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    V tomto roku na jeseň uplynie 75 rokov od  úmrtia ojedinelého človeka, 

ktorý s lásky k národu obetoval celý svoj život, nadanie, zdravie, čas, všetko... 

Lipták žijúci v Budapešti išiel ako knihovnícky misionár do úplne 

neznámeho prostredia, a hlavne – cudzieho, do Košíc. V roku 1910 tam založil 

prvé slovenské kníhkupectvo nielen v Košiciach, ale na celom východnom 

Slovensku, presnejšie -  na východ od Liptovského Mikuláša.  

Július Kustra mal výjnimočný talent: oduševniť, presvedčiť, zapáliť, lebo sám 

doslova horel za slovenskú kultúru, za slovenčinu... 

 

 

    Narodil sa 25. októbra 1884 v Pešti, ako prvé dieťa v rodine murára – 

paliera Petra Kustru a Anny rodenej Šulekovej, ktorí ako mnohí iní Slováci, 

osobitne Liptáci, kvôli veľkej biede, chodievali – ako sa hovorilo – k múru, čiže 

stavať Pešť. Chudoba na mnohých dedinách bola strašná, často deti od hladu 

chytali po poliach vrabce, v potokoch žaby...Aj to muselo aspoň čiastočne 

zasýtiť.  

Kustrovci do Pešti prišli z Bobrovca, kde sa vrátili, keď mal Július 4 roky. Otec 

však ostal v Pešťi a chodieval domov len cez zimu. Július chodil v Bobrovci do 

slovenskej školy, keď sa zase presťahovali do Pešti a už mal 12 

rokov, nerozumel maďarsky skoro nič. Ale rýchlo sa naučil, pretože mal 

geniálnu pamäť, veď v dospelosti ovládal 8 rečí.  

Rodičia jeho i ďalších 6 detí vychovali k pracovitosti, skromnosti, k láske 

k domovine. Neasimilovali sa v cudzom meste ako mnohé rodiny. Július sa 

v rokoch 1899-1902 vyučil za umeleckého zámočníka (ornamentika), ale 2 roky 

nemohol nájsť zamestanie.  

Vtedy sa začal aktívne stretávať s bobrovčanmi a inými Slovákmi žijúcimi 

v Pešti a angažovať sa najprv v Katolíckom robotníckom kruhu a potom i iných 

slovenských kultúrnych spolkoch. V roku 1908 založil slovenskú vzdelávaciu 

spoločnosť Kriváň, nacvičoval slovenský spevokol a tance, hrával a režiroval 

divadlá (napr. Urbánka, Palárika, Chalúpku a pod.), hral na husliach, naplno sa 

zapájal do kultúrneho života.  

Ale doma mal šesť súrodencov a bolo si treba nájsť poriadne zamestanie. Jeho 

mama sa dozvedela od slovenského kňaza Šandorfyho, že Budapeštiansky 

slovenský vydavateľský spolok hľadá kolpotérov pre Slovenský Týždenník. 

Kňaz napísal Júliusovi odporúčanie a ten neváhal, prihlásil sa redaktorovi a 

vydavateľovi Milanovi Hodžovi, ktorý ako poslanec si získal dokonca priazeň 



u cisára. Július bol vo svojom živle. Mal aj voľný prístup do Hodžovej 

obrovskej knižnice, kde bolo 3000 kníh, slovenských i cudzojazyčných. Tam 

veľa čerpal a rozširoval si vedomosti. Zdokonalil sa aj v kníhtlačiarstve.  

Ako 19 ročný kolpotér od roku 1904 a neskôr administrátor prechodil celé horné 

Uhorsko, v nohách mal tisíce kilometrov, pre Týždenník a tiež Slovenský 

Denník neúnavne agitoval, získal okolo 4000 predplatiteľov a zoznámil sa 

s okolo 10 000 Slovákmi. Šíril slovenské kalendáre, ľudové knihy nakladateľa J. 

