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My sme si teraz urobili krátku pauzu, lebo sme potrebovali vymeniť pásku v kamere a zároveň 
som sa... pardon... som sa poradila tuto s kolegyňou a s kolegom, že ako ďalej pokračovať 
v rozhovore a čo ešte by sme sa chceli s vami rozprávať. A zároveň počas toho nášho rozhovoru 
sme zistili, že máme jednu faktickú informáciu, faktickú zmenu, že ten pán, starý pán, ktorého, 
o ktorom  ste vy vraveli, že pre neho prišli dvaja gardisti, jeden z nich bol ten Hrušovský... 

Áno.  

Že ste teda bola svedkyňou tej situácie, ako on bol teda nevládny a hodili ho do toho auta 
nákladného.  

Áno.  

A prišli sme na to, že pán sa nevolal pán Weiss... 

Áno.  

Ale volal sa ako? 

Schneider. 

Volal sa pán Schneider. Áno, takže to je oprava tejto informácie. Pán Weiss bol kto? 

To bol zase pána Wienbergera, čo bol... čo tí chlapci boli, no, oni boli Weissovci. No ale oni žili 
u dedka, u Weinbergera.  

Aha 

Tak s tým si to pomýlila.  

Aha, takže tí chlapci, čo ste hovorili, že Weinbergerovi... 

Tak sú Weissovi, ale... 

Ale ich dedko bol... 

Ale my sme im hovorili Weinbergerovci, lebo bývali s dedkom, oni mali obchod s látkou. Však ten 
obchod ešte stojí, tá budova.  

Hm.  

Tak s tým som si to zrejme pomýlila. 

Áno.  

Takže sme si teraz uviedli... 
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To na pravú mieru.  

Faktické veci na pravú mieru. Chcela som sa zároveň opýtať, že či ste ešte videli také nejaké 
podobné situácie, ako v prípade pána Schneidera, že by boli gardisti prišli niekoho zobrať ku 
nim domov? 

Nie, to sme... to som nevidela, lebo oni väčšinou to robili v noci.  

Hm.  

A len sme sa ráno dozvedeli, že už ten tu nie je... oproti nám bol obchod, volal sa Paul. 

Hm. 

A to bol veľmi dobrý človek. Tam sme chodili najviac, teda ako potraviny mal, aj zároveň liehoviny, 
tam chlapi si chodili vypiť. A ten pomohol, komu len mohol, to len keby ste videli toho ako brali. 
Vliekli ho po zemi. To som vám zabudla vtedy aj povedať. On mal taký veľký dvor, mal tam aj kone, 
lebo on mal aj gazdovstvo, mal role vonku niekde tu pri Seredi, a mal tam jedného pohoniča, no a on 
bol chudáčik práve na tom dvore a oni prišli pre neho, on bol sám, lebo jemu žena zomrela. Ale veľmi 
dobrý človek, veľmi dobrý, taký silný malý človek. Ale čo sme od neho potrebovali, vždycky 
pomohol, dal... A oni došli, on tam bol práve v tej sýpke, kde mu vozili zbožie, viete, lebo... tam... po 
žatve ako. A oni vtrhli na ten dvor, vliekli ho po zemi, ako vrece ho vliekli, pre neho vtedy došli pre 
samého.  

Toto vy ste videli? 

To na vlastné oči som videla. Oproti nás... to... oproti židovského cintorína býval.  

Hm.  

Tam mal obchod. Teraz tam stojí rodinný dom. 

A kto poňho prišiel? 

Gardisti a Nemec. Dvaja gardisti a Nemec, a tí gardisti dvaja, Sereďania ho vliekli po zemi.  

A to boli tí istí gardisti, čo boli pri tom pánovi Schneiderovi? 

Nie, nie, nie. Nie. Toto boli druhí.  

Aj ste ich poznali? 

Áno.  

Aj nám poviete, kto to bol? 

Pán Kopál to bol a pán Paška.  

Hm. Takže vtrhli k nemu do dvora...? 

Do dvora, no. Lebo on mal takú bránu aj dvierka vedľa. A dozadu chodili chlapi, tam im meral 
poldeci už aj... to mal takú miestnosť tam. Oni tie dvere vyrazili, my sme ani nevedeli, čo sa deje, len 
strašný krik nastal, utekali sme a brána už otvorená a už oni ho ťahali von. Ako vrece po zemi.  
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Ako za ruky ho vliekli, alebo ako? 

Ako bol oblečený, za šaty. Za kabát.  

Aha.  

Pán Paul. To bol veľmi dobrý človek, veľmi dobrý obchodník. Aj ten Resinger, to boli... hovorím... 
tak dobrí ľudia, ten... hovorím vám, čo mohli, to našim ľudom pomohli. Na dlh dali a keď bola 
výplata, každý im vrátil. No... A neoklamali, ako naši klamali.  

Hm. A potom kam ho odvliekli? 

Hned do lágra. A viac sme o ňom ani nepočuli.  

Vliekli ho po ulici až...? 

Nie, do auta.  

Do auta ho dali? 

Do auta. Do auta. 

Aké auto? 

Do veľkého nákladného. 

Také nákladné?  

Ale len jeho samého brali. 

Hm.  

A potom sme sa na neho aj pýtali, tých čo chodili zbierať tie listy, trhať. Nikto nevedel o ňom nič. 
A on bol starý chudák, už asi sedemdesiat rokov mal, ale čiperný. Bol taký silný, ale čiperný človek, 
no... On mal na tom pulte, ako mal vždycky, v takých sklenených pohároch mal cukríky, my sme 
došli kúpiť štvrť kila cukru alebo pol kila soli, on vždycky nám dal cukrík.  

Hm.  

Vždycky, on bol veľmi dobrý človek, hovorím. A tak ho vliekli ako vrece.  

Aj sa nejako bránil? 

Chudák, ako? 

Nemal ani šancu sa brániť? 

On bol bezvládny, lebo taký silný bol on, no. Hodili ho do auta a išli... čo sme sa vypytovali na neho, 
nikto nevedel povedať, čo sa s ním stalo, kde ho dali, čo s ním spravili...  

A vtedy teda iba jeho samotného odtiaľto...? 

