlastních prostředků a 
jen obtížně hledalo finanční zdroje. Ukázalo se, že jednou z možností jak získat 

v y 
peníze, je i prodej certifikátů umožňujících legální přestěhování do Palestiny, i když 

takové počínání bylo rozhodně v rozporu se základními myšlenkami hnutí. 

Adolf Burger, tiskař a člen Hašomer Hacair, jehož trpký osud padělatele 

spojeneckých bankovek v Sachsenhausenu se dostal i na filmoví' plátně se stal 

jednou z obětí machinací s certifikáty.90 Vzpomíná, jak pro získání povolení 

k emigraci do Palestiny musel dva roky tvrdě fyzicky pracovat na hachšaře.91 Když 

se vrátil, očekával, že nejbližší legální lodí odpluje do Erechu, ale nejvyšší vedení 

mělo s jeho certifikátem jiné plány. Ředitel Legiobanky v Žilině nabídl za certifikát 

pro svého syna údajně 30 000 Sk. Jeho nabídku představitelé Hašomer Hacair 

využili a místo Adolfa Burgera odplul syn pana ředitele. Právoplatnému držiteli 

bylo podle jeho slov sděleno, že hnutí nutně potřebuje peníze a že on popluje další 

lodí. Žádná další legální loď ze Slovenska už ale vybavena nebyla. Adolf Burger 
o • • 92 

zůstal v Bratislavě a jako tiskař významně pomohl ve spolupráci s komunisty 

k záchraně mnoha Židů vydáváním falešných křestních listů. Když na jaře 1942 

jedni z posledních členů Hašomer Hacair ilegálně přecházeli hranice do Maďarska, 

měl touto cestou uniknout i Adolf Burger. Dodnes si velmi dobře pamatuje, jak 

marně čekal několik hodin na dohodnutém místě, kde jej měli vyzvednout, ale 

nikdo nepřišel. Když se později ptal svých souvěrců, proč nepřišli, údajně mu řekli, 

že by jich s ním bylo na bezpečný přechod hranice příliš mnoho. O několik dní 

později zatkla Adolfa Burgera za padělání křestních listů policie a později byl 

deportován do Osvětimi.93 

. Jako první starosta Ústředny Židů byl na základě návrhu Morávkova 

Hospodářského úřadu jmenován Heinrich Schvvartz, který již dvacet let pracoval 

89 Hašomer Hacair, s. 79. 
90 BURGER, Adolf. Ďáblova dílna. Praha: Ikar, 2007. 
91 Hachšara - fyzická a pracovní příprava na život v kibucu. 
92 Vzhledem ke svému zaměstnání získal jako hospodářský Žid výjimku, která ho ochraňovala před 
perzekucemi 
93 BURGER, Adolf. Osobní konzultace. Praha: 27. 10. 2008. 
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jako sekretář v ortodoxní židovské obci v Bratislavě a díky tomu měl mnoho 

kontaktů ve slovenských vládních kruzích. Svých patnáct spolupracovníků, 

kandidátů do jejího vedení; si mohl navrhnout sám, ale výběr byl několikrát 

přepracován a prokonzultován nejen s Wislicenym, ale i s Morávkem, který se bál 

jmenovat do vedení Ústředny Židů jakéhokoli právníka. Doktory práv pokládal za 

příliš schopné a nebezpečné.94 Ve složité situaci vybral Schwartz většinu členů 

z ortodoxní obce. Důvody jsou dodnes ne úplně vyjasněné. Pravděpodobně tak 

rozhodl na základě faktu, že členové ortodoxní obce měli více kontaktů na přední 

politické činitele slovenského státu. Každopádně neortodoxní (a tedy i sionisté) se 

na důležitá místa v ústředně až na několik zástupcu nedostali. Také Hašomer 

Hacair a další sionistická hnutí se bez úspěchu snažila "postavit-některého ze svých 

členů na vyšší místa ÚŽ. Podařilo se jim zařadit pouze několik osob jako 

zaměstnance na některá oddělení.96 Není pravděpodobné, že by jedním z členů 

Šomeru, který získal místo v ÚŽ už při jejím vzniku, byla i Štefania Lorándová, 

prozatím se angažovala pouze v hnutí Hašomer Hacair a jejích služeb ústředna 
v • 07 

využila až po vydání Židovského kodexu. 
Členové Hašomer Hacair se stali především zaměstnanci Odboru pro 

• • Q O 

přeškolování, jehož vedoucím byl jmenován dr. Oskár Neumann. Protože právě 

on stál u zrodu sionistických mládežnických hnutí, nabízela se tak na jeho oddělení 

větší možnost zapojit do práce ústředny nejen členy ze Šomeru, ale i dalších 

sionistických hnutí. Jedním ze zaměstnanců na Neumannově oddělení se stal také 

Jaakov Roněn - „Benito".99 Hlavní opora sionistů ležela na odboru pro řemeslné 

přeškolování, pod jehož rouškou se Oskáru Neumannovi podařilo udržet formální 

94 HRADSKÁ. Ústředna Židov, s. 22. 
95 FATRANOVÁ. Boj o prežitie, s. 44 
Jediným zástupcem sionistů byl dr. Vojtěch Winterstein. 
96 Hašomer Hacair, s. 79. 
97 Židovský kodex vydala vláda formou nařízení 9. září 1941. Jednalo se o jeden z nejpřísnějších 
protižidovských nařízení v Evropě, které na národnostním a náboženském principu zbavilo Židy 
základních práv a omezilo razantně jejich soukromí život. 
98 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
99 ŽMP: VPŠ, i. č. 650. 
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existenci vládou zakázaných mládežnických organizací.100 Přeškolovací oddělení se 

tak stalo centrálním bodem celé sionistické aktivity v Ústředně Židů. 

Po nástupu nového starosty Ústředny Arpáda Sebestyéna v květnu roku 

1941, se začala formovat tzv. Pracovní skupina, která sehrála důležitou roli při 

záchraně části Židů před deportacemi na jaře roku 1942. Činnost vyvíjela skrytě i 

před oficiálními činiteli UZ. Hašomer Hacair s osobnostmi v Pracovní skupině 

významně spolupracovalo, jak se ukázalo právě v případě Stefanie Lorándové a 

dalších.102 

Bohužel není možné přesně odhadnout, jestli těch několik měsíců, kdy 

Štefania Lorándová pracovala v ÚŽ, bylo v době jejího vzniku nebo až na 

přelomu let 1941 a 1942. Práce pro hnutí Hašomer Hacair a Ústřednu se v jejích 

vzpomínkách slévá, i když si vybavuje, že pracovala přímo na oddělení dr. 

Neumanna jako sekretářka.103 I přes to, že v jejím případě neznáme přesnou dataci, 

je vysoce pravděpodobné, že představitelé Hašomer Hacair s dr. Neumannem a jeho 

oddělením spolupracovali po celou dobu jeho působení na ÚŽ. 

Protože aktivity pro nejvyšší vedení Hašomer Hacair nenahrazovaly řádné 

zaměstnání,104 Štefania Lorándová si pamatuje, že se živila, jak se dalo. Na jaře 

1941 přesvědčila stavbyvedoucího inženýra vodních děl v Malých Levárech, aby ji 

přijal, když mu namluvila, že podobnou práci již vykonávala.103 Spolu s ostatními 

upravovala koryto řeky, a protože nikdy fyzicky nepracovala, snažila se zpočátku 

ukázat dělníkům, že to opravdu umí a držela podle svých slov urputné tempo. 

Vzpomíná si, jak starší dělník, který s ní rozkopával zeminu, ji brzy přesvědčil, že 

takhle rychle pracovat nemůže, protože by stavba byla hotová i bez ostatních za 

jediný den. Štefania Lorándová se od něj naučila rozkopávat zeminu tak, aby vše 

dokončila pokud možno bez puchýřů a strhaných zad. Přišlo jí, že se 

100 Hašomer Hacair, s. 10. 
101 FATRANOVÁ. Boj o preiitie, s. 200. 
102 RYBÁR, Ctibor. Do půlnoci času dost. Praha: Academia, 2008, s. 112-113. 
103 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 30. 9. 2008. 
104 Funkce v nejvyšším vedení hnutí byla před vznikem samostatného Slovenska placená, ale zákaz 
Hašomer Hacair jako politického uskupení na podzim 1940 znemožnil hnutí financovat své nejvyšší 
vedení. Srovnej s. 15. 
105 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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se spolupracovníky velmi brzy spřátelila. Pravděpodobně k tomu přispělo i to, že 

vyznávali evangelickou víru a našli tak společnou notu v odporu proti katolickému 

Slovensku. Štefanii utkvělo v paměti, jak jednou, při nákupu v místním obchůdku, 

jeden ze spolupracovníků žádal „za padesát haléřů vepřového". To se j í zdálo dost 

zvláštní, a tak se šla podívat blíž, co je to za tak levné maso. Obchodník ale žádné 

maso dělníkovi neprodal. S naprostou samozřejmostí a bez jediné poznámky podal 

zákazníkovi padesátihaléřovou známku s vyobrazením prezidenta Tisa.106 

Štefania Lorándová si pamatuje, že dlouhou dobu byla jedinou ženskou 

pracovní silou, ale pak stavbyvedoucí inženýr přijal ještě jednu dívku. Nakonec 

však musely odejít obě. Vesničané totiž vedení stavby přesvědčili, že vdovy jsou 
107 

pracovně mnohem potřebnější, než svobodná děvčata. Nezbývalo jí, než se 

odebrat zpátky do Bratislavy. 

Když se Štefania Lorándová vrátila, byl již podzim. Díky Hašomer Hacair 

získala bydlení v kolektivním třípokojovém bytě s dalšími členy hnutí na Rybném 

náměstí.108 To již několik měsíců platil židovský kodex a s ním spojené omezení 

pohybu Židů nejen lokálně (úřady, restaurace)^ ale i časově (zákaz vycházení po 

osmé hodině).109 Možnosti sionistů spolupracujících s Pracovní skupinou se velmi 

omezily, i když samotní představitelé Ústředny Židů byli z některých opatření 

vyňati: nemuseli nosit žlutou Davidovu hvězdu, mohli se pohybovat na veřejných 

místech a neplatilo pro ně omezení osmou hodinou večerní.110 Jedním z těch, kdo 

mohl v nastalé nepříznivé situaci pomoci, byla i členka nejvyššího vedení Hašomer 

Hacair Štefania Lorándová. 

Proč se situace v ÚŽ přes jaro a léto 1941 zásadně změnila, mělo několik 

důvodů. Skončilo období prvního starosty ÚŽ Heinricha Schwartze, jež lze 

charakterizovat snahou pracovat ve prospěch Židů, což se zpětně ukazuje jako iluze, 

protože on i další lidé ve vedení měli osobní zodpovědnost za splnění rozkazů 

106 LORÁNDOVÁ, Štefania. Architekt Bruckner. Rukopis, archiv autora. 
107 Tamtéž. 
108 Archiv MZV: fond personálních spisů: osobní složka Štefanie Lorándové 
109 Právní platnosti nabyl židovský kodex 9. září 1940. 
KAMENEC. Po stopách tragedie, s. 125-126. 
110 HRADSKÁ. Ústředna Židov, s. 12. 
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Morávkova ÚHÚ, jehož záměry byly naprosto opačné. Schwartzovi a jeho 

spolupracovníkům se podařilo pouze částečně otupovat protižidovská opatření. 

Větší legální možnosti UŽ neměla. Zaměstnanci ústředny ve Schwartzove funkčním 

období měli velkou výhodu, protože nemuseli čelit nemilosrdným rozhodnutím 

o deportacích, která přišla na jaře 1942.111 

Už na počátku roku 1941 tlačil Wisliceny na ústřednu, že pokud se bez 

odkladů nezhostí všech jeho příkazů, zřídí lépe spolupracující speciální oddělení. 

Do jeho čela hodlal postavit Karola Hochberga, prospěcháře balancujícího na 

hranicích kolaborace. Záměrná liknavost UŽ trvala jen do dubna 1941, kdy byl 

zatčen Heinrich Schwartz a další tři členové vedení ÚŽ. Důvodem bylo 

pravděpodobně zdržování příkazů od Wislicenyho. Na místo starosty byl jmenován 

Arpád Sebestyén, muž, který předtím nebyl ve veřejném životě Židů příliš aktivní 

(řídil chlapeckou měšťanku). Charakterově Wislicenymu naprosto vyhovoval. Byl 

to slabý člověk, poslušně plnící neodkladně všechny rozkazy, a svým pasivním 

přístupem zásadně urychlil práci ÚŽ v těch nejtěžších chvílích.112 

Současně s tím Wisliceny pověřil nyní již více méně kolaborujícího Karola 

Hochberga založením Oddělení pro zvláštní úkoly. Separované pracoviště, 

podřízené přímo Wislicenymu, mělo co nejrychleji zpracovávat osobní údaje 

slovenských Židů. Ostatní sekce ÚŽ personálie shromažďovala jen liknavě 

v oprávněné obavě z jejich využití při ýzniku koncentračních táborů {ř hrozících 
t V 

deportaq. Hochberg se do práce vrhl s velkým elánem a často převyšoval rozsahem 

činnosti vlastní kompetence. Do nastartovaného vlaku nezbývalo aktivním 

činitelům ÚŽ (respektive Pracovní skupině) nic jiného, než pokusit se do jeho 

oddělení dosadit alespoň několik svých lidí, kteří by omezovali narůstající zlo.113 Je 

na místě doplnit, že mnoho zaměstnanců vidělo v Hochbergovi a jeho kontaktech na 

Wislicenyho možnost jak si vylepšpm^ postavení a tím i zabezpečit funkci 

v nejistých časech.114 

111 FATRANOVÁ. Boj oprežilie, s. 58. 
112 Tamtéž, s. 60. 
113 Tamtéž, s. 65. 
114 HRADSKÁ. Ústředna Židov, s. 20. 
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Za takového stavu se vznikající Pracovní skupina pod vedením Gisely 

Fleischmannové"3 musela organizovat skrytě, aby tak obešla nejen pasivní vedení, 

ale především kolaborantské Oddělení pro zvláštní úkoly.116 K ilegální činnosti se 

Štefania Lorándová z několika důvodů velice hodila. Jejím hlavním úkolem bylo 

vyřizovat záležitosti na úřadech a dalších místech, kam byl Židům zakázán vstup. 

To bylo možné díky tomu, že její vzhled ani v nejmenším nebudil dojem, že je 

Židovka. Naopak, některé rysy, jako její modré oči, byly árijské. Po vyhlášení 

židovského kodexu ani nenosila žlutou Davidovu hvězdu a nebudila tím žádné 

podezření. Výhodou také bylo, že si Štefania Lorándová nechala již dříve potvrdit 

árijské doklady. Znala totiž velmi slušného notáře ze Žiliny, dr. NadasjťT^zpomíná, 

jak ho navštívila a požádala, aby jí potvrdil fotografii. Dr. Nadasy její situaci 

pochopil, využil jako jednoho svědka svoji sekretářku, druhého přivedla Štefania 

Lorándová sama a obě svědectví stvrdil svým podpisem a úředním razítkem. Celý 

dokument, jak si velmi dobře pamatuje, měl tři stránky a nenašel se jediný gardista, 

který by jej kdy dočetl do konce. Na informace jinak strohý dokument potvrzoval, 

že je Štefanie Lorándová ze Žiliny, jemu osobně známá. Další osobní údaje nebyly 

uvedeny.117 

Štefania Lorándová se před slovenským antisemitismem mohla cítit 

poměrně v bezpečí. Jediné nástrahy s tímto úředním vybavením na ni mohly číhat 

v Žilině, kde ji lidé znali. Proto pokud tam vyřizovala nějaké záležitosti, jezdila 

vždy tak, aby přijela za tmy a zmenšila šanci, že ji někdo ze známých na ulici pozná 

a nechtěně dostane do svízelné situace. Pamatuje si, jak při jedné cestě na 

bratislavském nádraží potkala známého ze Žiliny. Na nádraží ani ve vlaku naštěstí 

nic neprozradil a byl dokonce, jak jsénf prý sám řekl, ochoten ji jako árijec 
118 

legitimovat v případě kontroly. 

Aktivita v ústředním vedení Hašomer Hacair ale nezajišťovala živobytí, 

a tak začala znovu hledat práci. Zkoušela štěstí i jako slečna u dětí a služka v bohaté 

115 Gizela Fleischmannová je považována za ústřední postavu celé „pracovní skupiny" a hlavní 
organizátorku záchranných akcí během holocaustu slovenských Židů. 
116 KAMENEC. Po stopách tragedie, s. 181. 
117 ŽMP: VPŠ, i. č. 242 
118 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
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rodině, jejíž jméno si dnes ale nepamatuje. Vyhozena byla podle svých slov poté, co 

ji příručí s nákupem pozdravil „rukulíbám", kdežto paní domu pouze „dobrý den". 

Bez práce peněz ubývalo, a tak když se Stefania Lorándová dozvěděla 

o stavební firmě, kde hledají pomocnou sílu za nemocného pracovníka, neváhala. 

Protože kancelářskou praxi měla z Legiobanky a se stavařinou jisté zkušenosti 

pobrala od matčina přítele, rozhodla se, že zkusí štěstí. Jak uvádí ve svých 

pamětech, ředitel firmy se jmenoval Bruckner. Když přišla na pohovor do jeho 

kanceláře, byla prý velmi překvapená. Místnost bohatě zdobily Hitlerovy obrazy 

a nacistická hesla. Couvnout ale nemohla, protože byla hned dotázána, co si přeje. 

Pravdivě odpověděla, že jde za architektem Brucknerem, a vzpomíná, jak tiše 

doufala v jeho nepřítomnost. Pan architekt přítomen byl a Štefanii Lorándovou 

ihned přijal. Za stolem seděl starší muž štíhlé postavy s modrýma očima. Vlasy měl 

prošedivělé a kontrastovaly sjeho mladě vyhlížejícím obličejem a na klopě dobře 

střiženého saka se vyjímaly nacistické odznaky a vyznamenání. Pamatuje si, že se 

německy zeptal na důvod její návštěvy. Popravdě odpověděla, že se uchází 

o pracovní místo, a když vyšlo najevo, že chybějící pracovní síla je polír -

brusič, vypadalo to, že vše je zachráněno. Stalo se však něco nečekaného: 

Byla jsem ráda, že se mohu odporoučet. Vstala jsem a architekt 

Bruckner se rovněž zdvořile zvedl. V duchu jsem si oddechla - žádná 

vysvětlování a nepříjemnosti nebudou. „Moment mal, Frauleln," - zadržel 

mě architekt Bruckner a byl najednou vážný. „Nie kommt es..., ano, jak je 

to možné, že v době konjunktury, kdy je po schopných pracovních silách 

takový sháňka, hledáte něco tak podřadného, jako je zastupování nemocné 

pracovní síly za hodinový plat?" 

V tom okamžiku jsem dostala vztek. Ne jakýkoli běžný vztek, ale ten 

svůj vzácný, proklatý, pravdivý, očistný vztek, který se mě zmocnil jen 

několikrát v životě, vztek, kdy vím, co dělám, že se to nikdy nedá napravit, 

ale já to přesto udělám - vztek, který je podivnou směsí horkého vzkypění 

pravdy, práva a spravedlnosti proti bezpráví a nesmyslu, a chladného 
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vědomí, že se stane něco hrozného, ale že mě je to jedno, ať třeba 

vybuchne sopka, zřítí se dům, zastřelí mě na místě - prostě je ml to 

všechno fuk.119 

Její charakteristická vlastnost, jak vzpomíná, neumožnila Stefanii chovat se 

obezřetně. Nehledě na přítomnost několika hákových křížů v místnosti a fakt, že 

v bratislavských ulicích jsou biti Židé do krve, si žádnou výmluvu nevymyslela. 

Nečekaným událostem ovšem ještě zdaleka nebyl konec: 

To se má tak, pane architekt. To je tím, že jsem neáňjka." Škoda, že 

jsem byla přece jen příliš vzrušená, abych mohla jeho myšlenky a pocity, 

které se v nastalém tichu daly vyčíst z jeho tváře, přesně sledovat. To první 

byl bezesporu úžas. Pak se vpil do mých stejně modrých očí, jako byly ty 

jeho. Viděla jsem, že si tuto skutečnost uvědomuje. Pátral v mých rysech 

mé tváře, tak často označovanými za nordické, a zůstal civět na mé rty, teď 

stažené v ironickém úsměvu, jak jsem si ho prohlížela. „To přece není 

možné!" vykřikl nakonec a nebylo zcela jasné, co je nemožné,120 zda ten 

fakt, který mu tady tvrdím, nebo ta drzost, že jsem vůbec přišla. „Ale ano, 

pane architekte, ono je to docela dobře možné," ozvala jsem se znovu 

klidně a zřetelně a kráčela jsem definitivně ke dveřím. 

A tu, když jsem měla ruku na klice, ozval se znova. Bylo to 

nepochopitelné, ale zeptal se - a v jeho hlase byl stále ještě údiv a ještě 

jako by něco jiného -co se v něm probouzelo a co sám doposud nechápal -

„Fraulein, nechtěla byste doma něco opisovat?"121 

A tak Židovka Stefania Lorándová získala práci přímo před zrakem 

kamenné tváře Adolfa Hitlera visícího na obrazu pracovny. Velmi dobře si 

pamatuje, že vždy obdržela nové opisy ještě předtím, než dokončila předchozí, a 

119 LORÁNDOVÁ. Architekt Bruckner. 
120 V orginále unmóglich. 
121 LORÁNDOVÁ. Architekt Bruckner. 
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domnívá se, že architekt Bruckner začal setkání s ní vyhledávat. Vždy spolu prý 

mluvili očima a v jeho hlase byly znát jisté pochybnosti. Z finančního hlediska to 

bylo pro Štefania Lorándovou údajně vynikající. Už první zálohu získala o mnoho 

vyšší, než si dovolila požádat - místo padesáti korun rovných tisíc a další peníze 

pravidelně dřív, než stačila dokončit předchozí práci. Tohle prazvláštní zaměstnání 

získala jen na několik měsíců. Hnutí Hašomer Hacair pro ni totiž chystalo důležité 

úkoly. Štefania vzpomíná, jak se naposledy loučila s panem architektem 

Brucknerem: 

Když jsem k němu šla naposled, přinesla jsem zbytek nedokončené 

práce a nějaké peníze, které jsem chtěla vrátit. Ty okamžitě odmítl, setřásl 

toto pro něho vedlejší téma i to, že práce byla hotova. Užasle se vyptával, 

proč odjíždím. Rozhodla jsem se nelhat. „Protože musím, protože jde o můj, 

o náš život." 

Neskrýval, že je otřesen, nešťastný. „A nedá se něco udělat... 

něco?!" „Ne," řekla jsem mírně, „nedá se nic dělat." Stáli jsme proti sobě a 

podávali jsme si ruku na rozloučenou. Chtěl něco říci a začal: „FrauéHn...", 

ale slova se mu zadrhla v hrdle, nemohl dál mluvit, oči měl plné slz, stál 

vzpřímeně a přece tak opuštěně ve své kanceláři s Fuhrerem a s řády na 

klopě a třásl se, tolik se otřásal pláčem, který už nemohl zadržet. Nevím, 

zda a kolik toho měl na svědomí. Vím jen, že byl hluboce nešťastný a velmi 

zklamán něčím, v co kdysi věřil - a určitě poctivě věřil. Jinak by nebyl 

plakal. Neměl důvod plakat, tento vážený, bohatý, hezký muž. Hákový kříž 

jeho hnutí ještě zářil velmi jasně, zvedal se vysoko a on nosil jeho řády... Ale 

on plakal, a tak jsem ho viděla naposled.122 

Štefania Lorándová údajně zaslala panu Brucknerovi pohlednici 

z Budapešti, podepsanou křestním jménem. Ale důvod svého ilegálního odchodu 

mu prý neprozradila. 

122 LORÁNDOVÁ. Architekt Bruckner. 
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v "Z. 

V lednu roku 1942 proběhla na zámku ve Wansee konference, na které se 

nejvyšší činitelé říše a SS dohodli, že židovská otázka bude vyřešena s konečnou 

platností, a tak se v prvních měsících roku 1942 začala nad osudy slovenských Židů 

stahovat skutečně temná mračna. Koncem ledna se díky korupčním kontaktům 

ortodoxních představitelů UŽ na vládního komisaře pro pracovní tábory Julia 

Pečúcha^objevila první informace, že vláda skutečně deportace chystá. Zpráva se 

nesetkala u hlavních činitelů Pracovní skupiny s důvěrou a potvrdil ji až katolický 

kněz Augustin Pozdech, který měl přístup k představitelům státu.123 Do oficiálního 

vyhlášení transportů zbýval podle jejich informací jeden měsíc. Celou dobu se 

snažili aktivní představitelé UŽ - Pracovní skupina zadržet plánované deportace 

všemi dostupnými prostředky. Žádný z nich, včetně pokusu uplatit Wislicenyho, 

však nedokázal ukončit či oddálit blížící se katastrofu. Opět se ukázal nesmiřitelný 

rozpor mezi ortodoxními Židy a sionisty, tentokrát v otázce pracovních táborů, kdy 

sionisté prosazovali alternativu legální i ilegální emigrace a pracovním táborům124 

nedůvěřovali. Naproti tomu ortodoxní představitelé ÚŽ v pracovních táborech 

viděli jedinou záchranu. Ochranu ale skýtaly pracovní tábory jen do té doby, než 

byly přeměněny na koncentrační střediska pro sestavování transportů.123 

V lednu se dostala zpráva o chystajících se deportacích i do ústředí Hašomer 

Hacair, navíc potvrzená informací židovského ředitele slovenských železnic a 

sionisty, inženýra Holce, že už pro deportaci byly objednány vagóny.126 Hnutí se 

v této době skládalo především z dospělých členů, protože drtivá většina mládeže 

přebývala v těchto nejistých a nebezpečných dnech u svých rodičů.127 Vedení hnutí 

okamžitě doporučilo svým členům utéct do Maďarska nebo odejít do pracovního 

střediska v Ivanke, které se zdálo být před deportacemi uchráněno. Mladí lidé měli 

123 Je pravděpodobné, že současně existovalo několik informačních zdrojů. 
FATRANOVÁ. Boj oprežitie, s. 134; LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
124 Je třeba důsledně rozlišovat pracovní střediska, která vznikala již od počátku protižidovských 
opatření slovenského státu a pracovní tábory, které byly založeny až na počátku roku 1942 (srovnej 
FATRANOVÁ. Boj o prežitie, 7. kapitola) a měly zaměstnat masy práceschopných Židů, kteří díky 
vládním nařízením a jiným důvodům přišli o práci a zatěžovali již tak napjatý rozpočet Ústředny 
Židů. Od počátku panovala obava, že pracovní tábory jsou koncentrační místa pro deportaci ze 
Slovenska, což se později^potvrdilo. 
125 HRADSKÁ. Ústředna Zidov, s. 30-31. 
126 ŽMP: VPŠ, i. č. 650. 
127 Hašomer Hacair, s. 89. 
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velmi malou možnost získat hospodářské a jiné výjimky, protože v drtivé většině 

neměli žádné, natož hospodářsky významné zaměstnaní či jiné postavení. List 

s varováním všem instruktorům Hašomer Hacair zaslal Jaakov Roněn 6. března 
19R v 

roku 1942. Většina mladých Židů ale výzvu k emigraci nepřijala. Věřili, že 

ignorovat svolávací list by ohrozilo jejich rodinu a byli přesvědčeni, že mají dost 

síly pracovat i v tvrdých podmínkách a myšlenku na masové vraždění si většina 
199 

vůbec nepřipouštěla. 

Podle svědectví Jaakova Roněna „Benita", začala tehdy spolupráce 

s komunistickou stranou. Pokusil se dokonce požádat ilegálního komunistu Juraje 

Fabiána o odbornou přípravu a výbušniny pro sabotážní útok na nádraží v Žilině, 

kde se sestavoval první dívčí transport. Mělo jít o útok na pravidelný Orient express 

(!), kterým by dalo hnutí světu najevo, co se s Židy děje. Fabián ale nakonec 

odmítl.130 

V souladu se strategií Šomeru a Neumannovým přeškolovacím oddělením, a 

tedy i Pracovní skupiny, byla do Maďarska se specifickým úkolem vyslána 

i Stefania Lorándová. Volba na ni nepadla náhodou. Kromě již zmíněné výhody 

svého árijského vzhledu uměla i perfektně maďarsky. Podle jejích slov ji také 

vybrali proto, že neměla strach. Hlavní její plánovanou úlohou v Budapešti bylo 

připravovat půdu pro přijetí dalších Židů (především členů hnutí) či jiných osob 

pronásledovaných režimem. Její přítel Jaakov Roněn „Benito" zůstal jako 

zaměstnanec Ústředny Židů v Bratislavě a teprve ve chvíli, kdy na něj a několik 

dalších Neumannových zaměstnanců sám Wisliceny nechal vydat zatykač 

v souvislosti s ilegální činností, přeplul s falešnými doklady Dunaj do Maďarska.132 

Cesta přes hranice příliš složitá nebyla. Hnutí mělo styk s pašeráky, kteří 

byli ochotni kromě zboží ilegálně převádět i osoby. Stefania Lorándová, vybavená 

novými doklady, se vydala směrem k maďarským hranicím a v noci z 9. na 10. 

