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Dobrý deň prajem. 

Dobrý deň prajem. 

Povedzte nám prosím vaše meno.  

Sirotský Juraj.  

Kedy ste sa narodil? 

Šiesteho piaty tisíc deväťsto tridsať sedem.  

Kde? 

Vo Vlači.  

Ďakujem. Pán Sirotský, pred pár týždňami sme vás navštívili a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky z obdobia Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. Dnes sme za vami prišli znova, 
aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na videokameru. Chcem sa vás opýtať, ako si vy 
spomínate na vaše detstvo? 

No ja si spomínam na detstvo... ako viac detí, hrali sme sa, no a tu sme chodili, lebo ten žid, čo tu bol, 
no tak robil taký kolotoč na hnoji, a my sme točili. Jedni behali okolo toho a jedni sedeli na tom, hej. 
No a jemu bolo dobre lebo mal utlačený a nás mama vždy bila doma, lebo sme vždy prišli zašpinení 
po kolená. No... takže... no... ako deti na dedine obyčajne, tak aj my sme tak boli. Nebolo to nič také 
zvláštne. 

Tu bola táto jedna židovská rodina žila? 

Áno.  

A čo sa s nimi stalo?  

No tak za Slovenského štátu, neviem, či v štyridsiatom druhom či štyridsiatom treťom roku presne, 
no... ako všetci židia, aj títo... Prišli žandári dvaja... no... taký sused Biroš, kone do voza, žid... 
neviem, koľko si toho bral, lebo ako chlapcov nás to toľko nezaujímalo, čo zobral, zobral, naložil na 
voz, odviezli ho do Hanušoviec na stanicu ku vlaku, no a týmto končia. Tí ľudia, čo tu boli, no tak 
toto, čo mal žid, príklad, kdejaké hrnce, misky, tak to rozberali, porozberali, a pozemky boli predané 
štátom, štát predal židovské pozemky, no tak tu štyria alebo piati kúpili tieto pozemky. No a... 

Chcem sa vás opýtať, vy ste toto videli, túto situáciu, ako tá židovská rodina odtiaľto išla preč, 
vy ste to videli... 

Áno. 

Boli ste tam? 
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Tu sme boli na tej ceste, ten Biroš stál pred domom s koňmi, s vozom, a ako hovorím, žandári dvaja 
boli, na jednej strane, na druhej, ten žid nasadol, jeho deti, mal chlapca aj dievča, no a jeho manželka, 
nasadli a odišli. A potom my už sme sa o viac nestarali, odišiel, odišiel...  

Ako sa volali tí... tá židovská rodina? 

No tak muž sa volal Alexander, Hu... Ungar, manželka bola Lina, a... Ungarová, a deti boli takisto 
Šani a druhá bola Eďka, ako dcéra.  

A tie deti boli ako staré? 

Tak oni boli starší ako ja, to dievča bolo asi o dva roky staršie, a chlapec bol asi tri alebo štyri.  

Vy ste koľko rokov mali vtedy? 

Šesť. Asi šesť.  

A prečo... vy ste sa išli pozrieť? Vy ste vedeli, že ich idú odviesť alebo prečo ste vy videli, že ich 
odvádzajú? 

Také halo sa v obci spravilo, že žida berú. No tak partia ideme pozrieť, lebo žida berú. No tak sme 
pribehli tu na jeho dvor, tam sme videli, že žid toho veľa nenakladal, lebo mali určitý predpis, že 
koľko môžu zobrať, čo môžu, čo nemôžu, tak naložil to do voza, oni sadli, a potom ten kočiš... ste 
videli u nás ho na tej knižke? Čo hasič na koni, no tak ten ich odviezol do Hanušoviec na stanicu.  

A čo si so sebou mohli zobrať? 

Ja vám nepoviem, pretože neviem, ako čo mali určené, alebo šaty, alebo jedenie...neviem.  

Čo mali pri sebe, čo ste videli, že mali pri sebe? 

