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Dobrý deň prajem. 

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno. 

Hojer Viliam. 

Kde ste sa narodili? 

V Seredi. 

A presný dátum? 

Šestnásteho štvrtý dvadsaťsedem.  

Tisíc deväťsto dvadsať sedem.  

Pred pár týždňami sme vás navštívili a vy ste nám porozprávali vaše spomienky z obdobia 
Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. Dnes sme vás navštívili opäť, prišli sme za vami 
opäť, aby sme si tieto vaše spomienky nakrútili na videokameru. Chcem sa vás opýtať na úvod, 
ako si vy spomínate, čo sa dialo v Seredi v období, v čase, keď vznikol Slovenský štát? 

Tak čo sa... bolo, bolo plno arizátorov, gardistov... no... Zdalo sa to, že to bude aj lepšie, ale nebolo 
nič lepšie.  

Aké boli také hlavné zmeny, ako sa zmenila atmosféra v meste, medzi ľuďmi? 

No tak... privítali to. 

Boli radi, že... 

Áno, že nastal Slovenský štát.  

Prečo? 

Tak za Nemcov tu bola strašná nuda tu, sa nesmelo nič povedať, lebo hneď bol v kasárňach. 

Zatknutý alebo...? 

Medzi tými... 

A žili tu židia v Seredi? 

No... každý druhý dom.  

A vy ste nejakých poznali? 
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Áno. 

Mali ste kamarátov medzi nimi? 

Zo začiatku tí chlapci, to až potom sa to oddeľovalo už, neskoršie. V Seredi... V Seredi... napríklad 
my na dome sme mali napríklad voľajakého Volgemutha, to bol hodinár, tiež žid, vedľa bol Kluk, 
látku... vedľa... potraviny, bol Paškez, potom bol Einfeld, Rechnitzer, Kvitner, ja som všetky tie mená 
vedel, ale už to vypadlo toto. 

A títo, ktorých ste teraz spomenuli, oni žili u vás vo vašom susedstve, na vašej ulici?   

Na našej ulici. 

A hovorili ste, že mali ste hodinára vo vašom dome? 

Áno. 

On býval vo vašom dome? 

Nebýval, len obchod mal tam. 

Tam mal miestnosť obchodnú? 

Áno.  

Hm. A spomenuli ste si, spomenuli ste, že zo začiatku ste boli spolu a potom sa to oddeľovalo, čo 
to znamenalo? 

No tak... ktorý nebol v Hlinkovej garde alebo v Hlinkovej mládeži, tak to už bolo to jak teraz...  

Čo to znamenalo? 

No tak ten sa nedostal nikam, uprednostňovali sa... 

Tí, ktorí boli v garde a v Hlinkovej mládeži? 

Áno.  

Vy ste boli? 

Nebol som, ja som v ničom...  

Prečo nie? 

Ja som sa poučil z týchto ledajakých, čo vôbec nijakú činnosť nevyvíjal, a keď sa to prehodilo, bol 
naháňaný a dať pokoj všeckému...  

A spomínali ste, že keď vznikol Slovenský štát, že zrazu tu bolo plno gardistov. Čo tí gardisti 
robili?  

No tak to bolo jak... pomaly jak milícia, tí strážili na stanici čakárňu, mosty, a takéto všelijaké 
onemtam... Chodili držať stráž.  

A chodili v uniformách? 
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Áno.  

Tak ste vedeli rozoznať, kto bol gardista a kto nie?  

Áno.  

A voči ľuďom sa ako správali? 

Tak to nebolo... neboli žiadne nepríjemnosti.  

Takže nevideli ste, že by niekoho...? 

Nie, nie.  

Boli voči niekomu násilní alebo...? 

Nie. 

Alebo niečo...? 

Nie, nie.  

A voči tým vaším židovským susedom, známym, ako sa správali? Gardisti? 

Tí ako potom tak... neskoršie potom začali ich prenasledovať, nesmeli chodiť po chodníku, museli 
vedľa chodníka po ceste, nad chodníkom bola zavesená hviezda, židovská, to nesmeli chodiť všade.  

Nad chodníkom bola židovská hviezda zavesená? A bolo tam niečo napísané? 

Nie, len hviezda, zákaz...  

A to znamenalo, že... 

Že tade nesmeli chodiť, museli z cesty. 

A čo by sa bolo stalo, keby išiel po chodníku? 

Tak to boli všelijakí takí oni, čo vybili ich.  

Keď videli, že ide po chodníku, tak...  

Áno.  

A to boli gardisti, ktorí ich vybili? 

Gardisti aj takí všelijakí tí výtržníci.  

Takí nejakí ľudia v meste? 

Áno. Áno.  

Mladí, starí? 

Mladí, mladí. 

Mladí? 
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Áno. Mladí väčšinou ich prenasledovali, starí to bolo zvyknuté všetko. 

Takže skôr taká mládež, áno? 

Áno, áno.  

A museli nosiť aj nejaké označenie? 

Na prsiach mal hviezdu. Prišitú, žltú.  

A tak chodili po ulici? 

Áno.  

A čo sa stalo, keď nemal tú hviezdu? 

Musel mať, musel byť označený. 

Takže to vy ste si všimli, že taká zmena tu nastala, aj tí vaši susedia židovskí, hej, ktorých vy ste 
poznali...? 

Všetko, všetko... Potom im pobrali obchody a... 

A to ako prebiehalo, keď im tie obchody pobrali? 

Tak došli tam, spakovať sa a koniec, zavreté. A potom títo gardisti voľakterí, to arizovali, potom to 
užívali tí. No však to dlho netrvalo, lebo jedným rázom zmizli, pobrali ich a... 