Gašparíka či K. Salvu. Volali ho vidiaci Matej Hrebenda. Kade chodil, 

prebúdzal národne povedomie, ktoré bolo mizivé. Ľudí sa pýtal: „V akej reči sa 

vám sníva?“ Ak ak mu maďarizovaní Slováci odpovedali, že v slovenskej, tak 

im odpovedal, že potom je jasné, že sú Slováci! Za svoju činnosť bol  však 

prenasledovaný žandármi, vykázaný z mnohých obcí, miest, ba aj žúp, napr. 

Trenčianskej. Niekoľko krát bol aj väznený za tzv. panslávstvo. On sa 

obhajoval, že je „Tóth-konzul“ – slovenský konzul.  

Do Slovenského Týždenníka aj prispieval a informoval verejnosť o rôznych 

kultúrnych akciách ako napr. 31. augusta 1906 o divadelnom predstavení 

Márnotratný syn od Jána Hollého a pod. 1 Písal aj do Národného hlásnika, 

Kresťana, Robotníckych novín, či Slovenského denníka. 

 

V roku 1909 sa oženil s Bobrovčiankou Emíliou Škorupovou, ktorá žila 

v Amerike 9 rokov a ktorú musel dlho prehovárať, aby sa vrátila, lebo nechcela 

ani počuť o návrate do biedy. Nesúhlasila ani s manželovými plánmi zriadiť si 

kníhkupectvo, bola radšej za krčmu, čiže za podnikanie, z ktorého by bol nejaký 

osoh, zisk. Ale Július mal svoje presvedčenie... 

 

 Za miesto svojej ďalšej misie si zvolil Košice, ktoré volali aj Malá Pešť.  

Bola to neuveriteľná odvaha, ísť do neznámeho mora, do mesta viacmenej 

maďarského resp. pomaďarčeného, kde len okolité obce boli slovenské, ale aj 

tam bol slovenský duch ubitý.  

Podľa štatistík v roku 1901 boli zo 64 kníhkupcov na Slovensku len dvaja 

Slováci, v Martine a Ružomberku, o 10 rokov ich už bolo približne 202, 

ale väčšinou len na západnom Slovensku. Východ Slovenska bolo pusté pole... 

A tam sa rozhodol začať žiť a pôsobiť Július Kustra. Ako sám neskôr spomína, 

za 10 rokov svojich agitačných ciest (1904 – 1914) mal veľa príležitostí vypočuť 

si bolesti a želania Slovákov.3 

Usúdil, že oveľa viac slovenských dedín než v okolí Pešti je v Above, okolo 

Košíc a tam sa rozhodol šíriť osvetu. 

 

 
1 Porov. Kultúrna a osvetová práca na Slovensku v rokoch 1901 – 1918. III., ŠVK Košice 1983, s. 188 
2 Porov. Kultúrna a osvetová práca na Slovensku v rokoch 1901 – 1918, I., s. 135 
3 Porov. KUSTRA, J. Môj ideálny legionársky program, Košice 1938, s. 3 



V januári 1910 si 25 ročný Július Kustra otvára malý obchodík s knihami 

blízko centra mesta - na ulici Deák Ferencz č. 51 (neskor Šrobárovej, dnes 

Alžbetinej). Dom bol vtedy novostavba a patril Izákovi Kannengieserovi.4  

Kustrov obchod bol jediný, ktorý bol otvorený aj v sobotu. (Celá ulica boli totiž 

židovské obchody). Na začiatku mu finančne mu požičal otec z Pešti,5 ťažko sa 

začinalo aj žilo. Väčší úver nebolo možné dostať, pretože banky nepriali 

slovenskému podnikaniu. Raz mu požičali dokonca svokrini príbuzní 

Blahunkovci z Bobrovca, ale druhýkrát už nechceli. 

Bol jediný Slovák kníhkupec na východe Slovenska, kde sa tomuto obchodu 

venovali len Maďari, Židia, Nemci, a až za ČSR aj Česi. Patrí mu prvenstvo 

a veľký obdiv. Začal skoro ako rojko, vravievala deťom jeho manželka, ešte aj 

s prázdnymi vreckami... 