128 FATRANOVÁ. Boj o prežitie, s. 357. 
129 Tamtéž, s. 187. 
130 Hašomer Hacair, s. 89. 
131 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 19. 3. 2007. 
132 ŽMP: VPŠ, i. č. 650. 
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března 1942 je překročila. l j3 Pašeráci přenášející sacharin a kávu ji převedli přes 

hraniční čáru a zanechali za hranicemi v selském statku, kde přečkala noc: 

Lesem jsme kráčeli tiše, přes mýtiny a luka jsme se snažili dostat 

v běhu tak rychle, jak to jen šlo, když měsíc zašel za mraky, a když nám tu 

laskavost udělat nechtěl, plížili jsme se travou. Byl 9. březen 1942. Noci už 

nebyly příliš dlouhé a museli jsme pospíchat, abychom co nejdřív byli na 

maďarské straně. Pašeráci museli být zpět ve své vesnici před 

rozedněním.1 4 

Štefania Lorándová si prý teprve v tu chvíli začala uvědomovat, že ilegální 

přechod a pobyt pod novým jménem s sebou přinese řadu nepříjemných starostí. 

Podle falešných průkazů se z ní stala Margita Demeterová, maďarská státní 

občanka.135 

133 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 24. 4. 2008; ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
V hebrejštině se pro tento specifický typ emigrace užívá výraz tiyul. 
134 LORÁNDOVÁ. 1943. 
135 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
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5. V Budapešti 

Uhry, autonomní součást habsburského soustátí a hrdá říše třímající žezlo nad 

Podunajím stovky let, se ocitla po první světové válce v krizi. Mírová smlouva 

podepsaná 4. června roku 1920 v^trianonském zámku oklestila bývalý uherský stát 

0 dvě třetiny předválečného území, šedesát procent obyvatel (včetně třiceti procent 

etnických Maďarů) a zbavila ho nejdůležitějších průmyslových oblastí. Nebyla to 

pouze krize hospodářská, která postihla velmi tvrdě všechny válčící evropské státy, 

ale v případě poražených i krize morální. Rozsah maďarských ztrát se dal srovnat 

leda se situací zaosmanské expanze v 16. století. Trianon se stal noční můrou 

kolektivní maďarské národní paměti. Díky versailleskému mírovému systému se 

1 původně uherské Michalovce, rodné město Stefanie Lorándové, staly součástí 

Československa.136 

¡Mtií 
V-P^válečné Maďarsko prošlo nejdříve rudým terorem republiky rad Bély 

Kuna,137 hned nato bílým terorem krajní pravice, až zakotvilo v konzervativním 

autoritářském režimu. Admirál Miklós Horthy přijel do Budapešti na svém bělouši 

přesně šest dní před narozením Stefanie Lorándové, 16. listopadu roku 1919. Byl 

přijat s nadšením. Jeho režim byl považován za demokratický jen svým poměrně 

širokým volebním právem, protože současně byl protkán prvky nedemokratickými: 

cenzurou, policejním dohledem a tradičním antisemitismem. 

Horthyho krajně pravicové politické kořeny a nenávist k versailleskému 

uspořádání byly hlavní důvody pozdějšího sblížení regenta maďarského království s 

německým kancléřem Adolfem Hitlerem. Podobně jako světová ekonomická krize 

pomohla Hitlerovi na politické výsluní, vynesla do čela vlády ekonomicky 

otřeseného Maďarska na počátku třicátých let ultrapravicového Guylu Gombose, 

který se netajil svým zanícením pro vůdcovský princip. Jako první z evropských 

představitelů navázali Gombós a Horthy s Hitlerem diplomatické styky. Maďarské 

politické kruhy viděly v Německu partnera nejen hospodářského, což se brzy 

136 KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 305-306. 
137 Maďarská republika rad byla dočasným státním útvarem existujícím od 21. března do 1. srpna 
1919. 
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projevilo v exportní orientaci průmyslu, ale i politického. Snaha maďarské vlády 

opřít vlastní revizionistické požadavky o zvyšující se německou sílu však neuspěla. 

Maďarsko se s říšskými představiteli shodovalo jen v otázce Československa. 

Rumunsko a Jugoslávie byly důležitými německými obchodními partnery, a proto 

Hitler neměl zájem na jakýchkoliv územních ztrátách těchto dvou států.138 

Maďarsko se ve vztahu ke třetí říši ocitalo stále více v pozici prosebníka než 

partnera, ^vzájemným ústupkům,' Guyla Gombós zemřel těsně před svým 

odvoláním v říjnu 1936 a zanechal za sebou politickou izolaci Maďarska a sílící 

krajně pravicová hnutí. Jeho nástupce Kálmán Darányi se pokusil očistit vládní 

stranu od extrémní pravice, ale docílil tím jen nárůst podpory fašistických hnutí. 

Závislost podunajského státu na Německu sílila také díky šestiprocentní německé 

menšině, hlasitě protestující proti pozvolné asimilaci do maďarského prostředí. 

Hitler pak mohl tyto hlasy využívat k politickému nátlaku, nehledě na to, že na 

konci 30. let bylo cílem více než poloviny maďarského exportu právě Německo. 

k revizi trianonské smlouvy bez německé podpory. Cesta Maďarska na 

místo říšského satelitu byla skoro u konce. Naivní pokusy maďarské zahraniční 

politiky udržet si podporu západních mocností, především Británie, ale zároveň 

využít silného Německa neměly reálnou naději na úspěch. Vratká neutralita 

skončila v dubnu 1941 sebevraždou ministerského předsedy Pála Telékiho 

a vstupem maďarských vojsk do Jugoslávie po boku Wehrmachtu. V červnu téhož 

roku pak úspěchy německých zbraní, antibolševismus a vliv extrémní pravice 

rozhodly o vyhlášení války Sovětskému svazu. Cesta do německé náruče byla 

dokončena.140 

138 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 335-341. 
139 V důsledku rjlnichovské dohody byly na základě ujednání ministrů zahraničí Itálie a Německa 
Maďarsku podstoupeny oblasti jižního Slovenska a část podkarpatské Rusi« které ztratilo Maďarsko 
po-první-světové- válce\ 
140 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 348-350. 

(-Vídeňská arbitráž139 v listopadu 1938 potvrdila, že nelze podnikat kroky 
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Tradiční maďarský křesťanský antisemitismus se sice už po první světové 

válce v roce 1919 projevil uzákoněním protižidovských opatření,141 vůbec prvních 

v Evropě, ale i přes nesporný a sílící vliv nacistického Německa nedošlo až do 

obsazení Maďarska Wehrmachtem v březnu roku 1944 z maďarské vládní iniciativy 

k tvrdší perzekuci Židů, která by ohrožovala jejich fyzickou existenci. Několik 

protižidovských zákonů z konce třicátých a z počátku čtyřicátých let na 

náboženském a posléze rasovém základě sice vyloučilo velkou část Židů 

z ekonomického života, zabránilo mnohým z nich studovat vysoké školy a zakázalo 

„prznění" rasy smíšenými manželstvími, ale do března 1944 nebyly mimo 

ekonomickou a kulturní diskriminaci Židé existenčně přímo ohroženi. Výjimkou 

byl transport přibližně 15 000 až 18 000 pro stát hospodářsky nevýznamných Židů 

v srpnu 1941.142 Pikantní na maďarském antisemitismu bylo, že drtivá většina Židů 

smýšlela po první světové válce velmi nacionálně, cítila se především být Maďary a 

s osudem „zničeného" národa po mírových smlouvách v roce 1920 naprosto 

souzněla.143 Během poválečných let ale začal prudce stoupat počet Židů, kteří 

odmítali asimilaci, považovali se za součást svébytného národa a vstupovali do 

prvních vznikajících sionistických hnutí. Hlavní důvod spočíval v přijatém 

protižidovském zákonu a v moderním, od křesťanství už silně oproštěném 

antisemitismu ve společnosti.144 

V den, kdy Štefania Lorándová přecházela hranice, 9. března 1942, byl 

jmenován do čela vlády Miklós Kállay, konzervativní odpůrce národního 

socialismu. Pokračoval sice v proněmecké politice, ale přes nátlak nacistů odmítal 

jak přijetí přísnějších rasových zákonů, tak deportace židovských obyvatel či jejich 

koncentraci do ghett. Martinu Lutherovi, Jtš&kém4 ministru zahraničí, argumentoval f-{ 

141 NAGY-TALAVERA, Nicholas. Lâszlô Endre. The Frontrunner of the Final Solution in Hungary. 
In: BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York: Columbia 
University Press, 1997, s. 360. 
142 FEJES, Judit. On The History of Mass Deportation From Carpatho-Ruthenia in 1941. In: 
BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York: Columbia 
University Press, 1997, s. 305-329. 
143 NAGY-TALAVERA. Lâszlô Endre, s. 362. 
144 COHEN, Asher. The Halutz Resistance in 1944 as a Revolt Against Assimilation. In: BRAHAM, 
Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York: Columbia University Press, 
1997, s. 425-426. 
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tím, že Židé jsou významnou součástí hospodářství, jehož export je v drtivé většině 

navázán na Německo, a odmítal také pojmout Slovensko či Chorvatsko za vzor pro 

vytvoření co nejpřísnějších protižidovských zákonů. Miklós Kállay a jeho vláda ale 

svůj tradiční antisemitismus přeci jen projevovala: židovství oficiálně přestalo být 

uznávaným náboženstvím a pozemkový majetek patřící Židům byl znárodněn a 

rozdělen. Vláda také tvrdě zasahovala proti opozici sociální, komunistické či 

odborářské a představitelé těchto stran byli posíláni na frontu do tzv. „trestných 

praporů".145 

Protože maďarští vládní představitelé konečné řešení židovské otázky na 

rozdíl od svých slovenských protějšků odmítli, stalo se Maďarsko útočištěm 

sJovJcám tisíc před deportacemi prchajících Židů z Polska a Slovenska. Emigranti 

mohli využít po ¿Vídeňské arbitráži prodlouženou a také poměrně prostupnou 

hranici. Uměle rozdělené menší hospodářské celky způsobily nedostatek některého 

zboží a u hraniční čáry „nového" Maďarska proto operovalo velké množství 

pašeráckých skupin či převaděčů. Za určitý obnos většinou pomohli emigrantům 

hranici přejít, ale existovaly případy, kdy si převaděči přilepšovali. Peníze za 

převedení si nechali a utekli, v horším případě své svěřence ještě okradli a zanechali 

napospas osudu v pohraničním pásmu.147 Mnoha ilegálním uprchlíkům se tak 

podařilo překonat hranice až na několikátý pokus. Mnohdy se také stávalo, že na 

místě domluveného srazu čekali uprchlíci marně, a museli se pokusit překonat 

hlídané území na vlastní pěst nebo zkusit štěstí někdy jindy. Sionistické organizace 

měli několik velmi dobře zajištěných cest, které časem prověřily stovky a tisíce 

uprchlíků. O ně bylo postaráno většinou již ve vlaku k hranicím slovenskými 

průvodčími, kteří byli do celé akce vydatně zapojeni. Stejně tak jako zaměstnanci 

železnic na maďarské straně se stali významným článkem v záchraně mnoha 

především židovských životů.148 

145 COHEN, Asher. Pétain, Horthy, Antonescu and the Jews, 1942 - 1944: Toward a Comparative 
View. Yad Vashem Studies. 1987, č. 18, s. 173. 
146 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 352. 
147 ŽMP: VPŠ, i. č. 1058. 
148 RYBÁR. Do půlnoci času dost, s. 168-169. 
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Velmi chytrý způsob legálního a zároveň bezpečného překročení hraniční 

čáry a odchodu do Maďarska vymysleli členové Pracovní skupiny. Na místní 

policejní úřad nahlásili, že se na Slovensku pohybují lidé maďarské národnosti, 

kteří údajně spáchali několik závažných finančních trestních činů. Ústředí státní 

bezpečnosti na základě těchto udání rozkázalo případ prošetřit a domnělé viníky 

vyhostit za hranice státu. Tito „delikventi" pak byli eskortováni do Prešova a za 

pomoci pohraničníků bezpečně odvedeni za maďarské hranice.149 

Stefania Lorándová alias Margita Demeterová, údajně dcera venkovského 

kočího, překonala maďarské hranice bez obtíží a čekala na svítání v osamoceném 
statku za hraniční čárou nedaleko Košic. Vzpomíná, jak si během noci uvědomila, 

že změna identity není snadná záležitost. Existovalo mnoho drobností, které by ji 

mohly prozradit. Stačilo promluvit slovensky nebo žádat v obchodě zboží, které 

není dlouho k dostání, a stala by se ihned podezřelou osobou, což vzhledem 

k výkonnosti maďarské cizinecké policie mohlo vést k udání a rychlému zatčení.150 

Hned ráno vyrazila Stefania Lorándová spolu se selkou, která nesla 

pašované zboží, pěšky do města. Košice, uherské, poté slovenské a nyní opět 

maďarské, na Štefanii vždy působily jako živé, barevné město. Ale tehdy se jí 
zdálo, že je šedivé a vyprázdněné. Na ulicích chyběli lidé a ještě dnes vzpomíná na 

maďarské nápisy: „Vše je drahé, zpátky k Praze, chceme chleba a práci!" nebo "Ať 

vrátí se Češi!"151 

Již z Bratislavy získala od hnutí kontaktní adresy na osoby, které budou 

pomáhat organizovat pašování uprchlíků přes hranice. Večer se pak sešla s větší 

skupinou lidí, kde se ujednalo, jak bezpečně přijímat slovenské emigranty, kteří 

překročí hranici, a jakým způsobem bude probíhat poštovní kontakt mezi skupinou 

v Košicích a v Budapešti. Když skončila pracovní část schůze, vzpomíná si 

Stefania, jak se svých kolegů zeptala, zda jsou stále šťastní, že jsou u Maďarů, a na 

149 SCHMIDT, Maria. Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports. In: 
BRAHAM, Randolph. Studies on the Holocaust in Hungary. Boulder: Social Science Monographs, 
1990, s. 168-169. 
150 L O R Á N D O V Á , Stefania. 1943. Rukopis, archiv autora. 
151 Tamtéž. 
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to konto ji prý jeden z přítomných odpověděl: „Jen ať se tady odváží ukázat jeden 

Čech, zlomíme mu ruce a nohy, aby se už nikdy nemohl vrátit."152 

Druhý den vyrazila Stefania Lorándová vlakem do Budapešti k příbuzným. 

Velmi dobře si pamatuje, jak se j í během cesty udělalo nevolno, ale bála se cokoli 

říci, protože mluvit znamenalo lhát, a tak raději mlčela. Prožila nepříjemné chvíle, 

když si uvědomila, že v ilegalitě bude muset lhát pořád, což pro ni nebyla nijak 

přívětivá představa. Nakonec zvítězila únava a psychické vyčerpání. Lidé okolo, 

kteří si ji prý už předtím prohlíželi, jak mění všechny barvy, čekali na vhodný 

okamžik: 

Cítila jsem, že už nejsem s to se ovládat, že má tvář má barvu bílou 

nebo zelenou, protože spolucestující na mě jen civěli. Ale já jsem se s nimi 

nechtěla bavit - mluvit znamenalo vymýšlet si lži a dávat pozor na jazyk. V 

tom mi poklesla hlava a já už dokázala jen maďarsky zamumlat: „Je ml 

špatně." Na toto znamení čekali. Byli ke mně velmi milí, uvolnili mi celou 

lavici, abych si mohla lehnout, dělali mi obklady, dávali ml alkohol, 

limonádu a ovoce. Bylo mi trapné, slabě jsem se bránila a jednomu milému 

pánovi, který mi podával oloupaný pomeranč, což byla ve válce velká 

vzácnost, jsem řekla, že nevím, nebude-li mi po tom ještě hůř. Jeho oči za 

brýlemi se přátelsky usmívaly a řekl: „Jen si ho vezměte, určitě vám 

neuškodí, přísahám na ten váš křížek, že vám hůř nebude." Byla jsem 

v rozpacích. Byla jsem ateistka, a kdyby to bylo bývalo posloužilo lidem, 

kterým jsem měla pomoct, byla bych si vzala turban a půlměsíc. Ale 

najednou mi bylo líto, když tento dobrotivý člověk přísahá na můj falešný 

kříž.153 

Když přijela konečně do Budapešti ke svým příbuzným, pochopila, že ani 

oni se nedovědí, jaký je pravý důvod její emigrace. Mohla klidně zůstat v Bratislavě 

a se svým árijským vzhledem by se nevystavovala velkému nebezpečí, ale kvůli 

152 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
153 LORÁNDOVÁ. 1943. 
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ostatním členům hnutí se vydala všanc ohrožení, což by její příbuzní, jak sama 

tvrdí, jistě odsoudili. Každopádně od nich Stefania získala bezpečné ubytování a 

finanční podporu a mohla se ihned začlenit do složitého mechanismu odboje mnoha 

rozdílných ilegálních skupin v Budapešti.154 

Pro mnoho slovenských Židů, kteří se ocitli v Budapešti poprvé, bylo 

setkání s městem skutečně překvapením. Obzvláště pokud byli zasaženi 

antisemitistickým tlakem ze strany Slovenského státu a jeho obyvatel, muselo jim 

maďarské hlavní město připadat jako oáza ve válkou zmítané Evropě.1:0 Na svoje 

překvapení vzpomíná i Ctibor Rybář, jeden z výše postavených členů Hašomer 

Hacair a přítel Štefanie Lorándové: 

Musím říct, že život v Budapešti nás zpočátku ohromil. Ze 

Slovenska, kde byla stísněná atmosféra, kde na nás doléhal fašismus na 

každém kroku, jsme se najednou octli v Budapešti, která pro nás v té době 

byla Paříží. Dokonce první ze zážitků, který se mně vryl do paměti, byl, že 

jeden člověk, pravděpodobně Žid, protože židovsky vypadal, se v tramvaji 

na někoho rozčiloval, že jsou okna otevřená a táhne. Pro mě to bylo něco 

nepředstavitelného. Tam byla veliká svoboda. A my jsme k tomu ještě měli 

podmínky, které nám umožňovaly žít bez finančních starostí.li6 

Ve své knize vzpomínek změnu popisuje takto: 

Po Slovensku byl pobyt v Maďarsku šokem, skokem z nesvobody na 

koupaliště Palatinus a do termálních lázní Széchenyi, na večerní koncerty 

v Károlyi-kertu a do zábavního Angloparku. A na každém kroku utečenci ze 

Slovenska.157/.../Několik dní po příjezdu jsem byl svědkem následující scény: 

Plná tramvaj, dusno k zalknutí. Mladík otevřel okno, aby se dalo, dýchat a 

vedle stojící pán, na mou duši, nerad to říkám, Žid jako karikatura ze 

154 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
155 COHEN. The Halutz Resistance..., s. 428. 
156 ŽMP: VPŠ, i. č. 774. 
157 RYBÁR Do půlnoci času dost, s. 172. 
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Sturmeru, vyjel na něj velmi agresivně: „Zavřete okamžitě to okno, 

nesnáším průvan." Mladík okno ihned zavřel a ještě se slušně omluvil... 158 

Popsat detailně, jakým způsobem fungovaly ve válečné Budapešti ilegální 

organizace, je velmi obtížné, a navíc to přesahuje možnosti i záměry této práce. Pro 

základní představu postačí krátký přehled. Základní ilegální odbojové skupiny v 

Budapešti nelze úplně jednoznačně rozčlenit, ale jisté rozdělení je možné a také 

nezbytné. Je třeba oddělovat odbojové skupiny politických a židovských imigrantů 

(především ze Slovenska a Polska), odboj maďarských komunistů a úplně zvlášť 

pak poněkud rozpačitý odboj maďarských Židů, kteří se ocitli ve velmi specifické 

situaci. 

Jako svébytná skupina odporu se ustavili nyní již maďarští občané z jižního 

a východního Slovenska, kteří se k maďarské národnosti často nehlásili, a proto se 

v mnoha případech odboje velmi aktivně zúčastnili. Činorodé uskupení tvořili také 

maďarští komunisté, kteří jako vládou zakázaná strana měli s odbojem dlouholeté 

zkušenosti a byli propojeni s mladými Židy organizovanými v jednotlivých 

odborech tradičních židovských řemesel. Významné zastoupení mělo odbojové 

hnutí mezi hodináři a zlatníky.139 

Velká část členů hnutí Hašomer Hacair se stala po vídeňské arbitráži 

maďarskými občany, což je sice uchránilo před deportacemi organizovanými 

Slovenským státem, ale mnoho z nich muselo narukovat do armády. Maďarská 

armáda (obdobně jako slovenská) ovšem židovské brance nezařazovala přímo do 

bojových útvarů, ale vytvářela pracovní a pomocné jednotky, které byly odesílány 

do velmi tvrdých podmínek na východní frontu, kde maďarská vláda udržovala svá 

vojska jako spojenecký závazek nacistickému Německu. Jedním z členů hnutí, kteří 

se ocitli v takové situaci, byl i významný organizátor odboje v Budapešti Andrej 

Fábry, rodák z bývalé slovenské Kolty, přezdívaný „Feigi". Vzpomíná, že se ocitl 

v Budapešti v podobné situaci jako Židé slovenští, protože i jemu nezbývalo než se 

před vojenskou službou ukrýt do ilegality. Andrej Fábry byl do Budapešti vyslán 

158 RYBÁR. Do půlnoci času dost, s. 173. 
159 ŽMP: VPŠ, i. č. 1058. 
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přímo Jaakovem Ronenem „Benitem", aby v součinnosti s dalšími, tedy i se Štefanií 

Lorándovou, využili jejich jazykovou výhodu k přípravám pro přijetí co největšího 

počtu především slovenských Židů, ale i dalších na Slovensku politicky nebo rasově 

pronásledovaných osob.160 

Emigrace slovenských Židů v Budapešti se velmi tříštila, protože každé 

sionistické hnutí pracovalo většinou na vlastní pěst a staralo se především o své lidi. 

Nevýhoda vyplývající z nespolupráce jednotlivých sionistů a jejich vzájemné 

nevraživosti byla vyvážena tím* že v situaci, kdy odboj mnoha rozdílných skupin 

(ať už židovských nebo nežidovských) postrádal centrální vedení, bylo pro 

maďarskou polici velmi nesnadné proti tolika pavučinám ilegálních činností 

komplexně a efektivně bojovat.161 

Z maďarské strany pomáhala imigrantům židovská Pomocná a záchranná 
• 1 fť) • • • komise, jejíž vznik na jaře roku 1941 byl reakcí na zvyšující se počet židovských 

imigrantů především z Polska. Díky politickým a vojenským kontaktům jejích členů 

se podařilo pomocí úplatků zachránit mnoho Židů, kteří uvízli v síti cizinecké 

policie. Byla to jedna z mála organizací, která se spolu s některými židovskými 

obcemi do pomoci uprchlíkům aktivně zapojila.163 

Hašomer Hacair na Slovensku, jehož nejvyšší vedení se rozhodlo investovat 

mnoho sil do zabezpečení cesty ze Slovenska do Maďarska, se částečně opíralo i o 

své maďarské spolubratry. Nejdůležitější postavou odboje maďarského hnutí 

Hašomer Hacair se stal člen nejvyššího vedení Simcha Hunwald. Byt rodiny 

Hunwaldů sloužil jako centrální bod veškeré aktivity hnutí v Maďarsku, a dokonce 

jeho rodina, především matka, mu pomáhala v připravování půdy pro utečence ze 

Slovenska a v jejich dočasném ubytování.164 Do Hunwaldových rukou přicházely 

telegramy, které obsahovaly zásadní informace o tom, kolik lidí a jakou ilegální 

160 ŽMP: VPŠ, i. č. 612. 
161 Například vztah Hašomer Hacair a Makabi Hacair byl ve znamení vzájemné konkurence. 
162 Vaadat Ezra Vo-Hazalh BoBudapest. 
163 SZABOCS, Szita. Sionistické organizace v Maďarsku a židovská záchranná komise v Budapešti. 
In: Aktivity ilegálnej židovskej Pracovněy skupiny počas holokaustu na Slovensku: zbornik 
príspevkov zo seminára. Bratislava: Dokumentačně středisko holokaustu, 2007, s. 49. 
164 GUR. Brothers for Resistance and Rescue, s. 133; EICHLER, Hava. Rescue Operations of Halutz 
Underground in Hungary. In: COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements 
during the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 268. 
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cestou do Budapešti bude dopraveno, a která opatření pro jejich bezproblémové 

začlenění je nezbytné obstarat.165 

Aby bylo obtížnější odhalit ilegální činnost celé skupiny, ve které Stefania 

Lorándová byla začleněná, snažilo se hnutí poskytovat členům, kteří se v odboji 

nějak angažovali, pouze nezbytně nutné informace. Vycházeli z předpokladu, že 

čím méně bude kdo vědět, tím hůře se dostane policie na stopu nejen emigrantů, ale 

i aktivních účastníků odboje. Ctibor Rybár^ (člen Hašomer Hacair) ve svých 

vzpomínkách uvádí, že jeho úkolem bylo dělat spojku, ale málokoho z těch, kteří 

mu něco předávali nebo podepisovali, znal jménem.166 , 

Samotná příprava na přijetí imigranta měla několik důležitých částí. 

Nejpodstatnější bylo zajistit nově příchozímu dokumenty. Pro legální život 

v Maďarsku byla nutná především policejní přihláška, na základě které se vydávaly 

další doklady. K jejímu vydání běžně stačil rodný list s razítkem matričního nebo 

farního úřadu z místa narození příslušného občana. Stejný dokument, i když 

vystavený na cizí osobu, potřeboval také ilegální imigrant. Kromě matrik 

poskytovaly vhodný zdroj rodných listů především katolické fary.167 Vydání a 

potvrzení rodného listu na cizí jméno se získávalo originálním způsobem, jak 

vypráví O. K., slovenský emigrant v Budapešti a člen sionistického hnutí Makabi 

Hacair: 

Budapešť je velké město a každý obvod měl svoji obvodní 

administrativu. Tam byly rodné listy, přihláška a vyplňovaly se občanské 

průkazky a pracovní průkazy. Takový obvodní národní výbor, něco 

podobného. Pochopitelně nedaleko byla taky policie. To nebyl můj patent, 

ale někdo objevil, že když si vyžádá výpis z matriky, že úředníci jsou líní a 

dají vám tu velkou bichli, abyste si to nalistoval. To bylo to, co jsme 

potřebovali. Vybrali jsme si lidi zhruba stejného věku a ten originál byl 

165 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
166 ŽMP: VPŠ, i. č. 774. 
167 ASAF, Uri. Christian Support for Jews During Holocaust in Hungary. In: BRAHAM, Randolph. 
Studies on the Holocaust in Hungary. Boulder: Social Science Monographs, 1990, s. 66. 
168 Vzhledem k zákonně o ochranně osobních údajů a k internímu řádu Vzpomínek pamětníků Šoa 
Židovského muzea v Praze nelze uvést celé jméno. 
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stoprocentní originál. Ani nežádali legitimaci, kdo o to žádá. Když jste měl 

rodný list, tak jste si našel byt a s těmi dvěma věcmi jste si šel vyžádat 

pracovní knížku. Když jste měl pracovní knížku a potvrzení, že pracujete u 

té a té firmy, tak to byl beton.169 

Velmi podobným způsobem získávala doklady i Štefania 

Lorándová: 

...šla jsem na jakýkoliv matriční úřad v Budapešti, vymyslela jsem si 

jméno, asi v takovém ročníku, jaký jsme potřebovali, a úředník začal hledat 

a pochopitelně toho člověka nenalezl, protože tam nebyl, to bylo smyšlený. 

Řekl: „To je omyl, není to tady." Říkám: „Ale prosím vás, moje přítelkyně 

se vdává, nutně to potřebuje a je to určitě tady v Budapešti šest, prosím vás, 

podívejte se ještě jednou." Díval se ještě jednou, nic. „No, není to tady, 

slečno." Teď jsem už začala brečet, že co se teď stane a podobně. A on říká: 

„ Víte co, slečno, podívejte se sama." A přisunul mi tu knihu a já jsem se 

podívala a zapamatovala jsem si tolik jmen, kolik jsem mohla, a když tam 

byl pak jiný úředník, zašla jsem tam a chtěla jsem konkrétně ta a ta jména. 

To byla jedna část, to bylo velmi dobré, protože to bylo vystaveno úřadem, 
r ř ' 1 7 0 

s úředním razítkem. 

Nejsložitější část výbavy ilegálního emigranta tvořila policejní přihláška, 

kterou bylo podmíněné vydávání dalších průkazů.171 Podle množství imigrantů, 

kteří v danou chvíli potřebovali osobní dokumenty, existovaly tři způsoby jak získat 

policejní přihlášku. 