Samotného, lebo on bol sám, nemal ženu, žena mu zomrela.  
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A spomeniete si, že či toto bolo pred tým, ako tuto tých židov z námestia do toho lágra hnali 
alebo potom, zhruba? 

To bolo potom, jeho si... akoby boli zabudli na neho alebo čo. Už všetko bolo skoro pobrané a pán 
Paul tam ešte existoval. Lebo tam aj z cukrovaru všetko chodilo na nákup, čo tam bývali blízo, 
pravda... Hovorím vám, on bol veľmi dobrý človek, no... veľmi dobrý človek.  

Hm.  

My sme mysleli, že už ho ani nezoberú:. Reku: „Asi ho nezoberú, je starý, dobrý človek,“ každý si ho 
vážil – prišli pre neho a viac sme o ňom nepočuli nič. Aj sme sa informovali, otec, keď išiel do lágra, 
pýtal sa.  

Hm.  

Nikto o ňom nič nevedel.  

A váš otec, keď išiel do toho lágra, tak sa tam mohol aj s niekým rozprávať? 

Rozprával sa s tými gardistami. Však to boli Sereďania.  

Aha. Ale s tými väzňami...? 

Nie. Nie.  

Hm... Gardisti boli vlastne tiež Sereďania... 

Áno, všetko Sereďania.  

No musím sa napiť... 

Áno, samozrejme, nech sa páči.  

Je tu suchý vzduch.  

No trošku hej. Nech sa páči, kedykoľvek sa potrebujete napiť.  

To som vám... vidíte, to som vám zabudla povedať o tom pánu Paulovi. My sme tak plakali za ním... 
Strašné. My sme bez cukríka odtiaľ nevyšli.  

A koľko asi zhruba po tom... po tej situácii na tom námestí, potom ako ich oni zobrali, kedy to 
mohlo byť? 

Pardon.  

Na zdravie.  

To nie je na zdravie už.  

To bol kašeľ? 

Áno. Aj nádchu už budem mať asi. Koľko to bolo? Hovorím vám, už skoro všetci tí židia boli 
seredskí zobraní. A jeho stále nechávali. On bol neškodný človek, my sme mysleli, že už ho nechajú.  

Hm.  
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Už všetko bolo zo Serede preč. 

To bolo nejaké dlhšie obdobie potom? Či...? 

To bolo... tak v lete to bolo, lebo my sme boli tak naľahko oblečení si pamätám... no... po žatvách to 
bolo.  

Hm.  

Lebo ešte u neho bol ten kočiš, Bábi sa volal, pán Bábi sa volal, on mu robil toho kočiša.  

Hm. 

Lebo mal dvoch takých silných koňov. A on mu zvážal to zbožie (obilie) z toho chotára, lebo on tam 
mal nejaké role v chotári. No a my sme ako deti aj do toho dvora chodili, ako domov sme tam chodili. 
Tam mal maštaľ a vedľa tej maštale mal takú sýpku, kde mal to zbožie. No... a on sa chudák motal 
tam a vtedy ho došli zobrať. To bolo hovorím, už nikoho zaiste, už nebolo v Seredi žida nikde, jedine 
v tábore.  

Hm. 

A vtedy si na neho spomenuli, alebo ho voľakto udal. 

Hm. A v ktorom...? 

Z gardistov. 

V ktorom roku to bolo? 

To už bolo... to už bolo... ja vám poviem pravdu, nech to bolo tri štvrte roka pred koncom vojny. My 
sme boli tak prekvapení, že ho došli zobrať v poslednej chvíli.  

Aha.  

My sme ani neverili tomu, že oni ho už dôjdu zobrať.  

Hm. 

Otec stále hovoril: „No na pána Paula zabudli. Zabudli... zabudli...“ Nezabudli. Voľakto ho len udal. 

Hm.  

Alebo... potom sme sa rozprávali, lebo vždycky večer už sme rozberali takéto veci... bola kampaň, 
v septembri začala kampaň, či náhodou voľakto... lebo z okolia chodili do cukrovaru robiť... 

Ako repná kampaň? 

Repná kampaň.  

Hm.  

Či náhodou tam bol voľakto a zistil, že je žid, alebo čo a tí ho udali... My sme nad všeličím 
rozmýšľali a nikdy sme nedošli na nič. 

Áno.  
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Nedošli sme na nič, kto by ho bol udal alebo... 

Hm.  

Alebo si spomenuli oni na neho alebo čo... Hovorím, už za chvíľu bol koniec vojny.  

A tá situácia na tom námestí, to bolo v ktorom roku? 

To bolo v štyridsiatom treťom.  

Aha, takže toto bolo vlastne dlho potom, ako...? 

No hovorím vám, no... no... za pol roka, za tri štvrte roka bol koniec vojny.  

Hej.  

My sme mysleli, že už pre neho ani nedôjdu, že ostane pán Paul tam.  

Hej. Hej. 

A on bol strašne dobrý človek, strašne. Hovorím vám, tam chodili aj z Dolnej Stredy, tam chodili 
ľudia, či by boli býval sa na ňom pomstil voľakto alebo udal ho alebo... nevieme.  

Hm. 

Nevieme, proste sme nad tým koľkokrát aj s otcom rozmýšľali, ale nedošli sme na to, že čo sa vlastne 
stalo. Že si na neho spomenuli tak neskoro.  

Hm. 

No... a my sme mu ešte tam pekne hovorili: „Apo“, „Apo“ sme mu hovorili. No lebo tu žili aj Maďari 
pravda, takže voľakto mu vymyslel, že je ako otec, apo, že: „Ideme k Apovi,“ alebo „K pánu 
Paulovi.“ P-a-u-l sa volal, Paul... 

Paul. Hm... Ja som teraz tak jedným okom nakukla do mojich poznámok a teraz som sa tu... 
vidím tu... vyskočilo mi tu meno Weiss, ktoré ste nám spomínali pri tom minulom rozhovore, ale 
toho ste spomínali, že bol slobodný. Že nejaký pán Weiss, ktorý robil pre cukrovar...? 

Že... čo robil... no to bol ten, čo býval v Palestíne, starý mládenec. 

Áno.  

