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Dobrý deň prajem. 

Dobrý deň. 

Povedzte nám prosím vaše meno. 

Balog Ján. 

Kedy ste sa narodili? 

Desiateho druhý tisícdvadsaťšesť. 

Tisíc deväťsto... 

Dvadsaťšesť. 

Kde ste sa narodili? 

Hlinné. 

Ďakujem. Pán Balog, my sme vás pred pár týždňami navštívili a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky z obdobia Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny. Dnes sme za vami prišli znovu, 
aby sme si vaše spomienky nahrali na videozáznam. 

Áno. 

Chcem sa vás opýtať, ako si vy spomínate na život v Hlinnom a na život židovských rodín, ktoré 
žili v Hlinnom v období pred vznikom Slovenského štátu. 

No tak tu bola tá, volali ju do Moťani, ale to sa inakšie ona písala (volala). Manžel jej zomrel, ona tu 
bola sama s deťmi. No a prišli dvaja... nie, štyria prišli, keď títo dvaja išli preč. Ten Ádo a Surka. Išli, 
čo ich už brali preč. 

Ale to bolo ešte pred vznikom Slovenského štátu? 

Áno. No keď vtedy... brali tých židov, preč. Ja viem kde ich brali? 

To bolo ešte za Československej republiky? 

Áno. 

V ktorom roku to bolo? 

Ja sa pamätám? Mal som asi dvanásť rokov? 

Hm. 
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Takže to bola židovská rodina, ktorá sa volala do Moťani? 

Do Moťani, áno, Karpeľovi sa písali, tak, prišlo mi to na rozum. 

Hm. 

Karpeľová. 

Áno. 

Ste spomínali, že ona tam bola a kto ešte? 

Ešte boli tri deti. Bol Adolf, bol Jakub, alebo ako, ja neviem, a tie malé, ako sa volali to neviem. Aj 
taká Surka bola malá, iba taká len,... a potom už prišli aj po nich. Tak takto ich vzali a o tri týždne, 
alebo dva, prišli pre tých starých. 

A koho zobrali prvého? 

Tak... ten... ako sa on volal? Jakub, aj Surka. 

Tí mali koľko vtedy rokov? 

No tak on... on už robil na „koľeji“ (železnici), musel robiť, vtedy židia museli robiť, tak on robil 
a ona nerobila nikde, tá mladá. On mal tak dvadsať rokov a ona tak osemnásť. Lebo, tak bola mladšia 
od neho. 

A na koľeji, na akej koľeji s vami robil? 

Tu na koľeji, čo vlak chodí. Vtedy sa robila železnica tuná. 

To bola stavba? 

Áno. 

A on musel tam robiť? 

On musel tam robiť, vtedy židia všetci museli robiť. Také ruky mal, Pane Bože, čistú krv. Lebo nebol 
naučený, on nerobil, on sa učil za... za koho... za toho... židovský ten bol... rabín. Za rabína on sa učil. 
Tak on nerobil nikdy, len sa učil stále. No a potom, musel robiť a potom ich už vzali preč. 

A prečo... prečo tam musel robiť? 

No tak ja viem, prečo vtedy bolo, že židia museli robiť? 

To zrazu prišla taká zmena? 

Taká zmena prišla, hej, že židia musia robiť. 

A boli tam ešte nejakí iní židia na tej stavbe? 

To len ten jeden robil. A tamtí druhí, čo boli tam, oni nemali deti, boli len oni dvaja, sa zobrali a išli 
niekde preč. 

Takže tu iní neboli, len títo Karpeľoví. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



A tam na tej stavbe, kde vy ste robili, vy ste boli ešte taký mladý vtedy, nie? 

Ja som nemal ešte ani osemnásť rokov, ale som vodu nosil, pre robotníkov. 

A vy ste sa tam s tým Jakobom stretol? 

Áno. 

Aj ste sa s ním nejako rozprávali vtedy? 

No hej, lebo aj vody pil, jesť musel, veď celých osem hodín... no tak sedel s nami tam a rozprával... 

A na tej stavbe boli tam ešte nejakí iní židia z Hlinného? 

Nie, nie, len ten jeden bol. Ten len robil. 

A kto tam ešte pracoval? 

Tak robotníci tu z dediny, všetci. 