Pobrali tých vašich susedov, áno? 

Áno.  

Takže prišli tam, najprv tam prišli ku nim gardisti a zavreli im tie obchody, či ako to bolo? 

Áno, áno, áno, áno.  

Gardisti? 

Áno.  

Vy ste videli, ako im tie obchody zatvárajú? 

Tak to som nevidel, ale to sme mali vedľa, tak to bolo z jedného dňa na druhý už... neboli tam.  

Zmizli. To boli dobrí, dobrí židia. Tí neškodili nikomu, ja neviem, zrazu sa to tak zvrtlo. 

Ako ste vedeli, že gardisti zatvárajú tie obchody? A berú židov? 

No tak oni ich potom prideľovali, tým gardistom, tie byty, aj domy celé, potom gardisti na tými 
domami robili ako správcov. 

Čo to znamenalo, že robili správcov? 

Tak tí, čo tam bývali, nájomné a tak, to odovzdávali správcovi, a ten to odovzdával... 

Takže tí majitelia tam ešte chvíľu mohli užívať tie svoje domy a ten svoj majetok? 
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Áno, áno. 

Tí povodní židovskí majitelia?  

Áno.  

Len už to bolo... 

Vedľa.  

Toto bolo v ktorom roku? 

To vám nepoviem, ja si tieto dátumy nepamätám. 

Koľko vy ste mali rokov vtedy asi? 

Sedemnásť. Áno, sedemnásť rokov.  

A na tej vašej ulici, mali ste nejakých kamarátov, ktorí boli židia? Rovesníci vaši? 

Áno, voľakí Levyovi, alebo... neviem, či sa im to posmievali alebo mali také meno, Cúcura. To bola 
trafikantka, tá mala syna, ale ináč oni boli Kohenovi. A to sme hrávali futbal, normálne, to neboli 
žiadne rozdiely. 

A keď začalo to prenasledovanie židov, gardistami, a že museli teda nosiť tie hviezdy a nesmeli 
chodiť po chodníku, rozprávali ste sa s nimi o tom, čo sa dialo?  

S kým? 

S tými kamarátmi vašimi židovskými? 

Však oni to videli, čo... 

Ako oni na to reagovali? 

Tak čo si pomohol, nepomohol, to boli všetko malí chlapci, decká, štrnásť, pätnásť ročné, čo si 
pomohol.  

Takže vy ste vlastne nevideli, čo sa s nimi dialo, len zrazu tam neboli.  

Áno, áno, áno. Väčšinou pobrali ich v noci, naložili na autá a... 

A vedeli ste vtedy, v tom období, že... čo... čo... čo sa s nimi dialo, že kam ich zobrali alebo?... 

To som nevedel.  

Čo ich čakalo, aký osud? 

To sme nevedeli nikto.  

Ani ste sa o tom medzi sebou nerozprávali? 

Nie, tak v tých rokoch ani človek nemal taký záujem o to, keby vedel, že rasa tá zájde, tak by si to 
viacej pamätal, ale takto... 
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No a hovorili ste, že tie ich majetky boli potom... oni už neboli, zrazu zmizli, a teraz tie majetky, 
čo sa s nimi stalo presne? 

Potom to popredali. 

Komu? 

Kto mal záujem, kúpil dom, jak hovorili, že po židoch, no ale však židov nebolo a majetky zmizli, 
popredali. 

A tie veci, ktoré boli v tých domoch, tie tam ostali? 

To tam ostalo všetko. Oni si nesmeli zobrať so sebou... jeden batoh voľačo čo mali, a nič viac. 
Ostatné všetko ostalo tam. 

Takže to, čo ostalo v tých domov, to tam bolo, a to sa nepredávalo nejako osobitne? 

Nie, nie.  

A kto si kúpil tie židovské domy? 

Garda. 

Poznali ste niekoho osobne, pamätáte si mená? 

Ani... ani ne. Ale viem, že to sa popredalo, Kyncler a takí kadejakí.  

Kyncler? 

Áno. 

Ten mal aký obchod? 

Ten mal potraviny. 

Asi nepamätáte, kto ho kúpil...? 

Nie.  

Alebo arizoval? 

Nie. 

A vy ste nám spomínali, keď sme tu boli minule, že tu v Seredi boli niektorí takí niektorí ľudia, 
ktorí tak chodili a udávali.  

No.  

Spomínate si, že ste nám to hovorili? 

Áno. 

Môžete nám o tom trošku viacej porozprávať?  
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No bol tu voľaký Rambusek, to bol Nemec, ten udával... voľajakého mal suseda, to boli kamaráti 
a potom ho udal, voľajakého Sčibrányho, a zobrali ich do tábora. A chodili tam za ním, žena, to 
stačilo len pres múr preskočiť a utiecť od tam... nechcel. Hovoril, že keď utečie, tak vystrieľajú celú 
rodinu.  

Hm. A prečo ho udal? Ten Rambusek? 

Údajne mal byť komunista. 

Rambusek bol tu z Hlohovca... 

Seredi... 

Pardon, zo Serede, ale on bol Nemec pôvodom? 

Nebol, Slovák. 

Slovák, aha...  

Ale potom vstúpil do nemeckej strany... A tak...zA to bola sláva. Robil, čo chceli. Rambusek, Grasel.  

A vy ste týchto ľudí poznali, ste ich aj stretli niekedy?  

Áno, však lebo jeho žena ta robila... predávala na rýnku, ešte bývali tie trhy, ona skupovala kurence 
a ďalej ich predávala, a on to vozil na aute.  

Ten Rambusek, áno? 

Áno. 

A ten pán Grázel to bol kto? 