Pán Weiss, no. On tam bol... taký účtovný, by som  povedala. Taký maličký, tak si ho pamätám ako 
dnes. A on bol slobodný a tam býval v tom... v tej Palestíne.  

Hm.  

No. 

A neviem, či sme to mali vtedy tak ináč poznamenané, alebo čo... myslela som, že vy ste videli aj 
ako brali pána Weissa.  

Áno. Aj pána Kaldora.  

To ste tiež videli? 
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No áno. Áno, áno. Aj pána Kaldora, aj pána Weissa.  

A... 

Oni bývali v tej Palestíne. 

Aha.  

Tých došli naraz všetkých zobrať.  

To bolo vtedy, keď ich na to námestie zhromažďovali? 

Áno, áno. Áno, áno, áno.  

A čo... porozprávajte nám, čo presne ste videli, keď prišli pre pána Weissa a pána Kaldora. 

No tam postálo nákladné auto, lebo v tej takzvanej Palestíne, tam bola brána železná a ešte aj dvierka 
dvoje železné. A tam bol vždycky vartáš ( strážnik), no...  

Hm. 

Sa tomu hovorilo, no.  

Strážnik.  

Strážnik, no. A on mal aj také hodiny, čo naťahoval, on každú hodinu musel okolo každú hodinu, lebo 
vzadu býval riaditeľ. V tej vilke. A tam sa hocikto nedostal do tej Palestíny. No a my sme... to pán 
Novák bol ten... ten oný strážnik sa volal pán Novák, a on nás poznal, že sme ako zo židovského 
cintorína, nás pustil. No a my sme aj za týmto pánom Weissom, on bol starý mládenec, my sme ho 
chodili aj šibať koľko razy. No... 

Na Veľkú noc? 

No, na Veľkú noc sme ho išli šibať. 

Ako dievčatá? 

Áno. On bol starý mládenec, ale nebol až taký strašne starý, okolo štyridsiatky, no. A pán Kaldor, ten 
tam býval zas oproti s manželkou, tých aj zobrali a si predstavte, že po fronte prišla jedna pani,  
z Kanady, a on ten pán Kaldor sa zachránil aj so ženou a môjmu, lebo on má u nás pochovaných 
rodičov, na židovskom... A poslal nám sto dolárov, a žije a odkázal nám, že žije aj jeho mama... jeho 
žena... a majú dcérku. Ale že im Nemci dávali ženám nejaké injekcie, aby neotehotnela, a ona sa 
voľajako tomu vyhla a oni po fronte mali tú dcérku. V Kanade žijú. No už teraz či žijú či nežijú, ja 
neviem, ale poslali nám, mamičke... alebo otcovi, poslali dva lebo tri razy po tej z Kanady vždycky 
sto dolárov.  

Hm.  

Ale otec sa im staral o ten hrob.  

Hm.  

No, aj to vyfotografovať dal otec a po tej im to poslal. No... 
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Hej. A tam čo ste teda videli pri zatýkaní pána Weissa a pána Kaldora s tou...? 

Oni boli ešte takí... no mladí pomerne, neboli, okolo štyridsiatky, tak ich len brali, do toho nákladného 
auta. Že by ich boli bili, to nie. Oni jednoducho zavelili a išli. A nič si nesmeli... nesmeli si nič zobrať. 
Ale keby ste to boli videli, za hodinu na to, to mravce keď sa rozídu to je nič. Z tých gardistov rodina 
už aj rabovali u toho pána Kaldora, lebo on mal štvorizbový byt krásne zariadený, to aj nábytky – 
všetko zmizlo za chvíľu.  

Hm. 

No...  

Takže prišli tam za nimi ako do bytu ich zobrať, do vnútra? 

Do bytu, do bytu, áno, do tej Palestíny.  

To ste videli, ako...? 

Áno, to sme videli.  

A zase tam boli...? 

Aj toho pána Weissa.  

Zase tam boli dvaja gardisti a...? 

Nie, tých bolo viac. Tých bolo viac, lebo si asi prišli pozrieť, čo majú ktorí. Ten pán Weiss nemal 
bohvie aké zariadenie, to mal len čo mu cukrovar zariadil, ako mládencovi, ale pán Kaldor mal 
štvorizbový byt, lebo ja som k nemu chodila... 

Hm.  

Lebo ona bola veľmi príjemná žena. Ona údajne... ona bola údajne že evanjelička. A keď si ju pán 
Kaldor bral, ona prestúpila na ich vieru. My sme sa to takto potom dozvedeli.  

Hm. 

No a ona veľmi mala rada deti. 

Hm. 

No a my sme k nej chodili. Oni mali krásne zariadenie, ona bola tak milá, ona nám upiekla koláče, 
dala nám... ona veľmi prijemná. No viete... to sú deti od nás zo židovského cintorína, keď sme došli. 

Hm.  

Keď niekto kričal: „Kto je to?“ – „To sú od nás deti zo židovského cintorína,“ ona kričala mužovi, 
keď bol v izbe svojej, lebo on tam mal takú kanceláriu svoju alebo čo... ja neviem. Lebo tiež bol 
v cukrovare ako zamestnaný. Ako nejaký účtovník tiež alebo čo. No... a to boli tak dobrí ľudia, tak 
dobrí ľudia, a tak držali na nás. A sestra bola tá najmladšia, ona bola taká čiernovlasá, my sme boli 
blondíny, a ona strašne ju ľúbila tú moju sestru najmladšiu. Pestovala ju, ľúbila ju, dala jej aj neviem 
čo. Tak strašne dobrí ľudia to boli. My sme tak plakali, že berú oné, že otvorili bránu, že berú: „Čo?“ 
No, zobrali aj pána Kaldora, aj pána Weissa.  
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Koľko tam bolo tých gardistov vtedy? 

Ale šesť ich bolo a dvaja Nemci.  

A... 

Ale nemôžem povedať nebili ich.  

Hm. 

Len ich naložili do toho nákladného auta a zobrali preč. S plachtou bolo zavreté... to... prikryté bolo to 
auto, s plachtou. Či tam bol už niekto v tom aute, to už sme nevideli, lebo oni nás nepustili blízko.  

Hm. 