A ten Jakub odtiaľto jeden tam bol. 

A on jeden, sám žid, hej. 

A potom ste... ako dlho tam asi on pracoval, ten Jakob? 

No ja viem, Bože drahý, približne šesť mesiacov, asi tak pol roka. No a potom už domov, no a tak ich 
potom... 

To bolo v akom ročnom období, keď on tam pracoval a keď vy ste tam tú vodu nosili? 

Tak ja viem? On mal tak asi dvadsať rokov, dvadsaťdva, tak. 

Ale myslím ročné obdobie, bolo to na jar, bolo to na jeseň...? 

Cez leto, cez leto, áno, cez jar. V jari sme začali robiť ako sa robila železnica a aj o tam. 

A potom kedy jeho zobrali? 

No tak... asi v októbri alebo tak, už k jeseni, jeho zobrali aj tú jeho sestru. 

To bolo v tom istom roku? 

Áno, áno. 

Hm. Takže Jakob a Surka sa volali oni... 

Áno. 

A ich zobrali prvých ste vraveli. 

Áno, áno. 

Kto ich zobral? 
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No ja neviem, prišli štyria na tom, na voze akomsi. No štyria takí oblečení v „anzugoch“ (oblekoch), 
a ich zobrali, do Vranova. Že do Vranova idú, a kde ich vzali, tak kto vie? 

A kto to hovoril, že do Vranova ich berú? 

No tak títo, čo prišli pre nich. 

Oni im to povedali, že idú do Vranova? 

Áno, že idú do Vranova. 

Vy ste toto počuli, ako toto povedali? 

Áno, však som tam bol. Tam bol, aj robotníci boli. 

A čo im ešte hovorili, tí čo po nich prišli? 

Tak tam nepovedali nič také, len že musí ísť preč. No tak vzali ho domov, a doma, čo si chcel vziať... 
vzal a potom do voza a odišli s nimi. 

A oni pre neho najprv prišli na tú stavbu? 

Áno. 

Prišli tam, kde vy ste pracovali a potom ho zobrali domov? 

Domov, áno.  Aby si zobral, čo chcel. 

A vy ste išli s nimi? 

Nie, oni odišli a my sme ostali robiť. 

Ale oni prišli na tú stavbu... aha... A tam mu povedali, že... 

Áno, že musia ísť do Vranova. Potom ho vzali domov a že čo si chce zobrať. Tak on, aj tá sestra mu 
tá... Surka, čo si teda chceli vziať, tak si vzali, a tu odtiaľ jeden voz, no a viezli ich do Vranova. No 
a kde ďalej išli... neviem. 

A vy ste viedli, ako ich oni odvádzajú odtiaľto z Hlinného? 

No tak ja som bol akurát, išiel som na vodu. S vedrom na bicykli, pretože sme robili tam pri 
Zlatníčku. No tak som prišiel na bicykli po vodu, tak som videl, ako išli. Na ten voz, aj odišli na tom 
voze, k Vranovu, a kde išli, to ja neviem. 

Aký to bol voz? 

No taký normálny, voz obyčajný, kone ťahali, „drabinky, kuše“ (súčasti voza) a tak... 

A kto ich viezol? 

Kandala. Tých dvoch. 

Kandala tu... to bol niekto odtiaľto z Hlinného? 

Áno. 
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A kto to bol? 

Kandala. 

A čo on robil, kto to bol? 

No tak gazda, gazdoval, čo... No a prišli, no tak že on má odviesť. No tak on ich viezol do Vranova, 
a potom neskoršie prišli po hentých... tých viezol už Košár, už druhý, furman ich viezol. 

Ten sa ako volal? 

Košár druhý. 

Košár. Hm. A keď brali Jakoba a tú jeho sestru Surku, ako si vy na to spomínate, kto sa na to 
pozeral, koľko tam bolo ľudí? 

No tak zato dosť ľudí bolo tam, do... No, no tak oni plakali, aj ľudia plakali, tak ako...? 

Tí okolo stojaci a tiež plakali? 

Áno, áno. 

Spomínate si, že by niekto bol povedal niečo? Čo si hovorili ľudia? 

No tak, čo tam kto hovoril? Každý len stál a pozeral, že čo sa to robí, nie... 