O začiatkoch svedčí aj inzerát v novinách Naša Zastava, kde sa písalo 

výchoniarskym nárečím. „ Predavam nasledovne rim.katoľicke modľitebne 

kňihy.“ (28. augusta 1910, s. 15)6 

V januári 1912 bola anketa v Slovenskom denníku o problematike šírenia 

slovenskej knihy medzi ľudom. Július Kustra v nej hovorí: „ My slovenskí 

kníhkupci sme všetko možné iné – učitelia, tlačiari, knihári, úradníci – len 

odborníci, vzdelaní kníhkupci sme nie...Slovenskí kníhkupci dosiaľ ešte celkom 

neprecítili svoju úlohu, nepochopili ešťe svoje vážne poslanie...“7 

 

O vtedajšej dobe písal aj Jozef Gregor Tajovský: „ Politicky pracovať na 

východnom Slovensku, to je práca tískania balvana hore vrchom, ba ešte horšia, 

ťažšia. A predsa politické noviny dopratať ľudu, to je prvá a najťažšia práca, 

o ktorej by vedel rozprávať mnohé svoje skúsenosti aj Július Kustra, kníhkupec 

v Košiciach, idealista, horlivec, akých je málo. Koľký kus kraja a koľko krát už 

prešiel na nohách, naložený batohmi kníh, novín, to nevie nikto, iba ja mám 

z toho radostný, vďačný dojem, ktorý vzbudili vo mne ľudia z rozličných strán 

Šariša, Spiša, Zemplína, Abaujskej, s ktorými som sa v úrade, na ceste, na 

železnici stretol  a zhováral a ktorí spomínali, že toť bol u nich Kustra z Košíc. 

Odporúčam vám, drahí bratia za morom, aby, ktorí ste z týchto krajov, od neho 

kupovali, skrze neho si knižky a časopisy predplácali. Hoden je podpory 

v najväčšej miere. Býva v Košiciach (Kassa) – Deák Ferencz ulica.“8 

Tajovský to adresoval v roku 1913 krajanom v Amerike. Vtedy býval v Prešove 

a chodieval k Júliusovi Kustrovi do Košíc na návštevy.  

 

V roku 1914 už s tromi deťmi sa sťahujú Kustrovci ďalej od centra, na 

Betlenovu ulici, naproti maďarskej meštianke, do malého prízemného domčeka, 

kde presťahovali aj obchod. Samozrejme, ako predtým aj teraz musel sortiment 
 

4 Porov. Košické historické zošity 8/1998, s. 61 
5 Porov. SLUŠNÁ, O. Dcérina láska. Kronika skutočného života, s. 35 
6 Porov. Kultúrna a osvetová práca na Slovensku, II., s. 139 
7 Kultúrna a osvetová práca na Slovensku I.,  s. 138 - 139 
8 TAJOVSKÝ, J.G. Dielo VI., SVKL, 1958, s. 460 



rozšíriť o papiernictvo, školské potreby, kancelárske potreby a pod., pretože ako 

hovoril: len s kníh by nevyžili. Jeho obchod bol slávny najmä pre jeho kvalitné 

ceruzky, ktoré precízne vyberal, aby sa nelámali, keď spadli na zem.  

V tom istom roku napísal a vydal štylistickú príručku Slovenský listár. Na 

rube obalu môžeme čítať jeho slová: „ Kniha je najlepší priateľ človeka, preto 

nebuďme k nej chladní, ale zamilujme si ju z celej duše. Človek medzi knihami 

vyrastený celkom ináč hľadí na svet, ako ten, čo ani svoje meno dobre podpísať 

nevie. Preto neľutujme na knihy peňazí! Čo len 20 halierov týždenne odložiť 

a obetovať. Presvedčili by sme sa v krátkom čase, že peniaz na knihy 

vynaložený sa mnohonásobne nahrádza.“9 

Kniha stála 1 korunu a napísal ju, ako aj niektoré iné, pod menom Košický, lebo  

nové mesto si obľúbil. 