Sme stáli až pri tej druhej zadnej bráne, odtiaľ sme pozerali. Ešte otec nám hovorí: „Preboha živého, 
dajte už tým Nemcom pokoj, lebo vás postrieľajú,“ lebo my sme im nadávali.  

Čo ste im hovorili? 

Švábi.  

Hm.  

A ten môj brat... 

To ste na nich tak ako pokrikovali? 

No. A ten môj brat, čo som o ňom hovorila, on bol taký šinter, on nás na to naviedol, tak sme:  
„Švábi, švábi,“ sme im ukazovali švábi že sú.  

Takže zhruba z akej vzdialenosti ste to videli? 

Ale desať metrov sme boli, pri tej druhej bráne.  

Aha.  

Lebo tam boli dve brány, jedna bola drevená a tá druhá kade chodili, keď išli s autami, alebo na koči. 

Hm.  

Väčšinou, však. A vpredu, tade oni osobne chodili. Však tam je to ešte aj tak, isto.  

A to, čo sa volalo Palestína, to bolo súčasť toho...? 

Cukrovaru, to mal... 

Cukrovaru? 

Cukrovar postavené, áno. Si predstavte... 

A prečo tomu hovorili Palestína? 

Lebo tam samí židia bývali.  

Jaj.  
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A predstavte si, moja babička, umreli mali sto jedna a pol roka, a tá ešte, keď sa cukrovar seredský 
staval, oni nosili maltu ešte na ten cukrovar. 

Aha.  

No takže... oni keď nám rozprávali všetko, ako... lebo môj dedko najprv... v Trnave robili, teda kočiša 
jednému pánovi. 

Hm.  

A ten zomrel, tak oni došli... inak boli Sereďania. No dedko boli z Dolnej Stredy. A babička zo 
Serede. A oni došli teda ako sem a dedko sa dostali do toho cukrovaru, hneď aj s bytom, trojizbový 
veľký byt mali hneď a vedľa boli hneď maštale, oni mali už vtedy vodovod a čo. 

Hm.  

Takže my sme boli... no ja som... brat sa tam narodil, ten čo zomrel, a ja. Obidvaja sme sa tam 
narodili.  

Hm.  

No... 

A títo Kalderovci, oni nemali deti? 

Nie, až potom, po fronte. 

Takže... 

To nám len odkázal pán Kaldor po tej pani Horehleďovej.  

Hm.  

Však tuto konča, ako býva pani Dobrovičová, ona bývala tu. 

Hm.  

A ona... ona teda tam má dcéru. A po tej nám teda on poslal trikrát alebo štyrikrát... otcovi teda... 
a odkázal, že majú dcéru.  

Hm. 

Že predsa majú dcéru. Lebo oni vždycky chceli deti.  

Hm.  

No takže sa Nemcom nepodarilo teda ako zaočkovať proti tomu, aby nemala dieťa, tak oné... mala po 
fronte pani. Ale to bola krásna žena, ale aj on fešák.  

Hm. Ale vtedy, keď ich brali teda ešte deti nemali? 

Nie, nie, nie. 

Oni boli dvaja manželia... 
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Áno, až po fronte, že mala. 

Hm.  

No ale... 

A ste spomenuli, že ani si nemohli nič so sebou zobrať vtedy? 

Len príručné, čo mali, kufrík. Kufrík... 

Aha.  

Keby ste videli to krásne prádlo, ako to brali tí ľudia, pane Bože... My sme len pozerali. Pane Bože... 
Mama naša: „Už aj pakujte domov!“ nás prišla hnať, „lebo povedia na vás, že vy kradnete.“ 

Hm. A ste poznali tých gardistov, ktorí tam boli? 

No pravdaže, však sme poznali tie ich rodiny. 

Tých, čo ste menovali? 

No. 

Či nejakí ďalší? 

Hej.  

Ešte...? 

Tých, čo ich brali. 

Ktorí tam boli? 

Hrušovský, žiaľbohu aj ten babičkin brat... 

Hm. 

Aj ten. No... Väčšinou tí... Kopál... ten si potom aj dom postavil pri moste... 

Hm. A vaši rodiča sa stýkali s tým vašim strýkom, s tým babičkiným bratom? 

Nie, nie... oni sa... do smrti... ani na pohreb mu nešli. Moji rodičia ešte žili, on zomrel, ani na pohreb 
mu nešli.  Nie, vôbec nie. 

To ste vraveli, že vaša babička teda... 

Nie, babička ho nenávidela. 

Že ste spomenuli, že ho opľula? 

No.  

A sa ani nepomerili nikdy? 

Nie, nikdy. Babička, aj keď mala sto rokov, ani ho nezavolala. Babička robila... ešte aj pravnuci sme 
boli. Pra-pravnuci boli na babičkiných sto rokov keď mali. Ale jeho nezavolala. Ja mám aj tú fotku, 
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nezavolala ho. Všetkých pozvala, ale jeho nie. A on žil u dcéry pri stanici, no... musel mať tiež už 
okolo sto rokov, ale pred šiestimi, siedmymi rokmi len zomrel. 

Hm.  

Ale na posteli dlhú dobu ležal, tak: „Ti je treba, tam trp za to, čo si porobil.“ Len jednu jedinú dcéru 
mal, aj tá ho najprv chcela dať do domova, ale potom si ho zobrala. A tá sa o neho starala, on bol 
ležiaci pacient.  

Hm.  

A trpel... asi trpel, asi si uvedomil, za čo trpel. Ja keď som išla... zobrali... chlapi museli ísť zákopy 
kopať, keď sa blížil front. 

Hm.  

Tak aj brata zobrali, aj otca mi zobrali. Tak kopali zákopy v chotári. To museli také dlhé... obranu 
robili Seredi. A naraz voľakto došiel povedať našej mamičke, že zobrali chlapov, čo boli kopať 
zákopy. Z roboty ich nahnali, z cukrovaru, museli ísť kopať. A že údajne sú v kine na dvore nahnaní 
všetci, lebo v kine bol strašne veľký dvor. A mamička hovorí: „Preboha zober aspoň...“ to bolo už tak 
v zime, asi v novembri, „Zober tieto dva zimné kabáty, zanes im aspoň, Pištovi....“ my sme hovorili 
tomu Štefanovi Pišta, „A tatíčkovi zaneste kabát, však zmrznú chudáci...“  

Štefan bol brat? 