A Jakob a Surka hovorili niečo? 

Nič, len povedali: „ Ta dovidzeňa, mi pujdzeme a vi vec za nami pujdzece.“ 

A to ste počuli, ako to oni... 

Áno, ako to tá Surka povedala. 

Surka. 

Hm. 

A tí muži, ktorí pre nich prišli, koľko ich bolo? 

Štyria. 

A oni prišli teda za tým Jakobom na tú stavbu, a potom ste ich videli tam pri tom ich dome, 
áno? 

Áno. 

Hm. Ako boli oblečení? 

V anzugoch ( oblekoch), tí čo štyria boli. Obleky riadne. 

Nie v uniformách? 

Nie, žiadna uniforma nebola, nič. Len riadny oblek, no. Ako by ste teraz kúpili obleky, tak také oni 
mali. 
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A mali nejaké zbrane so sebou? 

Nie, toto som nevidel, tak nemôžem... Len jeden mal aktovku a čosi tam písal. A ten po židovsky im 
hovoril. A ten jeden niečo tam písal, ale čo ja viem čo. 

Po židovsky sa s nimi rozprával? 

Áno. Ten. 

To ste počuli, že on... 

Áno, áno. On hovoril po židovsky, a bol to... Karpeľ ten... či Jakub ten... len po židovsky im hovoril. 

A po slovensky sa nerozprávali? 

No aj po slovensky, keď už išli preč, tak aj po slovensky, keď ich odchádzali preč, potom už 
nehovorili po židovsky. 

A po slovensky čo hovorili? 

No tak že idú, niekde, ja neviem. Že idú niekde na výlet a jedno druhé tam. Ako tí, čo štyria boli. No 
a... posadali do voza a odišli. 

A ako... ako sa tí muži k nim správali, k Jakubovi a Surke? 

Ta, tak dosť slušne. Nekričali na nich ani nič. Lebo oni im ani neodporovali, ani nič, tak... i oni pekne 
hovorili. 

A videli ste, že by aj s nimi išli do vnútra do toho domu, alebo ich čakali vonku, ako si to 
spomínate? 

Vonku ich čakali, pokiaľ oni sa obliekli, pokiaľ oni si zobrali tie veci nejaké. 

A čo mali zo sebou? 

No tak také tašky, ja viem? Taký kufrík ona mala, kufrík taký neveľký, a on mal takú väčšiu tašku. 
No a čo tam mali naskladané, to ja neviem. 

A vy neviete kto to bol, tí muži štyria? 

Nie, to ja nie, kdeže... To neboli odtiaľ, tak neviem. 

Koľko ich bolo, tých mužov, štyria? 

Štyri. Áno. 

Štyria. 

A keď už prišli pre tých druhých, pre starú aj pre tie deti, tak vtedy už boli len dvaja. 

Hm. A to ste vy tiež videli, ako prišli po tú druhú rodinu? 

To sa potom  sa povedalo, že dnes už ich budú brať, a to už každý bežal dolu pozerať, nie. Aj ja som 
tam bol. 
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A kto... kde sa to povedalo, kto to hovoril? 

No tak kto im povedal, kedy neviem. Oni už vedeli kedy majú ísť. Tak už boli pobalení, čo chceli, tak 
si vzali a čo nie, tak... 

A to tu tak ľudia v Hlinnom si povedali, že ich idú brať, tak sa tam išli pozrieť? 

Hej. 

A kedy toto bolo? 

To už bolo nejako tak... v septembri? 

A bolo to v ten istý deň, ako zobrali Karpeľových? 

Nie, tamtých o týždeň skôr vzali. Ako brali tých, tú... Jakuba i Surku. Tak tých skôr brali. Tých až 
neskoršie brali. 

Ale to brali tú ich mamu, alebo tú druhú rodinu, čo ste spomínali? 

To už len mamu brali potom, druhý raz. 

Od Jakuba a od Surky mamu? 

Mamu nie, mamu nechali doma s deťmi, len tých dvoch vzali vtedy. Jakuba i Surku, len tých dvoch 
vzali. No a neskôr, neviem o koľko, prišli po starú aj po tie deti. Menšie. 

Po nejakom čase prišli pre tých druhých? 

Áno, áno. 

A tam ste vraveli, že prišli dvaja... 

