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Dobrý deň prajem.  

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno.  

Mária Kalafová.  

Kedy ste sa narodili? 

Štvrtého jedenásty tridsať štyri. Tisíc deväťsto tridsať štyri. 

Kde ste sa narodili? 

V Hlinnom.  

Ďakujem. Pani Kalafová, my sme vás pred pár týždni navštívili a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky na obdobie Slovenského štátu, Druhej svetovej vojny, a my sme dnes za vami prišli 
znovu, aby sme si vaše spomienky nahrali na videozáznam. Chcem sa vás opýtať, aké sú vaše 
prvé spomienky na židovské rodiny, ktoré žili tu v Hlinnom.  

No tu boli len dve rodiny, oni bol dosť tak, čo ja viem... oni neboli nejako...  

Aké sú vaše prvé spomienky na židovské rodiny, ktoré žili tu v Hlinnom? 

No tu žili len dve rodiny, no. Tu neboli nejaké bohaté, nie tak no... Jedni mali taký obchod 
s potravinami, i druhí mali. No ale s tými druhými som sa málo stretávala, lebo tam mali len také 
malé deti, tam ja som nechodila, chodila som len do tých Karpelových. Lebo tu bolo veľa detí, aj boli 
tak, ako ja. Aj staršie, no tak tam som sa chodila hrať i tam, no. I do obchodu sme tam chodili do nich 
kupovať, tak sa na nich tak najviac pamätám, na všetko, čo... keď si teraz v duchu zatvorím oči, tak si 
viem predstaviť všetko, tam i ten dom, ako to tam bolo.  

To máte v takej živej pamäti. 

To mám v takej živej pamäti, ešte si viem predstaviť, aj akú mali kravu. Cha, cha... 

Oni mali aj gazdovstvo a mali aj ten obchod? 

No tak gazdovstvo oni nemali, nemali ani pozemky ani nič oni, ale kravu jednu mali, no.  

A oni sa volali Karpelovi? 

Karpeľovo, Karpeľová... Hej. Sa písala tak, no.  

Koľko členov mala tá rodina? 
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Tak... ja jej manžela nepamätám, on musel ešte mladý zomrieť, neviem. Ale detí bolo... Jakub bol 
najstarší, lebo ja už tak, ale ujo Balog povedal, že on sa učil za toho rabína, no potom bola dcéra, 
Surča sa volala, potom bol Adolf, Moto, Béla, Erni a Fanča. Fanča bola taká, ako ja.  

A to bola tá vaša kamarátka? 

Hej, toto bola moja kamarátka.  

Tak ste sa... stretávali ste sa... 

Nie... však ja som bola... bavili sme sa, nie... všetko... Teraz, keď si predstavím, keď nakúpili tie husi 
a kŕmili a keď prišiel nejaký rezník a rezal tam tie husi... A tých husí na tej lavici bolo plno, to viete, 
ako deti sme sa tam... no, že... viete, ako je to, no... Ako deti všetko zaujíma, nie? To si viem tak 
v živej pamäti predstaviť, ako to tam vyzeralo, nie. A ešte oni mali tak, že zadok, ako mali maštaľ, čo 
mali tú kravu, aj zadnú izbu, kde spali, a ešte tam bola malá kuchynka, to bolo tiež drevené také ešte. 
A vpredu bolo čo mali, to ja už neviem, či to bola voľakedy krčma alebo... taký to už bol väčší 
priestor, no a tam taký bol obchodík, potraviny tam boli, ešte vzadu bola taká miestnosť, kde také 
niečo robili, nie. To si viem presne predstaviť, ako to tam vyzeralo, nie, no. 

A spomínali ste, že tu bola ešte jedna rodina... 

Ešte jedna rodina bola.  

Tí sa ako volali? 

Do nich volali do Fiška, ale ako sa oni presne písali, to vám nepoviem, volali ich do Fiška, no. Tam... 

Tam bolo koľko členov? 

Tam bolo, oni boli dvaja, manželia, no a mali deti dve, však to jedno dievčatko bolo len také malé, či 
malo rok, keď  ich odtiaľ brali. No a chlapec bol väčší, možno taký asi trojročný alebo štvorročný, 
a ešte tam bola jedna taká staršia žena, neviem, či to bola mama ich, či bola... Neviem, ale viem, že 
bola... tam bola taká staršia... no takže sa hovorilo Ilona Fišková. 

To bola tá staršia paní? 

Tá... Ale čo ona bola tej mladej, to vám neviem povedať tak, no, neviem. Či bola rodina, či bola 
mama, či bola jeho mama, neviem toto, no. My ako deti sme sa o také veci nezaujímali, nie. 

A tie ostatné sa ako volali, tie deti? 

Tie malé? To neviem, ako sa... tých maličkých detí, neviem.  

To si už nepamätáte? 

To si už nepamätám, ako sa volali deti.  

Čo sa s nimi stalo? 