No tak asi tri tašky alebo štyri. To nakladali, nie nejaké veľké, no, toto... A toto, zvyšok, či toto, čo... 
na varenie, hrnce, alebo taniere na jedenie, to tu ostalo všetko, to ostalo tu.  

A vraveli ste, že dvaja žandári boli? 

Hej.  

Tam s nimi, oni ich prišli zobrať z domu alebo ako to bolo? 

Žandári dali rozkaz nasadnúť na voz, a oni tí židia museli nasadnúť a žandári išli po svojom za tým, 
za vozom, neišli na voze, ale žandári išli na pešo do Hanušoviec. No a ten išiel, lebo cesta nebola, ako 
je teraz cez Topľu, tam ešte prívoz nebol, ale tu išla cez les do Hanušoviec. No tak išiel ten kočiš cez 
les, no a tí žandári išli za ním, no a žandári v Hanušovciach zostali, pretože v Hanušovciach bola 
stanica, alebo či išli až na stanicu, to už neviem, lebo my sme nešli.  

A to boli žandári z Hanušoviec? 

Áno, v Hanušovciach bol taký okrsok, tam boli žandári stále.  

A oni tú židovskú rodinu, oni šli za nimi do vnútra do domu? Alebo oni už ich čakali vonku 
pred domom? 
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No prišli tu... prišli do toho... komisár to vtedy bol, nie richtár alebo predseda, ale komisár bol. 
A prišli do komisára, a vedeli, že kde býva. No tak komisár prišiel k nim a ukázal im, že tu býva. No 
komisár išiel domov a oni dali príkaz tomu židovi, že sa má vysťahovať, že... no a tak... vyšli na voz 
títo... zobrali hovorím tri, štyri tašky a do Hanušoviec. A potom ďalej neviem ako odtiaľ išli preč, my 
sme tam neboli. Ďalej neviem povedať.  

Ako sa k nim tí žandári správali? 

Tak nejaký tak nátlak nebol, pretože ten žid bol taký dobrý človek, on nikomu neublížil, tam u neho 
ľudia robili, či kosiť, alebo ako prišla sobota, keď mali ten sabat, no... žid sa ničoho nedotkol... mali 
sviatok, niektoré ženy z dediny mu prišli rozložiť oheň, podojila slúžka, lebo slúžku mal, sluhu nie. 
A „parobci“ (mladíci), tí čo boli slobodní, tak prišli aby nakŕmili mu kravy, vodu priniesli kravám. No 
takže on bol taký, ani nie gadžo (gazda) ani nie obchodník, pretože mal taký, ale malý tovar, cukor, 
múku, soľ, papriku, čierne korenie, také toto. A i špiritus. To bol základ.  

Takže mal taký malý obchod a mal zároveň... 

Hej. Obchodník.  

To gazdovstvo mal.  

No a kto nemal peniaze, tak buď odrobiť si k nemu prišiel, alebo nejaké vajce priniesol. Aby žid robil 
nejaký taký nátlak, že musíš dnes, to nie, to ani som nepočul. Už ako ho vzali, od tých starších, že by 
bol robil nejaký nátlak, že musíš prísť toto robiť, alebo musíš mi dať, alebo toto, nie – ak budeš mať, 
tak mi dáš. Hotovo. Ja neviem, aby niečo také bolo.  

A keď ich odvádzali ešte, spomeňte si na tú situáciu, oni sa s niekým rozlúčili z tých okolo, 
z tých prizerajúcich ľudí... 

Toto... 

Rozprávali sa s niekým? 