Dvaja len, áno. 

A ako boli oblečení tí dvaja? 

Tiež v ancugoch (oblekoch). 

A boli to tí... boli tam niektorí z tých istých, ako prišli...? 

Neviem, ja som ich nepoznal, ja vám nemôžem povedať, že... či boli jedni, či boli druhí nejakí... ja 
neviem ale. 

A toto vy ste tiež videli, ako ich odvádzali, áno? 

Hej, prišli , museli posadať do voza, všetko a... 

A čo... čo im tí muži hovorili? 

To, že idú do Vranova. 

Aj tí im povedali, že...? 

Aj tí im povedali, že idú do Vranova. No a posadali a odišli k Vranovu, no tak ja neviem kde... 
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A oni sa nejako rozlúčili, tá pani Karpeľová, tá mama, aj tie deti, rozlúčili sa s ľuďmi, keď 
odchádzali? 

Tak s ľuďmi áno, mávali, ruky podávali, no ale tak... 

A ľudia, ktorí sa na to pozerali, čo hovorili? 

Tak čo hovorili? Aký to zákon prišiel, že ich musia brať, kto vie...? 

Bolo to pre ľudí prekvapenie, že také niečo sa deje? 

Plakali, a viete ako ľudia plakali? Muža nemali, lebo im umrel, ako starý, no tak... ona len tu mala 
taký malý obchod, no tak v tom obchode... žili z toho obchodu. 

Hej. 

Tak to je tak. Chudoba bola, aj na nich. Lebo bohatí neboli títo. Tamtí boli bohatší tak utiekli preč 
skôr. 

Ktorí? 

Tí, čo tam nižšie bývali... tretí alebo ktorý dom... Tak tam takí dobrí muži boli, a oni utiekli preč. Ešte 
zavčasu. 

Hm. Ešte sa chcem opýtať, keď tú mamu brali s tými menšími deťmi... 

No... 

Tú vdovu Karpeľovú... 

Áno. 

Kto ich viezol? 

Košár. 

A ten bol tiež odtiaľto? 

Hej, z tade. 

Z Hlinného. 

A tá bohatšia rodina, čo ste teraz spomínali, že tí utiekli... 

Dvaja hej boli... 

To bol kto? 

A jedna žena s nimi. 

Kto to bol? 

To ja neviem, ako sa tamtí volali. Ako sa písali, ja neviem. 

Oni boli tiež židovská rodina? 
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Áno, áno. Lenže oni ani negazdovali, nič. Len tak boli, ja viem, žili tam v jednom dome. Odkiaľ 
peniaze mali, ja neviem, lebo nerobili nikde. 

Nemali ani obchod, ani nič také? 

Nie, nie. 

A oni kedy utiekli? 

No tak odišli ešte, ako ten Jakub išiel i s tou Surkou, približne dva týždne, tri, predtým utiekli . 

Predtým. 

Áno. No a kde odišli, kto vie? 

A nespomínate si, ako sa volali? 

Ja nie, to ja neviem. 

A bola tu ešte nejaká iná židovská rodina v Hlinnom? 

Len tieto dve boli rodiny. Viacej neboli tuná, ja neviem. 

A títo Karpeľovci, teda tá pani Karpeľová... 

Áno. 

Moťaňa. 

Moťaňa hej. 

Moťaňa, ona mala ten obchod, ste vraveli. 

Áno. 

Potom, keď ich odviedli, čo sa stalo s tým obchodom? 

To ja nie... 

Bol tu ešte obchod? 

Nie, to tak sa rozpadlo, ja viem. Oni ako už vedeli, že majú odísť preč, tak kde-tade podávali, to ja 
neviem, kde to ukryli alebo čo. Len, že už tak ostalo, dvere odomknuté a... nebolo tam ničoho. 

Otvorené to bolo, mohol tam hocikto vojsť? 

Už hej, už mohol kto chcel tam ísť už. 

A potom ste kam chodili nakupovať? 

Tak potom sa tu zriadil taký obchod, tam jeden, tak do neho sme potom chodili kupovať. 

A kde, tam u nich si zrobil? 

Nie, nie u nich, nie, doma, v svojom dome. 
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Takže on tak svoj vlastný si... 

Hej, hej. Tu tam nikto nebol, nič. 