No tak zobrali ich, vtedy keď prišli tak ich zobrali, naraz ich brali, aj tých Karpeľových aj ich. 

V jeden deň? 

Na vozy, no a do Vranova, či kde ich viezli.  
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A vy ste videli, ako ich brali? 

No však to tam bolo, tam bolo ľudí plno. Lebo tam bol pred nimi taký priestor. Taký prázdny priestor, 
no a tam vozy stáli a oni sadali na tie vozy, nie. Mali len iba také... žiadne ako keď máte tašky alebo 
kdejaké kufre alebo tak, tak len zaviazané tak na ruke viselo, takto mali nejaké najpotrebnejšie veci, 
čo so sebou niesli, nie. No a toto všetko, neviem. Oni už asi, niekde podávali, už museli mať takých 
ľudí, lebo keď prišli tam kde bola už tá dražba, tam už len také bolo. Staré, čo tam predávali, také 
nejaké staré lavice, postele nejaké, staré hrnce, také, lebo som aj na tej dražbe bola. Lebo deti kde su? 
Všade, nie? 

To nám tiež porozprávate, len sa chcem spýtať – to, čo ste vy videli, keď ich brali, vy ste ktorú 
rodinu videli, že brali? 

Tú... Fiškových nie, ale tých Karpeľových.  

Karpeľových.  

Hej. Tú, hej.  

A... Popíšte nám, porozprávajte nám, čo ste presne videli.  

Najprv zobrali, to som nevidela, najprv zobrali toho najstaršieho syna Jakuba a Surču. Ich zobrali 
skôr, to ten... tých dvoch. A ju potom, tú ich mamu aj s tými už ostatnými, tie brali naraz.  

A Jakuba a Surču kedy zobrali, o koľko skôr? 

No čo ja viem skôr. Možno aj viacej, ako pol roka, ja neviem, skôr ho zobrali tak. Takže ich zobrali... 
no a ona už potom išla s tými deťmi. Ostatnými.  

A vy ste čo presne videli, keď tých Fiškových brali? Pardon, Karpeľových keď brali? 

No jak... no to to tam... oni na vozy sadali už, nie, a ona tam... Ona ešte z voza že povedala, moja 
babka povedala, ona z voza, tak povedala, že: „Idzeme mi a onedluho pujdzece i vi.“  

A to vám babka povedala? 

Babka moja to povedala, ona hej. 

Vy ste to nepočuli? 

Ja tak nie, také veci... až deti nie... No ale babka moja tak povedala, že ako ona, ako ju volali, neviem, 
on sa volal Moťo, Karpelovi volali do Moťani. 

Do Moťani? 

Hej, Do Moťani, volali tak, no. No oni tak povedali, Moťana povedala, že: „Ideme my, ale pôjdete aj 
vy,“ no. Moja babka, my sme boli, no blízko, tak sa dobre rozumela, my sme s nimi nikdy tak nič, 
nie... Tak... Zadobre sme vychádzali. Však preto som sa tam aj chodila, nie. 

Kto tam s nimi bol, kto ich bral? 

Toto ja už... skôr ujo Balog vie, ja viem... toto ja už neviem tak. Viem, že to na voze, na koňoch, ale 
že kto, toto ja už nie, toto ja už nie... nie, nepamätám.  
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Nespomínate si, že by tam bol niekto v uniforme...? 

Nie, nie... 

Oblečený... 

Toto nepamätám. Neviem.  

A na tom voze, kto ich odvážal?  

Ani toto neviem... Ujo Balog, on bude skôr vedieť.  

A vy... nepoznali ste toho človeka?  

Nie, nie, toto ani nie.  

Čo bol kočiš? 

Ujo povedal, že to bol Kandala, ale ja neviem, lebo ja som nevidela.  

Hm.  

No tak no... nepa... neviem, nepamätám si, kto bol ten kočiš, čo s tými koňmi tam bol, neviem.  

A to bol voz s koňmi? 

Hej, hej. 

Taký dedinský? 

Voz, taký dedinský, hej. A kone zapriahnuté.  

Koľko ľudí sa na to pozeralo, spomínate si? 

No dosť tam bolo ľudí, to ako tam... nablízku tam boli... všetky, nie... Lebo to tak oni bývali, hovorím, 
na tamtej strane, keď idete hore, tak na pravej strane. No a tam je ten potok, tak ľudia aj z tej strany, 
čo bývali na tej strane, aj z tamtej, no čo po blízku... všetci boli, sa pozerali na toto.  

A koľko ich tam mohlo byť? Dvadsať alebo viac? 

No, viacej ich bolo ako dvadsať, tam bolo ľuďí.  

A vy ste tam prečo boli? 

A deti kde nie sú? Deti všade... deti sú všade. Mne bolo aj ľúto za tú Fanču, lebo sme sa hrali... no 
a tak mi bolo tak, že ich berú preč.  

Vy ste sa to nejako dozvedeli, že už ich berú preč? 