Brat. A my sme mu Pišta hovorili, no. A tak ja som zobrala tie kabáty a išla som ich zaniesť. Brána 
zavretá, a čo ja pri tej bráne... A viac žien, čo búchali sme, nikto... A naraz tento... tento babkin brat 
vyšiel von a ja som išla k nemu a hovorím: „Libor báči prosím vás, je tam aj tatíčko aj Pišta, dajte im 
aspoň tieto dva kabáty.“ a hovorí: „Keď ich zastrelia aj tak vás dosť zostane.“ A ja s plačom som išla 
domov, no. Lenže našťastie môj otec poznal, tak s tým mojim bratom sa im podarilo utiecť a išli 
k babke do cukrovaru a u babky v cukrovare boli schovaní.  

Hm.  

No... „Aj tak vás ešte dosť zostane,“ no... A keď som to babičke išla s plačom povedať, tak babička: 
„Ja ho zabijem, ten vrah, ten...“ také mená mu dávali, no. 

A čo ho k tomu viedlo, že takto sa správal? 

No čo? A zlato... Však oni strašne od židov pobrali zlata... 

Gardy...? 

My ani toto... 

Gardisti? 

Viete čo, keď sa blížil front, môjho otca naši, nie židia, ale naši ľudia poprosili, aby vykopal jamu... 
čo v cukrovare robil, lebo robil... robili úradníkov... „Pán Bilka, vykopte tam jamu a poschovávajte 
nám naše veci.“ Tak náš otec vykopal jamu a  tam im schoval veci. Ani toto nezobral môj otec od 
nikoho. Tak bol poctivý. 

A čo sa s tými vecami stalo? 

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



Oni si došli zobrať, však to boli naši ľudia. Len sa báli, že Rusi... každý hovoril: „Rusi rabujú, Rusi 
rabujú.“  

Hm. 

„Rusi nám to poberú.“ Tak zlato a čo mali také hodnotné veci, tak otec vykopal jamu a tam im to 
schoval. A dal navrch oné... seno a tak... trávu a tak. No lebo prvého apríla prišli do Serede Rusi. No.. 
Takže otec... ale od nikoho ani toto nezobral. Aj dával im. A po fronte nejak... no táto pani, čo je tam 
s mojou mamičkou na tej fotografii, ona prišla a stratila hodinky pri hrobe, lebo ona tam má 
pochovaných rodičov, tu v Seredi. 

Hm.  

A stratila tu... tu... ona sama nevedela, či... kde stratila tie hodinky. Len naraz povedala: „Ja som 
stratila hodinky,“ hľadali, už bola taká vyššia tráva, otec pomáhal, nie a nie... Ona odišla na stanicu, 
môjmu otcovi to nedalo, tak išiel ešte k tomu hrobu a našiel, tak utekal na stanicu za ňou a dal jej tie 
hodinky, dala mu päť korún. A potom si to vyčítala chuderka,... ale ona v tom roztržení, to boli zlaté 
hodinky. 

Hm.  

No a otec na stanicu za ňou utekal a dal jej tie hodinky.  

A to bola židovka táto pani? 

Židovka, však tam mala mamičku.  

Ako sa volala? 

To neviem. 

Nepamätáte si? 

To ja neviem. To bola mamičkina kamarátka. 

Kamarátka... hm. 

No... Tá... viete čo, aj ruženec, ja ho mám. Ten ruženec jej doniesla. No... ony si tak dobre rozumeli, 
ona tu pravidelne každý rok bola.  

Hm. Ste spomínali, že ste videli to rabovanie... 

No...  

Tam u tých Kaldorovcov. 

No... Pane Bože...  

Videli ste ešte nejaké ďalšie takéto situácie? 

Nie, len v tejto Palestíne, to sme... lebo tam oni žili tí cukrovarskí židia. 

A s tým obchodom toho pána Paula čo sa stalo? Potom, keď ho... keď ho zobrali? 
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No potom došli... keď zatopili Oravskú priehradu, keď zatopili, tak odtiaľ doviezli dve rodiny a tam 
tie dve rodiny bývali.  

Hm.  

A oni si to potom... to prepadlo v prospech štátu... voľajakí Javorkovi a Poluncovi sa volali.. a to 
prepadlo v prospech štátu, lebo oni nemali deti ani nič, tak oni si to od mesta odkúpili. No ale už... už 
potom to bolo na spadnutie, tak tí Poluncovi oni si postavili, aj tí Javorkovi a to zvalil a teraz nejaký 
dôstojník má tam postavené.  

Hm. A tesne potom, ako ho odviedli, ten obchod zostal prázdny? 

Prázdny. 

Zatvorené to bolo? 

No, nebolo záujemcov, lebo to bolo... za jedno aj staré to bolo... A ja neviem ani, kto tie kone zobral, 
to neviem povedať, kto to rozobral.  

Hm.  

Neviem, tam už nikto proste nebýval. Nič... tam potom viete, začali robiť decka, tam rozťahovať tie 
veci, čo tam boli. Až tí Javorkovi než to nedali trošku, a tí Poloncovi, do poriadku si. 

Hm. 

No ale bolo to... ten predok už bol na spadnutie. Vzadu, tam kde bol ešte byt, tam ako tak, ale ten 
predok, to bola taká nepálená tehla, viete.  

Hm. 

To už bolo na spadnutie.  

Takže to už bol taký starý dom, hej? 

Áno, taký starý.  

Hm.  

No... 

A so zariadením tých iných domov, čo tu ostali po tých židovských rodinách, čo sa stalo, tiež boli 
tak vyrabované? 

To si gardisti všetko pobrali. 

Hm.  

Všetko gardisti. Všetko gardisti, ešte môjmu otcovi povedal jeden gardista, že: „Janko, však si 
sprostý, že ty si nevieš nič nakradnúť.“ A môj otec povedal: „Nie, ja čo potrebujem, mám.“ 

Hm. 
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Ešte dokonca nás naháňali, aby sme išli bývať na židovské byty, že: „Päť detí máš a bývaš v jednej 
izbe,“ a takto a môj otec: „Nie, ja som tu spokojný.“  

A to mu kto takto prišiel povedať? 