Pokud nebyl čas pro delší přípravu dokladů, nebo nedostačoval počet 

skutečných jmen, která by bylo možné do Budapešti přihlásit, vytvořila se falešná 

policejní přihláška napodobením razítka. V ideálním případě na jméno někoho, kdo 

skutečně v Budapešti žije. Pro držitele takového dokladu z toho vyplývalo několik 

169 ŽMP: V P Š , i . č . 810. 
170 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
171 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2008. 
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omezení a nebezpečí. Falešné razítko policisté při raziích a jiných kontrolách velmi 

často odhalili, nebylo možné získávat další doklady, a protože držitele policie 

neevidovala, neposílal mu úřad potravinové lístky. Uprchlík s tímto dokladem 

musel mít i dost štěstí, aby se nemusel po celou dobu emigrace policii legitimovat. 

Doklady s falešným razítkem měli často i lidé, kteří utíkali ze Slovenska na vlastní 

pěst a nebyli členy žádné organizované skupiny.172 

Druhý způsob „legalizace" uprchlíka spočíval v tom, že se na policii 

přihlásil na pravé jméno uvedené v rodném listě a ilegální imigrant se pak pod 

přihlášku falešně podepsal. Odpadaly tak problémy s odhalením padělaného 

dokladu, ale policie mohla při jakémkoli šetření nebo podezření zjistit, že jméno je 

přihlášeno dvakrát, a protože měla k dispozici adresu bydliště, velmi snadno 

imigranta chytila. Ani všudypřítomná obtíž s potravinovými lístky se nedala vyřešit 

„pravou" policejní přihláškou, protože úřad zasílal lístky na adresu skutečné osoby. 

Ideální doklady i přihláška byly vystaveny na jiné jméno, než které policie 

interně zaevidovala. Štefania Lorándová přišla na postup, jak takový doklad získat. 

Nejprve si nechala potvrdit dva rodné listy. Jeden nechala na původní jméno a 

druhý přepsala tak, aby se všechny úpravy mohly později vrátit do původní podoby. 

Záleželo především na počátečním písmenu příjmení, které se v Maďarsku uvádělo 

před jménem. Upravené jméno přihlásila na policejní úřad, kde jej zaevidovali, a 

nakonec přepsala potvrzenou policejní přihlášku tak, aby se ve všem shodovala s 

originálem na rodném listě. Pronajímatelům bytu se tak imigrant mohl prokázat 

dvěma totožnými doklady, aniž by vzbudil pozornost. Záleželo také, jaká adresa se 

na pozměněnou přihlášku napsala, ale protože přepisovat ulice bylo velmi obtížné, 

Štefania Lorándová nakonec vymyslela způsob, jak se riziku spojenému 

s přihlášením skutečné adresy vyhnout. Pokud by totiž policie pozměněné jméno na 

základě jakéhokoli podezření hledala a adresa by se shodovala se skutečnou adresou 

imigranta, mohli by četníci uprchlíka kdykoli překvapit a odhalit. 

Z psychologického hlediska se zdálo Štefanii nejlepší využít možnost záměny 

sudého čísla v adrese ulice na liché a naopak. Podle ní by se policista hledající 

172 ŽMP: VPŠ, i. č. 439. 
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zaevidované jméno po kontrole popisných čísel na liché straně ulice unavil a 

druhou, sudou stranu by již neprohledával. Sama uvádí následující příklad: číslo 

popisné 32 napsala do přihlášky jako 3, dvojku tak mohla bez problémů doplnit a 

zároveň se skutečná sudá adresa zaevidovala jako lichá.173 

Další možností, jak získat padělané doklady, bylo odkoupit je od 

budapešťského podsvětí, ale jejich vysoká cena znemožňovala využít této cesty ve 

větším měřítku, a proto se nakupovaly jen zpočátku a později se této alternativy 

téměř vůbec nevyužívalo.174 

Každý řádně evidovaný maďarský občan dostával jednou za tři měsíce 

potravinové lístky. Pokud je ilegální imigrant nedostával, nebránilo mu to primárně 

v nákupu potravin, které se daly obstarat i bez lístků (případně na základě lístků ze 

zaměstnání), ale číhalo na něj jiné nebezpečí. Pokud ilegální uprchlík nebyl 

policejně přihlášen, případně měl evidovanou jinou adresu (viz výše) a potravinové 

lístky mu nechodily, bylo to pro správce domu, který se staral o jejich distribuci, 

signálem, že něco není v pořádku.175 Jak vzpomíná Andrej Fábry, který žil 

v Budapešti na falešnou policejní přihlášku, museli se každé tři měsíce stěhovat do 

jiného podnájmu, aby se vyhnuli podezření, že jim potravinové lístky nechodí. Za 

určitý úplatek bylo možné nechat si posílat potravinové lístky legálně. Stávalo se 

ovšem, že policie odhalila padělatele potravinových lístků a získala tak adresy těch, 
i ne 

kterým byly načerno zasílány. 

Štefania Lorándová si nevzpomíná, že by se svým přítelem Benitem museli 

řešit ve společném bytě problémy s potravinovými lístky. Pravděpodobně díky 

tomu, že někteří členové Hašomer Hacair měli za úkol potravinové lístky odkupovat 

od maďarských osob. Mnoho obyvatel Budapešti mělo totiž vlastní zdroje potravin, 

a lístky nevyužívalo. V případě, že nebylo možné je odkoupit v dostatečném 

množství, vyráběly se někdy i lístky falešné.177 

173 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
Takto zaměnit číslo popisné bylo pochopitelně možné pouze u dvojciferných adres. 
174 EICHLER. Rescue Operations..., s. 267. 
175 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
176 Tamtéž. 
177 ŽMP: VPŠ, i. č. 790. 
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Velké obtíže činila mnoha slovenským utečencům maďarština. Naštěstí jim 

díky vídeňské arbitráži mohli být vystaveny doklady na osobu pocházející ze 

zabrané části Slovenska, což částečně vysvětlovalo jejich obtíže s maďarským 

jazykem a zmenšovalo, i když úplně nevyvracelo podezření. Dokumenty na taková 

jména většinou nezůstaly imigrantovi napořád, a když se naučil alespoň částečně 

maďarsky, byly předávány dalším, kteří je potřebovali. Identitu někteří uprchlíci 

běžně měnili i vícekrát, podle situace a bezpečnosti aktuálních dokladů.178 

Kromě osobní identity poskytovala síť členů Hašomer Hacair čerstvým 

utečencům i informace o možnostech podnájmů. Nabídek bylo v Budapešti velmi 

mnoho a vývěsky s nabízenými byty se průběžně monitorovaly. Vyřízení smlouvy a 

další náležitosti si ale uprchlík musel ve většině případů zajistit sám, stejně jako 
i n Q 

případné přijetí do zaměstnání. 

Odbojová činnost hnutí Hašomer Hacair se samozřejmě neobešla bez 

finančních prostředků. Peníze se sháněly především v maďarských židovských 

organizacích, a jak vyplývá z výpovědí pamětníků, jednotliví členové se potýkali 

s velmi rozdílnými výsledky. Andrej Fábry vzpomíná na odmítnutí v neologické 

náboženské obci: 

Moje první cesta vedla na náboženskou obec a na Raše kula. To byl 

velmi velký pán v Maďarsku, jmenoval se Samuel Stern. Šel jsem za ním na 

židovskou obec a řekl jsem mu: „ Vážený pane, situace vypadá tak, že 

začíná velká deportace ze Slovenska a lidi sem budou masově utíkat. Jdu za 

vámi. abyste mi poradil, jak by se těm lidem dalo pomoct. Jaký je váš názor 

na to? " On na to: „Můj názor je, abyste okamžitě odešel. Když neodejdete, 

tak zavolám policii. " To odmítnutí bylo velmi jednoznačné. Bylo zajímavé, 

to byla neologická obec, a ortodoxní obec byla trochu přístupnější. I když 

říkali, že my jim vytvoříme velmi nebezpečnou situaci.180 

178 ŽMP: VPŠ, i. č. 774. 
179 ŽMP: VPŠ, i. č. 612. 
180 Tamtéž. 
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Odmítnutí pana Sterna můžeme vysvětlit i tím, že se maďarští Židé ocitli 

v nepříjemné situaci. Sami se cítili před deportacemi ochráněni a jakákoli pomoc 

imigrantům ze strany náboženských obcí mohla znamenat problémy s Horthyho 

režimem. Podle svědectví Andreje Fábryho Samuel Stern také řekl, že nenechá 

žádné přistěhovalce ohrozit relativní bezpečí židovské komunity v Budapešti.181 

Postoj maďarských Židů jasně zformulovala Gizela Fleischmannová ve svém 

dopise odeslaném z Budapešti 24. ledna 1944. „Musím úplně objektivně 

poznamenat, že naši tamější přátelé neznají židovskou solidárnost, ani společenskou 
• 189 

zodpovědnost, ani milosrdenství." 

Nepochopení svízelné situace uprchlíků ilustruje i následující vzpomínka 

Štefanie Lorándové: 

...mnozí maďarští Židé se vůbec nechovali tak, jak by se měli 

chovat. Měla jsem např. adresu někoho, kdo mi měl dát jisté peníze, které 

jsem nutně potřebovala pro lidi, kteří, kdyby se nemohli umístit ten den a 

zaplatit, tak je chytne policie. A já jsem telefonovala na tu adresu a tam mi 

řekla milostivá paní: „Je mi líto, manžel spí." Tak jsem si řekla: 

„Namouduši, vy si opravdu nedovedete představit, co to je. ",83 

Neologická obec oproti tomu vystupovala daleko vstřícněji. Její finance 

využíval Pomocný úřad maďarského židovstva (Bureau of Hungarian Jewry for 

Assistance), aby mohl imigrantům poskytnout ubytování v rodinách či klubovnách 

hnutí, a později také pomáhal zřizovat židovské uprchlické tábory v maďarských 
v 184 

provinčních městech. 

Jako další finanční zdroj využívaly v Budapešti odbojové organizace 

Židovskou agenturu.183 Štefania Lorándová měla práci při shánění peněz o něco 

snazší, protože ředitel této organizace v Budapešti, pan Blum, se údajně znal s jejím 

otcem: 

181 G U R . Brothers for Resistance and Rescue, s . 8 1 . 
182 SZABOCS. Sionistické organizace..., s. 46. 
183 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
184 EICHLER. Rescue Operations..., s. 267. 
185 Pobočka Jewish Agency. 
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Navázala jsem styk s panem ředitelem Blumem z Jewish Agency a 

vysvětlila jsem mu, že máme v plánu dostat tolik a tolik lidí, jestli se nám to 

podaří, do Maďarska. Měla jsem k němu dost usnadněnou práci, protože 

znal mého otce. Zeptal se mě také, kolik stojí takový jeden člověk. To jsem 

mu také řekla, načež se pan ředitel zarazil a řekl: „ To je 80 000 pengó." 

Řekla jsem: „Ano, pane řediteli, a doufám, že nám je dáte." Dostali jsme 

je.186 

Získané peníze byly využívány především pro základní finanční vybavení 

uprchlíků, aby se mohli rychleji zapojit do života v Budapešti. Velmi významnou 

pomoc poskytla Jewish Agency i tím, že polovinu certifikátů umožňujících legální 

vycestování do Palestiny uvolnila pro potřeby imigrantů a prostřednictvím dr. 

Baruíjjia Konfina organizovala ilegální vystěhovalectví z bulharských přístavů.187 

Kromě židovských emigrantů, přímých členů hnutí, členové Šomeru 

podporovali a zajišťovali i další uprchlíky, především z řad slovenských 

komunistů.188 Jako spojka s Rudou pomocí189 fungovala právě Štefania Lorándová a 

jejím protějškem v komunistickém odboji byl údajně její bývalý kolega 

z Legiobanky v Žilině, se kterým tak navázala staré přátelství. Ovšem, jak sama 

uvádí, počet osob z řad ilegální komunistické strany, kterým hnutí pomohlo, byl 
v v , 1 - 190 

poměrně nízký. 

Podle Štefanie Lorándové se hnutí podařilo ilegálně převést přes hranice, 

vybavit doklady, podnájmem a případně první prací více než tisíc různých osob.191 

Celkový počet slovenských a jiných imigrantů není znám. Podle některých odhadů 

186 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
187 EICHLER. Rescue Operations..., s. 266. 
188 GUR. Brothers for Resistance and Rescue, s. 72. 
189 Maďarská komunistická podzemní odbojová organizace. 
190 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
191 Dokumentační oddělení Památníku Terezín, sbírka vzpomínek, i. č. 1879. 
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se mohlo jednat až o patnáct tisíc lidí,192 ale některé zdroje udávají jen sedm či osm 

tisíc osob.193 

Jaké osudy nejčastěji čekaly na slovenské, polské a jiné uprchlíky 

v Maďarsku? Do obsazení Maďarska německou armádou v březnu 1944 se každý 

musel postarat především o to, aby nebyl odhalen jako ilegální imigrant. Cizinecká 

policie, které se v Maďarsku říkalo KEOKH,194 pracovala na jejich odhalování 

velmi energicky a úspěšně. Již v roce 1941 se totiž maďarské ministerstvo vnitra 

rozhodlo založit oddělení veřejné bezpečnosti,195 které mělo za úkol sledovat 

levicové i pravicové politické uskupení. Maďarské orgány také velmi dobře věděly 

o slovenských deportacích a situace bedlivě sledovali. Již v květnu 1942 četníci 

z pohraničních měst podali zprávu o tom, že se množí přechody hranic a že se 

všemi silami snaží nelegálním aktivitám zabránit. Dále informovali, že mezi 

maďarskými občany je mnoho těch, kteří uprchlíkům pomáhají. Na závěr zprávy 

doplňují, že mnoho pašeráků za úplatu Židy převádí a celá věc je velmi dobře 

organizována, což dosvědčuje odhalení prvních zfalšovaných dokumentů. 

Cizinecká policie začala na základě těchto zpráv masivně kontrolovat maďarské 

Židy a další osoby, které podezřívala z podpory nelegálních imigrantů. Většinou 

stačila jen malá záminka k internaci a mnoha výslechům.196 

Jakým způsobem cizinecká policie pracovala a na základě kterých drobností 

mohl být ilegální imigrant odhalen, dokládá následující vzpomínka Ctibora Rybára: 

Není nic nepříjemnějšího než ostrý vítr, z nebe padá napůl sníh, 

napůl déšť, stmívá se, lidé jsou netrpěliví, každý spěchá, aby již byl doma 

v teple. Ale kdo nemá domov, ten sl rád posedí v teplé místnosti, v/ kavárně 

či malé cukrárně. A takovou kavárničku jsem našel v blízkosti Margit-híd na 

192 COHEN, Asher. Resistence and Rescue in Hungary. In: CESARINI, David. Genocide and 
Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. Oxford: Berg, 1997, s. 126. 
193 SCHMIDT, Maria. Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports. In: 
BRAHAM, Randolph. Studies on the Holocaust in Hungary. Boulder: Social Science Monographs, 
1990, s. 166. 
194 Kiilfodieket Ellenorzo Orzságnos Kozponti Hatoság (Národní úřad pro kontrolu cizinců). 
195 Překlad z anglického Public Security Department. 
196 SCHMIDT. Destruction of Slovakian Jews..., s. 167. 
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ulici Steny Uštván. Kavárnička Marnit cukrászda byla plná, v rohu jsem 

však objevil prázdný stoleček, objednal si kávu a popíjel. Do kavárničky 

vešli tři muži v civilu. Jeden zůstal ve dveřích, venku před kavárnou hlídali 

dva vojáci a kdo byl v policejním autě, to jsem se měl dozvědět za deset 

minut. Přišli ke stolku a zdvořile požádali: „Policie, předložte prosím vaše 

osobní průkazy." Byl jsem nepochopitelně klidný, bez stopy nervozity. „Nyiri 

László, student, děkujeme, můžete jít." Z věšáku jsem si vzal kabát, zamířil 

k východu. Malý mužík, takový maďarský Filipovský, mne zastavil, podíval 

se ke svým kolegům a řekl tři slova: „Baťa cipó, vigyázzunkl"197 A bylo to. 

Hlídkující vojáci mě doprovodili k autu, snad se tomu říká anton. Bylo již 

plně obsazeně.198 

Také proto byl každý nový uprchlík informován, které lokality jsou pro 

ilegální imigranty nebezpečné a na jakých místech či v kterých podnicích se často 

konají razie.199 Tyto informace pokládali za důležité především uprchlíci 

s falšovanými doklady, kteří měli velké štěstí, pokud je policie během emigrace 

nikdy nelegitimovala.200 Štefania Lorándová vzpomíná, že obyčejně stačilo, pokud 

jste nesprávně přešli přes přechod pro chodce a policista mohl požádat o vaše 

doklady. 

Maďarská cizinecká policie také používala jednoduché, ale osvědčené 

metody zvané séta - procházka. Policisté v civilu se objevili na veřejném místě 

(park, známá restaurace) či frekventované ulici se zatčenou osobou a čekali, zda se 

k zatčenému někdo nepřihlásí. Mezitím další policisté tajně hlídkovali kolem a 

v případě, že se někdo nachytal, uzavřeli smyčku. Mezi ilegálními imigranty proto 

platilo nepsané pravidlo, že na sjednané schůzky se chodilo bez dalších osob nebo 

pouze v doprovodu známého, nikdy však s cizím člověkem.201 

197 Má baťovky, pozor! 
198 RYBÁR. Do půlnoci času dost, s. 192-193. 
199 ŽMP: VPŠ, i. č. 612. 
200 ŽMP: VPŠ, i. č. 439. 
201 RYBÁR Do půlnoci času dost, s. 223. 
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Osudy těch, kteří byli dopadeni, se velmi lišily. Pokud maďarská pohraniční 

stráž zadržela ilegální uprchlíky ještě na hranicích, posílala je zpět na Slovensko, 

kde je většinou čekalo zastřelení nebo deportace. Tolerantní pohraničníci 

obeznámení se situací často nevraceli imigranty do rukou slovenským četníkům 

přímo, ale pouze je dovedli zpět na hranice, takže uprchlík se mohl pokusit 
v • • • • 2 0 2 « • • . . 

překročit linii znovu. Pokud se imigrantovi podařilo dostat dál od hranic a 

pohraničníci jej i přes to chytili, byl nejčastěji převezen do internačního tábora.203 

Na nátlak některých významných pracovníků ministerstva vnitra a některých členů 

maďarského parlamentu, pozastavila časem pohraniční policie repatriace úplně, 

takže uprchlíci nebyli vraceni zpět na Slovensko, ale internovaní rovnou do 

uprchlických táborů.204 Také mnoho utečenců dopadených v Budapešti a na jiných 

místech se po zatčení ocitlo v internačních táborech. Několik táborů bylo přímo 

v hlavním městě a další v jiných v částech Maďarska. Když na jaře 1944 začaly 

maďarské orgány pod německým dohledem s masovými deportacemi Židů ze svého 

státu, staly se internační tábory se svým vesměs židovským osazenstvem přestupní 

stanicí do táborů vyhlazovacích. 

Existovaly také případy, kdy některým zatčeným imigrantům nechala policie 

zvolit mezi navrácením na Slovensko nebo narukováním do pomocných oddílů 

maďarské armády, určených na nebezpečné práce na východní frontě.205 V kontextu 

následujících událostí lépe udělali ti, kteří se v předvečer maďarských deportací 

nechali odvézt zpět na Slovensko. 

I když internovaným osobám nehrozilo bezprostřední nebezpečí ohrožení 

života, byly často vystaveny fyzickému násilí. Maďarská cizinecká policie 

odhalovala ilegální uprchlíky také tvrdými výslechy dopadených osob. Ctibor 

Rybář ve své knize popisuje setkání s těmito metodami: 

V místnosti byli dva civilisté a dva vojáci. Jméno, zaměstnání, bydliště. 

„Nyiri László, student, vysokoškolák, Fejér Lipót4." 

202 ŽMP: VPŠ, i. č. 612. 
203 ŽMP: VPŠ, i. č. 790. 
204 SCHMIDT. Destruction ofSiovakianJews..., s. 166. 
205 ŽMP: VPŠ, i. č. 650. 
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„Mluvíte špatně maďarsky, odkud jste?" 

„Z Košic, z připojených území, tam jsme chodili do slovenských škol, ale 

jsme Maďaři." 

Do výslechu zasáhl jeden z vojáků, byla to vyšší šarže: 

„Je vám dvaadvacet, proč nejste v armádě?" 

„Jako vysokoškolák mám odklad, kromě toho mám nález na plicích." 

„Máte nějaký vojenský doklad?" 

„Nemám, snad doma v Košicích, u otce." 

Chodili kolem mě. Chvíli se radili, jeden z vyslýchajících se zeptal: 

„Jste Žid?" 

„Nejsem." 

„Radím vám, mluvte pravdu. Jste Žid a uprchlík." 

„Nejsem." 

„Když nejste Žid, tak nám odříkejte Otčenáš." 

To byla nečekaná otázka, v žádné eventualitě jsem s ní nepočítal, 

nevím, jak jsem reagoval. Nebyl ani čas. Odvedli mě do vedlejší místnosti, 

přikázali sundat boty a ponožky, ruce mi zavázali za zády silným provazem 

a vytáhli mě pomocí kladky asi do půlmetrové výše. Strašně to bolelo, jeden 

z vojáků mě dvakrát udeřil gumovým obuškem přes paty. Zařval jsem, 

vmžiku jsem pochopil, že nejsem a nikdy jsem nebyl László Nyiri, vzpomněl 

jsem si na své rodné jméno Tibor Fischer z Bratislavy.206 

V Budapešti se díky příbuzným Štefanie Lorándová velmi rychle 

rozkoukala, získala finanční prostředky a intenzivně se začala zabývat přípravami 

na příjem dalších uprchlíků. Aktivity hnutí v Budapešti řídilo podle jejich 

vzpomínek ne více než deset osob a jak se velmi rychle ukázalo, ne všichni členové 

hnutí byli ochotni, či měli dostatek kuráže se zúčastnit odbojové činnosti, ačkoli 

současná literatura vycházející ze sionistických kruhů vypovídá o budapešťském 

206 r y b Á R . DO půlnoci času dost, s. 194. 
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odboji velmi idealizované. Stefania Lorándová si dobře pamatuje, jak jí Josef 

Baumer, člen nejvyššího vedení, do očí řekl, že je rád, že se sám zachránil a pro 

ostatní se nehodlá vystavovat žádnému riziku.208 Ani Jaakov Roněn „Benito", 

ačkoli na Slovensku vše aktivně organizoval, nebyl podle jejích vzpomínek nijak 

výrazně angažován, spíše naopak. Když opustil v červnu 1942 Slovensko a přijel do 

Budapešti, byl podle Štefanie Lorándové přihlášen jako její manžel,209 kterého 

arizovala, a neboť už od pohledu vypadal velmi židovsky, pro hnutí toho mnoho 

vykonat nemohl. Vzpomíná, jak se na ni pověsil, a protože ona sama do něj byla 

velmi zamilovaná, neuvědomovala si, že všechno, co v rámci ilegální činnosti 

vytváří, si její přítel přivlastňuje jako svoji zásluhu. Rád ze sebe prý dělal slavného 

a důležitého.210 Sám Jaakov Roněn ve svých jinak poměrně podrobných a 

konkrétních vzpomínkách o své činnosti v Budapešti neříká nic.211 

Složitou situaci, ve které se Štefania nacházela, dokreslují i další okolnosti. 

Jeden z prominentních členů maďarského vedení Hašomer Hacair, aby dokázal, jak 

je zaneprázdněný, chtěl svolávat schůze údajně v jednu hodinu ráno a vydávat tím 

ostatní ilegální členy v nebezpečí častých nočních razií. Štefania Lorándová 

vzpomíná, že od chvíle co se mu snažila vysvětlit, proč nemůžou své lidi 

vystavovávat takovému riziku, ji nemohl vystát. Zdá se, že její horečná aktivita byla 

trnem v oku i jiným členům hnutí. Josef Baumer jí dokonce sdělil, že by měla svoji 
212 

činnost „poněkud utlumit." 
Protože maďarská cizinecká policie pracovala na plné obrátky, byl již 

2)3 

v dubnu 1942" zatčen Simcha Hunwald, přední aktivista odboje a zásadní spojka 

s Pracovní skupinou v Bratislavě, odkud přicházel|jnstrukce o počtech lidí, kteří 

jsou připraveni překonat hranici.214 Policisté totiž chytili při přechodu maďarské 

207 Například kniha „Brothers for Resistence and Rescue" Davida Gura, která se skládá z pamětních 
medailonků osob aktivně se účastnících se ilegální práce v Budapešti, obsahuje idealizované texty i u 
těch, kteří pomoc ostatním podle Štefanie Lorándové odmítli. 
208 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
209 Vydávali se za manželský pár, který uzavřel sňatek ještě před zákazem smíšených manželství. 
210 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 30. 9. 2008. 
211 ŽMP: VPŠ, í. č. 650. 
212 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
2 , 3 GUR. Brothers for Resistance and Rescue, s. 133. 
214 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
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hranice slovenského uprchlíka s Hunwaldovou adresou. Na základě jedné velké 

akce pak cizinecká policie zatkla na dvě desítky dalších významných členů z jiných 

hnutí.215 Simcha Hunwald ještě před svým odhalením údajně na večerní schůzi řekl, 

že přišel důležitý telegram ze Slovenska. Vzhledem k tomu, že jeho nevyzvednutí 

by ohrozilo další skupinu uprchlíků, která se právě chystala na cestu do Budapešti, a 

protože Štefania Lorándová již jednou těsně vyvázla z rukou policistů, požádala své 

kolegy, aby telegram vyzvedli raději oni: 

Bylo to v době, kdy někteří vedoucí, zvláště maďarští členové 

vedení, byli zatčení. „Vy víte," řekla jsem oběma, „že Hunwald večer před 

zatčením řekl, že došel velmi důležitý telegram ze Slovenska. My známe 

pouze adresu telegramu a ta je teď nejdůležitější. Musíme zajistit, abychom 

telegram přijali, ale já se musím od celé věci distancovat." Oni mě slíbili, že 

se toho ujmou, a domluvili jsme si setkání za šest dní. Když jsme se sešli, 

ukázalo se, že nepodnikli ani nejmenší pokus, aby našli příjemce telegramu. 

Tamara a Joel mlčeli a já jsem měla pocit, že je to mlčení zatrpklé, plné 

hněvu, že jsem jim předala ten velmi náročný úkol. Ale o cynismu Josefa 

Baumera tam nebyla ani stopa (viz s. 66) a Tamara se styděla.216 

Štefania Lorándová si pamatuje, jak ji představa, že uprchlíci nebudou 

přijati a padnou do rukou police, nenechala klidnou. Rozhodla se proto, že se pokusí 

telegram získat na vlastní pěst: 

Z jedné telefonní budky jsem zavolala na poštu a zjistila jsem, že 

adresy telegramu byly tajné a že mi nemůžou říct, kam to bylo odesláno. 

S plačícím hlasem jsem prosila dámu na druhé straně drátu, aby udělala 

výjimku. Potřebovala jsem ty adresy a můj šéf by mě určitě propustil, když 

bych je nezjistila. A tak jsem se dozvěděla adresy těch zkratek. Bylo to 

adresa jedné z nejznámějších cestovních kanceláří v Budapešti. Vypravila 

2 , 5 EICHLER. Rescue Operations..., s. 268. 
216 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
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jsem se do cestovní kanceláře a studovala jsem vyvěšené plakáty. Za 

překážkami sedělo asi tak deset zaměstnanců. Kdo to je? Prohlížela jsem sl 

za prospekty jejich obličeje, mobilizovala jsem svoje nervy a duševní síly. 