Ale zanedlho prišla 1. svetová vojna a s ňou mobilizácia. Povolávací rozkaz 

roztrhal, lebo odmietol bojovať proti Rusom, ktorých považoval za bratov. 

Vtedy sa to po meste roznieslo, čo si dovolil vykonať a na výklade obchodu 

pribudli maďarské nápisy: Zdochni, slovenský pes! a -  No, počkaj, ty zradca 

národa! 10 Behom 3 mesiacov ho zatkli a hrozil mu trest smrti zastrelením. 

Našťastie, mal v Košiciach už nejaké meno, takže ho nechali žiť, veď 

potrebovali živých vojakov. Poslali ho na taliansky front, kde pri prvej 

príležitosti prebehol na druhú stranu a tak sa dobrovoľne dostal do zajatia. Toto 

obdobie neskor opisuje v brožúre Môj ideálny legionársky program (1938). 

V tomto obdobi v rokoch 1917-18 bol horlivý propagátor a organizátor čsl. légií 

medzi zajatcami, spoznal sa s poručíkom (neskoršie generálom) Malárom, 

dokonca aj s našim národným hrdinom, generálom Milanom Rastislavom 

Štefánikom, ktorého 90. výročie smrti si práve dnes pripomíname (4. máj 2009).  

 

Za manželovej neprítomnosti sa situácia Emílie Kustrovej a 3 detí veľmi 

zhoršila. O druhej v noci musel chodiť 4 ročný syn Pavol na chlieb, aby sa im 

vôbec ušiel, dokonca od hladu často dojedával zvyšky na stoloch po 

reštauráciach. Emília sa snažila pomôcť si predajom tovaru, napr. ceruziek, po 

okolí ako Moldava, Čaňa, Turňa. K deťom prišli na pomoc sestra jej otca Anna 

Škorupová z Bobrovca a istú dobu aj Júliusova 14 ročná sestra Terézia z Pešti. 

Júliusova žena celý život trpela a ľutovala, že sa vrátila z Ameriky, kde už boli 

napr. práčky a iné vymoženosti, na Slovensko... 

 

Po skončení vojny bol Július v prvej delegácii dôstojníkov - legionárov, 

ktorí sa v decembri 1918 vrátili do Prahy. O tejto veľkej slávnosti a krásnom 

privítaní píše Kustra v kapitole Návrat do oslobodenej vlasti v zborníku 

Slovenská zem, ktorý vydal v 1921. V Prahe sa zoznámil s ministerským 

predsedom Kramařom, poslancami Jurigom a dr.Šrobárom. A práve Vavro 

 
9 KOŠICKÝ, J. Slovenský listár, 1914 
10 SLUŠNÁ, O., s. 65 



Šrobár si ho veľmi obľúbil a vyhlásil ho tam za svojho syna.11 Július Kustra bol 

dojatý, ako ich Česi privítali a po toľkých chválach na légie vo svojej 

príslovečnej skromnosti na prejave povedal: „ Tu sme nezvíťazili ani my, ani vy, 

ale zvíťazila láska k národu.“12 

V zborníku píše: „Radšej 1 deň voľného života ako 100 rokov otroctva! Kto 

nevie mrieť za slobodu, nebude jej mať nikdy!“13 

29. decembra 1918, po príchode československého vojska do Košíc, 

si tunajší Slováci utvorili Slovenskú národnu radu, ktorej za predsedu zvolili 

Júliusa Kustru. Ten vedenie prevzal 12. januára 1919 a neskôr sa zmenil názov 

na Slovenský politický klub, od roku 1920 Národny klub. Spolu s dalšími 

pomáhal pri nastoľovaní nového poriadku ČSR vo verejnej správe či kultúre, 

všetko podľa smerníc ministra pre Slovensko Šrobára. Kustrovi hneď núkali 

funkciu starostu Košíc, ktorú odmietol, pretože sa mu protivila byrokracia.  

Pokoj v meste prerušil v júni 1919 vpád maďarských boľševikov, ale 

predtým stihol ukryť svoju rodinu a organizoval tzv. Jánošíkove družiny, ktoré 

mali zastaviť ich postup. Žiaľ, nedokázal zabrániť vyrabovaniu jeho obchodu 

a bytu, keď komunisti ukradli napr. aj manželkinu výbavu z Ameriky. 