Gardisti. 

Hm. 

No... no... 

Konali sa tu aj nejaké predaje zariadení tých domov? 

Nie, nie, to si všetko rozpr... rozkradli gardisti. 

Hm. 

Žiadne predaje sa tu nekonali.  

Lebo na niektorých miestach nám hovorili, že boli dražby také verejné. 

Tu neboli. 

Sa dražili tie veci, ktoré ostali... nie, tuto nebolo, nepamätáte? 

Nie. 

Nepamätáte si? 

Nie, nič. Nič. Nepamätám, že by bolo a to by som ja vedela, lebo však my sme boli všade.  

Áno? 

S mojim bratom. 

Vy ste tu boli takí miestni, čo všade sa vyskytovali? 

No všade bol, všetko videl... No... No... Ale nikdy našim... vždycky nám povedali: „Neopovážte sa 
nikdy do domu mi nič doniesť,“ ako sme videli, že vláčia, rabujú. „Neopovážte!“  

Hm. 

No. No... Keby ona pani Kaldorová, keby ona bola vedela, že oni ich prídu zobrať. Nebojte sa, ona by 
bola nám koľko vecí dala, lebo vždy mojej sestre, ona jej kúpila tej najmladšej sestre. Šatôčky a čo, 
ona ju strašne ľúbila. Ona mala také dlhé vlasy, tá moja sestra, čierna bola, my sme boli blonďáci 
ostatní, len ona bola čierna po mame.  

Hm.  

Ja som mala také vlasy ako slamu biele, aj brat, všetci. No a ona... hovorím, to krásne zariadenie, to 
všetko, všetko mali gardisti doma. Aj svojich detí... oni si tak zabezpečili a po čase sa začali 
vyťahovať a začali stavať domy.  

Hm. 
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Po čase, za zlato, čo im pokradli.  

A vraveli ste, že aj tí Nemci sa tak správali, že prišli do obchodu a... 

Áno. 

A zobrali si, nezaplatili... 

Áno, on vošiel za pult, zobral a išiel preč.  

A Nemci boli tiež, že rabovali tie... tie židovské domy? 

Nie, oni nerabovali, len si zobrali z obchodov, čo potrebovali. No zlato že údajne im brali v lágri, 
aspoň čo nám tí židia, čo chodili na tie moruše, zbierať tie listy, tak tí povedali, že v lágri im zobrali 
zlato, keď im našli. Že ani jednému nenechali. Osobné prehliadky porobili a zobrali im všetko. 

Hm.  

Zlato... No...  

Nebola tu v Seredi návšteva nejakého takého vysokého, vyššieho dôstojníka, tým, že tu bol ten 
tábor, nespomínate si? 

No bol, počkajte, ako sa volal ten veliteľ tábora? Ježiš, v tej seredskej knihe je. Nie Braun... Braun? 
Braun, dobre hovorím? Viete čo, v tej seredskej knihe je, kto bol veliteľ tábora. Braun! Tuším Braun 
sa mi zdá, že sa volal. Ešte som kukala, že také to je židovské meno, Braun. Ale mne sa zdá, že Braun 
sa volal.  

Hm.  

Však tá tabula, čo je odhalená, myslím tam je spomenutý.  

A vy ste sa s ním niekedy stretli, videli ste ho? 

Nie, nie. Nie, on nechodil na cintorín, len tí jeho poskokovia chodili.  

Viete, by nás zajímalo, že či náhodou ste nevideli, že by tu boli prišli nejakí... že by bola v meste 
nejaká oslava, alebo nejaké také stretnutie alebo uvítanie nejaké také...? 

Oni si robili oslavy v lágri všetko. 

Hm.  

Aj gardisti. 

Takže tu v meste priamo sa nekonalo nič také, ani gardisti...? 

Nie, nie.  

Ani gardistické nejaké pochody alebo niečo také? 

No tak gardisti... gardisti si robili, keď mali nejaké výročie alebo čo, oni chodili, hudbu mali, svoju 
hudbu mali, a to chodili po meste. Ale nebojte sa, Sereďania ich nemali radi, nemali radi, nie veru. 
Však tomu... tomu Hrušovskému po fronte voľakto tak rozbil hlavu, že ho museli operovať.  
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Hm.  

No.  

Takže gardisti si robili také parády nejaké? 

Áno, robili. 

Čo pochodovali v uniformách? 

Pochodovali... 

Alebo ako to vyzeralo? 

V nedeľu poobede si zrobili takú parádu, že chodili s hudbou dookola cez mesto a tak.  

Hm.  

Okolo parku a tak. 

A spomínate si, že by aké piesne ale čo tam si hrali oni? 

Oni si hrali svoje, „Slovenské mamičky, pekných synov máte...“  

Hm, to bola taká obľúbená ich? 

No, áno. No... 

Pamätáte si aj ešte nejaké ďalšie? 

Neviem. Také slovenské pesničky väčšinou oni, však kto by ich bol naučil, však to boli väčšinou takí 
sprostí ľudia, čo sa dali naviesť na gardu. To boli analfabeti jedným slovom povedané.  

Hm.  

Sa dali nahnať tam. Ani jeden nemal vzdelanie, ani jeden nemal vzdelanie. Že by bol mal... 

Hm. 

Tak čo si oni mohli spievať cudzie pesničky, keď oni nevedeli poriadne slovensky spievať. No... No 
robili parády, robili.  

A vraveli ste, že v rámci tej Hlinkovej mládeže, čo som sa vás pýtala, že to boli také deti... 

Chudáci.  

Čo ich rodičia vlastne tak ako... 

Nahnali. 

Nahnali do toho? 

Nahnali, no. Tonko Paška, ten bol starší odo mňa o dva roky, to bol Paškov syn... 

Hm.  
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A keď sme sa z neho smiali, potom chodili sme spolu do spevokolu, ja som koľkokrát: „Tóno, kde 
máš tie biele podkolienky?“ Vždycky som ho jedovala, no. To otcovia ich nahnali, no. 

Chcela som sa spýtať, že či boli aj ženy ako v Hlinkovej garde? 