Postupně jsem je vyřazovala a tipovala. Po deseti minutách jsem 

přistoupila k jednomu z pánů a lhostejně jsem se ho zeptala: „Znáte přece 

pana Hunwalda?" „Ano. Mám pro něj jeden telegram." „Já jsem přišla ten 

telegram vyzvednout," řekla jsem. A když už jsem ho měla v ruce, řekla 

jsem tišeji: „Nedostanete žádné telegramy a pan Hunwald už nikdy 

nepřijde." Musela jsem ho varovat. Když jsem viděla, že pochopil, co mu 

vlastně povídám, byla jsem už mezi dveřmi.217 

V srpnu roku 1942218 Štefania Lorándová zajišťovala identitu jisté ženě 

z Rakouska. Policisté onu ženu již předtím dopadli a zřejmě při výslechu jim 

prozradila, kdy a kde se má sejít s člověkem, který jí opatřuje doklady. Když 

Štefania přišla do bytu zatčené Rakušanky, čekali uvnitř dva detektivové maďarské 

police, kterým se musela ihned legitimovat. Její věrohodná maďarština, „pravé" 

doklady a herecké schopnosti vymýtily jakékoli podezření detektivů, že by se 

mohlo jednat o dalšího ilegálního přistěhovalce, a tak Štefanii odvedly do jejího 

bytu v ulici Szondi utca. Přítel Jaakov Roněn „Benito" pracoval přes noční směnu a 

nebyl doma. Policisté celý byt prohledali, ale nic kompromitujícího nenašli. Štefanii 

Lorándové se zdálo, že jim je sympatická a že by ji možná pustili, ale protože 

bezprostředně hrozilo, že se „Benito" vrátí z práce, rozhodla se nespolupracovat a 

naopak detektivy popouzela tak dlouho, až ji odvedli s sebou na stanici policie, kde 

výslech pokračoval. „Benito", který přišel do prohledaného bytu později, 

pravděpodobně rychle pochopil, co se stalo, a stačil zmizet dřív, než se detektivové 

vrátili. Výslech Štefanie údajně nebyl nijak hrubý a po chvíli se policisté spokojili 

s verzí, kterou jim předkládala.219 Prý se j í vyptávali dokonce na jméno Lorándová, 

o kterém směle prohlásila, že jej nikdy neslyšela. Cizinecká policie pravděpodobně 

217 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
218 Národní archiv v Praze: fond sbírka různých osobních archivů: Štefania Lorándová. 
219 ŽMP: VPŠ, i. č. 242 
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neměla její přesný popis. Zřejmě proto, že ti, kdo o ní něco vypověděli, uvedli 

záměrně jiný vzhled.2"0 

' DOPT, i. č. 1879. 
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6. Bacska Topolya 

Když Štefania Lorándová prošla výslechem, aniž by detektivové odhalili její pravou 

identitu, očekávala ji internace, protože pomáhala lidem ilegálně se zdržujícím 

v Maďarsku. Nikoho nenapadlo, že ona sama je jedním z nich. Internované osoby 

byly v Maďarsku nejprve soustředěny do tzv. schubhausu, instituce, kterou zřídila 

Marie Terezie původně pro soustředění prostitutek a postupně se stala místem, kde 

se koncentrovaly i další kriminální živly.221 Když Štefanii přivedli dovnitř, byla 

zpočátku, jak vzpomíná, velmi nervózní, protože stále nevěděla, zda někdo ze 

zatčených, kterým pomohla, neprozradil při výslechu její pravou totožnost. Netušila 

také, že většina z přítomných děvčat jsou prostitutky, a proto jí otázky „Jaké to 

bylo, když vás v hotelu zatkli?" prý velmi překvapily. Když se rozkoukala, 

vzpomíná si, že ji zaujaly dvě mladé dámy, které vypadaly mnohem čistěji a 

ostatních se nápadně stranily: 

Tak jsem za nimi šla a ptala jsem se: „ Taky vás chytli v hotelu? ", 

chtěla jsem dělat velmi obeznalou. Ony se na mě podívaly a řekly tónem, 

jako by byly vévodkyně z Brabantu přinejmenším. My jsme kapsářky. A to 

řekli velmi hrdě. A pak mi řekly: „Poslouchej! Ty jsi tak zelená, ty nic 

nevíš. Pojď, sedni si tu na naši deku a mezi ty můry vůbec nechoď, protože 

tam chytíš leda příjici. " A ty zlodějky se chovaly fantasticky. Ony viděly, že 

já jsem úplně zničená, protože jsem nevěděla, koho ještě chytli a kdo ještě 

bude mluvit. A já jsem nemohla vůbec jíst. Ty zlodějky měly povolenou 

návštěvu. Ale byl předpis, že ta návštěva nesmí těm internovaným dát vůbec 

nic. Jídlo a nic. No, ale zlodějky šly se shledat s návštěvou, přišly a začaly 

z oděvu vytahovat různé lahůdky. A dodnes nezapomenu, jak mě jedna 

221 HEUMOS, Peter. Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen 
Osten 1938-1945 politisch: soziale Struktur, Organisation und Asylbedingungen der tschechischen, 

jüdischen, deutschen und slowakischen Flüchtlinge während des Nationalsozialismus, Darstellung 
und Dokumentation. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag, 1989, s. 98. 
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z nich přemlouvala: „ Tenhle ořechový, nebo makový rohlíček spapej, ty nic 
• ~ «222 nejis. 

S oběma ženami se Štefania Lorándová velmi spřátelila také díky tomu, že jí 

jedna z nich propašovala v ústech 2 pengo a stříbrný řetízek, a když pak společně 
991 

odjely do internačního tábora, těšily se vzájemné důvěře. 

V schubhausu strávily jen několik dní a spolu s dalšími internovanými je 

maďarská policie převezla z Budapešti do vesnice Bacska Topolya severně od 

Nového Sadu a asi 10 km jižně od bývalé jugoslávsko-maďarské hranice. Dnes je 

Bacska součástí Srbska, ale po trianonské mírové smlouvě připadlo území 

Jugoslávii. Během druhé světové války, v dubnu roku 1941, v napjaté situaci 

nakonec maďarská vláda ale porušila mírovou smlouvu s Jugoslávií a účastnila se 

německého obsazení svého jižního souseda. Do své vlasti se tak „vrátilo" půl 

milionu etnických Maďarů. 

Internační tábor Bacska Topolya zřídily maďarské orgány především pro 

politicky aktivní Srby, kteří tvořili největší skupinu internovaných. Ihned po 

příjezdu byli seřazeni před kanceláří a jak si dobře Štefania Lorándová pamatuje, 

ostatní vězni na ní už od počátku pohlíželi velmi podivně, což si nedokázala 

rozumně vysvětlit. Nakonec se dozvěděla, co už se mezi ostatními internovanými 

dávno před jejím příjezdem rozneslo. Měla se stát (podle svých slov) novou 

milenkou vedoucího tábora. Za pár dní byla zavolána do kanceláře: 

Začalo to tak, že mi vedoucí tábora, vysoký maďarský důstojník, 

řekl, že si přečetl, že jsem úřednice a že by mě chtěl zaměstnat v kanceláři. 

Já jsem řekla: „Prosím." Dal mi skutečně místo v kanceláři a potom si čím 

dál častěji začal zvykat, že bude něco diktovat večer. Při těch příležitostech 

dělal pokusy přiblížit se. Myslím, že nebyl tak špatný znalec lidí, protože šel 

na mě dost chytře, když mi vyprávěl, jak jeho to bolí, když musí držet lidi 

zavřené, ale to jsem dost snadno prohlédla, i když jsem byla ještě hodně 

222 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
223 LORÁNDOVÁ. 1943. 
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mladá. Potom jednoduše neměl jiné východisko, protože já jsem na jeho 

náznaky nikterak nereagovala, tak jednoduše řekl, co chce. A já jsem řekla 

jednoduše ne.224 

Vedoucí tábora Štefanii Lorándovou vyhodil z pozice v kanceláři a musela 

pracovat na stavbě, což se v táboře považovalo za nejtěžší práci. Političtí vězni ze 

Srbska, kteří tvořili většinu pracovníků, byli velmi potěšeni, že se Štefania odmítla 

stát milenkou údajně nafoukaného vedoucího tábora, a tak ji nenechali vůbec 

pracovat a podle svých slov se na stavbě velmi nudila. Jen když prý přišel vedoucí 

na obhlídku, dostala do ruky kýbl, aby šla pro vodu. Předák tábora ovšem svoji 

snahu nevzdal. Štefania Lorándová si vzpomíná, jak si ji zavolal po pár měsících 

zpět do kanceláře, že odjíždí na dovolenou a doufá, že až se vrátí, rozmyslí si to a 

dostane rozum. Dokonce i lékař, který do tábora docházel, Štefanii podle jejích 

vzpomínek přesvědčoval, že by se mohla v táboře mít jako královna, pokud by 

přikývla a stala se milenkou vedoucího. 1 když nic takového prý neměla v plánu, do 

kanceláře Štefania nastoupila, protože alespoň několik týdnů práce v teple v blížící 

se zimě nebylo rozhodně k zahození. 

Vedoucí tábora se však na své místo z dovolené nevrátil. Jeden 

z uvězněných Srbů, který se podle Štefanie jmenoval Arzen Miloševič, byl po 

táboře znám tím, že donášel a všechno řekl vedoucímu. Mezi vězni údajně 

kolovalo, že je Miloševič hloupý a že si není nutné dávat před ním velký pozor. I jí 

se od pohledu zdálo, že příliš chytrosti nepobral. Arzena Miloševiče propustili 

z tábora nápadně brzy, údajně už po šesti měsících internace, což byla nejmenší 

možná doba věznění. Nedlouho poté, co vedoucí odjel na dovolenou, dostavila se 

do tábora komise, která měla podle Stefanie Lorándové vyšetřovat poměry v táboře, 

o kterých jí informoval agent maďarské policie Arzen Miloševič. Ve zprávě pro 

komisi, jak tvrdí, nebylo jediné udání na některého z internovaných, ale celá zpráva 

se týkala jediné věci: vedoucího tábora, jeho nepravostí a krádeží, které během 

funkce napáchal. 

224 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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Během krátké doby se v táboře na místě vedoucího vystřídalo podle Štefanie 

několik osob. ale nastálo nastoupil na tuto funkci až starší, údajně třiašedesátiletý 

pán. V táboře trávil vždy jen několik hodin a pak se údajně vracel do dvacet pět 

kilometrů vzdálené Subotice, kde bydlel. Štefania Lorándová, která v kanceláři 

zůstala natrvalo, se domnívala, že bude mít nyní klid. Když uplynulo již šest měsíců 

od počátku internace, pokusila se nového vedoucího přesvědčit, aby ji napsal 

příznivý posudek, se kterým by mohla být co nejdříve propuštěna: 

On říká: „Copak Margitko, vám se tady nelíbí? Vy mě chcete 

opustit?" Řekla jsem: „No, já si velmi cením, že mohu tady pracovat a že 

mě máte rád." Toho slova se chopil a říká: „Ano Margitko, já vás mám rád, 

já vás miluji." V tom momentu jsem tác, který jsem měla v ruce, položila a 

utíkala ven. Já už jsem z toho byla úplně vyjevená, říkala jsem si: „ Tak 
ještě i tenhle stařec mě bude tady blbnout", ale naštěstí ten stařec, doufám, 

že byl impotentní, protože jediné, co jsem mu dovolila, bylo políbit ruku. A 

to také jen, když se choval slušně. Slušně se chovat znamenalo, že jsem mu 

dělala strašný kravál, když chtěl poslat negativní posudek na nějakého 

internovaného. Tak to jsem s ním byla na kordy celý týden nebo tak nějak. 

Někdy chtěl poslat za mými zády ty negativní posudky. Byla to dost 

interesantní situace, ale dotáhla jsem to u starého tak daleko, že každý 

věděl, že si můžu dovolit, co chci. Já jsem někdy něco nadiktovala i do 

denního rozkazu. Když to vůbec nepoznával, tak policajt, který mu to 

předkládal, říkal: „Ale Margitka... " a on říkal: „Margitka... " a hned to 

podepsal. Zkrátka, došlo to tak daleko, že jednou před Velikonocemi přišel 

za mnou policajt a řekl: „ Margitko, já bych o Velikonocích tak rád jel na 

dovolenou", on policajt a já internovaná. Načež jsem mu řekla: „Pane 

Kiray, pro mě a za mě, ale posledně jsem slyšela, že jste na dvoře křičel na 

internovaně, tak to už víckrát slyšet nechci." Byla to skutečně zvláštní 

. 225 pozice. 

225 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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Možnosti Štefania Lorándová získala skutečně neobvyklé. Mohla prý sama, 

bez doprovodu chodit do vesnice, což by se bývalo hodilo, pokud by potřebovala 

z důvodu prozrazení identity utéct. 

Ihned po příjezdu do tábora si uvědomila, v jaké je nezáviděníhodné situaci. 

Během emigrace v Budapešti se Štefania ke své falešné totožnosti nemusela hlásit 

po celý čas, protože styky s dalšími slovenskými emigranty, společné bydlení s 

přítelem „Benitem" a další členové Hašomer Hacair zajišťovali, že alespoň někdy 

mohla být skutečně sama sebou. Internační tábor Bacska Topolya nastavil 

hereckým schopnostem Štefanie Lorándové skutečně vysokou laťku. Zpočátku 

neznala vůbec nikoho, komu by mohla důvěřovat, odhalit své pravé jméno a 

odpočinout si od obtížné role. Vzpomíná, jak prožila devět měsíců jen v 

polospánku, čemuž dodnes prý vděčí za svou nespavost. Věděla totiž, že mluví ze 

snů a slovenský jazyk by ji prozradil. Stačilo jen, jak byli internovaní Srbové 

překvapeni, když jejich jazyku obdivuhodně rychle porozuměla. Její pravou 

totožnost se nakonec dozvědělo jen několik lidí. Pamatuje si, že první získal její 

důvěru spolupracovník z kanceláře, jugoslávský Maďar Michal Olajosz. Když 

k němu poprvé přišla, hned jí ukázal svou pracovní zástrčku, a dodal, že otec mu 

tam posílá chleba, rajčata a papriky, které budou nyní sdílet společně. Netrvalo 

dlouho a Michal Olajosz se dozvěděl pravdu: 

Jednou večer jsme spolu seděli a psali za internované odvolání k 

soudu. My jsme psali mnohem lepší odvolání než budapešťští advokáti. A já 

jsem už nemohla udržet tu tajnost, že já vůbec nejsem Margita Demeterová. 

On byl srbský Maďar, takže on slovanskému jazyku rozuměl. No a já jsem 

na něj jeden večer začala mluvit slovensky. A on říká: „ To bylo co? ". No a 

teď jsem na něj vybalila úplnou pravdu. Načež řekl, že jsem mu důvěřovala 

příliš brzy, že bych měla být opatrnější226 

Michal Olajosz pevně věřil levicovým idejím a často spolu se Štefanií 

diskutovali nejen o komunismu, ale i o marxismu. Byl podle jejích vzpomínek 

226 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2008. 
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přesvědčen, že židovská otázka se dá vyřešit právě jedině pomocí komunismu a 

socialismu. Protože Štefania Lorándová se seznámila se základy marxismu již 

během působení v Hašomer Hacair na Slovensku, měl Olajosz snazší práci 

přesvědčit jí o kvalitách komunistických idejí. A jak sama tvrdí, často mu nebyla 

schopná úspěšně oponovat a argumentovat ve prospěch sionismu. 

Také dvě maďarské zlodějky, se kterými se seznámila v schubhausu, věděly, 

jaká je pravá totožnost Štefanie Lorándové. Ještě v Budapešti s jejich pomocí 

propašovala dopis, ale adresát na obálku odpovědi napsal její pravé jméno. Štefania 

vzpomíná, že když se dopis vrátil, jedna ze zlodějek si jej četla s pochybnostmi, 

protože pokud nebyl určen pro ni, musela být adresátem Demeterová, což jí bylo 

jistě podezřelé. Štefania se rozhodla, že bude lepší, říci jí celou pravdu, než se věc 

pokusit ututlat. Obě jí pak slíbily, že nikomu nic neřeknou, a po celou dobu devíti 

měsíců internace prý nic neprozradily a neslyšela od nich jediné slovo, které by 

bylo jen vzdáleně naznačovalo její pravou identitu. Štefania si také vzpomíná, jak se 

právě tyto zlodějky staly v táboře populární. Do tábora docházel sice lékař, ale 

s bolestmi zubů museli internovaní s policejním doprovodem do vesnice k zubaři. 

Při návratu z jedné takové cesty, obě dámy údajně policistu přemluvily, aby je 

nechal něco malého koupit v obchodě. Prodejnu pak vybraly tak mistrně, že 

policista nic nezpozoroval a ukradené zboží pak bez obtíží pronesly do tábora. 

Pravdu o Margitě Demeterové znala také mladá Židovka z Podkarpatska 

jménem Rózi. Když se blíže seznámily, nabídla se prý, že zná určité cesty, jak 

propašovat poštu z tábora bez cenzury. A protože Štefania Lorándová chtěla 

navázat styk s dalšími členy hnutí a dozvědět se, co se děje, formulovala naprosto 

otevřený dopis. Naneštěstí Rózi adresu nadepsala špatně. Dopis nedošel a na poště 

jej ještě ke všemu vrátili zpět do tábora, a protože na tutéž adresu Štefania psala i 

bez cenzury, úředník velmi dobře věděl, kdo je autorem dopisu: 

Cenzuru tam prováděl civilní úředník a ten se na to podíval a říkal: 

„ Tak tohle si schovám jako zvláštní lahůdku. To jsem zvědav, Margitko, co 

píšete, abych já to nečetl." Věděla jsem, že tímto momentem je konec. 

Vysvitne, že nejsem Margita Demeterová, vysvitne, že jsem obelhávala 

všechny maďarské úřady, že bude velmi zle. Naštěstí musel ten úředník na 
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chvíli odejít, protože ho volal náš nový vedoucí tábora a já jsem napsala 

honem několik nic neříkajících nebo málo říkajících slov na kus papíru. 

Míša hlídal, to byl ten jugoslávský Maďar, a stačila jsem vyměnit obsah 

těch obálek, což tomu cenzorovi způsobilo velké zklamání, protože říkal: 

„Já nechápu, proč jste tohle musela posílat ilegálně." Byly to ošklivé 

hodiny, velmi ošklivé hodiny, dokud se to nepovedlo 211 

Internace Stefanie Lorándové skončila bez prozrazení po devíti měsících a 

v květnu 1943 se tak mohla vrátit do Budapešti, aby navázala na ilegální činnost 

před zatčením. Po cestě jí prý hlavou procházely smíšené pocity. Velmi se nadchla 

pro komunistické ideje, ale přitom věděla, že její milovaný přítel Jaakov Roněn ze 

sionistické myšlenky nikdy neustoupí. 

227 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
228 Archiv MZV: fond personálních spisů: osobní složka Štefanie Lorándové. 
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7. Věznice v ulici Markó 

Návrat z internačního tábora znamenal pro Štefanii Lorándovou šok. V hnutí j i 

považovali za zrádkyni, která přivedla detektivy do bytu Jaakova Roněna, a 

dokonce s ní bylo zimprovizováno soudu ne nepodobné řízení, kterému velice 

ochotně předsedal Josef Baumer. Nenávist ke Štefanii Lorándové za to, že kdysi 

odmítla jeho sexuální návrh, se nyní vyplavila na povrch v celé své zrůdnosti. 

Ochromena situací nezmohla se Štefania Lorándová podle svých slov na žádný 

odpor a nenapadlo ji položit na stůl zásadní argument, který jasně svědčil o její 

nevině: pokud by skutečně zradila, nikdy by ji neinternovali pod falešným jménem. 

Vedení hnutí posedlé myšlenkou zrady tak definitivně rozhodlo o jejím dalším 

osudu. K dispozici byly údajně certifikáty umožňující poslat několik osob do 

Palestiny, ale Štefania Lorándová na základě jejich „rozsudku" rozhodně odjet 

nesměla. Zůstala tak zcela osamocená a s hnutím Hašomer Hacair se definitivně 

rozešla: 

Šla jsem a věděla jsem, že kdyby tihle lidé mohli, odsoudili by mě 

k smrti. Šla jsem a cítila jsem. To je ono! To absolutně intolerantní, 

autoritativní a za každou cenu, to mi bylo vždycky vzdálené. A pak 

nastupují jen negativa na všechno, co zůstane. Šla jsem a musela jsem zažít 

i nejtěžší ránu. I můj přítel /Jaakov Roněn - poznámka V. V. / se ode mě 

odvrátil. Pryč od lidí, kteří mi nikdy nerozuměli. Pryč | Hašomeru, pryč od 

hnutí, které je schopné dát si do čela lidi, kteří v božské totalitě a jméně 

kolektivu drtili lidi, kteří hnutí dali úplně všechno. 229 

Protože několik měsíců před jejím propuštěním odešel z internačního tábora 

i Michal Olajosz, který aktivně působil v komunistickém odboji, rozhodla se 

Štefania Lorándová, že své zkušenosti věnuje maďarským a slovenským 

komunistům a jejich podzemní organizaci.230 Pomáhala jim opisovat letáky,231 ale 

229 LORÁNDOVÁ. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 
230 Archiv MZV: fond personálních spisů: osobní složka Štefanie Lorándové. 
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především získávat v Budapešti tolik potřebné doklady. Zároveň se poohlížela i po 

nějakém zaměstnání a narazila na inzerát tiskové firmy Tempo Europa 

Sonderdienst, která sháněla pomocnou pracovní sílu do kanceláře a především si 
• • • 9 ̂ 9 

nekladla jako podmínku pro přijetí doporučení od předchozí maďarské firmy. Na 

inzerát odpověděla a údajně telegramem jí bylo sděleno, aby se dostavila na 

pohovor: 

Zašla jsem do té firmy, když jsem otevřela dveře, tak všecky zdi byly 

vyzdobeny fotografiemi Hitlera a podobně. V tom momentě jsem si řekla: 

„ Tady já nebudu. "Ale nemohla jsem se otočit na podpatku a odejít. Pozvali 

mě dál a řekli: „Ja, Fráulein Demeter... " tím svým německým přízvukem a 

diktovali mi maďarsky i německy: „ To je výborné, někoho takového jsme tu 
233 

ještě neměli!" A já jsem si myslela: „ To vám musela přijít jedna Židovka 

ze Slovenska, abyste uměli dobře německy a maďarsky. Hned mi řekli, že by 

mě angažovali, a jaké jsou moje požadavky. „ Tak teď je ta možnost 

vyklouznout," řekla jsem si a nasadila jsem nestydatý plat. Ale k mému 

údivu mi řekli: „Ano, to vám rádi zaplatíme." Načež jsem řekla: „Ale já 

jsem ještě v jednání s některými maďarskými firmami, které ještě není 

uzavřeno, chápete, nebylo by to korektní, já bych se ještě telefonicky 

ozvala. "A odešla jsem s tím, že mě víckrát nespatří234 

Když pak odpoledne na schůzi ilegální komunistické strany řekla o svém 

zážitku ostatním, přesvědčili ji, ať práci přijme, protože by se dalfprostřednictvím j y 

této firmy získat zajímavé a důležité informace. Zpočátku pracovala jen na opisech, 

ale prý už po několika týdnech ji ředitel firmy, baron Max Pitner, Obsadil na místo 

sekretáře firmy, který údajně musel narukovat. Zároveň jí oznámil, že firma Tempo 

je ve skutečnosti tiskové oddělení německého konzulátu v Budapešti, které 

zpracovává maďarskému tisku německou propagandu. Štefania Lorándová si dobře 

231 Podle jejích vzpomínek byly ilegální letáky v stíhacím listě policie jmenované na prvním místě. 
232 NA: SROA: Štefania Lorándová. 
233 Přeloženo z němčiny. V originále: „Das ist ja vorzüglich, das haben wir noch nicht gehabt!" 
234 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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vzpomíná, jak začínala tím, že vyzvedávala na německém konzulátu zprávy, a jak 

postupem času stoupala její vážnost a nakonec spolu s ostatními zaměstnanci 

zasedala na pravidelných pracovních poradách.235 Postupem času se však ukázalo, 

že její postavení není tak vysoké, aby získala přístup k opravdu důležitým 

informacím. 

Během spolupráce s komunistickým odbojem se Štefania Lorándová 

seznámila také s Jermim, jedním z členů Rudé pomočila navázala s ním intimní, i 

když prý poněkud komplikovaný vztah. Vzpomíná, jak si spolu jeden večer po 

krátké poradě užšího kruhu mezi komunisty vyšli na procházku, která málem 

skončila opletačkou s policií: 

Vyjeli jsme na Švábský vrch. Byl to kopec plný lesa a luk na budínské 

straně, posadili jsme se do trávy a koukali se na hvězdy. Byla tma a teplo a 

napadlo mě, že by se tu v létě dalo i spát. Netušila jsem, že brzy ztratím 

svůj podnájem a že skutečně strávím několik nocí na Švábském vrchu. Byli 

jsme tiší, když tu najednou byl vzduch rozříznut příšerným výkřikem 

z ženského hrdla. Jermi okamžitě vyskočil, a kdybych{nebyla ho] zadržela, 

byl by tam utíkal. „Nedělej blbosti, vždyť máme falešné papíry!" Ale ještě 

než jsem to dořekla, výkřik zazněl znova a ještě naléhavěji. Jermi se ode 

mne odtrhl, už jsem ho také nedržela, ale sotva uběhl několik metrů, když 

jsme zaslechli: „Ach, ach... Kde je má bota?" „Takový idiot," uniklo 

Jermimu, „přivést si na Švábský vrch pannu, blbec jeden." A pak jsme ty 

dva viděli. Kráčeli před námi z kopce. Byl to policajt v bílé letní vycházkové 

uniformě. Tak už jen to by nám bylo chybělo. Zrovna policajt, ona už nebyla 

zcela mladá, ale hezká. Kráčela velmi vzpřímeně a bylo vidět, že mu jen 

z milosti dovoluje, aby ji držel pod paždím. Když jsme je míjeli, slyšela jsem, 

jak říká spíš sama pro sebe: „Tak tohle v životě nezapomenu!"„No to bych 

prosila!", pomyslela jsem si. V tramvaji jsme mlčeli, pak jsme chvíli stáli 

v bráně domu, kde jsem bydlela, podávali jsme si ruce a pohlédli jsme na 

235 NA: SROA: Štefania Lorándová. 
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sebe. Jermiho velké tmavé oči téměř hořely a celé mé já odpovídalo 

stejným vzrušením. Snad to bylo v nás, anebo to vyvolal ten zážitek, 

podívali jsme se na sebe, pak mne Jermi beze slova vzal za ruku a vrátili 

jsme se na Švábský vrch, kde jsme se milovali a beze slov objímali.236 

Pod svícnem bývá tma a Štefania Lorándová by pravděpodobně zbytek 
• ř •r • • r f v ř ř 237 

války prožila relativně v bezpečí, kdyby jí do její kanceláře v září roku 1943 

nevtrhli policisté. Údajně byla prozrazena dvěma mladíky z hnutí, kteří byli 

chyceni, vyslýcháni a prozradili její pravou identitu. Nemohu to tvrdit s jistotou, ale 

domnívám se, že právě při tomto druhém zatčení byla Štefania podrobena 

brutálnímu výslechu, kdy přišla i o část svých zubů.238 Dnes se již nechce k této 

traumatické události vracet, ale vzhledem k tvrdým způsobům maďarské cizinecké 

policie, je to velmi pravděpodobné. Když Štefanii Lorándovou zatkli, odvedli ji 

rovnou do schubhausu, který poznala už při předchozím zatčení, ale tentokrát byla 

umístěna na samotku: 

Bylo to dost hrozné. Na té samotce byla postel, která se směla 

odklopit na noc, ale byl tam takový stařičký bachař, mohl být mým 

dědečkem a ten dovolil, abych na ni zůstala celý den. A někdy si přišel se 

mnou i popovídat. Chtěl být ke mně strašně moc hodný, on mi tykal, ne 

proto, že jsem byla vězeňkyně, ale protože opravdu mohl být mým 

dědečkem. Řekl mi: „ Víš co děvče, já ti něco přinesu, já ti přinesu 

cigaretu." Já jsem ale nekuřák, tak jsem mu řekla: „ Víte co, tím mně ani 

takovou radost neuděláte, ale kdybyste mi přinesl nějakou knihu." Podíval 

se a řekl mi: „Ty, holka, nejsi ty Židovka?" Považovala jsem to za velkou 
' 239 

poklonu pro židovství. 

První společná cela ve vazební věznici v ulici Markó, na kterou Štefanii 

Lorándovou po samotce přivedli, byla prý obývána starší milou a skromnou dámou, 

236 LORÁNDOVÁ. 1943. 
237 Archiv MZV: fond personálních spisů: osobní složka Štefanie Lorándové. 
238 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 24. 4. 2008. 
239 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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paní Eliášovou, která si odpykávala trest za ukradení jízdního kola. Chovala se 

velmi sdílně a Štefanii utěšovala, že již za pár dní se dostaví před vyšetřovacího 

soudce a pokud bude mít štěstí, bude to pan Kemeneš, který prý politickým vězňům 

pomáhá. Štefania Lorándová však myslela na něco zcela jiného: 

Takže dnes je úterý - uvědomila jsem si rázem. Teď je poledne a ve 

čtyři přijde na dunajské nábřeží Jermi a bude zas čekat marně, tak jako 

před týdnem a v neděli. Anebo to už snad ví a vůbec nepřijde. Nemohla 

jsem zadržet slzy a dívala jsem se na svůj stříbrný řetízek s velmi levným 

přívěskem, který měl znázorňovat psa. Byl to dárek od Jermiho. Přinesl mi 

ho, když jsem mu řekla, že se podobá velkému vlčákovi. 

Jako kdyby paní Eliášová četla mé myšlenky, zeptala se, je-li to dar 

od mého chlapce, a když jsem přikývla, řekla, že bude určitě smutný. „Ale 

vy nesmíte truchlit, mé dítě, podívejte, tady máte pejska od svého milého a 

ten mu určitě přikázal:,Musíš dávat na paničku pozor, když u ní nebudu.' 

Takže vidíte. A netrapte se. Musíte zůstat hezká, abyste se mu líbila, až vás 

pustí. 

Ale já jsem věděla, že mne nepustí, a tak jsem paní Eliášové 

nemohla udělat radost, protože teď jsem už doopravdy plakala. Jenže to 

byl hlavně následek uplynulých dní, toho strašlivého týdne na samotce, ze 

sebelítosti a jen trochu kvůli Jermimu.uo 

Štefania Lorándová si uvědomovala, že jejich vztah skončil. Nikdy, jak 

vzpomíná, spolu nemysleli na společnou budoucnost. Oba chápali, že v době 

ilegality má jejich vztah jen podmíněnou platnost. Po válce se dozvěděla, že Jermi 

se prý pokusil na jedné z lodí ilegálně opouštějících Maďarsko dostat se do 

Palestiny, ale během cesty explodoval na lodi kotel a Jermi patřil k jedné z obětí 

tohoto neštěstí.241 

240 LORÁNDOVÁ. 1943. 
241 Tamtéž. 
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V cele s paní Eliášovou uběhlo několik dní a pak byla Štefania Lorándová 

skutečně předvolána právě k panu doktoru Kemenešovi: 

Po svých dosavadních zkušenostech s maďarskými orgány jsem přes 

všechny řeči, které jsem zaslechla o jeho dobrotě, rozhodně neočekávala 

takového člověka - někoho, kdo vypadal, jako by nepatřil nejen do této 

budovy, nýbrž do celého maďarského království, jehož lepší kruhy se snažily 

chybějícího krále nahradit lesknoucím se pozlátkem neuvěřitelně 

pokryteckých způsobů. Měl na sobě sako, které nosil určitě jen v kanceláři. 