No však, to každý už, že ich berú už, že židov berú, to už každý... všetci išli, kto tam poblízku býval, 
tak všetci išli pozerať, nie.  

Si to ľudia medzi sebou povedali? 

Hej, povedali, že ich... 
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A čo sa stalo s ich domom, keď ich odviedli? 

Dom zostal prázdny, potom tam... ale to až po vojne. Bol prázdny, potom keď bola vojna, tak tam 
bolo plno evakuovaných. 

Tam bývali v tom dome? 

Hej, tam v tom dome bývali, a tam boli evakuovaní voľakde od Svidníka alebo to... Oni mali také 
vozíky, čo za sebou ťahali, tam bolo tých vozíkov na tom dvore plno, a lietadlá lietali, nemecké 
lietadlo, možno si mysleli, že sú tam, alebo ruské, a normálne tam bombardovali. Zhodili tam toto 
a začalo to tam horieť. Viem, že ešte u nás boli evakuovaní z Tovarného, tí všetci z našej studne vodu 
s vedrami, a všetci išli hasiť. No a potom ten dom zozadu bol drevený, tak zhorelo tam toto. Vpredu 
bolo murované, tak potom po vojne sa vrátil jeden, tak potom on tam mal obchod. Tiež taký. No ale 
krátko, on mal potom dom, už šiel preč. No tak tam už potom také nič nebolo, tak to stálo.  

A s tým zariadením, čo mali oni doma, vnútri v tom dome, čo sa stalo? Nábytkom a takými 
vecami z kuchyne? 

Vám hovorím, že nejaký nábytok možno podávali niekde, lebo ako tam už bola tá dražba, tam už len 
také staré bolo. Také staré postele, také staré stoličky, také staré ako náradie, to už bolo všetko také... 
No tak kupovali tam, kto... 

A kde sa tá dražba konala? 

Tam, na dvore. 

U nich na dvore? 

Hej, tam na dvore, u nich, hej.  

A vy si spomínate, aké veci tam boli presne? 

No tak presne tak nie, ale viem, že naproti nám bývali, oni bývali takí chudobnejší, nie, tak oni nejaké 
hrnce kúpili a moja babka povedala tak, ako sa na dedine sa hovorilo, že: „Len ci tote harčki chibeli, 
od Moťani, ňe.“ (Len ti tie hrnce, riad chýbal, od Moťani, nie?), nie... cha... cha... No. Lebo naši 
nekupovali, lebo naši... my sme mali doma, naši nekupovali nič také.  

Spomínate si, kto to predával? 

Ani toto neviem, kto predával, ale predávali. Ešte viem, že tak sedel, tak no, a toto tam bolo také, 
a predával, taká cena, taká cena. Nie áno, ale takto už neviem, že by som si bola zapamätala, že kto to 
predával alebo. No tak iste nie z Hlinného, to bol niekto odkiaľsi, niekto cudzí.  

Prečo myslíte, že nie z Hlinného? 

To by sa bolo hovorilo, že z Hlinného niekto predával, nie? By sa bolo o tom hovorilo.  

Že ľudia by si to povedali medzi sebou. 

Ale ujo tam nebol, keď bola tá dražba, ten ujo Balog. Oni tu bývali hore, na vyšnom konci, tak oni... 
ďaleko boli.  

A vy sa tam išli prečo pozrieť? 
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No tak sme boli zvedaví, nie, cha, cha, cha...  

Bolo to pre vás prekvapenie, keď ste videli, že ich odvážajú? 

No bolo, nie.  

Karpeľovcov? 

Vám hovorím, že i doma naši, tak ich ľutovali, že tak, že tak... no... ich zobrali, nie. Že ona tam tiež 
sama žila, a sedem detí. Neviem, ako ona takto že, či mala nejakú pomoc odkiaľsi, od nejakých 
bohatších židov, alebo že ako ona všetko takto zvládala. Však oni nemali nejaké pozemky, a z toho 
malého obchodíku, vtedy viete aké potraviny boli, čo sa chodilo kupovať, keď každý všetko mal 
doma, nie. No... No ale žila tam s tými, potom nie že len potraviny predávala, ale predávala aj také 
šatky na hlavu a také už, no. Už tak, vtedy sa nosilo ako na dedine tak. Kupovali.  

V ktorom roku toto bolo? Keď ich zobrali? 

V štyridsiatom druhom.  

A v štyridsiatom druhom zobrali aj tie staršie deti? 

Neviem, či ich nie v štyridsiatom prvom, ale tých v štyridsiatom druhom. Ich brali.  

Hej. A kedy, tak na jar alebo, v ktorom ročnom období?  

Tak v jeseni nie. Tak to mohlo byť dakedy, čo ja viem... skôr tak... 

Čo ste mali oblečené?  