To bol bývalý automechanik, ale potom, jak vstúpil do strany už bolo po automechanictve. Už stúpla 
mu sláva, a potom robil poriadky s tými tu...  

S kým? 

So židmi. 

So židmi? A čo robil? 

No tak v noci ich prenasledoval, aj ich rabovali, čo bolo počuť. Pobrali im zlato a komu sa mohli 
vyžalovať....  

Rabovali tie ich domácnosti? 

Áno. 

V noci chodili a...? 

V noci došli a... 

A toto bolo kedy, toto bolo za toho Slovenského štátu? 

Áno... 
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V tom období? 

Áno, áno.  

A tento Grázel hovoríte, že vstúpil do strany, do akej strany? 

SS. 

Takže to bolo viacej takých ľudí, áno? 

Áno. 

A vy odkiaľ viete, že rabovali tie židovské domácnosti? 

Však... tuto, ak s ním bol... nejaký taký Majer, a tam býval, ako sa menoval, mne nenapadne to meno, 
ako sa volal, tomu tiež pobrali, zlato.  

A vy ste sa o tom ako dozvedeli? 

Však sa vyprávalo, vyprávalo sa, u koho boli a čo boli.  

Ľudia medzi sebou si to povedali? 

Áno. 

Bolo ešte viacero takýchto prípadov? O ktorých viete? 

Oni chodili v noci, my sme tu... neďaleko bývala tetka, nanešťastie ona mala meno Beck, a my sme 
tam s otcom spali, a v noci naraz len osvetlená celá miestnosť, vystrčí sa otec a pýta sa: „Čo hľadáte?“ 
„A vy ste kto?“ , ináč veď sa poznali... Grázel, čo tam robíme? A keď by sme sa neboli ohlásili, tak 
by tam boli preskočili, a ona nebola židovka.  

To oni si tak vytipovávali podľa mena, že... 

Áno, áno, áno. Aha. Také meno Beck, to bol pekár Beck, to bol žid. 

Takže oni po tom išli.  

Áno. Po tých menách. A kde nebolo nikoho...  

A spomínate, že oni... tak bol ten Grázel, a kto ešte s ním? 

Celá partia, kdejakí títo, Rambusek a ešte oni mali takých prívržencov, chodila celá partia. 

Koľko ich bolo asi? 

Traja, štyria. 

A to boli tu miestni zo Serede? 

Áno, áno. A po fronte tohoto Grázla, toho zobrali, bol v Leopoldove údajne, no a tam voľako dobre sa 
vyznamenal, chodil nakupovať súčiastky do Bratislavy, nebol strážený, a raz zmizol. Ženu, čo mal, tu 
nechal aj s deckom a mal frajerku voľajakú Sokolovú, zo Šoporni, tá neďaleko tu bývala s voľakým 
Karolom Hulákom, ale oni umreli. 
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Ešte sa chcem spýtať, čo ste spomínali, že Rambusek udal toho Ščibraniho.  

Áno, áno.  

A zobrali ho do tábora tu v Seredi? 

Tu v Seredi.  

Áno? Takže tu aj ľudia zo Seredi boli v tom tábore? 

Áno, ktorý bol nepohodlný, hneď bol medzi nimi. 

A vy ste niekoho poznali osobne, kto v tom tábore bol? 

Toho Ščibraniho osobne, to bol z rodiny. 

A v tom období vy ste vedeli, že čo sa deje v tom tábore, alebo aký to je tábor? 

Vedeli, lebo sme zo zvedavosti chodili na stanicu, keď chodili tie transporty, a ako ich ládovali alebo 
ak ich dávali von z vagónov a do kasáreň ich brali.  

To ste videli na stanici? 

Áno. 

Porozprávajte nám, čo ste tam videli na tej stanici? 

Však tie transporty, ako idú, ako sú v tých svinčákov pozatváraní, a vyhadzovali adresy. Ale načo tie 
adresy vyhadzovali, však to nebolo komu napísať. To už bolo všetko vyrabované, po tých 
dedinách...Galanta a hore.  

A odkiaľ tie vlaky prichádzali? 

Od Galanty, ale išli od Štúrova, tam po tých dedinách a po mestách tých židov všetkých brali, oni tam 
v tom vagóne, v tých svinčákoch boli, a oni boli tak jeden na druhom nalepení, že keď si chcel 
sadnúť, tak musel celý rad si sadnúť, lebo nemal miesta. To bolo plné. Plakali... 

A to... toto vy ste videli, že boli tie vagóny takto plné ľudí?  

Áno, áno, však oni... 

Tam sa dalo vidieť dovnútra?  

Občas... občas ich oni kontrolovali, otvorili dvere a zavreli, to bolo vidieť, ako sú nasáčkovaní.  

A zhruba asi z akej vzdialenosti ste to mohli vidieť? Toto? 

Však to bolo ako na druhú stranu ulice. 

Takže...  

Desať metrov... 

Hm.  
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Zblízka, vy ste stáli na peróne a toto ste videli. 

Áno.  

Prišiel vlak a toto bolo... 

Áno 

A kto tam bol s tým vlakom, kto otváral tie dvere? 

No tí Nemci. 

Nemeckí vojaci? 

Áno, tí strážili celý čas ten transport, celú cestu. 

Boli v uniformách oblečení? 

Áno.  

Boli ozbrojení? 

Áno. Však...  

A  ste počuli, že sa rozprávajú po nemecky, Slováci tam neboli? 

Nie, nie. 

A vy ste vedeli, že kto je vnútri v tom vlaku? Koho tam vezú? Akých ľudí? 

Však to bolo vidieť tých židov. 

A podľa čoho ste vedeli, že sú to židia? 