Bylo poseto záplatami a na ulici by v něm byl mohl klidně žebrat. Jeho řídké 

hnědé vlasy byly rozcuchané a jeho pohled byl namířen někam, kde 

v nejhlubších hlubinách zřejmě něco viděl. Mé spisy zřejmě již prostudoval a 

velmi smutným hlasem mi oznámil: „V morálním slova smyslu nejste vinna, 

ale ve smyslu zákonů této země vás musím zatknout. A nezoufejte, jsou i 

horší věci. Možná, že je to pro vás dokonce lepší, že jste tady. "242 

Je zajímavé, že Štefania Lorándová si vůbec nevzpomíná, že by mezi body 

obžaloby figuroval jediný, který by se týkal jejího zaměstnání v tiskovém oddělení 

německého konzulátu, kde mohla pracovat jako špión. Pravděpodobně bychom 

nalezli souvislost s tím, že baron Pitner, který ji zaměstnával, nechtěl prý na sebe 

příliš upozorňovat, mít nepříjemnosti a ztratit tak bezpečné místo na konzulátu, 

protože by musel ihned narukovat do armády na frontu.243 

Hlavní soudní líčení mělo proběhnout až z a několik měsíců, což Štefanii 

nevadilo, protože podmínky ve společné cele byly prý poměrně snesitelné. Také si 

vzpomíná, že když jí dozorkyně zařazovala, automaticky předpokládala, že bude 
dostávat stravu zvenčí, což si nemohl dovolit každý. Umístila ji nakonec do cely, 

kde si odpykávala trest za podvod paní Kanézová, manželka nižšího šlechtice 

bojujícího na frontě. Zřejmě pro zachování stavovských rozdílů i ve věznici 
e x i s t o v a l o n a ř í z e n í , p o d l e k t e r é h o se t i , c o d o s t á v a l i s t r avu z v e n č í , n e s m ě l i dě l i t 

242 LORÁNDOVÁ. 1943. 
243 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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s ostatními spoluvězni, ale paní Kanézová se i přes to se Štefanu o svoji porci 

dělila. Chvíli totiž trvalo, než budapešťští příbuzní Štefanie Lorándové zjistili, že 

žije, a pak jí stravu v restauraci třetí kategorie předplatili také. 

Do stejného vězení na konci roku 1943 umístili i jednoho z členů Hašomer 

Hacair, Ctibora Rybára, který i přes to, jaký extrémně negativistický postoj cítilo ke 

Štefanií Lorándové vedení hnutí, k ní stále choval sympatie. On sám měl po zatčení 

velké štěstí, protože jej umístili na přízemní celu číslo 21, odkud měl za úkol 

rozvážet jídlo, které do věznice bylo posíláno zvenčí. Díky tomu, že měl přístup 

také k papíru a tužce, mohl psát motáky, a když se zadíval do jedné maďarské 

dívky, která seděla na patře se Štefanii Lorándovou, posílal jí údajně básničky, ale 

pouze ve slovenštině. Podle jeho vzpomínek pak slovenský text do maďarštiny 

překládala právě Štefania. Dnes již bohužel nelze přesně zjistit, jakým způsobem 

byly motáky předávány. Ve třetím patře, které bylo určeno výhradně pro ženy, 

musel totiž vozík s jídlem zanechat a vrátit se až pro prázdné nádoby. Je možné, že 

byly motáky uschovány přímo v pokrmech, případně dozorkyně na patře nebyla 

důsledná a jídlo jej nechala odvézt přímo k okénkům jednotlivých cel.244 

Zprostředkovaný kontakt se Ctiborem Rybářem velmi pomohl Štefanii 

Lorándové při nepříjemnostech se zažíváním, kterými ve věznici trpěla. Během 

převozu vozíku s jídlem bylo možné manipulovat s jednotlivými porcemi a připravit 

tak speciální dietní stravu, která se skládala z lehkých potravin vyměněných mezi 

jednotlivými nádobami dalších spoluvězeňkyň. 

Necelých pět měsíců po uvěznění, v únoru 1944, pak proběhlo soudní 

přelíčení. Dobře situovaný bratranec, aby své sestřenici Štefanii Lorándové pomohl, 

poskytl prý na její obhajobu jednoho ze svých advokátů: 

Bratranec mi dal svého advokáta, který se vyznal v jeho obchodních 

věcech. Ale tak, jak ten mě hájil, to jsem věděla, že to není žádná obhajoba, 

a proto jsem si řekla, že se musím obhajovat sama. Ještě bylo štěstí, že jsem 

vypadala velmi mladě, to znamená, že jsem si mohla zahrát na nevinné 

děvčátko. Na konci procesu řekl předseda: „ Obžalovaná máte slovo." A já 

244 RYBÁR, Ctibor. Praha: 5. 6. 2008. 

84 



jsem řekla: „ To jako já teď můžu něco říct?" Samozřejmě, že jsem věděla, 

že obžalovaný má poslední slovo. On řekl: „No ano, máte slovo." Tak jsem 

řekla: „ Ten pán tady" - věděla jsem, že je to prokurátor - „říkal, že jsem 

sem neměla chodit." Chytila jsem se jednoho jediného bodu obžaloby a ten 

jsem rozpracovala. „Ale já se vás ptám, pánové, kam jde člověk, když je mu 

zle. Když je mu zle, tak jde přece domů. Vy slyšíte moji maďarštinu, 

podívejte se, prosím, do mých dokladů. Já jsem se narodila v maďarském 

městě Košicích, já jsem přišla domů." Písař vykřikl: „Nešťastný Trianon!" 

a já jsem se musela držet, abych se nezačala hlasitě smát, to by nebylo 

bývalo zrovna na místě243 

Vzhledem k tomu, že ve vazbě strávila Stefania Lorándová, jak si pamatuje, 

čtyři a půl měsíce, vyměřil jí soud nejmenší možný trest - pět měsíců, takže do 

konce zbývaly pouhé dva týdny, ale po propuštění na ni čekala další internace. 

Štefania vzpomíná, jak se po soudním přelíčení dostala i mezi dozorkyněmi do 

velké vážnosti a nápadně jí nadržovali. Když uplynuly dva týdny, troufla si ji 

dokonce vrchní dozorkyně pustit „omylem" s těmi, kteří šli na svobodu, ale zřejmě 

na to v kanceláři přišli, a tak se musela zařadit zpět mezi ty, kteří byly po opuštění 

vězení internovány v táboře Rombach Utca.246 V tu chvíli si ještě neuvědomovala, 

že vězení bylo daleko bezpečnější, než maďarská internace na počátku jara roku 

1944. 

Přestože maďarská vláda, v jejímž čele stál od března 1942 Miklós Kállay, 

pokračovala v proněmecké politice a bojovala s vnitřním nepřítelem, Židé 

v Maďarsku se mohli před nacisty prosazovaným konečným řešením cítit relativně 

v bezpečí. Věřili také, že regent admirál Miklós Horthy, který ve svých 

prohlášeních o nich běžně mluvil jako o „svých Židech", nedá dopustit, aby byli 

deportováni, nebo zničepi.' Obzvláště pak na jaře roku 1944, kdyřudá armáda 

vytrvale postupovala méně než sto kilometrů od maďarských hranic. Do hry ale 

v s t o u p i l neočekávaný činitel. 

245 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
246 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
247 COHEN. The Halutz Resistance..., s. 431. 
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V souvislosti s obratem na východní frontě ke konci roku 1942 a porážkou 

slabé maďarské armády u Voroněže počátkem ledna 1943, se mínění veřejnosti 

obrátilo ve prospěch ukončení válečných akcí. Ministerský předseda Kállay se proto 

rozhodl neakceptovat Hitlerovy požadavky na vyslání další maďarské armády na 

východní frontu, ale naopak začahvyjednávat se spojeneckými diplomaty o příměří. 

Dohody dosaženo nebylo, a když se navíc o Kállayho iniciativě dozvěděla německá 

výzvědná služba, požadoval v dubnu roku 1943 Hitler po Horthym, aby svého 

ministerského předsedu odvolal. Horthy odmítl, a když byl v květnu téhož roku 

zmařen Němci organizovaný parlamentní puč, mohlo se zdát, že Maďarsko si 

určitou samostatnost přece jen uchová. S přibližující se rudou armádou ale stoupal 

v Berlíně strategický význam maďarského území, a tak už od září 1943 vznikaly 

plány na obsazení Maďarska vojenskou silou. Na počátku března 1944, když byly 

urychleně dokončeny, povolal si Hitler Horthyho do Klessheimu, aby celé okupační 

akci dodal punc legálnosti. Horthy nejprve dokument nepodepsal, ale když mu bylo 

přislíbeno, že německá armáda po dosazení nové, loajální vlády, z Maďarska 

odejde, a zároveň Hitler pohrozil, že k invazi jinak využije rumunských a 

slovenských jednotek, admirál okupaci podepsal. Miklós Horthy tak svým 

podpisem pomohl zlikvidovat poslední zbytky samostatnosti své země a 19. března 

1944 obsadil „spřátelený" Wehrmacht bez odporu celé Maďarsko.248 

V táboře Rombach utca na okraji Budapešti, kde Štefanii internovali, byli 

vězněni většinou Židé, ale ona sama se z bezpečnostních důvodů hlásila k římsko-

katolickému vyznání. Před příchodem německé armády nebyl internační tábor nijak 

přísně hlídán a existovalo mnoho cest k útěku, což také Štefania, jak vzpomíná, 

plánovala. Ostraha dokonce povolovala i vycházky, pokud se internovaný vrátil do 

večera zpět. Pokus o útěk s e j í ovšem nezdařil. Snažila se, aby celá skupina, která 

bude prchat, měla připravený ve městě nějaký bezpečný úkryt, ale nakonec, aniž by 

ji informovali, utekli prý ti, pro které ona zařizovala přístřeší, a ji samotnou nechali 

248 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 352-353. 
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v táboře.249 Brzy nato internační tábor Rombach utca převzali nacisté a možnost 

útěku se zmenšila na minimum.230 

Nedlouho po německé okupaci se Štefania setkala po delší odluce se svojí 

sestrou. Magda Lorándová přešla hranice s podporou Hašomer Hacair v létě roku 

1942, ale brzy byla chycena cizineckou policií a přes několik internačních táborů 

mimo hlavní město se v březnu 1944 dostala na čtrnáctidenní propustku 

k příbuzným v Budapešti. Několik dní po obsazení Maďarska německou armádou 

pro ni přišli detektivové a odvedli ji pod jejím pravým jménem do tábora 
9S1 

v Rombach utca. 

Nacisté dosadili po obsazení Maďarska novou, k Říši loajální vládu, 

složenou výhradně ze zastánců krajní pravice. Předsedou vlády byl jmenován Dome 

Sztójany a pod německým vedením začaly od konce března 1944 probíhat po celém 

Maďarsku přípravy na deportace.252 Ústřední postavou celých příprav se stal nově 

jmenovaný tajemník ministerstva vnitra pro židovské otázky László Endre, 

nevyrovnaný a sadistický antisemita, a jeho spolupracovník László Baky. 

Endre poskytl Adolfu Eichmannovi disponujícím jen omezenými prostředky pro 

likvidaci maďarského židovstva 20 000 četníků z venkova a malých měst a přípravy 

k nejstrašnější masové vraždě v dějinách holocaustu začaly. V době, kdy bylo jen 

otázkou času, kdy rudá armáda a spojenci dobudou konečného vítězství, vybuchl 

v Maďarsku sud antisemitismu se všemi hrůznými důsledky. Rychlost příprav na 

deportace, podporovaná většinou maďarských občanů, překvapila i samotného 

Eichmanna, který později před soudem v Jeruzalémě vypověděl, že „všechno 
• 253 

fungovalo jako ve snu". V polovině dubna se celé Maďarsko vyjma hlavního 

města vrátilo do období srovnatelného se vpádem tatarských hord. Židé byli četníky 

násilně vyháněni ze svých domovů a soustředěni na sběrná místa, kde v otřesných 

podmínkách očekávali svůj strašlivý osud.254 

249 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
250 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
251 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
252 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 353-354. 
253 NAGY-TALAVERA. László Endre, s. 365-367. 
254 Tamtéž, s. 369. 
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Četnictvo, které připomínalo chvílemi spíše maďarské kočovníky než 

civilizovanou policejní složku, naštěstí nemělo zastoupení ve větších městech, 

především ne v Budapešti, která zůstala největším' hrůzám ušetřena, a soustředění 

židovských obyvateuprobíhalo s výrazně nižším podílem násilí. 

255 NAGY-TALAVERA. László Endre, s. 370. 
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8. Z bláta do pekla - Březinka 

I přes to, že Židé v Budapešti byli transportů v drtivé většině ušetřeni, Štefania 

Lorándová se stala jednou z prvních deportovaných osob z Maďarska. Tábor v 

Rombach utca pod novým vedením nacistických strážců se stal pro většinu 

internovaných neprůchodným vězením, přestože původně se nejednalo o tábor 

koncentrační, který by byl primárně určen pro osoby určené k deportaci. Německá 

tajná policie (Gestapo) ještě za Kalláyho režimu prostřednictvím svých agentů 

shromažďovala informace nejen o protinacisticky smýšlejících osobách v politické 
ho> 

a ekonomické sféře, ale také se pod jejich dohledem pohybovaly vůdčí osobnosti 
"x^ejV ¿>. Ví*;-' 

sionistických organizací. Agenti^'vytvořili rozsáhlé seznamy nepřátel, které 

posloužily po obsazení Maďarska v březnu roku 1944 k zatýkání a internaci mnoha 

osob, ať již židovského či nežidovského původu. Tyto seznamy pravděpodobně, 

sehrály zásadní úlohu ve chvíli, když byla Štefania Lorándová propuštěna z vězení 

v ulici Markó nikoli přímo na svobodu, ale do internačního tábora v Rombach 

Utca.257 

Na základě soupisu tajné policie byl pak sestaven vůbec první transport Židů 

z Budapešti. Jak vyplývá z telegramu (viz příloha č. 7), který zaslal Edmund 

Vessenmayer, zmocněnec pro židovskou otázku v Maďarsku ^ na německé 

ministerstvo zahraničních věcí, jednalo se o 1800 Židů ve věku mezi 16. a 56. 

rokem, klasifikovaných jako „Arbeitsjuden".258 Transport označovaný také jako 

politický opustil Budapešť 28. dubna 1944259 a mezi těmi, kteří byli namačkáni 

v dobytčích vagonech, se tísnila i Štefania Lorándová se svojí sestrou. 

256 BRAHAM, Randolph. Hungarian Jews. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy 
of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 458. 
257 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
258„Pracovní Židé" - to mělo vzhledem k cíli transportu v podstatě znamenat jejich fyzickou 
likvidaci. 
259 BRAHAM, Randolph. The Destruction of Hungarian Jewry: a Documentary Account. New 
York: Pro Arte Publishing, 1963, s. 363. 
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Ještě předtím, než nastoupily do transportu RSHA,260 byly obě sestry 

převezeny do jiného, sběrného tábora, a teprve poté v nočních hodinách odešly na 

budapešťské nádraží, kde již byla přichystána vlaková souprava. Stefania 

Lorándová, stejně tak jako ostatní Židé v transportu, nevěděla, jaká je cílová 

destinace dobytčích vagónů, a jak sama tvrdí, v Maďarsku se v té době o plynu 
9 f\ 1 • 

vůbec nevědělo. Zpráva dvou uprchlých osvětimských vězňů Vrby a Wetzlera, 

která vešla ve známost jako Osvětimský protokol, se do Maďarska rozšířila později, 

během prvních květnových dnů roku 1944 a obsahovala podrobná svědectví i 

fotodokumentaci nacistických hrůz, které do té doby byly před zraky světa pečlivě 

střeženy. 

Když vlak z budapešťské nástupní rampy vyjel směrem k Osvětimi, čekala 

všechny Židy v transportu čtyřdenní muka v přecpaných a uzavřených vagonech, 
• • • • 9 

než vlaková souprava 2. května definitivně zastavila na rampě v Březince. Během 

strastiplné cesty, jejíž dlouhá část vedla i po trati slovenských železnic se podařilo 

Stefanii, jak vzpomíná její sestra Magdalena, vyhodit z vlaku zprávu: 

Když jsme jednou zastavili, říkám sestře: „Já myslím, že jsme v 

Žilině." Ona řekla: „Prosím tě, odkud bereš ten nápad." Já říkám: „Mám 

takový dojem, že jsme v Žilině." Prodrala jsem se k tomu malému okýnku, a 

jak se vlak pohnul, tak jsem viděla — Nová Žilina. Měly jsme s sebou 

zavazadla, tak jsme vytáhly papír a tužku a napsaly jsme: Když někdo najde 

tenhle lístek, ať zajde do Wurmovy ulice č. 11 a řekne panu inženýru 

Steinovi, že jeho dvě dcery tudy jely dneska v noci.264 

Příslušníci SS se chovali velmi ostražitě, a tak se podařilo Štefanii 

Lorándové uniknout jejich pozornosti až kousek za Žilinou, takže šance, že psaní 

260 Transporty jsou označovány RSHA, protože byly organizovány Hlavním německým 
bezpečnostním úřadem (Reichssicherheitshauptamt), konkrétně oddělením IV B - 4. referátem, který 
vedl Adolf Eichmanna. 
261 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
262 WYMAN, David. Why Auschwitz Wasn't Bombed. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, 
Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 569. 
263 FRIEDLER, Eric. Svědkové z továrny na smrt. Praha: Rybka, 2007, s. 272. 
264 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
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někdo najde, se velmi snížila. Až dlouho po válce se prý dozvěděla, že obálku se 

vzkazem a něco málo maďarskými penězi našel zaměstnanec slovenských železnic 

a údajně na kole jej zavezl na příslušnou adresu. Dopis předal, ale jen babičce, která 

byla doma jako jediná přítomná, a údajně ji zpráva tak rozrušila, že ani 
^Cf. v # 

nepoděkovala. Ještě dnes Stefania Lorándová vzpomíná na velmi emotivní 

okamžik, kdy se několik let po válce s nálezcem zprávy setkala tváří v tvář: 

Seděla jsem na jednom ministerstvu a tam jsem vyřizovala nějaké 

věci a přišli za mnou ze Slovenska dva lidé, kteří ode mě potřebovali nějaký 

doklad a přinesli mi všechno tak perfektně připravené, že jsem řekla: „No, 

vlastně vám to můžu dát hned." Ten jeden z nich vstal a stojí za mnou, jak 

jsem podepisovala ten doklad svým jménem Lorándová, to bylo ještě za 

svobodna. A on říká: „S tím jménem jsem se už jednou setkal." Říkám: 

„Ale, a kde? Je to totiž dosti zřídkavé jméno." A on říká: „Ale to je taková 

smutná záležitost." Byl to on! Zdá se mi, že tomu snad nikdo neuvěří, že 

taková náhoda existuje. Přišel mě pak navštívit domů 261 

Lístek byl sice doručen svému adresátovi, ale dobytčí vagóny se neodvratně 

sunuly ke svému hrůznému cíli. 

Největší německý nacistický koncentrační táborový komplex Osvětim-

Březinka vznikl na jaře 1940 a jako vzor (stejně tak jako pro mnohé další) posloužil 

nejstarší z koncentračních táborů - Dachau, založený již v roce 1933 jako nástroj 

teroru proti politickým odpůrcům právě zrozeného národně socialistického režimu. 

Polská vesnice Oswiecim ležící jihovýchodně od Krakova ve vlhkém a bažinatém 

údolí řeky Sola byla původně vybrána jako vhodné místo pro koncentraci 

množícího se počtu polských politických vězňů, kteří se nevešli do jiných žalářních 

objektů na nacisty okupovaných územích. Organizátorem výstavby celého tábora 

byl pověřen Rudolf Hoss, který také později sloužil po dvě období jako velitel 

celého táborového komplexu. Vzhledem ke stupni utajení výstavby tábora se 

265 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
266 ŽMP: VPŠ, i . č. 242. 
267 Tamtéž. 
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muselo polské obyvatelstvo z okolí lokality vystěhovat a Židé zatčení v Osvětimi 

byli donuceni pracovat na výstavbě kmenového tábora, který byl zčásti integrován 

do šestnácti bývalých kasárenských baráků. Již v květnu roku 1940 přijelo do tábora 

třicet vybraných kriminálníků, kteří měli zastávat nižší táborové vedoucí funkce a 

stali se tak prodlouženou rukou SS, a v červnu téhož roku tábor pozřel do svých 
9AQ 

útrob první polské politické vězně. 

Političtí odpůrci nacistů a lidé klasifikovaní režimem jako asociálové 

původně tvořili majoritní část z počtu osvětimských trestanců, ale během války se 

stále zvyšoval počet lidí uvězněných podle Norimberských zákonů na základě své 

příslušnosti k židovské rase. Extrémní německý antisemitismus stál u zrodu dvou 

zvrhlých myšlenek, které měly dojít svého uplatnění také v Osvětimi a jeho 

pobočných táborech. V první řadě si v souvislosti s hledáním řešení „židovské 

otázky" na přelomu let 1941 a 1942 nacističtí představitelé uvědomili, že obrovské 

množství Židů (a dalších potencionálních obětí) lze zotročit a využít jako levnou 

pracovní sílu, která by napomohla ke konečnému vítězství Třetí říše. Tato myšlenka 

se v hlavách nacistů dokázala sloučit s druhou, už ve své podstatě protikladnou 

teorií, která měla Evropu osvobodit od židovského „břemene" jednou provždy.269 

Na konferenci ve Wansee v lednu 1942 byly s definitivní platností odstraněny 

formální, byrokratické překážky a nacističtí pohlaváři rozhodli o osudu několika 

miliónů evropských Židů. „Konečné řešení" židovské otázky, masové 

vyvražďování, začalo. Spojením těchto obludných tezí vytvořili němečtí nacisté 

pekelný systém. Židé, ale také cikáni a další skupiny obyvatel, se stali oběťmi 

systematicky promyšlené genocidy, jejíž pevnou součást představovala i těžká 

fyzická práce v podmínkách, které takřka neumožňovaly (a ani neměly umožňovat) 

přežití.270 Jestliže práceschopní byli fyzicky vyždímáni do posledního vydechnutí, 

268 GUTMAN, Yisrael. The Youth Movement as an Alternative Leadership. In: COHEN, Asher; 
COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New 
York: Lang, 1995, s. 7-16. 
269 Hlavní odpovědností za vypracování „konečného řešení židovské otázky" byl Goringem pověřen 
Reinhard Heidrych, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA). 
270 Jak se k tématu vyslovil sám Reinhard Heidrych, měla většina „vhodně nasazených" Židů 
„přirozeným úbytkem odpadnout" a se zbytkem přeživších mělo být naloženo „náležitým 
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pak ti, kteří z věkových či jiných důvodů pracovat nemohli, se rovnou ocitli v 

smrtícím soukolí industrializovaného masového vraždění. Jakou smrtí měla 

zahynout Štefania Lorándová, rozhodli nacističtí lékaři 2. května 1944 na vlakové 

rampě v Osvětimi-Březince. 

Pobočný tábor v Březince (Auschwitz II) byl vystavěn v druhé polovině 

roku 1941 a kromě rozšíření kapacity původního tábora se měl vybudováním 

několika plynových komor a krematorií stát „továrnou na smrt", nejvýkonnějším 

zařízením soustavy vyhlazovacích táborů určených ke genocidě evropského 

židovstva a dalších nacistům nepohodlných etnik. První pokusy využít plyn jako 

smrtící nástroj proběhly již v kmenovém osvětimském táboře ke konci léta 1941, 

kdy Cyklon B usmrtil několik tisíc „pokusných" obětí - sovětských válečných 

zajatců.271 K vraždění v hromadném měřítku pak bylo v Březince na několik etap 

vystavěno pět plynových komor a tři krematoria na spalování obětí. 

Když první transport Židů z maďarské Budapešti dorazil na místo a otevřel 

dveře, museli všichni „cestující" pod dohledem vystoupit z vlaku na rampu, kde 

byli ihned rozděleni muži a ženy zvlášť. Štefania Lorándová vzpomíná, že vlak 

opustila jako omámená, když začala probíhat selekce: 

A aby si asi zjednodušili práci, tak řekli, že ty, které se cítí slabé a 

nemohou dobře chodit, tak že budou autem odvezeni do vlaku. Věděla jsem, 

že oni s těma psy a s těmi biči a holemi, oni budou odvážet staré a nemocné 

autem? Oni to dělali, aby si zjednodušili práci, jinak měli vyhledávat ty 

adepty toho plynu. A teď si představte, že my jsme tam stáli seřazeni po pěti 

a přede mnou stála taková hezká blonďatá holka, Berlíňanka, která utekla 

z Německa do Maďarska, a ona se hlásila. A já jsem cítila, že to je zlé, že to 

je zlé. Řekla jsem: „Lízo, nehlaste se!" a ona „Ale ano!" Jestli si ona 

myslela, že jí nepřeju, aby se vezla autem? „Já opravdu špatně chodím. " 

/.../Dokonce i ten esesák se nad ní slitoval. „Ale ty ještě poběžíš!" Už tohle 

tykání... To bylo automatické. Nadarmo jsem jí říkala, aby se nehlásila a 

způsobem," aby se jako nejodolnější nemohli po propuštění podílet na obnově židovstva. 
FRIEDLER. Svědkové z továrny na smrt, s. 31. 
271 Tamtéž, s. 25-26. 
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ona se přihlásila. A odjela autem. /.../A když jsme dorazili do tábora, tak 

já jsem se starousedlíků zeptala, co je s těmi, kteří byli odvezeni. „ Vidíš tam 
272 

ten dým? Tak to jsou oni. " 

Velmi podobně vzpomíná na první momenty v táboře smrti i Magdalena 

Lorándová: 

Když jsme vystoupili z vagónu, nedovolili nám vzít si ani kabelku, 

ani tašky, všechno zůstalo ve vagóně. Řekli: „ To přijde za tebou." Nikdy to 

za námi nedošlo. Když jsme se postavili, tak tam byl lékař Mengele a říkal: 

„ Doprava, doleva, doprava, doleva." Nějak jsem si všimla, že mladé lidi 

dává dejme tomu doprava, už si to přesně nepamatuju, a ti starší a pobledlí 

šli doleva. Byla tam jedna hezká mladá holka, která řekla: „Já jsem 

nemocná." — „Ty jsi nemocná? Tak jdi doleva." Pak ukázal na jednu 

holku, která měla jít s námi doprava a maminka doleva. A maminka říká: 

„Já jsem zdravá, já můžu pracovat. Nechte mě s mojí dcerou, prosím vás." 

Oni na to řekli: „Chceš zůstat s ní, tak si ji vezmi s sebou." Pak 

nastupovali, byly tam autobusy a na nich byl namalovaný červený kříž 273 

Ženy, které prošly selekcí, byly zbaveny svých osobních věcí a vedeny 

k táborovému přijímacímu procesu. Údajně však nešly přímo, ale oklikou, takže 

cestou viděly na jednom dvoře hromadu na kost vychrtlých mrtvol.274 Důvod této 
cus 

„procházky" můžeme jen domýšlet, ale nejspíše tvořilfsoučást psychického týrání 

vězňů v táboře. Vězeňkyně přijaté do tábora čekala ponižující a odporná procedura, 

která je definitivně zbavila ženskosti a vytvořila z nich bezvýznamné předměty beze 

jména a jakékoli identity, objekty označené pouze vězeňským číslem. V baráku, 

který se nazýval „Sauna" (nacházel se na západním konci tábora, hned vedle skladu 

oděvů a osobních věcí zavražděných a uvězněných, takzvané „Kanady"), byly nově 

272 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 11.4. 2007. 
273 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
Červený kříž na sanitních vozech byl pouze maskováním, aby selekce a převoz obětí určených ke 
zplynování proběhl pokud možno bez paniky. 
274 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 11.4. 2007. 
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příchozí ženy vystaveny velmi traumatickému druhu sexualizovaného násilí: před 

zraky mužských příslušníků SS se musely vysvléknout a táborový holič jim oholil 

veškeré ochlupení, včetně intimních partií a ostříhal vlasy, hlavní symbol ženskosti. 