To áno, ako už nasadli na voz, no... tak tí, čo boli takí lepší gazdovia, lebo aj ten žid počítal, že keby 
sa vrátil, tak u toho bohatšieho skôr mu niečo zostane ako u toho chudobného, hej. No tak s tými    
bohatšími, tu Gača bol, Petro, Biroš, no tak s tými sa rozlúčili, no a ako už s nimi ten Biroš pustil, tak 
ako už išli vyšli na cestu, tak ten žid hovorí: „Miško, spievaj, lebo ideme vo svati,“ a tie deti, žena 
jeho, plakali, lebo... To sa povedalo, že idú na robotu, že nevedeli, že oni idú do koncentráku. Alebo 
ja viem kde išli? Ale že idú na roboty, no tak preto... Židia tušili niečo, ale neboli si istí, či do roboty, 
či nie do roboty... tak hovorím... Nijaká stopa nebola, lebo mal ten žid otca, tam vyššie býval, ale otec 
zomrel a cintorín tu nemali, ale mali v Hanušovciach, cintorín židia. No a otec, ako zomrel a mal tri 
sestry, ten čo bol tu, no a tie tri sestry aj s mamou išli do Ameriky. No a viac po nich nebolo stopy, 
takže... 

Takže vtedy sa tak hovorilo medzi ľuďmi, že židov berú preč na roboty.  

Áno. Že idú na roboty, no. Ale kde na roboty alebo to... idú na roboty a dobre.  

A čo tam povedal tomu Miškovi Birošovi: „Mišku, špivaj, bo...“?  
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No, „Mišku špivaj, bo idzeme vo svati.“ Tak ako voľakedy na svadbe, keď išli po mladú (mladuchu, 
nevestu). No tak spievali, lebo idú po mladú. No tak aj on tak povedal: „...ideme vo svati“, to ako že 
po mladú, no tak že spievaj.  

A prečo mu to povedal? 

No ten žid asi tušil, že nedopadne dobre, no tak tomu Birošovi povedal, hej, že: „Zaspievaj mi 
Miško,“ lebo ten Biroš dobrý spevák bol. „Zaspievaj mi, Miško, lebo ideme vo svätý...“ no a potom 
židovka, deti plakali, no ale nebolo pomoci, žandári boli, musel ísť. No... No tak bolo, ale potom 
nebol žid taký, že by bol robil nejaké také neplechy alebo tak, nejaké spory, že by bol mal, toto alebo 
toto, nie. Normálka, dobrý žid bol, pomohol, keď bolo treba. No... Tí z Ameriky, čo sestry boli  nikto 
sa neozval, dodnes. A ten žid asi išiel s tou prvou várkou, na ten asi tiež... nezostala po ňom stopa asi 
žiadna. Doteraz sa nehlásil nikto. 

A ten pán Biroš, on ich odvážal na voze? 

Na voze, na koňoch.. 

S koňmi, vozom... 

Áno, áno. 

To bol jeho voz? Prečo ich viezol on? 

Prečo ich viezol? No tak peši aby nešli, tak žandári povedali, lebo to bol sused hneď, nejaký povoz 
zohnať, aby ho odviezli. „No tak, Mišku,“ ten komisár hovorí: „Mišku, zapriahni a ich odvez.“ „No 
dobre.“  No tak zapriahol kone, pristavil pred dvere, no a títo položili, nasadli a išli.  

A toto vy ste tiež videli? 

Hej, ako chlapci... 

Ako tomu dali príkaz, tomu Birošovi? 

Áno. 

Zapriahnuť kone.  

To nebol ani tak nejaký príkaz, že by bol násilný, ale: „Mišku, zapriahni kone a pôjdeš s nimi,“ no tak 
bolo to, no... priateľsky povedané, že nie nejako násilne, alebo toto... No a ten bol ešte mladý, tak mu 
nebolo treba dlho hovoriť.  Sadol, zapriahol a išiel... No toto tak bolo. Videli sme, lebo chlapci sme 
pozerali ako žandári na jednej, na druhej strane pri dverách stáli, a vyšiel prvý ten Šaňo... No a potom 
manželka a deti vyšli, posadali na voz. No: „Môžeme, môžeme, poďme.“ Biroš otočil kone a išli 
pomaly tu, cez les do Hanušoviec.  

Vy ste asi ako ďaleko stáli od nich, z akej vzdialenosti ste to videli? 