Oni mali tuto tie oné fajchle. Brady a... tí starší, mladších... to bolo všetko staré. Mladších ja neviem 
kedy brali, alebo kam ich brali. A toto boli všetko starí ľudia.  

Starí... a muži, hovoríte, že brady... 

Muži... zvlášť muži, zvlášť ženy.  

To ste videli, keď otvárali tie vagóny, že... 

Áno, to kontrolovali.  

Aj tie ženy boli staršie? 

Áno, to boli manželky tých... 

A mali aj nejaké označenia...? 

Nie.  

Na šatách? 

Nie, jak mal tú hviezdu, tak ho šupli do vagóna... 
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Takže s tými hviezdami boli vnútri vo vagónoch? 

Áno. 

A to neboli tu zo Serede židia, hej? 

Zo Seredi ani nie, to odtiaľ z tých maďarských oných... dedín, Štúrovo... neviem, či nie i z Budapešti 
a... to boli celý transport.  

A hovoríte, že vyhadzovali tie papieriky, to kedy, keď im otvorili tie stráže tie dvere, alebo 
kedy? 

Keď stáli a bol kľud, tak cez to okienko... bolo zadrôtované, ale každý prestrčil lístok a vyhodil, však 
to nemalo význam. Sa neopovážil nikto isť k tomu vlaku.   

Nedalo sa priblížiť k tomu vlaku? 

Nie, kto by bol... tak by ho dali tam, medzi nich. To by bolo... viete, že im pomáha.  

Tak ako viete, že čo bolo na tých lístkoch napísané? 

Keď transport odišiel, voľaktorí ponachádzali, boli tam adresy, odkiaľ... odkiaľ je.  

Ste to videli, ste to mohli prečítať? 

Áno. 

Máte taký lístok? 

Nie, to by...  

Či vy ste nemali taký lístok? 

Nie. 

Nejaký... 

To nachádzali nejakí posunovači a tí, čo robili na železnici.  

A vy ste sa s nimi potom rozprávali, že čo tam bolo napísané? 

Oni sa chválili jeden pred druhým, čo vyhodili.  

Ale tí ľudia, ktorí boli v tých vozňov, to čo teraz hovoríte o tom transporte, oni tu nevystúpili 
v Seredi. 

Nie, nie, nie. Nie. To nevypustili von, to išlo ďalej, do Poľska.  

Ako ste vedeli, že do Poľska idú? 

Tak hovorili, že viezli ich tam do Osvienčimu. 

Toto bolo v ktorom roku? 

Za Slovenského štátu.  
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Ale na začiatku alebo ku koncu? 

Nie, tak v strede. 

Bolo to predtým, alebo potom, ako tých vašich židovských susedov... ako zmizli, ako ich zobrali?  

To bolo v tom čase. Však to dlho netrvalo, táto zbierka, oni ich mali hneď vytipovaných a pobraných. 
A potom tu bol voľajaký dôstojník, voľajaký Zimmermann, ten ešte aj tých mladých všetkých ládoval 
do vagónov. 

Mladých židov? 

Židov, no...  

On sám osobne, sa na tom...? 

On to viedol.  

A to ste videli? 

Áno, však to bol... to bol postrach.  

A čo robil, konkrétne? Porozprávajte nám o tom.  

No tak čo robil... tak keď kedy kto voľačo povedal, žiadna milosť, nič, v tú chvíľu už aj išiel do 
tábora. Nesmelo sa nič, žiadne vyprávky... alebo kritizovať ho alebo čo. Pri tom všetkom však on bol 
u armády a ako on začal účinkovať s týmito Nemci, neviem, ako sa to stalo.  

A on bol tiež odtiaľ zo Serede? 

Nebol, nebol. On bol cudzí, on sa tu priženil. On si zobral za ženu voľajakého šenkára Weinsteinovú, 
a po fronte aj utiekli do Nemecka.  

Ale tu žil v Seredi, on bol dôstojník, áno. A bol taký aktívny pri zatýkaní tých židov? 

Áno, áno, však oni mu zverili takú úlohu, že mohol robiť čo chcel.  

Aha, takže on mal takú... bol poverený týmto.  

Áno, áno. 

A chodil, vytipovával ľudí, aj ich osobne chodil zatýkať?  

Áno, on pobral ich. 

A videli ste vy nejaké takéto zatýkanie? 

To som nevidel, ale videl som, keď ich hnali na stanicu do vagónov. 

A vtedy čo sa dialo, kto tam bol? 

No tak tento Zimmermann a mal pomocníkov, z gardy a...  

Gardistov odtiaľto zo Serede?  
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Áno. 

Boli... ozbrojení boli, alebo...  

Gardisti neboli ozbrojení.  

V uniformách boli? 

V uniformách čiernych.  

A koľko ich asi bolo? 

Traja, štyria...  

A koho hnali do tých vagónov? 

No tých mladých chlapcov okolo osemnásť, sedemnásť, tak mládež.  

A tých chlapcov bolo koľko asi? 

Tak... dvadsať... To po tých dedinách povyberali, kde sa nachádzal, tam mu... nebolo možné sa 
schovať, chytili ich...  

Aha, oni sa skrývali a oni ich vlastne ako z tých... z tých úkrytov ich brali, áno? 

A takýto obyčajný náš človek si nedovolili schovať ho voľakde, tak tým pádom bol by išiel.  

A vy vlastne ste videli, ako ich tam na stanicu do... do vlaku? 

Do vagónu, áno... 

Hnali a... ako sa k nim správali?  

No krik veľký... 

Boli nejaké bitky alebo...? 

Nie, bitku som nevidel, ale žiadne... ošmýkaní sa, bleskove musel nastúpiť a zavreli sa dvere 
a hotovo. 