Mnohé mladé dívky byly událostí velmi šokovány. Cítily se více než nahé -

ponížené před zraky příslušníků SS.275 Ženy z transportu, ve kterém byla přivlečena 

i Štefania Lorándová, nebyly prý stříhány dohola, jak bylo zvykem u židovských 

vězeňkyň, ale holiči jim dlouhé vlasy pouze zkrátily a dohola bylo ostříháno údajně 
• • 976 v

 ( # # 
jen několik děvčat s obzvláště dlouhými a pěknými vlasy. Stefania dnes s ironií 

• • r r r r • 277 

vzpomíná, jak se prohlížela v okenní tabulce a jak se j í nový „účes" docela líbil. 

Následovalo sprchování, nepříjemná desinfekce a vytetování vězeňského čísla na 

pravé předloktí.278 Lidské bytosti, které se předtím cítily jako dámy, s definitivní 

platností ztratily svoji totožnost a dozorci je zařadili do stájí ne nepodobným 

barákům ženské části koncentračního tábora. 

Ženské ubytovací kapacity byly vytvořeny v Březince okolo poloviny srpna 

1942 v sektoru Bia a později, v červnu 1943, je vězeňské komando rozšířilo o část 

Blb, která byla do té doby obsazena muži. Většina žen byla umístěna v části Blb, 

takže v původních ubikacích zůstaly jen ženy zesláblé či nemocné, případně členky 

táborového pracovního komanda.279 Vzhledem ktomu, že další „skladovací 

prostory" pro deportované ženy z Maďarska byly otevřeny až v červnu 1944, je 

velmi pravděpodobné že Stefania Lorándová se svojí sestrou byly umístěny právě 

do sektoru Blb. Stefania už si dnes přesné místo nepamatuje, v jejich vzpomínkách 

zůstaly jen „kóje", kde ležely namačkány po sedmi osobách v každé.280 

275 AMESBERGEROVÁ, Helga; AUEROVÁ, Katrin; HALBMAYROVÁ, Brigitte. Sexualizované 
násilí: Ženské zkušenosti z nacistických koncentračních táborů. Praha: BB/art, 2005, s. 92. 
276 STRZELECKA, Irena. Women. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the 
Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 400. 
277 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 7. 2. 2009. 
278 The Evolution of Tattooing in the Auschwitz Concentration Camp Complex [online], 2009 [cit. 
2009-03-15]. Dostupný z WWW: 
jTttp://www.iewishvirtuallibrarv.org/isource/Holocaust/tattoosl.html. 
279 STRZELECKA. Women, s. 404. 
280 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
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Funkci vedoucí ženského části Březinky vykonávala v době jejich věznění 

Maria Mandelová, která zacházela s vězněnými ženami velmi krutě.281 Celkově 

panovaly v táboře životní podmínky natolik extrémní a pro některé, zvláště mladé 

Židovky, natolik šokující, že se stávaly absolutně apatickými nebo se pokusily 

spáchat sebevraždu. I Magda Lorándová přemýšlela o takové variantě: 

Co jsme tam zažili, už přesně nemůžu říct. Bylo to strašné, když 

člověk viděl každý den, jak selektovali lidi, jak je brali do plynových komor. 

Já jsem ani moc nechtěla žít. Byl tam elektřinou nabitý plot a každé ráno 

tam našli spoustu zabitých lidí, co nechtěli jít do plynu. Chtěla jsem tam 

taky jít.2*2 

Jednotlivé baráky ženského tábora byly naprosto přeplněné a vzhledem 

k absenci podlahy v letních měsících silně zaprášené, zamořené krysami, blechami 

a vešmi. K tomu ještě nebohé ženy spaly pouze na matracích nebo holé zemi. Za 

účelem tělesné potřeby bylo vybaveno šest baráků umývárnami a záchody, kde 

čekaly fronty vězeňkyň trpících akutními průjmy z kontaminované vody a 

zkaženého jídla. Chudá strava se totiž skládala pouze z ranního přídělu melty a 

bylinného vývaru, poledního jídla ve formě omáčky s bramborami, nebo se shnilou 

zeleninou, doplněné směšnou porcí margarínu. Po večerním apelu dostali 

vězeňkyně ještě 300 g chleba na osobu, něco málo zkaženého sýra, marmeládu a 

někdy i párek, i když té nejnižší kvality. Každý výdej jídla byl navíc doprovázen 

krádežemi přídělů ostatních vězeňkyň. Blokové starší,283 které měly rozdělování 

jídla na starosti, neváhaly využít svého postavení a obohatit se na úkor ostatních.284 

Štefania Lorándová, jak vzpomíná, získala od počátku v táboře překvapivě 

vysoký kredit. Zřejmě proto, že mnoho slovenských Židovek, které byly do 

281 STRZELECKA. Women, s. 395-396. 
282 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
283 Každý blok ženského tábora měly na starosti tzv. blokové starší, která zodpovídaly za pořádek 
dozorcům SS, a velmi často se tyto vězenkyně dopouštěly krutého násilí na ostatních 
spoluvězeňkyních. 
284 STRZELECKA. Women, s. 402. 
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Osvětimi transportovány již od března 1942,283 rozšířilo zprávu, že Štefania 

Lorándová patří mezi ty, které pomáhaj ̂ slovenským Židům prchat ze Slovenska do 

Maďarska.286 Dokonce se mezi nimi vytvořila legenda, že převádí utečence přes 
9 87 

hranice převlečená za selku/0 ' Když se teď i ona ocitla v koncentračním táboře, 

byly údajně velmi zdrcené, protože si myslely, že jejich příbuzným už nikdo 

nepomůže. Rozšíření této smyšlenky Štefanii prý velmi ulehčilo a především 

zkrátilo věznění v Osvětimi. Slovenky, které se udržely do jejího příjezdu při životě 

(především díky tomu, že zastávaly různé táborové funkce), dokonce nabídly 

Štefanii práci v táborové kanceláři, protože velmi dobře ovládala psaní na stroji. 

Vzpomíná, jak tuto nabídku odmítla s tím, že nebude zapisovat, kolik osob poslali 
t o o # < o 

do plynu. Podpora jejích krajanek tím však neskončila, ale projevovala se i 

v mnoha dalších ohledech. 

Vzhledem k tomu, že Štefania Lorándová byla od svých útlých let vedena 

rodiči k dodržování hygienických návyků, otřesnými hygienickými podmínkami 

v táboře podle svých slov velmi trpěla. Když vedení ženského tábora umožnilo 

jednou za čas krví a špínou umazaným vězeňkyním využít sprchy, cynicky 

postavilo nebohé ženy do tíživého dilematu. Buď se mohly jít sprchovat, nebo 

získat k večeři extra porci brambor navíc, která se pro tento případ mimořádně 

vydávala. V podmínkách vyhlazovacího tábora většina žen volila druhou možnost, 

ale Štefania Lorándová, jak tvrdí, nikdy neváhala a vybrala si sprchování.289 S 

vděkem také vzpomíná, když jí slovenské Židovky, které pracovaly ve skladu 

šatstva uvězněných a zavražděných, přinesly na poměry tábora luxusní hygienickou 

vymoženost - kartáček na zuby. Později jí také umožnily, aby si alespoň zčásti 

mohla navrátit ztracenou ženskou důstojnost. Z „Kanady" (jak se skladišti šatů 

říkalo) „zorganizoval|"290 Štefanii Lorándové podprsenku.291 

285 KAMENEC. Po stopách tragedie, s. 172. 
286 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
287 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
288 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10.11. 2006. 
289 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 7. 2. 2009. 
290 „Organizovat" fcfi-smwjlu. odboj e osvětimského tábor* znamená něco „ukradnout" či zařídit, což 
bylo Š rozporemjtaborovéfío ř á d g > n . 
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Pracovní nasazení vězeňkyň z ženského tábora bylo různé. Drtivá většina 

žen udržovala chod tábora - v kuchyních, skladech šatů a potravin, v jídelnách, 

ošetřovnách či kancelářích a na dalších místech. Část vězeňkyň pracovala také na 

rozšiřování dalších částí tábora, nebo v zemědělství a později, od podzimu 1943, i 

ve zbrojní továrně Weichsel Union Metallwerke.292 Štefania Lorándová si přesně 

nepamatuje, kde všude byla nucena otrockou práci vykonávat, v paměti na dobu 

nám absolutně nepřestavitelné hrůzy a teroru jí zůstalo jen několik málo 

vzpomínek:293 

Oni nás tam třeba nechali vláčet kameny -jeden den na jeden konec 

lágru a druhý den zase zpátky. A kdo vzal příliš malý kámen, na toho 

uhodili. Jenom jednou se mi stalo, že jedna z těch dozorkyň, ale vězeňských 

dozorkyň, mi řekla: „Netrap se s tím velkým kamenem, vezmi menší." To 

byla Jugoslávka.294 

I některé slovenské dozorkyně293 Štefanii Lorándové při práci údajně 

pomáhaly. Ulehčovaljji v pracovním nasazení, nebo na ni čekali po skončení práce 

s vodou, aby se mohla napít.296 Přitom k ostatním vězněným se prý chovaly značně 

krutě. Velmi dobře si Štefania vzpomíná, jak jedna z nich nenávistně vybuchla 

k francouzské Židovce, která neuměla slovensky:297 

Když tam stála jedna Francouzka, která uměla jen německy, se svojí 

přítelkyní před slovenskou dozorkyní, a zeptala se té své kamarádky 

STRZELECKI, Andrzej.The Plunder of Victims and Their Corpses. In: BERENBAUM, Michael; 
GUTMAN, Israel. Anatomy ofthe Auscbvitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, 

291 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
292 STRZELECKA. Women, s. 407. 
293 Podle dochovaných vzpomínek s určitou jistotou soudím, že Štefania Lorándová pracovala 
v komandu určeném na stavebních pracích týkající se rozšiřování dalších částí tábora. 
294 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
295 Význam slova „dozorkyně" je zde míněn ve smyslu funkce kápa v ženském táboře. 
296 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
297 Bylo velmi běžné, že předsudky, antisemitismus a xenofobie, které se za normálních okolností 
v životě projevovaly jen velmi mírně, získávaly v psychicky vyčerpávajícím, mučivém a život 
ohrožujícím prostředí tábora kruté rozměry. 
GUTMAN. The Youth Movement..., s. 27. 
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francouzsky „ Quesque la dit? " a v ten moment se ta slovenská dozorkyně 

rozzuřila a začala ji tlouct. A ta tvář, kterou měla. Říkám: „Proč ji biješ? 

Ona nic špatného neřekla, ona se jenom zeptala, co jsi říkala." „Nemá 

říkat, Quesque la diť, nemá říkat, Quesque la diť. Já nevím, proč je to tak 

rozčilovalo ten dotaz. A nikdy jsem se to nedozvěděla. A přitom to není nic 

hanlivého. A ta tvář, jak se změnila, ta byla úplně jiná, než když mluvila se 

mnou. To jsem uvěřila, že ta je schopná vězně bít. Ona prostě dělala 

špinavou práci za ně /příslušníky SS — pozn. V. V. Z.299 

Stefania vzpomíná i na jiný případ, kdy slovenské dozorkyně ostatní 

vězeňkyně týraly. Jedna z nich nechala za trest starší ženu klečet na kolenou a nad 

hlavou držet cihlu.300 

Sama Stefania Lorándová se prý s fyzickým násilím od dozorkyň nesetkala. 

V paměti j í zůstala jen vzpomínka, jak ji kdosi neznámý tak silně uhodil zezadu do 

hlavy^ \|e-ehvítrže> kdy/stály se svým komandem seřazené před hlubokým srázem, 

že málem spadla dolů. Když se otočila, uviděla prý jen kamenné tváře vězeňkyň. 

V ohrožení se ocitla také ve chvíli, kdy míjela s jinou židovskou vězeňkyní 

příslušníka SS, který se na ní údajně velmi upřeně a dlouho díval. Její přítelkyně ji 

hned varovala, aby se mu pokoušela vyhýbat.301 Jak se zdá, pravděpodobně hrozilo, 

že by ji při dalším setkání odvlekl s sebou a umístil do osvětimského bordelu, kde 

příslušníci SS ukájeli na nebohých ženách své sexuální potřeby.302 Stejně dobře by 

se mohla stát obětí i jiného druhu sexualizovaného násilí. 

Od počátků existence osvětimského tábora se vězni snažili zmírnit své 

utrpení a vytvářeli si různé cestičky jak obejít příslušníky SS či různá nařízení a 

obstarat sobě nebo ostatním navíc jakékoli jídlo a vůbec získávat další materiální i 

nemateriální výhody, které zvyšovaly šanci na přežití. Výstavba tábora v Březince a 

masové vyhlazování židovského obyvatelstva vytvořilo velmi specifickou situaci. 

298 „Co říkala?" 
299 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
300 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008. 
301 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 7. 2. 2009. 
302 AMESBERGEROVÁ. Sexualizované násilí, s 147 
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Povětšinou političtí vězni v kmenovém osvětimském táboře měli výrazně vyšší 

šanci dožít se osvobození, nebyli vystaveni takovému stupni každodenního násilí 

jako ti v Březince, nekonaly se tam pravidelné selekce a i v dalších ohledech byly 

podmínky v Osvětimi o mnoho lepší než ve vyhlazovací části. Pro vězně 

kmenového tábora tak nepřipadalo v úvahu pokoušet se o ozbrojené povstání, když 

na rozdíl od svých protějšků o několik kilometrů dál nestáli smrti tváří/tvář. Za 

dobu existence táborového komplexu v Osvětimi se uskutečnil jediný a neúspěšný 

pokus postavit se nacistické zvůli silou. Zoufalý pokus podniklo obávané 

Sonderkommando303 na podzim roku 1944, jehož členové dobře věděli, že jejich 

likvidace jako korunních svědků masového vraždění je jen otázkou času.304 

Zásluhou osvětimského odboje, jehož součást tvořily i slovenské vězeňkyně 

na táborových postech, měla Štefania Lorándová i se svojí sestrou možnost 

uniknout ze smrtícího sevření vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Sestavování 

transportů do pobočných či jiných koncentračních táborů měly na starosti i Židovky 

ze Slovenska.305^Nevyhodil transportě z pekla Březinky měla jen jedn^ neísezpečf:' 

nebylo známo, kam jsou vypravovány. Většina alternativ se sice z dnešního pohledu 

jeví daleko lepší než Březinka, ale existovaly i transporty do pobočných táborů 

určených na práci v dolech, kde většina vězňů nalezla smrt vysílením v temných a 
r v r 306 V • 

zaprášených šachtách. Stefania a Magdalena Lorándové měly štěstí, když byly 

obě společně „zorganizovány" do transportu, jehož konečnou destinací se mělo stát 

malé městečko v Podkrkonoší. 

303 Vězeňské komando určené na nejhorší práci v táboře - obstarávat plynulý chod plynových 
komor, kremačních pecí a jam nebo zpracovávat využitelné zbytky tělesných ostatků zavražděných. 
304 LANGBEIN, Hermann. The Auschwitz Underground. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, 
Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 485-502. 
305 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
306 KRAKOWSKI, Shmuel. The Satellite Camps. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. 
Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 54. 
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9. Z pekla do louže - Bernartice 

Naloženy jako dobytek byly v červnu 1944j07 Štefanie Lorándová i její sestra 

Magdalena transportovány z Březinky.308 Dozorkyně, které je v Osvětimi pomohly 

zařadit do pracovního transportu, mohly zaručit, že není určen k likvidaci, ale 

cílovou destinaci neznaly. Pro Štefanii i její sestru, které byť jen chvíli prožily 

peklo vyhlazovacího tábora, transport do neznáma znamenal obrovskou úlevu.309 

Do transportu byly vybrány pouze ženy, především mladší a v dobrém zdravotním 

stavu (krátký pobyt Štefanie a její sestry usnadnil jejich selekci),310 a jak Štefania 

Lorándová vzpomíná, počet osmdesáti vězenkyň v jednom vagónu se jevil ve 

srovnání s jinými transporty jako únosný. Na rozdíl od osvětimského transportu 

zde byla podlaha vystlána slámou a k vykonávání tělesné potřeby měly ženy 
i n 

k dispozici několik věder. 

Během cesty se přihodilo něco zcela neočekávaného.^elmr-zajímavého/ 

Doprovod příslušníků SS se k Židovkám choval s neobvyklou/okázalostí.4~péěí\ 

Transport, jak uvedla, zastavil na nádraží pro vodu, aby se ženy mohly napít, 

a udivené dívky a ženy ke studni vůbec nemusely. Vodu jim ochotně obstaral 

doprovod SS. Tím ovšem překvapení neskončilo. Když se na noc zavřely dveře 

vagónů, Štefania Lorándová si dobře pamatuje, jak si stráž lehla před dveře 

s odůvodněním, aby na dámy ve vagóně netáhlo (!). 

Při cestě, aby řeč nestála, si vymyslela, že bude děvčatům hádat z ruky. Sice 

o chiromantii prý nic nevěděla, ale měla poměrně dobrý talent na odhadování 

charakterů a věděla přibližně, co komu povědět. Věštila jen dobré věci, aby 

307 KRYL, Miroslav. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve Inářských závodech 
Trutnovská za nacistické okupace. Trutnov: Lnářský průmysl, 1981, s. 56. 
Podle Štefanie Lorándové se mohlo jednat i o červenec. Datum však nelze s jistotou určit, protože 
jak sama uvedla, ztratila během několikatýdenního pobytu v Osvětimi pojem o čase, stejně tak jako 
její mladší sestra Magdalena. 
308 Štefania byla zařazena pod číslem 28831 a její sestra Magdalena pod číslem 28832. 
Národní archiv v Praze: fond Okupační a vězeňské spisy II, i. č. 50, kart. 34. 
309 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
310 Podle výzkumu Kryla a Chládkové bylo 80 procent žen ve věku od 14 do 29 let. 
311 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
312 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
313 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
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pomohla dívkám a ženám udržet naději a neztrácet odvahu. Velmi dobře si 

pamatuje, že si toho všiml strážce ^ S S a zeptal se, zda by mu také nemohla hádat 

z ruky: 

Mezitím jsem měla čas ho poznat. Byla to velmi jednoduchá povaha, 

nebylo to těžké. Takže jsem mu říkala takové všeobecnosti: „ Také jste to 

neměl v životě vždycky snadné... ", jak se tak povídá a v tom jsem najednou 

na něj pohlédla a řekla jsem: „ Ví vaše matka, co děláte? " a on říká: „Neví, 

neví." Tak já jsem povídala dál ana konci jsem mu řekla: „Pomyslete 

někdy na svou matku. " A potom jsem slyšela, jak tomu svému druhovi, který 

byl na chvíli pryč, říká: „ Ty, ta ví všecko." Nevěděl, že nevím nic, 

absolutně nic a z té ruky už vůbec nic 3X4 

Když se transport blížil k místu určení, chodil vlakvedoucí, příslušník SS, 

mezi vagony a nadšeně rozhlašoval, že se už blíží k cíli, že budou pracovat 
• ^ 1 S 

v tkalcovnách, což je lepší než nějaké uhelné doly, a že se tam na ně těší. 

Destinace transportu, Poříčí u Trutnova (německy Parschnitz)^leželo v tehdy 

odstoupených Sudetech, dnes je městskou částí Trutnova. V Poříčí založili nacisté 

pobočku koncentračního tábora Gross-Rosen za účelem využití levné pracovní síly 

pro německé firmy a sídlila zde řídící centrála pro dalších sedm detašovaných 
r r o 316 o 

pracovních táborů. Původně byly tyto tábory založeny jako „židovské tábory 

nucených prací" pravděpodobně v létě 1940317 a jejich provoz obstarávaly německé 

podniky.318 Tábory vznikaly na Trutnovsku v průběhu let 1940 a 1941, Židé do nich 

byli násilím zaháněni na práci a mimo ně k nim nacisté zařazovali také Poláky 

a politické nepřátele režimu. Jednotlivé tábory řídil centrální úřad SS v Sosnowci, 

v jehož čele stál zvláštní pověřenec říšského vůdce SS a šéfa německé policie pro 

314 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
315 Tamtéž. 
316 Bohuslavíce, Vrchlabí, Libava, Libeč, Bernartice, Horní Staré Město, Žacléř 
317 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 12 
318 Tamtéž, s. 17. 
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pracovní nasazení cizinců v Horním Slezsku/19 V táborech panovaly tvrdé pracovní 

podmínky a zesláblí či práce neschopní vězňové byli rovnou transportováni do 

koncentračních, respektive vyhlazovacích táborů.320 Většina pracovních táborů na 

Trutnovsku byla pak i s vězni v březnu 1944 převedena pod kmenový tábor Gross-

Rosen a jednotlivé firmy využívající otrocké práce se musely podřídit diktátu SS, 

což mělo za následek zhoršení životních podmínek ve všech táborech, protože SS se 

snažila využít židovské otrocké pracovní síly co nejefektivněji.321 

Ihned po příjezdu se ukázalo, že Štefanie Lorándová, její sestra a ostatní 
slu-me 

měly relativně štěstí. V Poříčí byly přijaty podle jejích vzpomínek důstojně. I když 

všechny ženy ihned vzaly rovnou do karantény, protože mnoho z nich trpělo 

horečkami, průjmem či zácpou a všechny byly cestou a především předchozím 

pobytem v Osvětimi velmi zesláblé a vyhladovělé, čehož si všimly i polské 

vězeňkyně procházející přes jejich sál na ošetřovnu, když viděly, jak po nich 

dojídají dokonce i slupky od brambor.322 Ženy a dívky byly izolovány ve dvou 

velkých půdních prostorách továrny,323 kde musely počkat tři týdny. Protože 

v Poříčí existoval sklad obnošeného šatstva (pravděpodobně z pozůstalosti 

deportovaných), dostaly ženy a dívky nové oblečení, které si mohly na místě upravit 

na příslušnou velikost.324 Kontakt s karanténou udržoval jedině poddůstojník SS,325 

který měl na starosti jejich rozdělení do dalších táborů po skončení izolace, a když 
\ s c , / 

přinesl šicí potřeby na úpravu oděvů, sháněl\pó někom, kdo umí německy a psát na 

stroji. Stefania Lorándová oba požadavky splňovala. Jako prostředník mezi ním a 

ostatními pracovala v oddělené kanceláři326 a on se nejen kn í choval velmi 

důstojně. Všem vězeňkyním vykal a před příchodem do její kanceláře prý zdvořile 

klepal. Také jí vyprávěl, že se stal válečným zajatcem za první světové války 

319 Der Sonderbeauftragte des Reichsführers SS und Chef der Deutschen Polizei fur fremd völkischen 
Arbeitseinsatz in Oberschieisen. 
320 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 13. 
321 Tamtéž, s. 38. 
322 Tamtéž, s. 56. 
323 DOPT, Í. Č. 1875. 
324 DOPT, i. Č. 1879. 
325 Unterscharführer. 
326 Kancelář se nacházela také v karanténní oblasti. 
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v Anglii a k vězňům projevoval sympatie.327 Nevíme, zda vůbec tušil, do jaké míry 

se lišily podmínky v anglickém a nacistickém zajetí. Když se nachýlily tři týdny 

karantény ke konci, dostala Štefania Lorándová za úkol rozdělit celý transport do 

dalších táborů spadajících pq^poříčské vedení, přesně podle jejich volné kapacity. 

Poddůstojník jí předložil stanovené počty, ale konkrétní rozdělení si mohly 

vězenkyně rozvrhnout samy. Nechala tedy ostatní děvčata, aby se přihlásily rodiny, 

příbuzní či kamarádi dohromady, a sama pak údajně sestavila seznamy tak, aby 

vzniklé skupiny zbytečně netrhala.328 Ženy podle její rady nesměly tvořit skupiny 
' r 329 

větší než tři nebo čtyři osoby, protože by to značně komplikovalo zařazování. 

Štefania si vzpomíná, že na doporučení výše zmíněného poddůstojníka pak sebe 
i i a t i svoji sestru zapsala, do tábora v Bernarticích, který podle jeho slov vedla velmi 

N ft'j? 0 ky 3 3 r 

slušná vrchní vedóucL 

Výhradně ženský dozorčí personál byl v podkrkonošských táborech 

ustanoven vedením SS. Tuto službu vykonávaly převážně starší německé dělnice 

z továren u jednotlivých táborů. Vybrané ženy byly proškoleny a staly se 

příslušnicemi nebo čekatelkami SS. Vrchní dozorkyně v bernartickém táboře se 

jmenovala Marie Mtihlová jíter^ byla i podle poválečných výpovědí falších 

vězněných hodnocena ve své funkci pozitivně.333 

Obec Bernartice leží od Poříčí ve vzdálenosti deseti kilometrů a je propojená 

silnicí klikatící se přes vrcholky krkonošského podhůří, lemovanou z obou stran 

pěchotními sruby československého opevnění. Štefania Lorándová vzpomíná, že se 

svojí sestrou a dalšími vězenkyněmi, které přidělila do Bernartic, šly do tábora touto 

cestou pěšky, pod dozorem SS.334 Německá tkalcovna a výrobna plynových masek 

stála na severním konci obce při silnici směrem do polského Královce a patřila 

327 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006. 
328 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
329 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 10. 11. 2006 
330 NA: OVS II, i. č. 50, kart. 34. 
331 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
332 Archiv bezpečnostních složek: fond vládní komise pro stíhání válečných zločinců, sign. 309-1-1, 
s. 117, s. 113. 
333 MÁLEK, Vlastimil. Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti. Ozvěny Vraních hor. 
Zpravodaj Bernartic. 2005, 74, s. 6. 
334 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 

104 



firmě Johann Etrich sídlící v Trutnově - dnes v jejím prostoru sídlí podnik Juta.333 

Původní židovský majitel továrny, pan Estěrachert, uprchl před okupací do 

zahraničí.336 Vedle továrny stál dřevěný komplex tábora, který ze západní strany 

navazoval na halu firmy Berko zpracovávající ryby.337 Příchozí vězenkyně byly 

ubytované ve čtyřech nově zbudovaných domcích, jejichž kapacita byla přibližně 
O T O 

300 až 350 osob. Uvnitř velkých místností stály palandy, na nichž bylo 

připravené prostěradlo i pokrývka a Štefania s její sestrou spaly vedle sebe.339 Areál 

z východní strany sousedil s ubikacemi nucené nasazených dělníků z Belgie, 

Holandska a ^eť^.340 Kromě nich v Etrichově továrně pracovali i sovětští váleční ^ 

zajatci, ale také němečtí dělníci a dělnice za pravidelný plat.341 

Štefania Lorándová patřila svým vzrůstem k nejvyšším ženám v transportu. 

Jejím úkolem bylo proto obsluhovat takzvanou „šlichtovačku",342 stroj určený 

k nanášení lepivých a ochranných prostředků na osnovní niti, které potom další 

dělnice či vězenkyně zpracovávaly na tkacích strojích. Nejdříve sama prošla 

zaučením od německých dělnic a pak celý stroj ovládala na vlastní odpovědnost.343 

Pracovní týden měl šest dní, neděle byla volná. Denní směna trvala deset a 

půl hodiny, jen v sobotu byla snížená na sedm hodin. Při práci i mimo ni byl 

zakázán jakýkoli kontakt s nucené nasazenými, ale především se sovětskými 

válečnými zajatci, kteří pracovali i bydleli zcela odděleně. Přesto s nimi vězenkyně 

prý navazovaly ilegální styky, především korespondenčně. Štefania Lorándová se 

seznámila s některými českými dělníky a pravidelně si vzájemně dopisovali. Jeden 

z nich - Jaroslav Vašata, j í údajně podstrkoval chleba do pracovní krabičky, 

především brzy ráno, aby ho při tom nemohl nikdo přistihnout.344 Podmínky v práci 

byly snesitelné, fyzické týrání a bití Štefania přímo nezažila, i když některé 

335 MÁLEK. Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti, s. 7. 
336 ABS: VKSVZ, sign. 309-1-1, s. 117. 
337 HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Tábory utrpení a smrti. Praha: Svoboda, 1969, s. 246. 
338 NA: OVS II, kart. 171. 
33" DOPT, i. č. 1879. 
340 HLUŠIČKOVÁ. Táboiy utrpení a smrti, s. 276. 
341 MÁLEK. Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti, s. 7. 
342 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 62. 
343 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26.3 2007. 
344 DOPT, i. č. 1879. 
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dozorkyně byly velmi zlé. Jisté nebezpečí představovaly také německé dělnice, 

které využily každé příležitosti k ponižování, a pokud postřehly něco ilegálního, 

ihned vězeňkyně udávaly. Často před hladovými Židovkami rozbalovaly svoje 

obědy a pak si nechaly za kousek jídla „zaplatit" prací, kterou měly vykonávat 

samy. Některé dělnice a dělníci přece jen lidské sympatie k uvězněným projevovali 

a občas pokradmu přinesli kus oblečení, chleba, noviny, nebo zápalky.345 

Vybavení většiny táborových baráků sestávalo kromě patrových pryčen, kde 

vězeňkyně přespávaly, také z kotle na ohřev vody a topení. Hygienické podmínky 

se daly docela dobře snášet, především po zkušenosti z Osvětimi. Výhodu 

bernartického tábora, na rozdíl od ostatních zapojených do poříčského systému, 

představovala možnost každý večer ohřát teplou vodu. Ihned po příchodu z práce se 

zatápělo a první nárok na dávku teplé vody měla vždy ta, která vlastnila zápalky. 