No tak ja viem, desať metrov, dvadsať, takí chlapci sme behali, že... no: „Žida berú, žida berú,“ no... 
Ani sme nevedeli, ani nás to nezajímalo, kam ho berú, len tak sa hovorilo, že na robotu idú. No. Lebo 
židia mali také päťcípe hviezdy na rukávoch, také pásky mali a hviezdy. Lebo v Hanušovciach mali 
židia bužeň (synagógu) svoju, tam mali zlaté teľa, a v Hanušovciach to bolo tak ako je teraz 
gymnázium. Židovské, príprava na rabína, no... Takže tu v Hanušovciach boli tí „buchere“ sa volali, tí 
mladí židia, ako v gymnáziu, v škole. No a z Hanušoviec potom išli na vysokú za rabínov. No a toto 
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viem tiež, lebo som s otcom išiel do Hanušoviec, tam oni mali také pokrútené toto. „Čo to?“ tak to sú 
židia, čo sa učia za rabínov.  

To ste tam videli, keď ste tam išli? 

To my hej. 

A spomínali ste, že museli nosiť tie označenie, aj títo vaši, tí Ungarovci tu vo Vlači? 

No tak hej, už museli mať pásky, i tí v Hanušovciach.  

A mal to... mal to ten Šani Ungar, keď v tom obchode predával, mal to označenie na sebe?  

To už ja vám tak nepoviem presne, v obchode či bol... ja som si nevšímal, ale ak išiel niekde vonku 
mal. 

Vtedy mal.  

Mal. 

Keď ste vy u neho boli doma, tak vtedy to mal? 

Nie, keď bol v izbe doma, nie, len keď išiel napríklad do Hanušoviec, alebo na Ďurďoš, alebo do 
Giraltoviec už mal. No... 

Aj vtedy, keď ich odvádzali?  

No tak vtedy už musel mať, pretože bol označený ako žid, tak mal.  

A čo sa stalo s ich majetkom? 

No s majetkom... pozemky kúpili ľudia, tak to bolo, že kto mal buď syna alebo niekoho na fronte, 
lebo Nemci už išli na Rusko, tak kto mal pri vojsku, tak mal ako nárok, na tieto pozemky, že... 
nemusel... tak ako prednostné právo mal, mohol kúpiť. No tak tu potom kúpili, Andrej Hermanovský, 
Gača, druhý Hermanovský i Pohlod...piati. Kúpili tieto židovské pozemky, to boli veľké pozemky, 
lebo to neboli podelené, tam boli pekné veľké pozemky, no tak oni odkúpili, no a na ten pozemok, čo 
tu, občania sa skladali po sto korún. Čiže obec to odkúpila. Či to štátne ostávalo, ako to, to ja už 
neviem, ja viem, že každá rodina dala sto korún, a ten „funduš“, ako pozemok, sa odkúpil. No a preto 
je tu teraz MNV, lebo to bolo obecné, lebo občania to kúpili, no... Ako už... no lebo tu nebola taká 
sála ako teraz, obyčajná drevená búda bola, no... Takže tam bola budova na hornom konci, na vyšnej 
strane, a on mal prednú izbu, druhú izbu, kuchyňu, aj druhú mal vzadu za kuchyňou, také ako 
sypáreň, čo mal tam zrno, hej, lebo mal zeme, tak gazdoval. No tak tam to mal, aj maštaľ mal, lebo 
mal kravy. 

Hm... takže on tu mal ten svoj dom, to svoje gazdovstvo.. 

Áno.  

A to odkúp... sa ľudia poskladali, hej, toto odkúpili, a tie pozemky, čo mal nejaké pole alebo 
niečo, to tí, ktorých ste menovali, Hermanovský pán a tí ďalší... 

Hej... Hej... 

To bolo ale niekde inde.  
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No tak to prišiel zas notár, ako voľakedy bol,  a bola litácia sa tomu hovorilo. 

Aha.   