Nie, nie, nie, to som nevidela, že by ženy, nie.  

Všetko to boli muži? 

Nie... Muži.  

Hm.  

Muži, muži.  

Ale v Hlinkovej mládeži boli aj dievčatá? 

Nie, len chlapci, tých bolo ale dvanásť alebo trinásť, nebolo ich viac.  

Hm.  

Nebolo ich viac, lebo my sme im zle robili. Takže oni sa nás báli, a môj brat, ten jedného zbil 
a schoval sa potom k pánu Guttmannovi, to bol žid, čo mal taký veľkostatok v strede mesta.  

Hm. 

Tak brat sa schoval do toho kozla a otec ho išiel hľadať, lebo došli žalovať na neho, že zbil gardistu. 
On... syna. 

A kto na neho prišiel žalovať, deti? 

No gardisti. 

Gardisti? 

Gardisti. 

Aha. Ten prišiel domov, sa sťažoval doma a...? 

No: „Zbil mi syna.“  

Aha. A váš otec čo na to? 

Nič. „No však ja mu dám!“  

A dal mu? 

No nič. Nič. Brat môj bol špekulant veľký, on vedel ako na to. On roznášal aj oné plagáty proti 
Nemcom. 

Aha, aké? 

No však bol aj zavretý, brat. A viete čo, keď... keď... no škoda, sme to zahodili. Chytili ho... chytil ho 
veliteľ žandárov, ho chytil... A zobral ho na žandársku stanicu a strašne ho zbil. On to nosil v kabele, 
čo chodil do školy. 
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Hm.  

Proti gardistom. Ale nepriznal sa, kto mu to dal, po dnešný deň my nevieme, kto mu to dal. 
A roznášal tie letáky, do školy ako chodil. 

Hm.   

Hádzal to cez okná, zalepil to hocikde... A tento, on jeho zbil, tento veliteľ policajtov. A on išiel 
domov zo školy a bál sa, lebo bol sfackovaný, tak zakopal, pred nami išiel jarok, viete čo je jarok? 

Áno.  

Tam vyhrabal, tam tú kabelu zakopal aj s tými letákmi. A keď našim robili plyn, tak vtedy otec tú  
onú vykopal.  

A to bolo už až po vojne, nie? 

No  však to bolo po vojne dvadsať rokov alebo aj viac.  

Aha.  

A on to vykopal. Ale čo, môj brat išiel potom ako do baníckej školy do Handlovej a tam ako bol 
v škole, tam ten žandársky veliteľ, ten tam im prednášal. A ten môj brat vstal, išiel k nemu a dal mu 
dve facky: „To som ti dal len dve, za to, čo ty si mi dal pár v Seredi,“ a hneď to ten môj brat udal, tak 
ho odvolali.  

Fúha. 

No... áno. 

A čo to boli, aké plagáty, aké letáky? 

Proti gardistom.  

Čo tam bolo napísané? Vy ste ich videli, tie letáky? 

Nevideli. 

Nie? 

Len mi Pišta potom brat povedal. 

On vám to potom prezradil, že...? 

On mi povedal... 

Hm. 

Že nepovedz ani mamičke ani tatíčkovi, lebo sme tak rodičom hovorili, že vieš čo, tak ma zbil na 
žandárskej stanici. „Za čo?“ – „Vieš čo, ja som dával,“ akurát neviem komu to dával, „teda ako letáky 
a chytil ma a zbil ma a povedal, už aj mašíruj domov.“ No šťastie, že ho neudal, otec by bol trpel. 
Hovorí: „Ja som tú kabelu zakopal.“ Ale nepovedal mi, kde. 

Hm. 
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Až otec, keď kopali... robili plyn, tak vtedy ju tam vykopal, už zhnité to bolo. 

Takže on vám sa priznal a im nie? 

Mne sa priznal. 

Nepovedal? 

Mne všetko povedal, aj ako zbil toho, všetko povedal. 

A váš brat mal vtedy koľko rokov? 

No o rok starší odo mňa, on bol dvadsiaty osmy ročník.  

Hm.  

No... 

Takže... 

Aj mníšku zbil, v škole. No, za to, že nebol v kostole, tak mníška ho chcela udrieť, tak ju zbil. 
A mníška že mu povedala: „Tak ty si žid.“ Tak za to ju zbil, chytil ju za prsia a hodil ju takto 
o tabuľu. No a chceli ho vyhodiť už v poslednej onej, na strednej škole chodil, deviaty ročník a chceli 
ho vyhodiť.  

A to bolo ešte za Slovenského štátu? 

No. Za Slovenského štátu. Nechcel chodiť do kostola, tak mníška ho chcela biť, tak on ju chytil za 
prsia a hodil ju o tabuľu. No... 

S tými letákmi keď chodil, koľko mal rokov, pätnásť? Keď toho...? 

Štrnásť, pätnásť, no... Do školy sme chodili. 

Vy ste mali tých štrnásť, pätnásť, tak? 

On posledný ročník chodil.  

Hm.  

No... škoda, ten by vám vedel povyprávať, ako onen ten ho dobil. Ale povedzte, ešte že nás... že ho 
neudal Nemcom, bol by otec trpel. Hovorím: „ Ty sprostý, keby nám otca boli zavreli alebo zabili... 
no... „A kto ti tie letáky dal?“ – „To ti nepoviem,“ a nepovedal. Kto mu tie letáky dal.  

Spomínali ste tiež, že chodili Nemci s tými psami a že hľadali po domoch. 

Áno. 

Čo hľadali, koho? 

Židov či neskrývame. Koľko raz nás aj v noci zobudili. 

Aj ku vám prišli? 

No pravdaže. 
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So psom? 

No pravdaže. Aj pod postele pozerali, aj do fiolka, naša mama im koľkokrát povedala: „ Čo myslíte, 
že ho strčím do fiolka?“  Otec vždycky, on vedel nemecky, tak povedal teda, že nie, že nemáme ho 
ani kde: „Však sa pozrite, mám päť detí, kde ja by som koho schoval.“ 

Hm.  

Na nás mali strašne spadané  Nemci, aj gardisti. My sme koľkoráz trpeli. 