Štefania Lorándová obdržela jednou krabičku od českého dělníka, Jaroslava 

Černého, ale darovala je podle svých slov kamarádce Editě. Jaroslav Černý prý také 

sehnal pro její sestru krabičku cigaret, ale zesláblá Magda je už ani nemohla 

vykouřit.346 

Lékařky vybrané z řad vězeňkyň docházely do tábora pravidelně 

a ordinovaly přímo na místě, ale jejich možnosti díky nedostatku léků byly velmi 

omezené. Vězenkyně do práce běžně chodily nemocné a ani zranění neznamenalo 

uznání pracovní neschopnosti. Z výpovědi bývalé dozorkyně víme, že nemocné 

ženy v práci často omdlévaly, což ale nebylo v žádném případě důvodem 

k hlubšímu lékařskému vyšetření nebo přerušení práce.347 Sama Štefania podle 

vlastních slov prostonala pouze dvě chřipky, které raději nehlásila a cítila se po 

dobu věznění vzhledem k okolnostem zdatně a schopně.348 

V táboře sídlila také zubní lékařka, která kromě Bernartic docházela i do 

jiných táborů. Mezi vězenkyněmi ji přezdívaly „vrtačka", protože pro ošetření zubů 

mohla používat jediné náčiní: vrtačku a kleště. Sama lékařka vzpomíná na své 

zákroky velmi bolestně: 

345 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen s 65 
346 DOPT, i. č. 1879. 
347 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen s 69 
348 DOPT, i. č. 1879. 
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Vždycky mě odvezli tam, kde byly nějaké holky a bolely je zuby. 

Mohla jsem jenom tahat nebo vrtat. Bylo to hrozné, neměla jsem žádnou 

injekci, nic. Takové mladé holky to byly a tak se bály. Já jsem plakala, když 

jsem jim tahala zub, ale ony neplakaly. Říkaly, že jsem jejich anděl strážný 

"Schutzengel". Udělala jsem to rychle, že to pro ně nebylo tak strašné, jen 

já jsem brečela.349 

Vězenkyně s opravdu vážným onemocněním byly převáženy do Poříčí. 

V centrálním táboře totiž byla zřízena firmou Etrich „ústřední nemocnice". Její 

chod zajišťovalo několik lékařek z řad uvězněných žen. Vybavení špitálu však 
• ^ SO • 

nepostačovalo ani k základním lékařským zákrokům, což dokládá následující 

událost. Po nehodě několika vagónů na trati do Poříčí byly vážně zraněny některé 

vězeňkyně a jedné z nich musela být na ošetřovně amputována noha pomocí sekery 

a kuchyňského nože, protože žádné jiné nástroje k dispozici nebyly.331 Opravdu 

zesláblým a neschopným práce hrozilo velké nebezpečí, že budou transportovánj^do 

jiného, s velkou pravděpodobností vyhlazovacího tábora. Proto se vězenkyně 

„revíru" bály a viděly v ošetřovně přestupní stanici na smrt.352 Dodnes zůstal 

v paměti Štefanie krutý příběh její těhotné kamarádky Milady.333 Jak dítě i viditelné 

příznaky těhotenství rostly, přibýval i strach. Oprávněně. Milada byla 

transportována jako práceneschopná do Osvětimi, kde porodila. Spoluvězeňkyně 

dítě ihned usmrtily injekcí, a tím ji zachránilfod jisté smrti.354 Milada přežila 

holocaust a příroda se j í po válce prý odvděčila dvojčaty. 

Strava v táboře se vařila velmi jednotvárná a málo vydatná. Snídaně se 

skládala z kávy nebo řepného vývaru, přídělu chleba a margarínu, i když někdy byl 

chléb fasován i na týden dopředu v počtu jednoho bochníku na osobu. Porce ovšem 

s blížícím se koncem války rychle klesala a týdenní příděl chleba se zmenšil z 2,5 

349 ŽMP: VPŠ, i. č. 178. 
350 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 67. 
351 DOPT, i. č. 1876. 
3 5 : DOPT, i. č. 1872. 
353 Příjmení si Štefania Lorándová nepamatuje. 
354 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 3. 4. 2008; STRZELECKA. Women, s. 405. 
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kg na 1,5 kg. Obědy se vařily ve společné závodní kuchyni a nejčastěji se 

připravovaly zeleninové nebo moučné polévky, zřídka se pak podávala hustší jídla 

známá jako „Eintopf' a večeře bývala povětšinou připravená z brambor a omáček. 

Židovské vězeňkyně dostávaly vždy menší porce než ostatní a k doplnění základní 

energie spotřebované celodenní prací to rozhodně nestačilo. Ženy a dívky proto 

často bojovaly proti hladu nedovoleným způsobem - v některých táborech 

krádežemi na místních skládkách brambor a řepy. V Bernarticích si některá 

šťastnější děvčata mohla přilepšit pronášením potravin z kuchyně.355 

Každodenní život v Bernarticích byl pro Štefanii Lorándovou velmi 

monotónní. Den co den ráno nastoupila do práce, obsluhovala šlichtovací stroj 

a večer se pak vrátila do tábora, kde zbyl čas jen na večeři a základní hygienu. 

Výjimky tvořily neděle, kdy se nechodilo do práce a vězenkyně měly volno.356 

Ranní povinný úklid byl poslední nucenou činností ve sváteční den. Naštěstí se po 

táboře našlo několik německých knih, k radosti Štefanie Lorándové dokonce 

několik Schillerových dramat, a protože vrchní dozorkyně Miihlová čtení 

tolerovala, snažila se veškerý volný čas číst, někdy dokonce stála s knihou i ve 

frontě na jídlo. Pamatuje si, že její zájem o kulturu neušel pozornosti jedné 

z nejhorších dozorkyň, Milchem Gróbichové, která jí chtěla knihu sebrat s tím, že 

tomu stejně nemůže rozumět. Štefania jí odpověděla, že umí německy, načež 

dozorkyně prý odpověděla, že mluvit snad, ale číst určitě ne. Naštěstí se objevila 

vedoucí tábora a zastavila Grobichovou, než jí knihu zabavila.337 

Kromě ní si sečtělosti Štefanie všimly i ostatní spoluvězeňkyně. Jeden čas 

proti její „šlichtovačce" pracovala mladá, údajně krásná Polka, která se do tábora 

dostala na počátku války ještě jako dítě a velmi lačněla po vzdělání. Navíc 

obsluhovala poměrně jednoduchý stroj, a tak se při práci dost nudila. Zeptala se 

proto Štefanie, co dělá ona, když se nudí, a tak jí prozradila, že si vypravuje. Na její 

žádost začala tedy vypravovat různé příběhy z literatury, které jí zrovna napadaly, 

a mladá Polka prý byla tak dychtivá, že začala obsluhovat i její stroj, aby mohlo 

355 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 59. 
356Tamtéž, s. 73-74. 
357 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
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povídání pokračovat. Štefania si velmi dobře pamatuje, jak jednou večer zašla do 

polského baráku a k jejímu údivu se z její pozorné posluchačky stala vypravěčka 

pro celé osazenstvo. Když vešla dovnitř, Polka stydlivě zmlkla a Štefanie ji 

pobízela, aby pokračovala. Odmítla a navrhla ji, aby vypravovala ona, když už je 

tady. Z jednoho večera se tak časem stala pravidelná nedělní představení.358 Dívky 

v táboře se na ně opravdu těšily a přikládaly jim skoro stejnou důležitost jako jídlu. 

Nejčastěji prý Štefania začleňovala do programu divadelní hry nebo povídky, takže 

děvčata dychtivě naslouchala Ibsenově Noře, Čapkovým dramatům či Wellsovým 

tajuplným příběhům.359 Štefania Lorándová brzy poznala, jak jsou její literární 

představení pro dívky důležitá. Polovinu týdne se prý bavily o tom, co slyšely, 

a druhou polovinu o tom, co uslyší. Nebyl to jediný závan kultury v bernartickém 

táboře. Maďarské vězenkyně totiž úspěšně vydaly ručně psaný časopis. Mezi ty, 

které přispěly k dílu, byla samozřejmě i Štefania. K zajímavým zážitkům, obsahům 

známých děl a drobným ilustracím přidala za sebe maďarský překlad Wolkerových 

básní360 (které si dodnes pamatuje zpaměti), aby jim přiblížila také něco z české 

literatury.361 Váženost Štefanie Lorándové v Bernarticích rychle stoupala. Judith 

Hermanová, nuceně nasazená dělnice ve stejné továrně, jí po válce ve své výpovědi 

označila dokonce za ideovou vůdkyni tábora.362 

Vězně v táboře hlídaly dozorkyně, které od sebe chováním velmi lišily. 

Ktěm slušným kromě Muhlové, vedoucí tábora, patřila podle pamětí Štefanie 

Lorándové i mladá holka ze Slezska, Truda Menclová,363 přezdívaná „Malá Truda". 

Nejdříve pracovala jako dělnice, ale později ji pan ředitel Šlechta přesvědčil, ať jde 

dělat dozorkyni. Podle Štefanie se chtěl pan Šlechta přímo v táboře spolehnout na 

osobu, o které věděl, že se k vězenkyním bude dobře chovat. Údajně jim vše 

dovolovala a zdůrazňovala, aby se v případě problémů odkazovaly na ní. K těm 

358 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 74. 
359 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
360 Tamtéž, s. 74. 
361 Proč si paní Lorándová pamatovala Jiřího Wolkera, nám může objasnit sociální kontext prostředí, 
ve kterém vyrůstala. 
362 ABS: VKSVZ, sign. 309-1-1, s. 117. 
363 Tamtéž. 

109 



horším dozorkyním patřily Marie Kirschová a Emilie a Marta Frěibrichová,364 ale 

jako nejhorší si pamatuje Štefania Lorándová lesbičku Scholzovou. Všímala si, jak 

si vybírá hezká děvčata, aby je sekýrovala nebo pronásledovala neustálými pohledy. 

Některé vězeňkyně, mezi něž patřila i její sestra Magda, sledovala při práci prý celé 

hodiny.363 V táboře se mimo to běžně konaly několikahodinové apely a v mrazivém 

počasí se některé dozorkyně bavily tím, jak vězenkyně mrznou a padají únavou. 

Podle poválečného vyprávění Judith Hermanové jednou dozorkyně Štefanii 

Lorándovou surově zbily, a protože si myslely, že již nežije, hodili jí do jámy, která 

sloužila jako společný hrob.367 Sama Štefania si na takový zážitek nepamatuje a 

vzhledem k tomu, že v táboře tak hrubé násilí dozorkyně nikdy nepraktikovaly, není 

pravděpodobné, že se v tomto táboře něco takového stalo. 

S blížící se zimou začaly mít ženy v táboře strach, že nedostatečné oblečení 

způsobí v nehostinném krkonošském podhůří vážné zdravotní problémy. Ukázalo 

se, že určité řešení skýtá odpadní materiál z tkalcovny. Ředitel podniku, pan 

Šlechta368 dovolil vězeňkyním, aby si pletly z odpadu oblečení. Ale protože kromě 

zbytků šlo potajmu pronést do tábora i kvalitní vlákna, většinou se pletlo hlavně 

z nich. Za odpad se „lup" vydával jen před všudypřítomným zrakem dozorkyň. 

Manuální zručností sice Štefania Lorándová příliš neoplývala, a sama nic plést 

nesvedla, ovšem jako autorka nedělních představení měla mnoho příznivkyň, které 

jí oblečení rády vyrobily, a mohly se tak za její duchovní péči odvděčit 

materiálně.369 Jeden místní český dělník údajně sehnal Štefanii barvy na oděv, takže 

si mohla dary spoluvězeňkyň i obarvit.370 

Pan Šlechta, ředitel podniku, zprostředkoval Štefanii a Magdě Lorándovým 

kontakt sjejich matkou. Margitou Steinovou, která byla až do potlačení 

slovenského národního povstání chráněná sňatkem s Tiborem Steinem. Ten jako 

364 Emilia Frěibrichová se po válce doznala k bití karabáčem, fackování a bezdůvodnému týrání. 
365 DOPT, i. č. 1879. 
366 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
367 ABS: VKSVZ, sign. 309-1-1, s. 117. 
368 německy von Schlechter 
ABS: VKSVZ, sign. 309-1-1, s. 113. 
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inženýr získal sice hospodářskou výjimku, ale po potlačení povstání byli oba dva i 

s Margitinou matkou deportováni do Osvětimi. Babičku nechali nacisté ihned po 

příjezdu transportu vzhledem k jejímu věku zavraždit. Když se Margita dopisem 

z Osvětimi dozvěděla, že jsou její dcery v pohraničí na práci, podařilo se j í přihlásit 

se do pracovního transportu stejným směrem. Měla menší štěstí než Magdalena se 

Štefanií, protože ji přidělili do Horního Starého Města, kde přísná vedoucí tábora 

vězenkyně údajně týrala tak, že je nechala přivázat za koně a usmýkat k smrti. 

Když Magdalena zjistila, že její matku přidělili do Horního Starého Města, 

troufla si prý jít za panem Šlechtou, zda by si ji nemohl vyžádat do Bernartic. 

Údajně to možné nebylo, protože muniční továrna, kde matka pracovala, 

zaměstnávala otrocké pracovní síly přednostně.372 Pan Šlechta to ale vyřešil tak, že 

dvakrát vybavil do Horního Starého Města balík, aby se obě sestry mohly se svojí 

matkou setkat. Samozřejmě šli s doprovodem SS a pěšky, jen jednou, jak si Štefania 

Lorándová vzpomíná, se vracely vlakem. Balík skutečně fungoval jen jako zástěrka, 

protože když na jedné cestě promokl, ukázalo se, že obsahoval jen samé nepotřebné 

věci. Dcerám pak dovolila jedna z méně přísných dozorkyně hovořit s matkou 

několik hodin, než se vydaly na zpáteční cestu.373 

Fronta se v zimě roku 1945 začala blížit i k českému území a stejně tak jako 

jinde, museli i vězni a vězeňkyně z Bernartic opustit tkalcovnu a vyrazit na kopání 

zákopů. Obzvláště pro nemocné a zesláblé ženy byla práce v mrazu a sněhu životu 

nebezpečná. Tehdy se podle Štefanie potvrdilo, že hlavní mistr z tkalcovny byl 

slušný člověk. Pan Kuhnel byl Němec, za manželku si vzal Češku, a protože měl 

možnost vyreklamovat, která z dívek zůstane v továrně na nezbytné práce, každé 

ráno přišel a přímo se Štefanií Lorándovou konzultoval, která z nich už není 

schopná kopat mimo továrnu, a tu si pak nechal zavolat do provozu.374 Sama 

Štefania si podle vlastních slov dobrovolně brala na práci těžší nástroje, aby 

odlehčila slabším či nemocným dívkám.375 

371 ŽMP: VPŠ, i. č. 852. 
372 Tamtéž. 
373 DOPT, i. č. 1879. 
374 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
375 DOPT, i. č. 1879. 
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Kromě nepříjemných a zdraví nebezpečných opevňovacích prací se v únoru 

1945 v táboře objevila ještě jedna novinka: příslušníci SS z Ukrajiny. Jejich chování 

a krutá svévole byly mnohem horší než u ženských dozorkyň. Jeden z nich, 

pohledný mládenec, prý štval na mladé ženy a dívky svého psa a pak se bavil tím, 

jak utíkají před zvířetem, které je nakonec stejně dohonilo a pokousalo. I Štefania 

Lorándová se dostala jednou do podobné situace: 

To bylo právě při kopání zákopů, když jsem nesla čagan přes 

rameno a šla na jiné pracoviště a proti mně šel ten nejhorší tesák se psem. 

Řekla jsem si: „ Tak a nepohneš se, jak sis umínila. " A on samozřejmě, když 

mě viděl samotnou, tak jsem věděla, že on to udělá. On měl takový zvláštní 

zvuk na toho psa, udělal to, zůstala jsem klidně stát a ten pes nic neudělal. 

Dnes si to vysvětluji zaprvé tím, že pes byl zvyklý honit běžící oběť, to je to 

nejjednodušší, zadruhé tím, že pes cítí strach, cítí pot ze strachu. Já jsem 

žádný pot ze strachu nevylučovala, byla jsem odhodlaná. A zatřetí, já jsem 

se psy zadobře. Esesák, když viděl, že nepochodil, tak honem se psem 

odešel, aby to ostatní neviděli,376 

Jídla i uhlí bylo ke konci zimy stále méně, atak každý vězeň s nadějí 

očekával konec války. Jediné informace o frontě blížící se k Čechám přinášeli 

do Bernartic sovětští váleční zajatci. Štefania si pamatuje, že sice od českých 

dělníků občas dostávaly noviny jako obal na chléb, ale informace samozřejmě 

musely být poplatné propagandě. Naproti tomu sovětští zajatci měli informace 

z první ruky. Pracovali sice v jiných halách než židovské dívky a kontakt s nimi byl 

přísně zakázán, ale s některými z nich se Štefania potkávala na dvoře továrny. 

Stávalo se, že některý prošel kolem a na půl úst řekl: „Varšava" a hned se důležitá 

informace roznesla po celém táboře.377 

Některé maďarské dívky držely Štefanii v takové vážnosti, že se j í prý ptaly, 

kdy už bude konec války. Na základě skromných informací v únoru 1945 údajně 

376 ŽMP: VPŠ, i. č. 242. 
377 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
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odpověděla, že to vidí na květen, a potom si všimla, jak si Maďarky radostně 

pohvizdovaly po táboře, a když se jich spoluvězeňkyně zeptala, proč jsou najednou 

tak veselé, zaslechla, že odpověděly: „No, je únor a v květnu je konec! Stefi to 

říkala."378 

378 DOPT, i. č. 1879; KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen..., s. 53. 
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10. Osvobození a další osudy 

V květnu roku 1945 válka skutečně skončila a Štefania Lorándová i se svojí sestrou 

se dočkaly osvobození. Šanci na rozdíl od židovských vězňů v jiných táborech měly 

velkou. Úmrtnost byla v Bernarticích poměrně malá. Za celou dobu můžeme doložit 

podle zdrojů dvě až čtyři úmrtí,379 a to především mezi polskými vězenkyněmi, 

které pracovaly v táboře nejdelší dobu. Za tímto nízkým číslem však musíme vidět 

nejen poměrně snesitelné životní podmínky, ale i skutečnost, že vyčerpané a 

zesláblé ženy nezemřely přímo v Bernarticích, ale byly většinou transportovány do 

vyhlazovacích táborů. Nedostatek pramenů přesnější počet úmrtí určit neumožňuje, 

a skutečný počet obětí může být samozřejmě o něco vyšší. 

Není mnoho vězňů koncentračních táborů, kteří by nevzpomínali na chvíli 

osvobození jako na jeden z nejhezčích zážitků svého života, a ani Štefania 

Lorándová není výjimkou. Konec války byl u všech vězeňkyň spojen s obrovským 

očekáváním, a když konečně vytoužený okamžik přišel, nadšení a radost byly 

nezměrné: 

Já jsem byla zrovna v partě, která byla odvolána na kopání zákopů 

proti ruským tankům, a když jsem viděla ty naše zákopy a ty tanky, tak jsem 

říkala: „ To je pro kočku, ne pro tyhle tanky. " Pak přišel najednou rozkaz, 

že se máme vrátit do tábora. A jen jsme dorazili na fabrický dvůr, tak Jarka 

Černý na mě halasně volal přede všemi: „Štefí, už je to tady! Podívej se na 

to!" - a naproti byl československý prapor. Já vám řeknu, že na to do smrti 

nezapomenu. To byl tak fantastický pocit, že se to nedá vylíčit. To byl 

nejkrásnější okamžik v mém životě m 

Velké oslavy se ale nekonaly, protože většina uvězněných byla velmi 

vyčerpána. Důstojník československé armády, který spravoval tábor a přilehlé 

továrny, údajně umožnil všem vězeňkyním, že mohou několik týdnů zůstat 

379 KRYL. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen s. 53. 
380 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
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ubytované v prostorách továrny, protože silnice byly zatarasené uprchlíky a 

vojenskou technikou. Nabídl jim také, že místní kuchařky pro ně budou vařit ze 

společných zásob dál pro všechny. Ihned po osvobození prý Magda Lorándová 

vyrazila na kole do tábora v Horním Starém Městě za jejich matkou, ale vrátila se s 

nepořízenou, protože matka obou sester byla již na cestě do Bernartic. Když se 

všechny šťastně shledaly, začaly uvažovat, jakým způsobem se dostanou zpátky na 

Slovensko.381 

Maďarské spoluvězeňkyně údajně žádaly Štefanii Lorándovou, aby je 

doprovodila na Slovensko, protože si myslely, že se tam mluví maďarsky, což jim 

Štefania marně vyvracela. Z Bernartic tak vyrazily až po několika týdnech ve větší 

skupině pěšky přes Moravu do své vlasti. Během cesty jim vydatně pomohly 

některé moravské obecní úřady, když daly k dispozici dvoukolky a jiné vozy, aby 

jim ulehčily cestu. Brzy se tak všechny tři i celá skupina bývalých vězenkyň ocitly 

na slovenských hranicích. 

Válka se ale na všech velmi podepsala. I zdraví a psychický stav Štefanie 

Lorándové, která všem připadala jako velmi silná žena, byly definitivně podlomeny. 

Nehledě na vyčerpávající pobyt ve věznici a koncentračních táborech, musíme 

připočíst surové výslechy maďarské policie, o kterých dodnes Štefania odmítá 

mluvit, ale které zanechaly trvalé následky nejen v podobě vyražených zubů.382 

Kromě toho po válce trpěla silnou nespavostí,383 a jednou se dokonce pokusila 

neúspěšně spáchat sebevraždu. 

Po návratu na Slovensku se Štefania Lorándová zastavila nejdříve na 

několik dní v Žilině, ale pak odjela do Bratislavy, za svými přáteli z komunistické 

strany, známými z Budapešti, aby, jak sama napsala, mohla věnovat veškerou 

energii pro práci ve straně. Na doporučení Julo Horvátha,384 člena Komunistické 

strany Slovenska, odjela do Prahy pracovat na úřad vlády k Viliamu Širokému, 

381 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 26. 3. 2007. 
382 ABS: fond H, sign. 752, s. 24. 
S brutálními metodami maďarské policie se setkal i Ctibor Rybář, avšak ve své vzpomínkové knize 
tvrdí, že se k falešnému jménu doznal po prvních úderech. Bez spolupráce se Štefanii Lorándovou je 
však nemožné zjistit, jak tvrdé výslechy, za jakým účelem a především kdy a kde musela podstoupit. 
383 ABS: vyšetřovací spisy, V-14173. 
384 NA: SROA, sign. 550-93-8/89-93, k. 93. 
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tehdejšímu náměstkovi předsedy vlády. Chvíli bydlela v podnájmu u svého přítele 

z Hašomer Hacair, Adolfa Burgera, v Kouřimské ulici č. 9 j85 a později ve stejném 

domě získala malý podkrovní byt, ve kterém bydlí dodnes. Stala se členkou místní 

organizace KSČ, i když příliš aktivní nebyla především díky velkému pracovnímu 

zatížení na předsednictvu vlády. Dlouho zde nesetrvala a v říjnu 1946 nastoupila na 

ministerstvo vnitra, kde byla později převedena do Sboru národní bezpečnosti. 

Poslední její cesta vedla v březnu roku 1951 na ministerstvo zahraničí, odkud 

odešla v červnu 1952 těsně předtím, než by jako bývalá sionistka dostala výpověď. 

Svůj osud po válce zcela svěřila do rukou komunistické ideologie, které 

přesvědčeně a oddaně sloužila. Věřila, že myšlenky socialismu lze uvést v praxi a 

doufala že „výstřelky", které režim začal páchat, jsou jen dočasným zlem v cestě za 

vyšším cílem. Nakonec se však i sionisté jako Štefania Lorándová stali jedním 

z terčů komunistické zvůle, což zásadně změnilo její názor na komunistický režim. 

Zbytek života strávila jako překladatelka a tlumočnice. Dnes prožívá na 

Vinohradech již devadesátý rok svého života a stále překypuje obdivuhodnou 

energií, kterou bychom hledali u člověka s takovým životním příběhem jen stěží. 

Štefania Lorándová se vdala jen jednou v roce 1949, ale bezdětné 

manželství s akademickým malířem Antonínem Hévrem vydrželo jen několik let, a 

jak sama dnes říká, je ráda, že na tento svět žádné děti nepřivedla. Z jejích 

příbuzných nakonec v Československu nikdo nezůstal, všichni v několika etapách 

emigrovali do Izraele. 

Jaké byly další osudy jejích známých a přátel z období války? Štefania 

Lorándová, její sestra a matka sice unikly před skoro jistou smrtí z Osvětimi do 

koncentračního tábora na Trutnovsku, ale nevlastní otec Štefanie a manžel Margity 

Steinové (Lorándové) takové štěstí neměl a osvětimské peklo musel protrpět až do 

osvobození. 

Adolf Burger, člen Hašomer Hacair, který Štefanii Lorándovou prý před 

válkou velmi miloval,386 se dožil osvobození v padělatelské dílně v koncentračním 

táboře v Sachsenhausenu, kde se jemu a dalším podařilo pozdržet o několik týdnů 

385 Národní archiv v Praze: fond Policejní ředitelství - evidenční odbor, kart. Lorándová Štefania. 
386 LORÁNDOVÁ, Štefania. Praha: 30. 9. 2008. 
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masový výtisk falešných dolarů pro německé válečné účely.387 Po válce se stal 

členem KSČ a usadil se v Praze, kde chvíli bydlel se Štefanií Lorándovou 

v podnájmu a léta pak shromažďoval materiály o koncentračních táborech a 

nacistických zločinech po celé Evropě. Dnes jsou uloženy v jeho osobním archivu. 

Adolf Burger stále žije v Praze. 

Ctibor Rybář, přítel Štefanie z Hašomer Hacair, se kterým sdílela podobný 

osud v Budapešti, se sice zachránil před deportacemi z Maďarska v létě 1944, ale 

jen se štěstím přežil řádění ultrapravicové strany Šípových křížů, která se k moci 

dostala těsně před koncem války a v Budapešti zbylé Židy tvrdě pronásledovala. 

Z původních 200 000 Židů, kteří zůstali ušetřeni první vlny deportací, přežila 

krutovládu Ference Szálasiho jen polovina.388 Ctibor Rybář po osvobození 

Budapešti Rudou armádou vstoupil do komunistické strany, což mu nakonec 

vyneslo místo tajemníka konzula v Turecku. To ovšem ztratil ve chvíli, kdy se ze 

sionistů, bývalých obětí nacismu, stali podle direktiv Moskvy nepřátelé státu a 

součást spikleneckého centra. 

Jaakov Roněn „Benito" po obsazení Maďarska Wehrmachtem přešel hranici 

zpět na Slovensko, kde byly deportace prozatím zastaveny, a aktivně se zúčastnil 

Slovenského národního povstání. Po válce působil do poslední chvíle v Hašomer 

Hacair, ale pak emigroval do Izraele, kde před několika lety ve vysokém věku 

zemřel. Užší kontakt se Štefanií již nikdy nenavázal. 

Členové hnutí Hašomer Hacair po skončení války obnovili jeho legální 

činnost i v Československu, podařilo se jim rozšířit řady svých členů a vystěhovat 

jich mnoho do Palestiny a od května 1948 do nového židovského státu - Izraele. 

Hnutí politické změny v únoru podporovalo, ale komunistický režim po změně 

moskevského stanoviska ohledně vztahu k Izraeli hnutí postavil na podzim roku 

1949 mimo zákon a jeho vedoucí členy začala pronásledovat bezpečnostní 
389 v v* 

služba. Většina bývalých členů, kteří během války přešli ke komunistické straně, 

387 BURGER, Adolf. Ďáblova dílna. Praha: Ikar 2007 
388 KONTLER. Dějiny Maďarska, s. 355-356. 
389 Hašomer Hacair, s. 152 - 164. 
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se po válce k hnutí vůbec nehlásila, jako by pro ně neexistovalo, což byl i případ 

Štefanie.390 

' RYBÁR, Ctibor. Praha: 5. 6. 2008. 
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Závěr 

V malém slovenském městě žije mladá, rozmazlená a zlobivá dívka z bohaté 

židovské rodiny. Zemře jí však otec a ona se stane nemilovaným dítětem své vlastní 

matky. Spolu s ní musí opustit místo svého mládí a své kamarády, ale jako 

mávnutím kouzelného proutku se záhy proměňuje v mladou a zapálenou sionistku. 

V mládežnickém hnutí nalezne druhý domov a s nadějí se připravuje ve svém 

kibucu na vystěhování do Palestiny. Historické okolnosti však mladé hrdince 

nepřejí. Z idylického budování sociálního společenství se stává nutnost zachránit 

sebe i ostatní členy hnutí před perzekucemi vlády a obyvatel slovenského státu. 

Maďarsko-slovenská hranice v předvečer deportací a za svitu měsíce staví jejímu 

příběhu úplně nové jeviště, kde pod falešnými jmény mladá Stefania s ostatními 

židovskými emigranty hraje nebezpečnou, v závěru tragickou hru o přežití tisíců 

ilegálních v radikalizujícím se Maďarsku. Opona se však nenadále zatahuje. Udání, 

cizinecká policie a vězení v ulici Markó ukončuje drama předčasně v třetím dějství. 