No a sa idú predávať židovské zeme, no. Lebo žid les nemal, lebo mal na Ďurďoši, v lese čo tam nad, 
keď idete k Hanušovciam na ľavej strane, to je k Bohdanke, tak tam mal les, a na Vlači nemal. No 
takže tam kúpil ten les z Hanušoviec niekto, ale už kto nepamätám, pretože... no... to nebolo u nás, to 
bolo vedľa, takže nás to nezajímalo, tak kúpil tieto pozemky, no. Títo užívali, čo ich kúpili, no a keď 
prišlo družstvo tak už teraz má to družstvo a tým to končí.  

Čo sa stalo s tými vecami, ktoré zostali po nich vnútri v tom dome?  

Ich?  

A v obchode a... 

Ľudia rozobrali všetko, to ako žid odišiel, to on išiel asi o desiatej... do večera už nebolo nič. Prázdny 
dom.  

Ľudia tu z Vlače? 

Ľudia tu z Vlače to brali... hovorím, to čo chlieb sa piekol, koryto, také korýtka na chlieb, lebo síce 
žid chleba nepiekol, lebo chodili mu piecť tie občianky. No... toto, čo riad, misky, taniere, hrnce, čo 
na varenie, do večera nebolo ničoho. Porozberali.  

Všetko preč... 

No a... akurát jeden dedo, na tamtej strane býval, ostal len pes, a ten dedo povedal, že: „Á, nie zlý 
pes“, tak aby tu nezdochol od hladu, kto ho bude kŕmiť, niet gazdu. Tak toho psa vzal ten dedo. A to 
do večera bolo rozobraté všetko. No... No a...  

Boli tu vo Vlači gardisti? 

Boli, boli.  

Takí miestni, čo tu... 

Áno, áno.  

A oni tam neboli s tými žandármi, keď ich...? 

Nie, okrem žandárov nebol nikto. Mimo žandárov nebol nikto. No tak gardisti boli, lebo to bola vtedy 
strana, tak ako boli komunisti, ako Komunistická strana bola vedúca sila, tak vtedy boli gardisti, no 
a ako bola Československá mládež, tak vtedy bola Hlinková mládež.  

Hm. 

Hlinková mládež. No takže to bolo... No a... takže... koľko ich bolo tých gardistov tu, alebo Hlinková 
garda, čo bolo toto, no to ja už neviem, či bolo dvadsať, či bolo desať, to nepoviem, lebo neviem.  

A spomínate si na nejaké mená, pamätáte si, kto? 
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Pamätám, len že to už ani stopy po tom nie je, to už každý, odkiaľ sa už nevráti...všetko na odpočinku. 
Lebo napríklad, vtedy mali tridsať rokov alebo tridsať päť, no a už je toľko rokov po vojne, takže už 
nežije ani jeden.  

A môžete nám povedať, ktorí to boli? 

No tak Gačovci boli, až Gačovci boli, Hermanovskí boli, Andrej... Andrej bol, Šimkáci boli nejakí, no 
to boli takí. Boli, ako mladí... mladí... no tak hej, ideme do Hlinkovej gardy, nie, no tak... lebo to bol 
taký nábor, Hlinkovci no... No tak... Boli... a keď sa Hlinková garda pominula, ako vojna prešla, boli 
komunisti. Až boli komunisti... no a ako prešli komunisti, no tak už nežijú, lebo teraz by možno boli 
zase kdejaké toto... SDKÚ alebo... 

A v tej Hlinkovej mládeži kto bol? Vy ste boli členom? 

Nie, ja taký chlapec bol ešte malý, nie. Toto nie. V takej Hlinkovej mládeži boli sa mi zdá, že boli až 
tak asi od pätnástich rokov. Až asi od pätnástich rokov bolo. No lebo tak ako za socializmu, čo boli 
pionieri, keď už nepamätám, aký názov to malo, to čo také malé boli v tom. A tamto už bolo, 
hovorím, Hlinková garda. No, nebolo to ako za socializmu, že my sme mládež, nová mládež 
Gottwaldova, ale tá... Nie, hovorím, že neviem, ako to bolo pomenované, ale bolo pred tým, čo bola 
táto Hlinková garda, títo, čo menší. Mládež... Ja som nebol v tom.  