A potom čo, potom vlak odišiel, alebo ešte tam stál vlak, čakal na niekoho iného? 

Odišiel, pozatvárali dvere, zadrôtovali...  

A išli preč... Ešte sa vrátim k tým transportom, ktoré vy ste videli, že išli teda od tej Galanty 
a tam z tých oblastí, južnejších, maďarských. Keď stáli tu, na tej vlakovej stanici. Hovorili ste, 
že tie stráže iba otvorili dvere, dostali vtedy nejaké jedlo alebo pitie, alebo že by nejako...? 

Nič, nič, nič.  

A toto bolo v akom ročnom období? Zhruba? 

To bolo na jeseň.  

Že by nejako ich osviežili alebo niečo...? 
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Nič, nič, nič, žiadne jedlá sa nepodávali, žiadna voda, nič... 

A potom teda vlak odišiel, áno? 

Áno. Áno. 

Koľko ste takých vlakov tu videli? V Seredi? 

Tak... keď bol čas, zo zvedavosti sa chodilo, na stanicu pozerať. No ale tri, štyri, a koľko ich odišlo 
v noci alebo to, záleží na tom, ako mali plné, ako mali... ako trať voľná bola. No keď Leopoldov 
nebral, tak v Seredi musel čakať.  

Takže tri, štyri, zhruba za aké dlhé obdobie časové?  

To vám neviem povedať. 

Bolo to za týždeň alebo za mesiac...? 

Behom týždňa.  

Takže tri za týždeň asi ste videli? 

Áno.  

A potom už nechodili tie vlaky? 

Potom už nie, a toto v Seredi, čo boli, neviem, ako to bolo... sem povyberali už potom takých, čo mali 
remeslá. Krajčíri, hodinári, zámočníci, tam už potom stolári. Potom už ich zapojili do výroby, šili 
šaty, stolári robili nábytky, a tak všelijak. 

Takže tých vlastne zobrali tu do toho tábora pracovného? 

Áno.  

Vy ste boli v tom tábore niekedy? 

To už potom, keď už po fronte, sme museli chodiť na brigády, no a to bol tam... voľaktorý bol 
zvedavý, otvárali na tom komíne tie dvierka, tam boli natrhané peniaze.  

To už bolo až po vojne, áno? 

Až po vojne.  

A počas Slovenského štátu alebo počas vojny vy ste mohli ísť do toho tábora sa pozrieť? 

Nie, nie. 

A mali ste nejaké informácie o tom, čo sa v tom tábore sa deje, kto tam je, a tak...? 

Tí, čo bývali na druhom bloku tých kasární, tí to videli z okna, čo sa robí tam. 

A vy, keď ste boli na tej stanici, videli ste aj nejaké vlaky privážať ľudí do tábora seredského? 

Jeden vlak taký, čo ich vyládovávali. 
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Čo ste tam videli vtedy? 

No tak museli, žiadne schodky alebo čo... starí, mladí, lebo čo... vyskakovať a hnali ich ako ovce. 

Prišiel vlak, otvorili sa dvere a vyhnali ľudí von z vagónov? 

Áno, a to boli tie svinčáky, to normálne vlaky neboli s nimi... osobné teda ako... to boli svinčáky.  

A kto tam s nimi bol? 

No tí Nemci, čo bol dozor, čo ich doviedli. 

Slováci tam neboli s nimi? 

Nie. 

A koľko bolo asi ľudí v tom vlaku, ktorý ste vy videli? 

To vám nepoviem...  

Odhadom? Približne? 

Ja neviem, koľko vojde tam, keď sú tak jeden na druhom, na taký... 

Neboli nejako zoradení, keď ich z toho vlaku... keď vystúpili? 

Povystupovali a dali ich do trojstupov, už aj išli do...  

A tie stráže išli s nimi tam do vnútra...? 

Áno. 

A to boli muži alebo ženy? 

To bol mišung, všelijakí boli, a oni si to potom roztriedili už. 

Takže oni neboli oddelení v tom vlaku? 

Nie.  

Hej.  

Nie.  

To iba v tom inom transporte, ktorý ste videli... 

Áno, áno.  

Boli oddelení...  

A tí boli akí, starí, mladí? 

Všetko starší, starí....  

Tí, ktorí šli tu do toho tábora pracovného? 
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Áno, áno... 

Starší? A to tiež boli židia? 

Áno. 

Podľa čoho ste to vedeli? 

Tam oni tam inakší nešli, len takí... takí, ktorý voľačo sa previnil, žid, nežid... už ho šuchli tam. Aj 
keď by sa stalo, že voľaktorý im utiekol, tak oni sa nehrali... oni títo zvedavci, čo stáli na ulici, čo 
pozerali na nich, oni zobrali odtiaľ a stav doplnili. Nepomohlo mu ani plakať.  

Hocikoho zobrali? 

Pravda. A to robili potom aj Rusi. Keď im utiekol, tak doplnili si stav z ulice. Oni hnali dobytok do 
Petržalky, a pýtali sa, ako je ďaleko Petržalka, a teraz im povedal: „Davaj,“ s nimi, nevyslobodil sa, 
ani kedy išiel na stranu, nie. Stav mali doplnený.  

A týchto väzňov, čo ste videli, že privážali do tej Serede, ako tí ľudia vyzerali, spomínate si? 

Skôr vydesene, to na každého pôsobí, keď vie, o čo ide, že sa musí rozlúčiť... s plačom, krikom a... 

A tí vojaci nemeckí, ako sa k nim správali? 

... krik... 

Vy ste to zhruba asi z akej vzdialenosti toto videli? 