Hm. A s tým zariadením vnútri, čo mali v dome, v domácnosti, čo sa stalo? 

Toto ja vám nepoviem, lebo ja neviem, kde toto dali, kde to ukryli... že tam susedom dali, no ale tak 
som vtedy počul, že... 

To ste tak počul. 

To poroznášali tak po ľuďoch. 

A spomínate si predtým, ako ich zobrali, aj Jakoba, aj Surku, že by napríklad museli oni nosiť 
nejaké označenie, nejaké,...títo židovskí ľudia? 

Mali hviezdy také. 

Hej. 

Hviezdy také mali, päťcípe, či aké, neviem. Tu na tým mali pripnuté. Surka mala tu na tým, na ruke, 
a Jakub mal tuná tak vyšité to... 

Hm. A to mali aj vtedy, keď ich odvádzali preč? 

Áno. 

Mali to na sebe? 

Áno. 

A potom aj tá mama s tými menšími deťmi, aj oni boli takto označení? 

Aj oni boli označené, áno. 

Aj Jakob, keď pracoval tam na tej stavbe? 

To vtedy nemal toto na sebe, až keď oni pre neho prišli, až... keď sme potom išli tam, tak doma už 
mal toto našité na „geroku“ (kabáte). A Surka tu na tom,... na blúze, čo viem... 

Áno. A ste vraveli, že teda nepoznali ste tých mužov, ktorí po nich prišli. 

Tých dvoch nie, čo tam, čo tam bývali. Či tých, čo prišli pre nich? Nie. 

Ani prvýkrát, ani druhýkrát, to neboli odtiaľto z Hlinného? 

Nie, nie, to neboli jedni. 

Nie? A niekde z okolia neboli? 

Tak z okolia... čo... ja po Vranove som vtedy nechodil, neviem odkiaľ boli, odkiaľ nie. 

A tu v Hlinnom, boli tu gardisti? 

Tak či ja môžem vedieť, či boli gardisti či nie?... 
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Či si nespomínate... 

Ja som nebol v žiadnej strane, tak ja nie. 

Iba tak, ako vám sa to vybavuje, že či si pamätáte, nejaké také spomienky sa vám vynárajú, že 
boli, neboli. 

Neviem vám toto povedať, či bol alebo nebol niekto. Ja nie. 

A tam na tej stavbe, keď vy ste robili, bol tam nejaký dozor? 

Majster bol, neviem odkiaľ, tam majster pri nás bol vždy, nie. A ten majster rozkazoval, čo sa má 
robiť a... 

A tam pri vás neboli nejakí v uniformách alebo... 

Nie. 

Takýto... nie? 

Nie. 

Jakoba nikto nestrážil? 

Nie, nie, robil s nami, tak normálne ako my. 

On každý deň chodil odtiaľto s vami do práce? 

Áno. 

A potom zase naspäť. 

Áno. 

Hm. Pán Balog, urobíme si kratučkú prestávku, dobre? 

Dobre. 

Ja sa chcem opýtať tu kolegyne, či sa vás chce opýtať niečo, pán Beyrak, či sa vás tiež nechce 
niečo opýtať, takže chvíľočku počkáme, dobre? 

Dobre. 

Ďakujem. 

... 

Chcem sa vás spýtať, pán Balog, vy, keď sme tu boli prvýkrát... 

No. 

Ste nám hovorili, že Jakob, ako najstarší syn... 

Áno. 

Robil teda na tej stavbe, kde aj vy ste boli... 
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Áno. 

A že jeho mladší brat tiež musel chodiť niekde pracovať. 

Tak ten chodil do lesa niekde, u Keruľa, čo tu bol Keruľ, tak chodil do lesa, stromčeky sadiť. Tam ho 
ešte nechceli brať na stavbu, lebo bol mladý. No a tie stromčeky už chodil do lesa sadiť. 

On tiež tam musel chodiť? Sadiť? 

Do lesa hej, stromčeky sadiť. No však on nemusel, ale ešte mladý bol, ale ona chodila tam do Keruľa 
sa pýtať, aby ho vzali, aby nejakú korunu zarobil, že. 

On si tam šiel privyrobiť? 

Áno, privyrobiť si šiel, hej. Tak on chodil do lesa ten a tamten najstarší, ten chodil na stavbu. 