Hm.  

Lebo... do školy, ako už front išiel, to už som chodil druhý rok do školy, no tak... nemôžem povedať 
ani na Nemcov, ani na Rusov, že robili nejaké zlo, že kdesi čosi zobrali. Boli, ale toto boli buď 
ostravské Nemci, alebo ukrajinskí Nemci, ale pravý Nemec čo bol, číslo jedna. Ten ešte keby niečo 
náhodou by sa bol ospravedlnil, že nechcel a sa stalo. A ako front prechádzal, tak tu na tom, na Dukle, 
dva mesiace ostali, lebo tu Nemci mali veľké opevnenie, tak ostali, a u nás jeden Nemec bol, oberst, 
akýsi, a čo je to za šaržu, ja neviem. No tak mal Ďurďoš, Vlaču a Babie, ako komandant bol. V tých 
troch obciach, tak ma učil po nemecky. No čo... to taký chlapčisko, raz dva. Plynule som 
nekomunikoval, to s ním, hej. No ale to už sme sa dorozumeli, no a chodil mimo, lebo prišiel za mnou 
tam, lebo tu kuchyňa bola dole, prišiel za mnou ku kuchárom, povedal, že mu budem chodiť po mináž 
- raňajky, obed, večera, a bol veľký poľovník. Zabil tri líšky, no, a líška sa menovala Fuchse po 
nemecky. No tak... zabil tri, tu naši poľovníci olúpali, vysušili pekne, poslal do Nemecka ako 
manželke, ona mu odpísala, že dostala, ale keď tretiu poslal, tak už asi týždeň, dva týždne a nič tak už, 
hej to už nebol príliš veselý a naraz list prišiel, že Američania už bombardujú, tak oni už museli... lebo 
on bol inak barový muzikant, .... tak už manželka mu písala, že už evakuovali, lebo Američania 
rozbili, no... No a keď som ešte ja prišiel plačúci z dediny, že budeme evakuovať, a on hovorí, že 
„Wohin evakieren?“ že jeho pani evakuovala tu a my tam. Čo sa stane, keď budeme všetci pokope... 
Takže žiadne evakuovanie nebolo. Ta tak.  

Tak hovoríte, že tento Nemec, že Nemci sa správali slušne.  

Originál Nemec áno.  

A tuná tí gardisti, čo boli, ako sa správali? 

No tak ako teraz keď komunisti boli, nebol nejaký nátlak žeby. Hovorím, v našej obci, neviem aby  
niečo také bolo, aby sa nadávalo. Napríklad u nás evanjelici, katolíci, gréckokatolíci, no... A že by tu 
bolo nejaké také, že ty evanjelik, alebo ty katolík, nie je. Tuná sa žije, ako keby bolo jedno 
náboženstvo, príklad, tu nie sú rozdiely. Svadba, idú aj títo na svadbu, keď u katolíkov idú evanjelici 
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i grécko-katolíci. Keď u grécko-katolíkov idú títo aj títo. Tu nie sú rozdiely nejaké, že také, akurát, že 
do kostola idú inde.  

 A boli gardisti aj medzi evanjelikmi? 

Nie, nie, ani jeden nebol.  

To boli kto, katolíci?  

Katolíci väčšinou boli, lebo oni podporovali Hitlera, lebo Hitler bol s Talianmi spojený, s Rímskym 
otcom, no a oni to považovali, že Rímsky otec im ako pomôže, že sa pomodlí, alebo niečo také, tak že 
im pomôže, aby tú vojnu vyhrali. No ale nepodarilo sa. Ani Taliani ani Hitler nevyhrali vojnu. No tak 
to... evanjelici neboli, však to bolo len sedem domov evanjelikov a ja neviem, aby bol niektorí 
gardista.  

A tu je väčšina katolícka, vo Vlači?  

Gréckokatolícka väčšina.  