No tak také ako na dedine, tak čo, deti boli bosé i všelijaké to, nie. Ale nebolo to v jeseni, ani v zime, 
zima nebola. Sa mi tak pamätá, že ako tam toto tak predávali. Tam sme stáli.  

A v tom období predtým, ako oni ich zobrali, boli títo vaši známi, títo Karpeľovci boli nejako 
prenasledovaní?  

Toto ja neviem, že by, prečo by mali byť prenasledovaní? Neviem také, nie. Ona bola dosť, dosť taká 
bola stredná žienka, a neviem prečo... či... Stále tak v tmavom chodila oblečená, tak si pamätám, že 
vždy mala také tmavé šaty. Tu na dedine každý mal sukne, viete, ako na dedine bolo. No a ona tak 
mala, aj tá jej dcéra, tá Surča, čo ju zobrali skôr, tú si tak pamätám, že aj teraz si viem predstaviť, 
mala taký pulóver a taký, také tu bolo kdejaké... také biele také, taký pás na tom pulóvri. Že, tak tu na 
dedine ani nikto nenosil. To bolo nám ako deťom, také nám bolo, že ona taký má sveter, no. 

Že boli tak ináč oblečení? 

Hej, tak, tak boli, tak, pekne bola oblečená. Hovorím, aj tá Fanča, čo do školy sme nastúpili, tak my 
sme boli, každá mala vrkoč nie, také sukne ako boli voľakedy na dedine, a ona mala pekné také šaty, 
matroska, také, tmavomodré, s takými na golieri bolo biele poprišívané. No a vlasy mala ostrihané, 
také blondínka bola. No a my tak sme neboli oblečení, to ona ako bola, tak som jej skôr závidela, že 
ona bola taká pekná, a my také nie.  

S Fančou vy ste koľko do školy chodili? 

Len jeden rok.  
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Prečo len jeden rok? 

Pretože potom už nebolo dovolené židom chodiť do slovenských škôl. V štyridsiatom roku sme 
nastúpili, no a štyridsiatom prvom sme skončili a v štyridsiatom druhom už ona do školy nenastúpila.  

Hm. 

V jeseni.  

A už vôbec nemohla chodiť do školy, to už bola len doma potom? 

Bola doma, do školy nechodila.  

A hviezdy nemuseli nosiť?  

Toto ja nepamätám, že či to oni mali hviezdy na rukávoch, to ja neviem. Toto už tak som si toho 
nevšímala.  

Ani vtedy, keď ich brali, nespomínate si, že by mali niečo? 

Nie, nie, nie. Nespomínam si.  

Boli tu gardisti v Hlinnom?  

Tak to ja neviem, že by také boli, že by až niečo také bolo tu, že. Také sa nacvičovalo, tu ako tá stará 
škola tu ešte bola, no ale to neviem, aby tu boli gardisti nejakí. Skôr potom bolo, že išli k partizánom. 
To už boli odtiaľ chlapi, čo boli pri partizánoch. No a tak v gardistoch, neviem... Moja rodina, u nás 
nikto nechcel, u nás nikto sa s politikou nezaoberal, nikdy nikto, nebol v nejakej strane, nič, načisto 
nič. Vám hovorím, že vtedy čo môj otec povedal, že ako videl, ako jeho otca zabili tu na dvore, po 
Prvej svetovej vojne, lebo dedko sa vrátil z vojny, čo sa veľa chlapov odtiaľ nevrátili, lebo ich 
pozabíjali, dedko sa vrátil zdravý. A dedko bol taký, rozumel aj po anglicky, hoci veľa nie, lebo bol 
v Amerike, no a po maďarsky vedel perfektne, no a slovensky, vtedy slovenčina aká bola? Po 
hutorácky, nie? No a dedko z vojny prišiel, išiel do richtára, vtedy sa chodilo, a tam povedal, že 
Maďarský štát prepadne a nastane Československá republika. Po vojne, že on tam počul lebo slúžil pri 
nejakých dôstojníkoch. No dedko to tam povedal, zahlásili ho, prišli, že je burič, prišli tu domov až na 
dvor a ho zabili. A môj otec to videl na vlastné oči, ako mu dva razy dozadu, do hlavy ho strelili. 
Dedko spadol, že bol taký silný chlap. Otec povedal, že keď zomrel, že takú dieru vyhrabal, čo taká 
hlboká bola, tam plno krvi bolo. Tak otec povedal, žiadna politika, nič, žiadne nikde nič, u nás nikto 
nič.  

Chcem sa vás opýtať, ja tu mám v poznámkach... 

Hej.  

To, čo ste nám minule rozprávali... 

Hej.  

Že za vaším starým otcom prišla tá pani Karpeľová, ešte predtým, ako ich zobrali a prosila ho, 
aby niečo, či by si mohla niečo u neho nechať do úschovy. Spomínate si?  