Příběh jako by se obrátil od těch, kterým pomohla, zpět ke své hlavní aktérce, 

nechává ji trpět na samotce, zoufalou a ponořenou v hlubinách vlastní trýznivé 

mysli. Nyní nezbývá než zachránit sebe sama. Nakonec slepá spravedlnost přeci jen 

vykoná své, Stefania je propuštěna. Vězení, paradoxně bezpečný dům, opouští a 

zanedlouho již v osidlech nacistů vyjíždí v dobytčím vagónu vstříc smrti, temnému 

podsvětí, Osvětimi, tartaru 20. století. 

Ale není to konec příběhu, i když nacistický scénář konečného řešení zde 

končí. Milosrdná mlha zapomnění zakrývá tenkou červenou linii nepředstavitelného 

utrpení, když se z ní náhle vynořuje zpátky před osvětimskou branou. Prapodivný 

transport ze zoufalství do naděje. Znovuzrozená se Štefanie blíží do Poříčí, do 

Sudet, poslední scény válečné tragédie. Jediné podstatné znamená vydržet, dodat si 

odvahu a neztratit naději, pracovat a přežít. I básně Jiřího Wolkera se v takové 

situaci stává nepostradatelným pomocníkem, bojovníkem za mír. A ten se skutečně 

blíží. Příběh končí jako v pohádce. Zlo prohrává a dobro vítězí, nacisté jsou 

poraženi. 
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Válka skončila. Je čas pustit se do nové práce. Budovat mír a socialismus, 

lepší svět bez křivd a utrpení. Komunismus je jedinou nadějí lidstva. Neznámému 

autorovi strhujícího příběhu se však znenadání rozechvívá ruka. Kam se najednou 

poděli všichni ti dobří lidé, bojující spravedlivě proti zlu, trpící za svobodu a životy 

jiných? Kde se skrývá Štefania Lorándová? Hrdinka, která zachránila desítky 

životů, se stává figurkou v absurdním dramatu 20. století. Na scéně se objevuje 

během únorových dní roku 1948. V kanceláři komunisty ovládaného ministerstva 

vnitra odposlouchává mezinárodní telefony. 

Jen stěží se dá věřit, že příběh Štefanie Lorándové není převzatý z nějakého 

válečného bestseleru renomovaného autora. Je obdivuhodné, že do jedné existence 

se vtěsná tolik, co by naplnilo osudů hned několik. Je to strhující román, jehož 

zápletky nevymyslel žádný autor, ale život sám. Život ve víru dvacátého století. 

I přes svou jedinečnost je příběh Štefanie Lorándové svým způsobem velmi 

typický. Alespoň pro mnoho dalších slovenských Židů, kteří se podobně jako ona 

pokusili postavit na odpor událostem, které se na ně bez lítosti valily. Byli nuceni 

reagovat na často náhle a nečekaně se měnící situaci, způsobenou zásadními 

události druhé světové války. Jejím pohledem tak můžeme alespoň vzdáleně 

proniknout i do dalších podobných osudů a podívat se očima mladé ženy, jak 

v kritických podmínkách emigrace a obav ze svého života, jako každý člověk, 

potřebovala uspokojit své základní životní potřeby. Na pozadí válečných hrůz se 

odehrávaly drobné příběhy lásky, přátelství, ale i zrady a nenávisti, které jsou s 

tímto dějinným obdobím nerozlučně spjaty. 

Osudy Štefanie Lorándové po skončení druhé světové války jsou neméně 

zajímavé, ale daleko obtížněji pochopitelné. Pokud mohu poměrně jasně zhodnotit 

její válečné peripetie pozitivně, ve smyslu boje proti zlu, daleko obtížněji se 

k tomuto zhodnocení mohu stavět v poválečné době, plné zklamání, velkých ideálů 

a iluzí. Když jsem při jednom rozhovoru položil Ctiboru Rybářovi otázku, zda byla 

Štefania Lorándová čestná, odpověděl, že z jejich generace není nikdo čestný. 

Člověk snadno sklouzává do černobílého vidění světa, ale vždy je důsledně 

nejen odlišovat nejen odstíny šedé, ale i všechny další barvy. Pevně doufám, že se 

120 



mi očima Štefanie Lorándové podařilo barevnost doby, kterou prožila, zachytit v 

jejich pravých odstínech. 

121 



A yéy V $ % 
Seznam použitě literatury a pramenů 

Prameny: 
.hfd^HyyC 

Archiv bezpečnostních složek: fond personálních spisů. ^ 

^ rch iv bezpečnostních složek: fond vládní komise pro stíhání válečných zločinců^ 

Archiv bezpečnostních složek:(vyšetřovací spisy. 

Archiv ministerstva zahraničních věcí: fond personálních spisů. 

--^Dokumentační oddělení Památníku Terezín, sbírka vzpomínek. 

Národní archiv: fond okupační a vězeňské spisy; > 

^árodní-archiv v Praze]:(fond policejní ředitelství - evidenční odbor^ n> 

Národní archiv v Praze;Obnd sbírka různých osobních archivů. 

Zvukový archiv Českého rozhlasu. DRDA, Adam. Příběhy dvacátého století. -—, 

| Židovské muzeum v Praze: vzpomínky pamětníků Šoa. -— 
Nav'¿j-VvVVs'^!"O- ^ ^ 

BURGER, Adolf. Osobní konzultace. Praha: 27. 10. 2008. 

GUBIC, Otto. Korespondence s autorem. Dopisyze dné$. 10. 2008. Osobní archiv 

autora. 

jbuBIČ, Otto. Korespondence s autorem. Dopis ze dne 4. 9. 2008. Osobní archiv 

autora; 
LORÁNDOVÁ, Štefania. 1943. Strojopis, archiv autora. 

j 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Architekt Bruckner. Strojopis, osobní archiv autora, 

i | LORÁNDOVÁ, 

Štefania. Rukopisné vzpomínky v německém jazyce (bez názvu). 

Strojopis, osobní archiv autora. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 10. 11. 2006. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 10. 4. 2008: , 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 11.4. 2007. LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 15. 6. 2007. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 17. 4. 2008. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 19. 3. 2007. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 24. 4. 2008. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 26. 3. 2007. 

O) 
122 



r f f o 
•XOO r r'U. ULÍC. 

LORÁNDOVÁ, Stefania. Osobní konzultace. Praha: 28. 4. 2007. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 29. 10. 2008. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 3. 4. 2008. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 30. 9. 2008. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 7. 2. 2009. 

LORÁNDOVÁ, Štefania. Osobní konzultace. Praha: 9. 1. 2009. 

RYBÁR, Ctibor. Osobní konzultace. Praha: 5. 6. 2008. 

Literatura (monografie, studie) r :tivity ilegálnej židovskéj Pracovněj skupiny počas holokaustu na Slovensku: 

zbornik príspevkov zo seminář a. Bratislava: Dokumentačně středisko 

holokaustu, 2007. 

AMESBERGEROVÁ, Helga; AUEROVÁ, Katrin; HALBMAYROVÁ, Brigitte. 

Sexualizované násilí: Ženské zkušenosti z nacistických koncentračních 

tábořil Praha: BB/art, 2005. 

AVINERI, Shlomo. Zrození moderního sionismu. Praha: Sefer, 2001. 

BAUER, Yehuda. Rethinking the Holocaust. New Haven: Yale University, 2001. 

BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death 

Camp. Bloomington: Indiana University, 1994. cl> c W k ' i , 
" -z '' 

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé 

světové války. Praha: Magen, 2007. 

BRAHAM, Randolph. Studies on the Holocaust in Hungary. Boulder: Social 

Science Monographs, 1990. 

BRAHAM, Randolph. The Destruction of Hungarian Jewry: a Documentary 

Account. New York: Pro Arte Publishing, 1963. 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York: 

Columbia University Press, 1997. 
C ( I I 

BURGER, Adolf. Ďáblova dílna. Praha: Ikar, 2007. r ^ V / 2 " ( f° ^ ^ y ' ' 

CESARINI, David. Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. 

Oxford: Berg, 1997. 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during the 

Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995. 

123 



, \ V̂  \ ( | o 
. I CAfr o l C c l^ lcu/ 

' ——»—— .— y 

FATRANOVÁ, Gila. Boj o prežitie. Bratislava: SNM - Muzeum židovskej kultury, 

^ 2 0 0 7 , 

FRANKL, Michal; ČAPKOVÁ, Kateřina. Nejisté útočiště: Československo a 

uprchlíci před nacismem 1933-1938. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. , | 

FRIEDLER, Eric. Svědkové z továrny na smrt. Praha: Rybka, 2007. V Z \' t : J ^ 7 ' j ' ' 

GUR, David. Brothers for Resistance and Rescue: the Underground Zionist Youth 

Movement in Hungary during World War II. Jerusalem: Gefen Publishing 

House, 2007. ^ do- t U l k t 

Hašomer Hacair: dějiny hnutia. Bratislava: SNM - Muzeum židovskej kultúry, 

2001. 

HEUMOS, Peter. Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und 

dem Nahen Osten 1938-1945*jjolitisch-rsoziale Struktur, Organisation und 

Asylbedingungen der tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen 

Flüchtlinge während des Nationalsozialismus, Darstellung und 

Dokumentation. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag, 1989. 

HLUŠIČKOVÁ, Růžena. Tábory utrpení a smrti. Praha: Svoboda, 1969. 

HÖß, Rudolf. Velitelem v Osvětimi. Praha: Academia, 2006. 

HRADSKA, Katarina. Holokaust na Slovensku: 3. Listy Gizely Fleischmannovej 

(1942-1944). Snahy Pracovnej skupiny o záchranu slovenských a 

eurápskych židov. Zvolen: KLEMO, 2003. 

HRADSKÁ, Katarina. Holokaust na Slovensku: 8. Ústředna Židov (1940-1944). 

Zvolen: KLEMO, 2008. 

KAMENEC, Ivan. Po stopách tragedie. Bratislava: Archa, 1991. 

KAMENEC, Ivan. Slovenský stát (1939-1945). Praha: Anomal, 1992. 

KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 

KRAUS, Ota; SCHÖN, Erich. Továrna na smrt. Praha: Mír, 1950. 

KRYL, Mirsolav. Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve Inářských 

závodech Trutnovská za nacistické okupace. Trutnov: Lnářský průmysl, 

1981. 

LAQUEUR, Walter. The History ofZionism. New York: Schocken Books, 2003. 

MLYNÁŘÍK, Ján. Dějiny Židů na Slovensku. Praha: Academia, 2005. 

124 



NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: 2, Prezident, vláda, Snem SR a 

Štátna rada o židovskej otázke (1939-1945). Bratislava: Nadácia Milana 

Šimečku: Židovská náboženská obec Bratislava, 2003. 

NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: 4, Dokumenty nemeckej 

proveniencie (1939-1945). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku: Židovská 

náboženská obec Bratislava, 2003. 

NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: 5, Židovsképracovné tábory a 

strediská na Slovensku 1938-1944. Zvolen: KLEMO, 2004. 

NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: 6, Deportácie v roku 1942. 

Zvolen: KLEMO, 2005. 

NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: 7, Vzťah slovenskej majority a 

židovskej minority. Zvolen: KLEMO, 2005. 

NIŽŇANSKÝ, Eduard. Holokaust na Slovensku: obdobie autonomie (6. 10. 1938-

14. 3. 1939). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku: Židovská náboženská 

obec Bratislava, 2001. 

RAM, Uri. The story of the jews in Hungary. Tel Aviv: Beth Hatefutsoth: The 

Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora, 1984. 

VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro 

soudobé dějinyAVČR, 2004. 

VANĚK, Miroslav. Orální historie: metodické a "technické"postupy. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2003. 

WALKER, D. H.; VALBUENA, G. A.; OLANO, J. P. Pathogenic Mechanisms of 

Diseases Caused by Rickettsia. New York: Acad Sci, 2003. J[ j- j f ^ f } 

WOLF, Vladimír. Lnářský průmysl: Příspěvky k dějinám: Sborník příspěvků k 

dějinám Inářské výroby v českých zemích: Studie - materiály - zprávy. 

Trutnov: Lnářský průmysl, 1981. 

ZEMKO, Milan; BYSTRICKÝ, Valerian. Slovensko v Československu: 1918 -

1938. Bratislava: Veda, 2004. 

125 



v 

Články v periodikách a sbornících 

ASAF, Uri. Christian Support for Jews During Holocaust in Hungary. In: 

BRAHAM, Randolph. Studies on the Holocaust in Hungary. Boulder: 

Social Science Monographs, 1990, s. 65-113. 

BARUCH, Chava. Nothing New Under the Sun: Hungarian Antisemitism as the 

Cause for Division of Space in Budapest in |l 944: ¡Tim Cole\ Holocaust City: 

The Making of a Jewish Ghetto. Yad Vashem Studies. 2005, Č. 33, s. 461-

478. 

BAUER, Yehuda. Conclusion: The Holocaust in Hungary: Was Rescue Possible?. 

In: CESARINI, David. Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 

1944. Oxford: Berg, 1997, s. 193-211. 

BRAHAM, Randolph. Hungarian Jews. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, 

Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana 

University, 1994, s. 456-469. 

BRAHAM, Randolph. Rescue Operations in Hungary: Myths and Realities. Yad 

Vashem Studies. 2004, č. 32, s. 21-57. 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary. A Restrospective view. In: 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New 

York: Columbia University Press, 1997, s. 285-305. 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: A Retrospective Analysis. In: 

CESARINI, David. Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. 

Oxford: Berg, 1997, s. 29-47. 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Some Issues and Problems. In: 

BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New 

York: Columbia University Press, 1997, s. 43-49. 

BRENNER, Hans. Ženy v pobočných táborech Flossenburgu a Gross - Rosenu na 

českém a moravském území. Terezínské studie a dokumenty. 1999, s. 288-

313. 

COHEN, Asher. Pétain, Horthy, Antonescu and the Jews, 1942 - 1944: Toward a 

Comparative View. Yad Vashem Studies. 1987, Č. 18, s. 163-198. 

126 



COHEN, Asher. Resistence and Rescue in Hungary. In: CESARINI, David. 

Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. Oxford: Berg, 1997, 

s. 123-135. 

COHEN, Asher. The Halutz Resistance in 1944 as a Revolt Against Assimilation. 

In: BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. 

New York: Columbia University Press, 1997, s. 425-441. 

COHEN, Asher. The Rescue Operations of the Zionist Youth Movement. In: 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during 

the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 117-145. 

CZECH, Danuta. The Auschwitz Prisonef Administration. In: BERENBAUM, 

Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. 

Bloomington: Indiana University, 1994, s. 363-379. 

EICHLER, Hava. Rescue operations of Halutz Underground in Hungary. In: 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during 

the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 265-289. 

Eitinger, Leo. Auschwi tz -A Psychological Perspective. In: BERENBAUM, 

Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. 

Bloomington: Indiana University, 1994, s. 469-485. 

FEJES, Judit. On The History of Mass Deportation From Carpatho-Ruthenia in 

1941. In: BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years 

Later. New York: Columbia University Press, 1997, s. 305-329. 

GUTMAN, Yisrael. Auschwitz - An Overview. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 5-34. 

GUTMAN, Yisrael. The Youth Movement as an Alternative Leadership. In: 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during 

the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 7-19. 

KARNY, Miroslav. The Vrba and Wetzler Report. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 553-569. 

127 



KRAKOWSKI, Shmuel. The Satellite Camps. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 50-61. 

LANGBEIN, Hermann. The Auschwitz Underground. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 485-503. 

LASIK, Aleksander. Rudolf Hoss: Manager of Crime. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 288-301. 

LIPTAK, Lubomír. Život na Slovensku v medzivojnovom období. In: ZEMKO, 

Milan; BYSTRICKÝ, Valerian. Slovensko v Československu: 1918-1938. 

Bratislava: Veda, 2004. 

MÁLEK, Vlastimil. Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti. Ozvěny Vraních 

hor. Zpravodaj Bernartic. 2005, 74, s. 5-7. 

NAGY-TALAVERA, Nicholas. László Endre. The Frontrunner of the Final 

Solution in Hungary. In: BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: 

Fifty Years Later. New York: Columbia University Press, 1997, s. 359-379. 

NIR, Akiva. The Zionist Youth Movements in the Underground in Slovakia. In: 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during 

the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 289- 301. 

PÓK, Attila. Germans, Hungarians and Destruction of Hungarian Jewry. . In: 

CESARINI, David. Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. 

Oxford: Berg, 1997. 147- 159. 

PRESSAC, Jean-Claude. The Machinery of Mass Murder at Auschwitz. In: 

BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz 

Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 183- 246. 

SHC^MO, Aronson. The ,Quadraple Ttrap' and the Holocaust in Hungary. In: 

CESARINI, David. Genocide and Rescue: The Holocaust in Hungary 1944. 

Oxford: Berg, 1997, s. 93- 123. 

128 



SCHATZKER, Chaim. The special characterof the Jewish Youth Movement. In: 

COHEN, Asher; COCHAVI, Yehoyakim. Zionist Youth Movements during 

the Shoah (Studies on the Shoah. 4). New York: Lang, 1995, s. 19-33. 

SCHMIDT, Maria. Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police 

Reports. In: BRAHAM, Randolph. Studies on the Holocaust in Hungary. 

Boulder: Social Science Monographs, 1990, s. 164-175. 

STRZELECKA, Irena. Women. In: BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. 

Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: Indiana University, 

1994, s. 393-412. 

STRZELECKI, Andrzej. The Plunder of Victims and Their Corpses. In: 

BERENBAUM, Michael; GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz 

Death Camp. Bloomington: Indiana University, 1994, s. 246-271. 

SZABOCS, Szita. Sionistické organizace v Maďarsku a židovská záchranná komise 

v Budapešti. In: Aktivity ilegálnej židovskej Pracovnej skupiny počas 

holokaustu na Slovensku: zbornikpríspevkov zo seminára. Bratislava: 

Dokumentačně středisko holokaustu, 2007. 

VRBA, Rudolf. The Preparations for the Holocaust in Hungary: An Eyemitness 

Account. In: BRAHAM, Randolph. The Holocaust in Hungary: Fifty Years 

Later. New York: Columbia University Press, 1997, s. 227-285. 

WEISS, E. The Role of Rickettsioses in History. In: Biology of Rickettsial Diseases, 

WALKER, DH (Ed), CRC Press, Boca Raton, FL: 1988. 

WYMAN, David. Why Auschwitz Wasn't Bombed. In: BERENBAUM, Michael; 

GUTMAN, Israel. Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington: 

Indiana University, 1994, s. 569-588. 

Slovníky a encyklopedie 

ŠKOLNÍK, Fred. Encyclopedia Judaica. Detroit; Thomson Gale: Macmillan 

reference USA, 2007. 

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. 

Praha: Fed. stat. úřad: SEVT, 1978. 

129 



WERBLOWSKY, Zwi; WIGODER, Geoffrey. The Oxford Dictionary of the Jewish 

Religion. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997. 

Beletrie 
t v . 

NIR, Akiva. Chodníčky v ohnivom kruhu. Bratislava: Slovenské národné muzeum, 

1994. 

RYBÁR, Ctibor. Do půlnoci času dost. Praha: Academia, 2008. 

SZEP, Erno. The Smell of Humans: A memoir of the holocaust in Hungary. 

Budapest: Central European University Press, 1984. 

Internetové zdroje 

MÁLEK, Vlastimil. Koncentrační tábor v Bernarticích a jeho oběti [online]. 2005 

[cit. 2008-12-12], Dostupný z WWW: 

http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm 

The Evolution of Tattooing in the Auschwitz Concentration Camp Complex 

[online], 2009 [cit. 2009-03-15], Dostupný z WWW: 

<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/tattoosl.html>. 

MOLNÁR, Martin. Zaujímavosti do roku 1945 [online], c2007 [cit. 2009-03-21], 

Dostupný z WWW: <http://www.michalovce.sk/article-

auimav.html?p=beb20f5008c8c671ee99bab0edce4bd4&m=b9b714a52361 b 

d 12f7f6c8ce0d443f44&sm=d887282f81 c8cac8e0efe638173e5897> 

130 

http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/tattoosl.html
http://www.michalovce.sk/article-%e2%80%a8auimav.html?p=beb20f5008c8c671ee99bab0edce4bd4&m=b9b714a52361%20b%e2%80%a8d%2012f7f6c8ce0d443f44&sm=d887282f81%20c8cac8e0efe638173e5897
http://www.michalovce.sk/article-%e2%80%a8auimav.html?p=beb20f5008c8c671ee99bab0edce4bd4&m=b9b714a52361%20b%e2%80%a8d%2012f7f6c8ce0d443f44&sm=d887282f81%20c8cac8e0efe638173e5897
http://www.michalovce.sk/article-%e2%80%a8auimav.html?p=beb20f5008c8c671ee99bab0edce4bd4&m=b9b714a52361%20b%e2%80%a8d%2012f7f6c8ce0d443f44&sm=d887282f81%20c8cac8e0efe638173e5897


Seznam použitých zkratek 

ABS - Archiv bezpečnostních složek 

DOPT - Dokumentační oddělení Památníku Terezín 

HH - Hašomer Hacair 

KEOKH - Kulfodieket Ellenorzo Orzságnos Kozponti Hatoság (Národní úřad pro 

kontrolu cizinců) 

KSČ - Komunistická strana Československa 

MZV - Ministerstvo zahraničí věcí 

NA - Národní archiv 

OVS - Okupační a vojenské spisy , 

PŘ-EO - policejní ředitelství - evidenční odbor 

R S H A - Reichssicherheitshauptamt (Hlavní říšský bezpečnostní úřad) 

SROA - Sbírka různých osobních archiválií , 

SS - Schutzstaffel (Ochranný oddíl) 

StB - Státní bezpečnost 

ÚHÚ - Ústřední hospodářský úřad 

VKSVZ - Vládní komise pro stíhání válečných zločinů 

ŽMP - Židovské muzeum v Praze 

131 



Obrazová příloha 

132 



Seznam příloh 

příloha č. 1: fotografie Štefanie Lorándové z konce 40. let; osobní archiv autora 

příloha č. 2: fotografie Margity Lorándové, matky Štefanie; osobní archiv autora 

příloha č. 3: fotografie Ludvíka Loránda, otce Štefanie; osobní archiv autora 

příloha č. 4: fotografie Margity Lorándové a jejího druhého manžela Tibora 

Steina; osobní archiv autora 

příloha č. 5: fotografie hrobu Ludvíka Loránda v Michalovcích; osobní archiv 

autora 

příloha č. 6: organizační schéma organizace Hašomer Hacair; zdroj: Hašomer 

Hacair: dějiny hnutia. Bratislava: SNM - Muzeum židovskej kultury, 

2001. 

příloha č. 7: telegram Edmunda Vessenmayera na říšské ministerstvo zahraničí o 

deportaci prvních Židů z Budapešti; zdroj: BRAHAM, Randolph. 

The Destruction of Hungarian Jewry: a Documentary Account. New 

York: Pro Arte Publishing, 1963. 

příloha č. 8: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - výstavba; zdroj: 

http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm 

příloha č. 9: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - baráky; tamtéž 

příloha č. 10: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - baráky; tamtéž 

příloha č. 11: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - baráky; tamtéž 

příloha č. 12: plánek koncentračního tábora v Bernarticích; zdroj: ABS: VKSVZ, 

sign. 309-1-1 

příloha č. 13: pamětní deska obětem koncentračního tábora v Bernarticích; zdroj: 

http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm 

133 

http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm
http://bernartice.xf.cz/historie/clanek3/clanek3.htm


příloha č. 1 : Štefania Lorándová (konec 40. let) 

134 



pnioha c. 2: Margita Lorándová, matka 
Stefanie příloha č. 3: Ludvík^ Loránd, otec 

Stefanie 

příloha č. 4: Margita Lorándová a její 
druhý manžel Tibor Stein příloha č. 5: Hrob Ludvíka Loránda v 

Michalovcích 

135 



VÝCHOVNY PUM 1 1* 

HLAVNÍ V E D E M E 

BOLO ODHLASOVANÉ 
n a j v y š S i a 

RADA 
A ZVOUNt majaia 

Z * do rola 

.MX IAUSIK KALKÍA" 
Ipolilicki fniktw hn-.ilu) 

TLACOVÝ ORGAN 
.CESTA* 

SPOJF.NIF. 
S VSEOBEC NVM! 
POLITICKÝMI 
A StONISTICKYMI 
STRANAMI 
A Ml ÁDFÍNlCKYMI 
HNUTIAMI 

ODBOR 
« v 

PRlPRAVY » 
NA VYSlAHOVAML m 
(ALIJAJ N • 
TLACOVÝ ODBOR ( HLAVNĚ 

| VEDENIE 

POLITICKY ODBOR 
i 

• 

STAROSTI I\T)S1 
oprIpravky 

1 
SPOJENU 
S INDIVIDUÁLNYMI 
KANDIDÁTMI 
NA VYTAHOVANÍ!-

ODBOR 
PRl VYCHOVl! 

ODBOR 
POKLADNlCTVA 

pokladník 

|vrnilcioDW)Ri: 
imisari 
/ PORADU 

SPOIENIE 
S EINANCNYM odborom 
SIONISTK KF ) ORGANIZAf IE 

SPOJENIE S JOINTOM" 

SPOJÍME s MU STM Ml 
ODBOť KAMI HNUTU 
aprípravnYmistreo 

KONTAKT 
SO SIONISTK. KYMI 
ORUANI/.ACTAMI 

KONTAKT SMINMERSTVDM SOCIÁLNO SPKAYODUVOSII 
KONTAKT 
S HECHAIUCOM 

KONTAKTY 
SO SKAUTSKÝMI 
URGANIZACIAMI 

KONTAKT 
S F1LTÀ1 KAMI HNUTIA 
V UKRAJINĚ 

KONTAKT 
S POBOČ KAMI 
NA PODKARPATSKO RUSI 

vydavanie 
Casopisov 
HNUTIA 

VĚKOVÉ 
ROZPÀTIF. 

VRSTVA VÝCHOVA A IDF.OLÓG1A 

NAD 20 ODCHOVANCI 
PRIPRAVUJÚCI SA KANDIDÁTI 
NA VYSlDLENIE 
DO PALESTtNY / I7RAELA 

K PRODUKT IVU E S DÓRA/OM NA FYZICKÚ 
/ POLNOHOSPODÁRSKU PRÁCU, 
POLITICKÉ ZÁVAZKY, 
OSVOJENIE SI HEBREJSKÉHO JAZYKA 

17-20 STARŠÍ CO FIM SKAUTSKÉ ZDOKONALENIE 
1 SIONISTK KÉ PREHLBENIE - UČENIE HEBREJClNY 
VYBER KANDIDÁTŮV NA VÝC HOVU NIŽSÍC1IVRSTIEV 

15-17 COFIM PREDPRlPRAVA K SPOI.OCENSKYM ZÁVAZKOM 
/ SIONISTK Kť UVEDOMEN1E. 
INTENZlVNY SKAUTIZMUS 
/ VYBER KANDIDÁTŮV NA VÝCHOVU NIŽŠÍCH VRSTIEV 

11-14 MLADÍ COHM ZÁKLADY SKAlíTIZMU 1 ŽIVOT V PRIRODF.. 
HRY / PRIATFI.STVO 

10-12 .DĚTI PŮSTE- ROMANTIKA 1 SYMBOLISTIKA 
PREDPRlPRAVA VZTAHU K PRlRODE 

AUTOŘI SCHÉMY: A. NIR. J, B0CHI.ER » A. FATRAN 

příloha č. 6: organizační schéma hnutí 
Hašomer Hacair 
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I v>l «,'C» "ubii'AC.'iv 
bubande in i . 

Budapest , 
Ankunft: 

T e l e g r a m m 
( & - Schre iber ) 

den 29 . AprU 1944 
2 9 . 

Nr. 1108 von 28. 4-

Si G K^ppl»r 
L 
E. 
B 

. . / 
• i .ftor Ritter 

-h..flur Ctu« 
L»il«r Abt. P»rs 

» H« f»oi 
- « W»«ht 

~ KwU Pol 
« « Pr»s»« 

.. Rundfunk 
Oiof Prot 
D g . p ^ . . . « ^ * 

ß'. Lolt.r Inf. 1 
G-. Lollar |n|. fl-. 

Heute i s t der e.rste T r a n s p o r t v o r . 

1800 A r b e i t e j u d e n im Al ter zwischen 
16 und 50 Jahren von Budapest abgegan-
gen . Morgen geht e in w e i t e r e r Zug mit 
2000 A r b e i t s j u d e n aus Topolya ab. 

Veesenmayer. 

E 4 2 1 S 4 3 

Aiijuiiäfixaapiari M ^ A a ú w m , K 2 1 3 6 1 7 

příloha C. 7: telegram Edmunda Vessenmayera na říšské ministerstvo 
zahraničí o deportaci prvních Žiilň z Budapešti 
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příloha č. 8: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - výstavba 

příloha č. 9: fotografie koncentračního tábora v Bernarticích - baráky 
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příloha č. 10: fotografie koncentračního tábora v Bemartících - baráky 

příloha č. 11: fotografie koncentračního tábora v Bemartících - baráky 
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příloha č. 13: pamětní deska obětem koncentračního tábora v Bernarticích 
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