Gréckokatolícka... Hm... A pamätáte si, počas... počas tohto obdobia, o ktorom sa rozprávame, 
aj keď tú židovskú rodinu zobrali odtiaľto, že farár v kostole alebo pri nejakej príležitosti, že by 
bol o tom hovoril, že by to bol nejako spomenul alebo okomentoval? 

No tak v kostole nie. Tak, u nás, u evanjelikov, my sme chodili do Hanušoviec, no tak to nebolo. No 
a tu na Ďurďoši, čo boli gréckokatolíci, ja som tam nechodil, toto vám nepoviem, či nejaká reč bola 
alebo nebola, to neviem. No... 

Ďakujem zatiaľ. Urobíme si kratučkú prestávku.  

Ale hej.  

Dobre? Môžeme? Lebo chcem sa opýtať aj kolegynky Moniky, aj Nathana, že či oni nechcú 
nejaké otázky vám položiť. Dobre? 

Môžu.  

Vy ste... popisovali ste nám tú situáciu, ako tých Ungarovcov, ako už boli na tom voze, a pán 
Ungar povedal tomu Mišovi Birošovi... 

Hej. 

„Mišo, špivaj,“... 

Áno.  

Zaspieval mu? 

Hej. A on bol spevák dobrý hovorím, dobrý spevák bol, šiel spievajúc, až cez potok prešli, až tam 
ďalej, no... azda do Hanušoviec nešiel spievajúc. Ale tu zaspieval. 

Tak tu cez Vlaču...odchádzali spievajúc... 

Hej.  
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... A čo mu spieval?  

No tak, pani, ja už pamätám... sú to roky už nejaké, nejakú ľudovku spieval, ale už presne aká to bola, 
to vám už nepoviem.  

A kto tam všetko bol, kto sa pozeral, ako ich odvážajú? 

Celá obec.  

Všetci? 

Či starí či mladí, to všetko tu stálo, tu na tom pľacu (mieste), pretože tu, hovorím, tu bolo voľno, tak 
tu všetko, tam po ceste všetci stáli a pozerali. Žid nasadol, Biroš odišiel. No a hovorím, hneď toto sa 
vrhlo na ten riad, misky, taniere, to všetko, čo žid mal sa rozobralo, do večera už nebolo nič. Prázdny 
dom.  

Takže ľudia... to sa tak rozšírilo, ľudia keď za dozvedeli, že ho berú, všetci sa tu prišli pozrieť? 

Áno, všetko prišlo pozerať... na toto...  

Aj vaši rodičia tu boli? 

No tak rodičia, veď viete kde ja bývam, tu hore, ako je tá zvonica, tak z toho briežka sa pozerali. 
Sused tiež.  

Aj odtiaľ z vrchu to bolo vidieť? 

No, pravdaže bolo, pravdaže bolo, no... 

A bolo... bolo to pre vás prekvapenie, prekvapujúce, že tú židovskú rodinu odviezli? 

Pre takých ako ja, čo chlapci sme boli, tak ani nejako nebolo... vzali žida a hotovo, tým to končilo. Už 
tým starším, tak to je jasné, že rozmýšľali, že zobrali ho... prečo ho zobrali? Pretože povedalo sa, že 
idú židia na roboty, ale kde, to nikto nepovedal, že kde. Takže tí starší tušili, že to čosi nie je dobré, 
nie je v poriadku, no ale... Na roboty, na roboty, každý bol spokojný, idú do roboty. Keď sa zistilo, že 
tam v Osvienčime je ten tábor, kdesi v Nemecku Buchenwald, či kde bol taký tábor... U nás, v 
Čechách... Jáchymove doly, uránové, boli tam... Jáchymov... Až v Jáchymove. No takže, kde sa ktorý 
dostal, keď sa dostal do Čiech, v Čechách zahynul, keď sa dostal do Poľska, do Osvienčima, tam 
zahynul, no hovorím, kde ten išiel, nevie nikto, a doteraz nehlásil sa nikto, že... alebo z tej famílie, 
alebo že... V Babiom bol žid, už bol, z tej rodiny bol, prišiel, a tá jeho budova ešte stojí. Ten, čo ju 
kúpil už nežije, ale jeho zať si postavil dom, tam má nový dom svoj, a táto ešte v Babiom  (Babie) 
stojí. 