Viem, že u nás bolo, čo od nej zobrali žandári, ako vtedy volali četníkov, dnes žandári, tak do nás 
priniesli jednu takú plnú mydla, od nej. A dedko bol ešte richtárom, do tridsiateho deviateho roku. 
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A potom už keď nastal Slovenský štát, tak dedko už nechcel byť richtárom, tak potom už bol druhý 
tam, Kandala.  

Hm.  

A viem, že to mydlo tam doniesli, tam v prednej izbe stálo, no a ešte moja mama taká, že za svet by 
sme ho nezobrali, lebo čo keď majú počítané. A potom prišli tí žandári a toto mydlo zobrali niekde 
naspäť.  

Takže to žandári ku vám doniesli? 

Žandári k nám doniesli, oni zobrali a doniesli.  

A prečo to od nej oni zobrali? 

To ja neviem. Ja si na to mydlo ešte tiež pamätám, tak pod posteľou bolo, bola posteľ a tam pod 
posteľou bolo položené. Tie normálne mydlá boli, balené, čo, no... To si pamätám, že tak bolo tam. 
Toto ja neviem, že by ona bola prišla do nás, naši že by niečo... neviem takto, že by pomáhali, nie.  

Že by požiadala... 

Hej, tak.  

Ona, hej? 

Neviem toto. Ani nič u nás neukryla, že by u nás niečo si ukryla, alebo čo, neviem. Že povedali, že 
mala po dedine, že mala takých ľudí, čo že dali, ale to ja neviem toto, že. Či a komu, že, to ja neviem.  

Takže a... hovorili ste, že aj na tej dražbe, že bolo tak málo vecí... 

Hej, málo, málo, len také staré veci už tam toto bolo všetko.  

Že ona tu asi niekoho požiadala, aby... 

No však oni tých vecí až koľko mohli mať.  Tam bola vzadu jedna drevená izba, tam oni spali, tak čo 
oni v tej jednej izbe až koľko zariadenia mohli mať, nejakého neviem akého. Ešte si pamätám, aké to 
tam bolo, dve okná tam boli, to bola taká nízka, predok už bol murovaný, to už také bolo vyššie také 
už. No a toto ta... no tak tam ta... A tu v tom obchodíku, tam čo bolo, tam bara bola, taký pult alebo čo 
predávala, aj také regáliky tam boli, no a tam nič také. No vpredu, to bolo také, iba taká miestnosť, 
taká krčma, a tam to bolo prázdne. Tam nič nebolo také, neviem, ako to bolo dakedy predtým, to ja 
nepamätám, či tam bolo nejaké. Ale vtedy čo ja viem, už tam bolo prázdne.  

Hm.  

Toto tam bolo. A cez tú... cez túmiestnosť sme chodili do toho obchodu. Lebo ten obchodík tam mali 
tam tam... urobený.  

Vy ste nám minule spomínali, že si pamätáte nejakú pesničku.  

Cha, cha, cha, cha, cha. No však pamätám si, no...  

Mohli by ste nám ju zaspievať? 
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Ach Bože. „Od Prešova idze vlak, na ňim šedzí Šaňo Mach, šicke židzi i židovki majú veľkí strach, 
čekaj, čekaj židziku, budeš kopac z motiku, nebudeš už vecej šedziec pri tim stoliku...“  

A má ešte aj pokračovanie tá pesnička? 

Nie, to bolo ešte inakšie... ako to... nemôžem si spomenúť, ako to bolo. Nepríde mi teraz na rozum. 
Hej, no že: „„Od Prešova idze vlak, na ňim šedzí Šaňo Mach, šicke židzi i židovki majú veľkí strach, 
rež a rúbaj do krve, nebude to poprve, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude.“  Cha, cha, cha... 
Vidíte, ja už som stará, už zabudnem, ale dosť si takéto pesničky pamätám ešte z detstva.  

Pri aké príležitosti vy ste počuli túto pesničku?  

To spievali ako deti, ja som si to zapamätala. Ja viem,... všetky pesničky čo sme ešte do prvého 
ročníka chodili, ja ich doteraz viem, všetky. 

Hej.  

Čo do školy sme chodili.  

Tak dobrú pamäť máte. A kto ju spieval, od koho ste ju počuli?  

To už ako neviem, no spievalo sa, že od koho ja som to presne počula, to ja sa... viacerí spievali takto, 
no, tak to ja už neviem takto, že od koho som ja počula. No ale tak sa to spievalo a... 

Aj vy ste ju spievali? 

No však, ako deti, čo by ste nespievali, nie, cha, cha...  

A počuli ste to od detí alebo od dospelých? 

Nie, deti, tak sa spievalo, tak sme spievali.  

Tak deti medzi sebou? 

Tak medzi sebou. 

To vás naučili? Dospelých ste nepočuli? 