Však sme stáli na peróne, tak ako hovorím, na druhú stranu ulice ten vlak stál.  

A toto... tento transport, ktorý ste videli prichádzať do toho tábora, to bolo predtým, alebo 
potom, ako ste videli tie transporty z Maďarska? 

Potom... potom, lebo oni ich museli preposunovať na druhú koľaj, čo bola blízko kasární. Tá posledná 
koľaj, tam len vystúpili a dole takým briežkom zišli a už boli v tom tábore. Oni ich na stanici 
nevylaďovali... 

Aha. A bolo to v tom istom období, v tom istom roku, alebo v tom istom mesiaci? 

Áno, áno, áno, vtedy  keď i týchto hnali do Poľska, v tých vagónoch, tak vtedy títo išli do tábora.  

A videli ste aj nejakých ľudí, že by odvážali z toho tábora? 

Nie. 

Keď ste boli na tej stanici? 

Nie, to sme sa ako chlapci zo zvedavosti tam boli pozerať. To bolo vidieť tam do kasární, stanica bola 
prázdna, vagónov nebolo, len tieto transporty čo podochádzali... A to bolo vidieť a počuť, aký krik je 
tam, „Schnell, schnell,“... 

A vnútri v tom tábore vy ste mohli vidieť, čo sa tam deje?  
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Nie, to akurát, čo cez múr bolo vidieť, a tento krik, a večer... večer bolo počuť kroky, ako ich 
naháňali, oni museli behať po tých cestách. 

A vy ste ich videli, ako tam behajú? 

Áno, však to bolo vidieť do kasární. 

A to bolo zhruba asi ako ďaleko? Od toho vášho miesta, kde ste vy videli? 

Sto päťdesiat metrov alebo aj viac. Aj teraz vidieť do kasární. 

A čo presne ste tam videli? V tom tábore? 

Predtým tam boli normálni vojaci, kasárne.  

Vtedy, keď tam boli ti väzni? Čo ste tam videli? 

Museli tam robiť poriadky. Postavili tam také budovy, kde vyrábali... dielne... čosi robili...  

Tam boli tí remeselníci? 

Áno. 

A to, čo ste teraz spomínali, že tam behali v noci, toto vy ste videli, ako... čo sa tam deje? 

Však tie betónové cesty, tam bolo počuť tie kroky, ako dupocú. 

Aha. Takže vy ste to počuli, že... 

Áno. 

A z toho ste ako zistili, že ich tam ženú? 

Áno, rozháňali. Však voľaktorí nestačili, padli alebo čo... po nemecky krik. „Schnell, schnell,“ 
„Rýchlo, Rýchlo,“ a... 

A ešte nejaké také veci, nejaké násilnosti alebo také niečo, videli ste? 

To nebolo, to nebolo vidieť...  

Čo sa tam dialo? 

To nebolo vidieť.  

Vy ste nám spomínali, keď sme tu boli minule, že ste tam videli situáciu, ako niekoho ťahali za 
autom.  

Za autom... 

To bolo v tom tábore, vnútri v tom tábore? 

Áno. Áno.  

A to ste vy videli? 

To bolo vidieť, áno. 
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Povedzte nám presne, že čo ste videli. 

No tak čo sme... išlo auto a za autom bol uviazaný za nohy... a ten ho ťahal po tých cestách... krik, 
plač...Čím sa previnil... to nevie nikto...  

A čo sa s ním stalo? 

To sa nevie. Lebo to... ja som sa tam objavoval na stanici, keď som čakával frajerku od Trnavy, tak 
v tom čase akurát, ale normálne... špeciálne ísť tam a pozerať voľačo... to som nebol. V tom čase, keď 
som čakal na príchod vlaku od Trnavy a... 

A táto situácia s tým autom, koľko to asi trvalo, ako dlho ste to pozorovali? 

Celkom dlho... tak päť minút, prebehol tak pod múrom. 

A bolo to vnútri alebo vonku? 

Vnútri. Vnútri.  

A večer, bola tma? Alebo ešte bolo vidno? 

Nie, nie, pred večerom, tak robili... robili im tam zle... no... potom, keď tieto remeslá už nastali, 
potom to utíchlo tie... Mali vytipovaných tých lepších alebo to... 

A tie remeslá... zhruba kedy asi v akom období začali v tom tábore byť?  

Tak... po pol roku, ako ich tam zobrali. 

A toto v ktorom roku bolo? 

To si nepamätám, tieto dátumy... 

Keď ste vy túto frajerku čakali, to bolo v ktorom roku? 

Štyridsať osem... 

Ale to už bolo po vojne, v štyridsiatom ôsmom... 

No ale tam som ju chodil čakávať... A to bolo predtým.  

Spomínali ste, že toto bolo ešte v období Slovenského štátu, hej... 

Áno.  

Ale tisíc deväťstoštyridsaťosem, to už bolo po oslobodení. 

No... no to ja som tam v tom čase chodieval na stanicu. 

Ale vtedy ste videli, to čo sa dialo v tom tábore, však...? 

Predtým... 

Aha.  

Ja som na stanicu schválne pozorovať nešiel alebo čo, ma to nezaujímalo, ale toto, čo si pamätám...  
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Z tých vašich židovských susedov, čo na tej vašej ulici bývali alebo kamarátov, hovorili ste, že 
zrazu všetci zmizli... Vrátil sa z nich niekto po oslobodení?  

Nie, nikto...  

A sem do Serede nejakí židia sa vrátili?  

Ani... voľajaký Ringwald, ten sa vrátil... a potom tu bol voľajaký, čo bol predtým riaditeľom 
Tatrabanky, ten sa vrátil... a ostatní ani neviem... Seidler...  