Po obnove situácie začal Július odznovu. Presťahoval obchod zo 

zastrčenej uličky na Hlavnú ulicu č. 99 do pekných reprezentačných priestorov. 

Tie sa stali miestom stretávania slovenských spisovateľov, dramatikov, učiteľov, 

častými hosťami u Kustru boli Zora Jesenská, Milo Urban, košický biskup Jozef 

Čársky, Kvetoslav Urbanovič, Pavol Horovčák (potom Horov), neskôr Hana 

Zelinová a mnohí i. 

Kustra prehovoril svojich rodičov a súrodencov, aby sa po skončení vojny 

presťahovali z Pešti do Košíc. Jeho otec Peter sedával v pokladni kníhkupectva, 

sestra Terézia sa stala hlavným motorom a dušou celého obchodu. 14 Jej patrí 

najväčšia zásluha za celú činnosť. Do práce sa zapojili postupne všetky 

Júliusove deti, ako rástli. Bolo ich spolu 7. Tiež zavolal do Košíc niektorých 

Bobrovčanov a našiel každému miesto. Sám zamestnával výhradne týchto 

rodákov, iným našiel miesto vrátnika, školníka a pod. 

 

Július sa angažoval nielen ako predseda v Národnom klube, ale bol 

funkcionárom alebo členom v 21 organizáciach! Bol čestný predseda 

Živnostenskej banky, podpredseda Obchodnej a priemyselnej komory (podľa 

svedectva Pavla Kustru však robil aj za predsedu), bol podpredseda Slovenskej 

národnej strany, ktorej predseda bol Martin Rázus. Ďalej bol predseda pre 

východné Slovensko Spolku slovenských legionárov, podpredseda Zväzu 

slovenských kníhkupcov a člen Obchodného družstva čsl. kníhkupcov 

a nakladateľov. Pôsobil v Administratívnom výbore mesta Košíc ako jeden 

 
11 Slovenská zem, Košice 1921, s. 172 
12 Tamže s. 171 
13 Tamže s. 174 
14 Svedectvo Oľgy Slušnej (1923), dcéry Terézie a netere Júliusa, redaktorky a novinárky 



z dvoch predstaviteľov obchodníctva. Stal sa spoluzakladateľom 

Východoslovenského národného divadla, ktorého bol aj riaditeľom v rokoch 

1930-3415. Založil Československú besedu a Miestny odbor Matice slovenskej. 

Z iných spolkov bol aktívny napr. v Slovenskej Lige, Slávii či Zväze 

slovenských novinárov. V rokoch 1931-33 vydával nezávislý týždenník Košické 

noviny, ktorého bol majiteľom i redaktorom, prispieval do Slovenského 

týždenníka, Národných novín, Slovenského východu, Slovenských pohľadov ale 

aj do New-yorského denníka. 

Po vojne napísal 4 originálne príručky: Egy hét allat szlovákul tanitó a 

Slowakisch in einer Woche (1920), (Za týždeň po slovensky bez učiteľa) 

a Za týždeň po maďarsky bez učiteľa, Za týždeň po nemecky bez učiteľa. Ďalej 

poviedku Rozprávka o Pavlovi Skromnom a Jánovi Nafúkanom (1920), kde 

pútavo presviedča čitateľov k vzdelaniu, čítaniu kníh, bojuje proti alkoholizmu, 

rozšírenému po celom štáte.  

Vydával knihy rozličných žánrov ako Sobrané spisy R.U. Podtatranského 

(1922), Dramatické spisy Kvetoslava Urbanoviča (1925), Slovenské kuplety 

(1925),  F. Bluma: Československá republika, zemepis a ústava. Csehoszlovák 

körtarsaság (1920), Slovenská zem – sborník vlastivedných prác slovenských 

spisovateľov (1921) a i.  