Ja tak dospelých nie, no tak... tak čo... v škole sme takú nespievali, no a to... Vtedy od Prešova robila 
sa nová koľaj, a za to je to „Od Prešova ide vlak,“ nie, no. A viem, že keď tade prvý raz šiel vlak, tak 
sme všetci bežali von, a tu bola len zastávka, stanica bola v Čiernom aj v Soli, železničná. Tak tu sme 
bežali na stanicu, že bude ísť prezident Tiso, nie. A mysleli sme si, že keď pôjde prezident Tiso, že 
uvidíme, no a vlak prebehol a nič sme nevideli. Cha, cha, cha. 

Cha, cha, cha... 

Že prezident Tiso bude ísť na vlaku, nie. No tak... 

Ale bola to udalosť, nie? 

Bola to tak, no, prvý raz sme videli vlak, nie. Nikdy tade nešiel, nie, tak. Ale to bolo krátku dobu pred 
vojnou, a potom prišla vojna a všetko zničili, koľaje, všetko bolo rozbité, potom to opravili po vojne.  

Po vojne, vrátil sa niekto z Karpeľovcov? 
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Nie, nie, nikto... nikto sa nevrátil zo židov, nikto. Nikto sa tu nevrátil nič.  

A ste sa dozvedeli, čo sa s nimi stalo? 

Nie. 

A vtedy, keď ich brali, vy ste vedeli, kam ich berú? 

No tak kto by vedel? Nikto nevedel, že kde ich berú. 

Vtedy ste... 

Kto vedel, že do plynových komôr, to nemal nikto ani poňatia nikto, že kde, nie... 

Alebo že ľudia tak medzi sebou, že by spomínali, že niekam si mysleli, že ich berú? 

Toto neviem, že by sa niečo takého hovorilo, kde ich berú. Ich brali, no, a kde ich brali, neviem... Nič 
sa vtedy nehovorilo, až potom, keď už... 

Až po vojne.  

Až po vojne už sa toto. 

A tu v Hlinnom boli iba tieto dve rodiny, nikto iný? 

Iba tieto dve rodiny, čo ja pamätám. No. Iba tie dve rodiny.  

Ďakujem. Ja vás poprosím, urobíme si kratučkú prestávku teraz, dobre? 

Dobre.  

Lebo sa chcem opýtať kolegynky, chcem sa opýtať Nathana, či oni nemajú ešte nejaké otázky 
na vás, dobre?   

... 

Chcem sa spýtať, vy, keď ste videli, ako tú Karpeľovu rodinu, že ich berú preč, že ich 
odvádzajú, ste spomenuli, že tam bolo celkom dosť ľudí, možno aj viacej, ako dvadsať ste 
povedali. 

No viacej bolo.  

Spomínate si, ako tí ľudia na tú situáciu reagovali, či sa o niečom rozprávali, či sa rozlúčili s tou 
židovskou rodinou? 

Nie, ona sa s nikým... ja neviem, že by bola niekomu tak ruky dávala. Toto ja neviem, nevidela som.  

Že by si boli zakývali alebo niečo? 

Neviem, že by tak bola niekomu no, že by sa boli lúčili, že by niekomu ruky, neviem toto. 
Nepamätám si, že by som bola videla.  

A čo hovorili ľudia? 
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No tak, ľudom bolo ľúto tak, že ich berú. Lebo tu s nimi nevychádzali tak zle, že. Nič také tu nerobili, 
ani deti, že by bolo, že by sa na nich ľudia hnevali, nie. Nič také. Však ja neviem, nikde som 
nepočula, ani doma, že by na nich nadávali alebo čo, že to... Neviem, tak nič.  

Hej. A tam to, čo vy ste videli, aká tam bola atmosféra medzi ľuďmi? Ako sa vám to vybavuje? 

To je... tak na. Neviem, také nič tam nebolo, čo by tam boli ľudia povedali, čo by som si bola 
zapamätala, každý bol ticho. No brali ich no a... 

Že skôr sa tak prizerali? 

 Prizerali sa, no. 

A obidve tie rodiny, aj Karpeľovci aj Fiškovci, oni mali obchody, ste vraveli...  

Hej, mali obchody.  

Také s potravinami alebo...? 

Také s potravinami, no a tá Karpeľová tam potom predávala ešte také šatky na hlavy a kdejaké také 
látky, tak v menšom. Nie, že by vo veľkom bola predávala, ale viem, že aj moja mama, také šatky na 
hlavu. chodili tam do nej kúpiť, nie.  

A keď ich zobrali, obidve tie rodiny, kam ste potom chodili nakupovať? 

To potom už tu od nás prebrali obchody, potraviny. Tu jeden bol Petrík, on už nežije nikto, no tak on 
to tam potom zobral, i ten pult, čo mala v tom obchode. No a potom aj Kandala jeden, oni potom už 
dvaja mali potraviny.  

Petrík prebral tých Karpeľových? 

Tých Karpeľových.  

A Kandala prebral tých Fiškových? 

Nie, toto Kandala neviem, že by bol Fiškových prebral, ale... 

On potom prebral... ten istý obchod.  