Seidler bol kto? 

Žid to bol. 

Takže týchto troch si pamätáte, že... že... vy ste sa s nimi stretli?  

S týmto Seidlerom, sme kúpili televízor, a pokazil sa... a potom on robil ako pre ten obchod 
voľajakého predajcu alebo čo... A nechceli mi ho opraviť, tak išiel do vačku... vytiahol nový záručný 
list: „To dajte tam,“ a museli mi vydať druhý televízor... To bol taký dobrý človek. 

A ako týchto, ktorí sa vrátili, ako ich tu ľudia prijali? 

Normálne, nemali žiadne ťažkosti... ale oni potom... väčšina... väčšina ich potom poodchádzala do 
Bratislavy a všelikade, kde ich nepoznajú. 

Prečo? 

Tak... ja neviem, že by boli cítili... voľajaké sekírovanie tu... To poodchádzalo do Bratislavy, tam sa 
stratili. 

A dostali niektorí z nich svoj majetok naspäť? Po vojne? 

Nie. 

Tie majetky, čo im boli zobraté, arizované... 

To bolo všetko rozpredané, rozkradnuté... títo arizátori, nejaký Reichmann, ten mal veľké role, 
všetko... arizoval to voľajaký, ako sa volal?... Tak mu pridelili nové role a... Medovalský... na týchto 
zarábali a čo sa stalo s tými roľami?...  

Chcem sa ešte opýtať na ten tábor... 

Áno. 

...ktorý tu bol v Seredi, tam boli vlastne aj títo zo Serede, ste hovorili.  

Áno, voľaktorí...  

A viete nám povedať konkrétne, nejaká mená, kto tam bol? Koho si vy spomínate? 

Tento Ščibrány tam bol, ten bol tam... voľajaký Kyncler tam bol... 

A Kyncler bol žid? 

Žid.  
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A z tých miestnych židov ešte nejakí ďalší? 

To neviem, neviem... A tento Ščibrány, to nebol žid. Toho ten Rambúsek udal... že je komunista 
a zobrali ho.  

A z tých vašich susedov nikto nebol tu v Seredi v tábore? 

Nie. 

Takže o tých vlastne neviete, čo sa s nimi stalo, nikto sa nevrátil? 

Nie. 

A z toho tábora miestni nejakí židia seredskí prišli naspäť tu?  

To vám neviem povedať, ako to dopadlo, ako to rozpustili alebo ako sa to... lebo už potom po fronte, 
keď už potom došli Rusi, tak sa zvážali z tých tovární stroje a všelijaké veci. Tie fabriky, čo rabovali 
oni, to bola celá tá dolina plná strojov, čo bolo z fabrík pokradnuté.  

A ľudia tuná zo Serede, ktorí bývali v Seredi, boli zamestnaní v tom tábore? 

Nie. 

Takže kto tam bol ako zamestnanci v tom tábore? 

Títo židia len.  

A kto ich strážil? 

Nemci. 

Takže tu odtiaľto nikto? 

Civilní zamestnanec tam nebol... 

A mohol tam ísť niekto do vnútra tuná z miestnych ľudí? 

Nie, nie, tam nemal čo robiť. Už potom neskorej, už si tam dávali aj opravovať veci, oni opravovali aj 
hodinky, aj krajčíri, šaty šili aj... Ale ako sa to rozpustilo, to neviem ja. 

A kto si tam mohol dávať tie hodinky ísť opraviť a šiť šaty? 

Normálne, takí smrteľníci... 

Takže vy keby ste chceli, tak potom by ste mohli ísť? 

Potom áno, to odovzdal na vrátnici a... 

A toto bolo asi kedy? V akom období? V ktorom roku? Hovoríte, že neskorej... Povedal ste, že 
potom neskorej už si mohli dať opraviť aj tie hodinky. 

No keď už mali to zregulované, že mali týchto remeselníkov už... potom už to nebolo také háklivé, ale 
zo začiatku, keď ich tam podovážali, tam nesmel nikto ísť, žiadne informácie dávať. 

Ale vy ste tam teda neboli? 
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Nie, až potom na tejto brigáde, čo sa muselo chodiť tam. 

A to už bolo po vojne... 

Po fronte...  

Urobíme si teraz kratučkú prestávku, dobre, lebo chcem sa opýtať tuná kolegyne, kolegu, či 
náhodou oni ešte nechcú sa vás nejakú otázku spýtať... 

Áno. 

Dobre? Takže sekundičku. ... Vy ste na začiatku spomínali, že keď vznikol Slovenský štát, že 
židia, boli takí prenasledovaní, a nesmeli chodiť po chodníkoch... a že keď teda išiel po tom 
chodníku niektorí z nich, tak ho gardisti a nejakí takí mládenci, že aj ho zbili alebo teda robili 
mu zle. 

Áno.  

Vy ste videli nejakú takú situáciu? Vy osobne? 

Ani ne. 

A odkiaľ ste vedeli, že toto sa dialo? 

No však sme bývali na tej hlavnej ulici, a keď sme boli na ulici, sme videli, jak voľaktorý sa pomýlil, 
išiel po chodníku a takýto ho zbadal, tak už robili s nimi krik, a bitku. 

Takže vlastne ste to vy videli, hej? 

No áno. 

Áno.  

Sme aj chodievali k nim do kostola a odtiaľ nás vyháňali. Musel mať čapicu na hlave. 

A prečo ste tam išli? 

No zo zvedavosti, ako oni to tam v kostole majú... a to bolo blízko do kostola, druhý, tretí dom. 

Tam u vás v susedstve? 

Áno. 