 

Známy bratislavský kníhkupec a nakladateľ Janko Horáček spomína na neho 

ako kolegu z kníhkupeckého zväzu takto: „ Svojimi zdravými podnetmi 

k mnohým pálčivým problémom vedel tak pádne prehovoriť, tak mocne 

pôsobiť, že to vzbudzovalo obdiv...Keď sme ho vše poverili, aby to, alebo ono 

vykonal v Prahe bez akýchkoľvek problémov vysadol na najbližší 

rýchlik..Pekná bola spolupráca s týmto „večne cestujúcim“ z Východu na 

Západ...Raz precestuje zemeguľu a nebude vedieť o tom..“16Považoval ho za 

„lovca slovenských perál“.17 

O Júliusovi Kustrovi sa s obdivom vyjadrujú okrem Tajovského aj Milan Hodža, 

František Votruba, spevák Štefan Hoza, ktorý chváli jeho divadelnú prácu. 

O jeho živote svedčí aj korešpondenčná činnosť s Jánom Smrekom, Martinom 

Rázusom, či predsedom Matice Slovenskej Jozefom Škultétym. 

 

Kníhkupectvo však neprinášalo žiadny zisk, Kustra bol veľmi poctivý 

a plnil svoje daňové povinnosti, nikdy nič neušetril, ako spomína syn Pavol.  

Z Martina objednal často aj 300 ks z 1 titulu, alebo naraz 100 000 pohľadníc. 

Knihy však nešli na odbyt, Slováci boli chudobní a pri vtedajšom plate 600-700 

korún stála 1 kniha cca 20 korún! Najviac od neho kupovali väčšie podniky ako 

knižnice. 

 
15 Porov. POTEMRA, M. Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc, s. 48 – 49.  
16 HORÁČEK, J. Julius Kustra – slovenský kníhkupec a nakladateľ, rkp., s. 5, 10. Archív Ľubice Kustrovej 
17 tamže 



Hneď vedľa obchodu bol Konvikt a Kňazský seminár, takže aj študenti tu mali 

výber. Každá kniha, ktorá vyšla v slovenčine, sa tu nachádzala. Vždy v stredu 

prichádzali objednávky. Ale niekedy si musel Július aj požičať od Živnobanky, 

ktorá bola naproti a vždy do týždňa všetko vrátil.  

V leto 1924 vzal 12 ročného syna Pavla na pešiu cestu z Košíc do Bratislavy, 

putovali 3 týždne po jeho známych a priateľoch, pochodili tie mestá a obce, 

ktoré už Július dôverne poznal pred vojnou. Niekde ešte zastihli predvojnových 

richtárov, inde už boli vymenení, tak išli k bývalým. Navštívili napr. Martina 

Rázusa na fare v Moravskom Lieskovom, Timravu v Polichne, Podjavorinskú, 

či biskupa Zocha, dokonca nocovali v Kukučínovej rodnej izbe v Jasenovej. 

(Pavol Kustra neskôr ako 78 ročný začal brávať svojho 12 ročného vnuka, 

autora týchto riadkov, na potulky po Slovensku a v rokoch 1987 až do roku 

2001 navštívili mnohých ľudí, z ktorých niektorí poznali Júliusa osobne.) 

 

V to istom roku podnikol Július Kustra cestu do Ameriky, kedže si bol vedomý, 

že tretina Slovákov žije tam a žili tam aj jeho 2 sestry. Strávil tam – ako inak - 

na cestách s knihami, spolu 3 mesiace. Nebol však úspešný, tamojší Slováci, 

zväčša východniari, nečítali, ledva si kúpili nejaký ľudový kalendár, ale aj ten 

potom zastrčili do kúta. Tam nadviazal aspoň obchodné styky s redakciou New-

yorského Slovenského denníka. 