A toto je kde, kde to bolo? 

V Babiom. 

V Babiom. Babie to je...? 

Tu hneď, ďalej.  

Tu dedina? 
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Hej. Až tam... A bol tu... neviem, ale asi päťdesiat „taľare“ (dolárov) tak dal, aby ten dom udržiavali. 
Nie, že by ju ho vzal naspäť, že to bolo jeho, lebo to asi tretie pokolenie ten, čo bol teraz. Minulého 
roku.   

Hm. Ale od týchto Ungarovcov nikto? 

Nie, nič nepovedal, len povedal, že rád je, že ten dom ešte stojí po jeho predkoch, hej, takže ju 
udržiavali, neviem, či päťdesiat, či sto dolárov im dal, aby to udržiavali. 

A keď tých Ungarovcov odviezli, tak ľudia sa potom rozprávali o tom? 

No jasne, debata bola všade, vzali žida, Čo to bude, ako to bude? Tá vojna, lebo to už v Rusku bola 
vojna, hej, no, Poľsko už Hitler mal dobité, no tak vojna, no ale toto, že... ako dopadne, nikto nevedel.  

A ľudia v dedine sa nebáli, že ich takto odvezú?  

Nie, pretože to bola taká akcia, ako po vojne čo na Ukrajinu brali, do Ruska. Kto chcel isť... Lenže 
žida násilne zobrali, a v tom, po vojne, už kto chcel. 

A vtedy, keď zobrali tých Ungarovcov, ľudia sa nebáli, že sa im také niečo stane? 

Nie, to nebol taký nejaký... pretože tu hovorím, bolo i tých gardistov, takže nebolo... nejaký taký 
nátlak, čo s nami bude alebo s tým... Toto nerobili nič, takže strach nebol, že... zo žida... hej... žida 
vzali, a tým to končilo.  

Ďakujem, chcem sa váš ešte opýtať, vás, či by ste chcel ešte niečo doplniť k tomuto, o čom sme 
sa teraz rozprávali, čo nebolo spomenuté a myslíte si, že je dôležité...? 

Toto, čo sme rozprávali, to bolo všetko, no akurát toľko, že sluhu žid nemal nijakého, mal len slúžku. 
A hovorím, vtedy bola taká nezamestnanosť, ako aj teraz, no tak čo bolo slobodné, dostanete po 
cigarete alebo ulejem vám po pol deci, a toto... dreva narezať alebo urobiť... To bleskovo, prišli ôsmi, 
desiati, a za hodinu to bolo urobené, žid mal urobené, hej. No takže aby bol mal kdejaké zlé 
predtuchy, že mu voľačo zlé urobia, to nie. No a títo boli radi, že dostali vypiť, zadarmo, a on bol rád, 
že mu urobili. No, tak hovorím, toto neviem, že by nejaké také bolo, len to... Zavolal si, bolo by treba 
drevo narúbať, bolo by treba toto... Hneď, volal jedného i traja prišli. No, i traja prišli, lebo hovorím... 
No a viac neviem, aby také ledačo, čo sme nespomínali.  

Tak ja vám veľmi pekne poďakujem za tento náš rozhovor, ďakujem vám za to, že ste sa s nami 
podelili o tieto vaše spomienky, veľmi zaujímavé a veľmi unikátne. Ďakujeme.  

No, ani nie je veľmi za čo ďakovať, pretože robota teraz žiadna nie je, aby som mal roboty veľa. 
Tak... posedeli sme, podebatovali, keď by bol obchod ešte otvorený, tak by bolo ešte treba niečo... 
nejakú fľaštičku nevezmeme si?   

Možno, že sa dohodneme... 

No tak...  

Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne, pán Sirotský. 

No.  
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