A tej Jakub, on tiež dostával peniaze za tú prácu? 

Áno, tak výplaty ako my. 

Keď vy ste brali výplaty, aj on bral výplaty? 

Aj on, áno. Áno. 

A na tej stavbe pracovali aj ľudia z Hlinného, aj odinakadiaľ, z iných miest? 

Kto vie, odkiaľ tu boli títo chlapi, čo tu robili. V Soli mali iba baraky, tam spali a ráno chodili tu zo 
Soli robiť. 

Áno 

A aj tu Hlinnianci, no, kto mohol, tak hej, každý šiel do roboty. 

Takže toho mladšieho brata Jakubovho... ako sa volal? 

Adolf. 

Adolf. Jeho vlastne mama poslala, aby šiel...? 

Aby šiel si niečo privyrobiť no tiež už. 

To vy ste odkiaľ vedeli, že ho poslala? 

No tak on povedal, že mama bola sa tam popýtať pre neho. 

Tak on vám to povedal sám, hej? 

Hej. Lebo moja sestra tam chodila do lesa tiež sadiť. 

Oni tam boli spolu? 

Hej, tam spolu robili. 

Hm. Hm. 

Tak sestra mi potom povedala, že... 
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Tak oni asi nemali veľa peňazí, tí Karpeľovci, že? 

No nie, lebo ich bolo dosť, ale... aj chudobní, ten obchodík malý len. 

A mali aj nejaké gazdovstvo? Nejaké polia? 

Nie, nemali polia, len mali jednu kravu, ta tu mali kúpené pastvisko, čo krava sa im pásla tu. Platili na 
rok... neviem koľko sa vtedy platilo. Tak platili za tú kravu, že sa tam pásla. 

Hm. 

Pre tú kravku jednu. 

Hej. 

A s tým... čo sa stalo, s tým pastviskom a s tou kravkou, keď ich zobrali? 

Tak oni kravu už vopred predali, keď už vedeli, že idú preč, tak kravu predali. 

Ešte predtým. 

Áno. Predtým, už tá stará predala kravu. No ale za ňu neviem čo? 

A vtedy, keď ich brali sa teda hovorilo, že ich berú do Vranova... 

No. 

Ale vedelo sa, že potom čo s nimi bude, čo sa s nimi stane? Ľudia hovorili si niečo medzi sebou? 

Tak čo hovorili? Nič nehovorili. Nevieme, nevieme, čo s nimi urobia, kde ich dajú. 

A mysleli ste si, že sa vrátia potom? 

No my sme mysleli, že sa vrátia. Preto ona nepopredala všetko, čo mala. Toto... ako z obchodu ešte... 
že tak po susedoch dala, aby jej podržali v úschove pokiaľ príde. A potom ona nikdy neprišla. 

Tak susedia jej tak poschovávali nejaké veci? 

Tak nejaké veci že poschovávali. 

To ste počuli od ľudí, alebo odkiaľ vy...? 

Od ľudí, čo ľudia povedali, hej. 

A u vás bolo tiež niečo takto schované? 

Tu nie, lebo my sme bývali až tam hore. A oni bývali tam, v strede, ako ten obchod, tak oni tam 
bývali. 

A čo dávala ľudom, aby jej schovali? 

To ja vám nepoviem, čo... ja... neviem, čo roznášali kde-kade... 

Či ste náhodou nepočuli? 

Nie. 
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Vrátil sa niekto z nich po vojne? 

Nikto. Tu nikto sa nevrátil. 

A čo sa s nimi stalo, neviete? Ľudia nevedia? 

Čo ja viem, čo sa s nimi kde stalo... 

Chcem sa váš ešte spýtať, že či vy chcete niečo doplniť, k tomuto, o čom sme sa rozprávali 
teraz? 

No tak, čo ja viem doplňovať, to čo som vedel som vám povedal a... ďalej... 

A my vám za to veľmi pekne ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše spomienky, ktoré sú 
veľmi vzácne, my si to veľmi oceňujeme a sme radi, že ste nám venoval svoj čas. 

No tak čas... teraz už... čo budeme robiť...? Už sme starí, tak nič. 

V každom prípade veľmi pekne ďakujeme. 

Aj ja ďakujem. 
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