Otvoril si takisto potraviny. Ale Petrík povedali tak, že ten pult, čo ona tam mala v tom obchodíku, že 
on Petrík zobral, nie. Ale to už z tej rodiny nikto nežije, to už... 

Hej. A to bolo ešte za Slovenského štátu, keď on to zobral? 

To bolo za Slovenského štátu ešte, hej.  

A ten druhý obchod, čo sa s ním stalo? 

Tak to ja už neviem. Tak tam sa to zlikvidovalo, tam potom zostal len prázdny dom. Potom tam jedna 
vdova bývala v tom dome, keď oni odišli.  

 U tých Fiškových? 
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U tých Fiškových, nie ani, ona nebola vdova, ale taká slobodná matka, viacej raz, a mala deti, tak 
potom ona tam bývala.  

Hm.  

Oni tí Fiškoví si ten dom kúpili, lebo tam niekedy bývali, oni sa volali Mačalové. Ale oni odišli do 
Kanady, a oni ten dom predali. Neviem, kde predtým tí Fiškovi bývali. Ale oni si ten dom kúpili od 
tých Mačalových a oni tam potom bývali v tom dome. To bol tiež taký drevený dom len, ako vtedy 
bol na dedine, no.  

Hej, hej.  

No také no... 

A ešte sa vás chcem opýtať, čo ste spomínali, že žandári doniesli to mydlo.  

Hej, hej, hej... 

Tomu vášmu starému otcovi. Ako vy ste vedeli, odkiaľ to mydlo je? 

No však, vedeli sme že od nej, od tej. To už i moja mama povedali, že mydlo je od Moťani, nie, tak 
toto som už od nich počula. Že mydlo doniesli žandári od Moťani, nie, že zobrali od nej.  

Hej.  

Tak to už len od nich som takto počula. Ani ja som nevedela, kedy ho do nás priniesli, lebo my sme 
boli v škole, alebo išli sme kravy pásť, alebo čo mi sme doma? To nie je ako dnes, keď deti...  

Len ste prišli domov a... 

No hej... no... tam počúvam, ako mama povedali, že žandári doniesli mydlo od Moťani, nie. No. Toto 
som... 

A toto bolo v ktorom roku? Približne? Koľko vy... vy ste koľko mali rokov vtedy? 

No tak ja som mala v štyridsiatom šesť rokov, šesť rokov, lebo som v tridsiatom štvrtom narodená, 
tak som mala šesť rokov, nie, no a toto bolo tak... V tridsiatom deviatom?  

Hm. 

V štyridsiatom... Alebo v štyridsiatom? Nejako tak bude, že tak nejako to mohlo byť. Lebo potom, 
ako už nastal Slovenský štát, tak už dedko, v tridsiatom deviatom ešte bol richtárom, potom už 
odovzdal, to potom už bol ten Kandala.  

Hm.  

To potom už do nás nechodili žandári.  

Áno. A toto... to mydlo k vám doniesli tí žandári predtým, ako tú paní Karpeľovú...? 

Hej, predtým, ona tu ešte bola.   

Celú tú rodinu odviedli? 
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Predtým, ona tu ešte bola, keď to mydlo od nej zobrali.  

Hej. Dobre. Chcem sa vás ešte spýtať, či vy by ste chceli ešte niečo na záver rozhovoru 
spomenúť, nám povedať niečo, o čom sa ešte nehovorilo zatiaľ?  

Neznám zlatá moja, že by som ešte niečo také, čo ja som bola ešte dosť malá. Dosť že si len toľko 
pamätám, nie?   

Ale stále si toho pamätáte veľa. 

No že tak, keď si tak v duchu predstavím toto, fakt, že akoby som videla teraz toto všetko. I ten dom 
i to všetko, ako to tam bolo. Ešte tam na dvore mali studňu, to neviem, aké sviatky tam oni oslavovali. 
Tam za studňou mali potom z tej kukuričiny také vysoké, tam mali také urobené, a tam si oni kdejaké 
tie svoje, čo ja viem... no... pobožnosti robili. 

Hej.  

Ako deti sme chodili, aké tam majú, nakukovali. Tam sme ale neboli, pretože tam nás nepustili, že.  

Tak zo zvedavosti ste tam chodili. 

Tak zo zvedavosti aspoň trocha sa pozrieť, že ako tam je, nie. Tak toto tak asi, ale tak no. Ja dosť 
často som tam chodila, tak dosť. My sme tam blízko bývali, tak... 

Ako často asi? 

No tak tam sme boli každý deň, nie? 

Tak to je často.  

Ako deti, každý deň nie, čo. 

Hej, hej... 

Nepozerali sme ani telku ani rádio, ani sme nemali počítač, ani nič, tak čo. Sme sa hrali vonku, nie.  

A ešte sa vás chcem spýtať, keď ste do kostola chodili. 

No. 

Že by bol farár niekedy spomenul v kostole, alebo pri nejakej inej príležitosti niečo o tom, čo sa 
robilo so židmi, o tom ich osude, že ich brali odtiaľto?  