Ešte sa chcem opýtať na toho Zimmermanna, ktorý tu bol v Seredi a hovorili ste, že bol taká tá 
postava teda, že aj bral tých, ktorí sa... mladých židov, ktorí sa ukrývali, že bral do toho tábora. 
Vy ste spomínal, že on bral ľudí len tak z ulice? A odviedol ich do tábora?  

No tak keď sa stalo, že by im zmizol, voľaktorý z toho, utiekol, tak oni týchto zvedavcov, čo boli na 
ulici, oni pribrali do toho stavu. 

Hocikoho? 

Hocikoho. 

To nemusel byť žid, hocikto? 
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Nie, nie, nie. 

A také prípady sa tu stali? 

Stali sa, pravda.  

A to potom niekto utiekol z toho tábora? 

Tak oni ich mali sústredených vo dvore alebo kde ich mali, a nebol ten stav, ktorý oni mali na papieri. 

Že im... nesedelo im to...  

Áno. 

Číslo na papieri. 

Áno. Tak, oni tých, čo boli zvedaví na ulici, keď ich viedli, tak pribrali. 

Len tak hocikoho zobrali? 

Hocikoho. 

A vy ste videli také niečo? 

To som nevidel, ale poznal som voľajakého Pometla, čo ho zobrali, ale potom ho pustili. 

Aha. A koľko bolo takých prípadov? 

Málo. Lebo odtiaľ sa nevyšmykol nikto. 

Takže o tom jednom viete, ešte nejaké boli ďalšie? 

To neviem, to... ale, ale hovorím, odtiaľ to bolo umenie, keď sa podarilo mu... však to bolo strážené, 
obkľúčené, to boli aj... päť ich išlo tých Nemcov s tým doprovodom. 

Tých... tá stráž, hej? 

Áno.  

Ktorí strážili, keď ich viedli do toho tábora. 

Áno. 

A to čo ste videli, ako ich viedli, tých ľudí z toho vlaku, hej, do toho tábora... 

Áno. 

Mali tí ľudia hviezdy na sebe? 

Mali, mali, však to nemali odpárané, to museli mať prišité na kabáte. 

Hm.  

Vy ste nám spomínali, keď sme tu boli minule, pred tými pár týždňami, že vnútri v tom tábore 
bol lekár a že tam bol aj zubár.  
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Áno. 

Židovský. A vy ste tam boli niekedy v ich ordináciách? 

Nie, nie.  

A ľudia odtiaľto z mesta? Poznáte niekoho, kto tam bol? 

Nie, ale viem, že tam bol lekár. Lekár aj zubár.  

A mohli tam ľudia isť odtiaľto zvonku do tých ich ordinácií? 

To bolo pred kasárňami, tam je taký činžiak, tam bol zvlášť...  

...takže to ešte nebolo vnútri v tom tábore? 

Nie, nie, tí boli zvlášť. 

Hm. 

A oni obidvaja, aj ten lekár, aj ten zubár boli židia? 

Áno.  

Odtiaľto zo Serede?  

Nie, nie, nie, to boli cudzí.  

A vy ste odkiaľ vedeli, že oni sú židia? 

Však tam išli napr. tí, čo bývali na druhej strane cesty, tí obyvatelia, keď voľačo mal, tak šiel do 
tábora k židom, k doktorovi. 

To si potom ľudia medzi sebou už povedali tak, už že...  

A vy ste tam neboli? Nie, ani nikto z vášho okolí, z vašich známych?  

Nie.  

A tiež ste nám spomínali, keď sme tu boli minule, tuto to mám v poznámkach, že tam vnútri 
v tom tábore bol aj odtiaľto žid zo Serede, ktorý sa volal Fleischer.  

Fleischer.  

Na toho si pamätáte?  

Áno.  

A on bol kto, tento pán Fleischer? 

To bol.. nie obuvník, ale... on tak predával obuv, obchod s obuvou. 

A on čo tam robil v tom tábore? 

To neviem.  
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A odkiaľ ste vedeli, že on tam je? 

Tak tí oni tam chodili... okolo tak... poznali ho...  

Aj sa s ním tam niekto rozprával alebo? 

To nedopustili oni... tam na bráne bol esesák a to nedopustili, takéto rozprávanie.  

Takže hovoriť nie... len asi ho tam niekto videl? 

Asi.  

A spoznal. A vy ste sa potom o tom dozvedeli odkiaľ? 

No však sestra chodila, tam stavali kasárne. A ona tam ako úradníčka chodila, oni tam cez koľaje, cez 
tie vagóny preskakovali, skracovali si cestu.  

Takže ona vám o tom rozprávala, o tom tábore tiež? 

Áno, videla tam toho, toho... 

Ona tam videla toho pána Fleischera? 

Áno.  

Ešte sa vás chcem opýtať, na záver, že či vy chcete doplniť nejakú informáciu, alebo 
porozprávať nám, povedať nám o niečom, o čom sme zatiaľ ešte nehovorili, čo si myslíte vy, že 
bolo dôležité, čo vy chcete povedať, nejakú spomienku?  

Ani nie, však pozrite sa, keď v tých rokov, o čo som ja mal záujem, o takéto voľačo... ja by som ani 
na stanici nebol býval, keby som nebol chodil čakávať na stanicu, na čo by som tam bol išiel? Takže... 
to už ani neviem, nič tak... toto, čo si pamätám, to som vám povedal... nie je vymyslené nič, žeby bolo 
prikrášlené toto, čo som skúsil, teda tak. 

Ďakujem, chcem vám veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor. 

Nie je začo.  

Za váš čias a za vaše veľmi vzácne spomienky, ktoré ste teraz s nami takto zdieľali. Ďakujem 
veľmi pekne.  

Prosím.  
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