 

V roku 1926 však jeho kníhkupectvo stálo pred finančným úpadkom a o rok sa 

znovu vybral s nákladom do Ameriky, precestoval všetky väčšie mestá, kde bolo 

veľa Slovákov, ako Cleveland, Pittsburg, Baltimore, Toronto atď. Tentokrát tam 

bol vyše roka, ale opäť sa vrátil do Košic s prázdnymi vreckami. Hovoril, že je 

boháč veľkých skúseností. V Amerike nechal krajanom zdarma množstvo kníh, 

za ktoré mu nikdy nezaplatili, hoci to sľúbili...A doma ho čakalo jeho 7 

miliónov, ako hovoril svojím deťom!  

 

 Július Kustra nikdy nezanevrel pre svoje neúspechy, ani pre ľudskú 

neprajnosť. Stále opakoval, že na svete žijeme preto, aby sme slúžili ľuďom.18 

Vo svojich deťoch mal verných pomocníkov a syn Pavol (1912-2003) sa vyučil 

kníhkupectvu, neskôr dcéry Božena (1914-2004), ktorá potom odišla na prax do 

Bratislavy do kníhkupectva Jána Horáčka a Nataša (1924-2001). Jedine 

najstaršia dcéra Ružena (1910-2000) sa dala na divadelnú dráhu, keď v nej 

prepukli herecké gény svojho otca, ktorý ju v jej povolaní nadšene podporoval.19 

Bola sólistkou v opere Štátneho divadla v Košiciach. Dokonca aj Júliusov brat 

Jozef pôsobil v kníhkupectve, neskôr samostatne v Poprade.  

Kustrove plány boli veľké, ale boli nešťastne prerušené Hitlerom v 1938. Prišla 

Viedenská arbitráž a Košice padli do rúk horthyovcom, ktorí mu už avízovali, že 

skončí na povraze na stromoch naproti svojmu obchodu...S bolesťou museli 

 
18 Archív Olivera Hvizda 
19 Svedectvo Boženy Hanákovej (1930), jej dcéry a jedinej vnučky Júliusa, ktorá si ho pamätá 



Kustrovci nechať svoje mesto a po 28. rokoch pôsobenia odísť na okypťené 

Slovensko. 

Najprv chceli prísť do Prešova, kde však už kníhkupectvo bolo (Jozef 

Stanovský), tak sa potom rozhodli začať v Spišskej Novej Vsi. Opäť odznova. 

15.novembra 1938 otvorili svoj obchod na Hlavnej ulici, tentoraz v názve 

figuroval aj syn: Július Kustra a syn. Aj v tomto meste boli vtedy ako prví 

Slováci kníhkupci. V decembri však prišla ďalšia pohroma a zhorel im sklad.  

V meste bolo málo inteligencie, len malá hŕstka, napr. učiteľov, takže obchod 

veľmi neprospieval. Aj tam sa venoval Július kultúrnej činnosti, hoci vtedajší 

režim Slovenského štátu ho videl len ako rusofila a predstaviteľa 

československej politiky, už nepriateľskej... 

Július Kustra veril, že sa dožije návratu do Košíc, predpokladal maďarskú 

okupáciu na 4 roky. 

Postupne mu oťažievali nohy, ktoré si celý život nešetril, a v decembri 1943 

skončil v nemocnici v Martine, odkiaľ ho previezli do Levoče, kde 14. decembra 

náhle zomrel na vodnatieľku vo veku 59 rokov.  

Na jeho žiadosť ho pochovali na cintoríne v jeho milovanom Bobrovci, pod 

niekoľkostoročnou lipu, kde vždy túžil... 

 

Vedenie Kustrovho kníhkupectva prevzal syn Pavol, ktorý v 1947 sa vrátil už so 

svojou rodinou do oslobodených Košíc. Založil nové kníhkupectvo a 

papierníctvo na Hlavnej ulici č. 104, ktoré mimoriadne úspešne fungovalo, kým 

ho v päťdesiatych rokoch komunisti zločinne nezhabali...Ale to je už iná 

kapitola... 

 

 Odkaz Júliusa Kustru sa nerozplynul, ale našiel pokračovanie 

v potomstve. Knihám, vzdelaniu a kultúre sa venovali všetky jeho deti, a stále sa 

venuje 11 vnúčat, 16 pravnúčat a 4 už dospelí prapravnukovia! 
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