Nie, ja tak neviem, my tak, že... môj dedko bol gréckokatolík. A môj otec sa do mamy priženil, tak 
môj otec bol rímokatolík, tak my sme viacej, keď dedko žil, tak my sme držali doma po 
gréckokatolícky. A u nás bola gréckokatolícka fara, aj ako cirkev ich, no tak my sme chodili, tam že 
sme chodili, ale sme chodili tak. Lebo oni mali inokedy aj Vianoce aj Veľkú Noc. Gréckokatolíci to 
majú inakšie, to sa držalo podľa toho kalendára, takého ako oni hovoria, nie. Ale ja tak neviem, že by 
kedy bol ten pán, čo tu bol dlhé roky, ten Šmilňák sa volal, že by on niekedy tak niečo na židov, to ja 
neviem nikdy. My sme chodili aj na náboženstvo, všetko, ja som nikdy nič takého nepočula, že by 
niečo také bolo, že... neviem, nič také. Že by na židov boli nadávali alebo žeby voľačo bolo. Neviem.  

Takže o tom sa nehovorilo pri týchto príležitostiach? 
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Nie, nie, nikdy nič, nie to také nič nebolo.  

Ale vy doma ste sa rozprávali o tom, čo sa dialo? 

No tak že ich zobrali, no tak. Kde ich zobrali, no to... nikto nevedel, nie? No, čo...  

Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento náš rozhovor, za tie živé spomienky, ktoré ste 
teraz s nami sa o ne podelili... 

Hej. 

Lebo je to naozaj veľká vzácnosť, takže ďakujeme veľmi pekne.  

Nemáte za čo. Keby som vedela viac, povedala by som viac, lenže som bola malá.  

Hej. My si veľmi ceníme, že ste nám porozprávali to, čo si pamätáte. Ďakujeme.  

Som bola malá ešte, takže som toho veľa ešte, ale aspoň... no. Viem, že keď si zatvorím oči, tak si,  
tak si viem predstaviť ich tváre. Ten Jakub, on bol taký vysoký, taký tenký, takej podlhovastej tvári. 
Ona, tá sestra, čo ju zobrali,  tá Surča, ona bola strednej, tiež bola taká chudá. No ten Adolf, ten bol 
dosť taký vysoký, ale už bol takej širšej tváre, a ten taký Béla, čo už som hovorila, už nosil, také tu 
nikto na dedine nenosil také krátke nohavice, nosili chlapci také dlhé, z takého toho domáceho plátna, 
nie, nohavice. A on mal také krátke, a ešte na tie „hasetragy“ (traky), nie, to nám bolo také divné, že 
on má také nohavice, no, také nikto nemal, len on. Takže sa aj tak trošku inakšie obliekali, ako my, 
tak tuná na dedine.  

Hej, hej.  

Darmo, hoci tu ľudia boli tak... i my sme doma sme mali veľké, nie že sme boli chudobní, ale bolo tak 
na dedine, tak sa každý tak... žiadne také nebolo, nie. My sme sa obliekali tak.  

Takže oni boli takí trošku iní, hej? 

Inakší trochu boli. Trochu. Tak boli, inak sa obliekali.   

Hej.  

No ale nikdy ja neviem, že by naši boli povedali, že by na nich boli nadávali, alebo, však ešte moja 
babka ľutovali, že má toľko detí a kde čo ešte... No ale ja neviem, kde jeho pochovali, toho jej 
manžela, jeho nepamätám, toho. Neviem ani, kedy zomrel, alebo kde ho pochovali, lebo u nás oni 
cintorín nemali.  

Tu nemali? 

Tu nie, tu nebol. No a v Soli, neviem, či v Soli, v Soli mali tu modlitebňu, tú mali tam. Až po vojne sa 
potom zbúrala, no ale či mali tam cintorín, neviem. To tiež, či mali v Soli alebo nemali, neviem. To už 
možno zo Soli oni by vedeli. Ten, čo ste povedali, že... ten čo za ním máte isť, ako sa volá zo Soli?  

Pán Wagner.  

Tak, minule som išla s dcérou, sme išli z Vranova, sme išli cez Soľ a išla jeho žena, ja ju poznám.  

Hej, hej.  
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Tá mi tiež prišla na rozum, že ste povedali, že do Wagnera, nie.  

No áno.  

Oni boli tiež takí veľkí gazdovia, oni mali mláťačku svoju, tí Wágnerovci. Oni boli takí, bohatí tiež, 
viete.  

Hm.  

Tak ste sa tu aj poznali navzájom? 

Hej. Tak neviem, či oni mňa poznali, ja ich poznám tak.  

Hej, hej.  

Nehovorím z kamarátstva, ale tak z videnia, nie.  

Ďakujem vám veľmi pekne pani Kalafová, za všetky informácie, ktoré ste nám porozprávali,  
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