Aj niekoho takto našli? Viete o tom, že by boli niekoho našli? 

Nie... no u toho pána Stoklasa.  

Tam hej, toho, čo ich teda zastrelili. Čo ste vraveli.  

Áno, áno. 

Ste vraveli, hej? 

Tam ich našli. 

A ukrýval sa tu niekto v Seredi, počas...? 

Že údajne... 

Ako židia? 

Údajne, údajne čo som vám spomínala, tých chlapcov, našich kamarátov... lebo dedka, babku zobrali, 
aj chlapcov. A rodičom sa podarilo utiecť, ale kade nevieme, že údajne boli tu schovaní u voľakoho 
určitú dobu.  

To boli tí Weissovci? 

Áno, to boli tí Weissovci. Ale kde u koho nevieme. My sme sa potom... hm... hm... lenže to je tiež 
veľký otáznik, on bol na pošte zamestnaný, že údajne od toho, ale pochybujem... pochybujem... Lebo 
on býval v tej ulici pri pošte, to by si on nebol trúfal tam schovať. 

Hm. Hm. 

Ich... vyprávalo sa, že u neho, ale neviem vám povedať. Neviem. Ja by som strašne  rada len chcela 
vedieť, či z tých troch chlapcov voľakto žije.  

Hm. 

A z tých detí. My sme sa tak strašne mali radi s tými chlapcami. My sme im aj... ten najstarší, to bol 
strašný... ja neviem, prečo sme mu hovorili „Reko“, neviem. A on povedal tomu mladšiemu, tomu 
strednému, on mal také väčšie zuby, že viete čo, budeme mu hovoriť „Zubo“, a potom sme mu 
hovorili... 

Cha... cha.. cha... 

Ale my sme sa tak hrali ako súrodenci. 
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Hej. 

Mama nás koľkoráz, keď sme sa po izbe naháňali, keď bolo blato, že... Lebo dedko, oni boli strašne 
pobožní, dedko, oni ich vždycky doviedli a oni sa modlili, tie tabule tam sme mali, tam kde bol koč. 
A z tých tabúľ sa oni modlili a na Michalské sviatky, to je pre nich veľký sviatok. A oni behali s nami, 
mama upiekla koláče alebo buchty, jedli s nami.  

Dedko sa modlil a vy ste si hrali? 

My sme sa hrali, behali a schovávali sa, no.  

Hej. 

No, my sme ako súrodenci boli. No... 

Chcem sa ešte spýtať taký detail, v rámci toho, čo zastrelil toho Fleischera... Fleischerovho 
chlapca. 

Syna.  

Toho syna. Vy ste sa odkiaľ dozvedeli...? 

My sme ho poznali. 

Ale čo sa s ním stalo, že ho teda zastrelili na úteku z toho lágra? 

Povedali nám to tí, čo chodili zbierať tie oné listy.  

Vy ste od nich mali tieto informácie všetky.  

Mamička jemu zdvihla hlavu, tak joj, ostala krvavá ruka. Hovorí: „Ježíš Maria! On je strelený do 
zátylku.“ Tuto bol strelený, tu, tu... Ona ho chcela, dať mu napiť, lebo takto sa mykal, celá truhla sa 
hýbala. No... 

A vy ste sa mohli s tými väzňami, ktorí zbierali tie listy rozprávať? 

Áno, však bolo to vo dvore u nás.  

Ale vraveli ste, že prišli s nimi aj gardisti a Nemci. 

Gardisti... no ale my sme sa rozprávali. 

Oni vás nechali s nimi sa rozprávať? 

Nechali, nechali. 

Hm. 

To boli ako naši.  

Hej, ako často asi chodievali takto ku vám? 

No tak to bolo už len, keď boli zelené listy. V lete. 

Hm.  
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Lebo my sme mali takú veľkú morušu a vedľa toho bol orgován. A potom tatíčko ju aj vykopal, lebo 
však to bolo toho plný dvor, to bola čierna moruša a to sa všade potom roznášalo na topánkach, 
pravda, tak ju potom vykopal. No takže oni chodili tie listy zbierať a to každý dostal vrece a to vrece 
musel za každú cenu doniesť plné. 

Hm.  

To nám povedali. Však v tom filme je to, čo teraz nedávno Markíza dávala.  

Nevidela som. 

Nie... jednotka, STV jednotka to dávala. Však ja som... čo som aj tú knižku požičala, musí byť 
v STVéčke, čo som ja písala.  

Akú knižku? 

No tú písanku, čo som ja číslovala tie hroby. Nám ju zobral... to bol, major Jirsák sa volal. On 
s mojim otcom robil aj rozhovor, aj to dávala televízia.  

Hm. 

A on si tú písanku požičal a viac ju nevrátil. A údajne, že ušiel za hranice.  

Hm. 

Takže... 

Čo tam presne bolo v tej písanke? 

No mená, tie tri rady, čo sú tam, mená, očíslované. Jedna, dva, tri, štyri, päť... po dvanásť. A zase 
druhý rad, jedna... To som ja spisovala, lebo na tej truhle, čo oni doviezli... 

Hm. 

Len meno bolo koľko razy, niekedy bol dátum narodenia, alebo rok... 

Hm. 

V ktorom sa to stalo, alebo v ktorom ho zabili. Ale niekedy len meno, tak ja som to písala. Raz som 
hovorila tatíčkovi: „Tatíčko, musíme voľačo robiť, lebo po fronte sa voľakto vráti a nebude ani 
vedieť, kde mu kto leží.“ Tak písanku, detskú písanku s čiernymi bokmi. Tak som začala písať, z tých 
oných som vždycky odpísala, z tej truhly... Číslo, rad prvý, jedna, dve, keď doviezli piateho, tak číslo 
päť, a tak. A tri rady sú tam pochované, a tí traja sú zvlášť. A on si to ten Jirsák požičal a viac tu 
písanku nevrátil. A ja som mala zamestnaného tam sestrenicinho sy... muža a som hovorila: „Imrich, 
prosím ťa pozri, či sa niekde nenájde,“ hovorí, že nie.  

Hm. 

Ale musí to tam... aj natočené, rozhovor s mojim otcom to STVéčka dávala. Otec rozprával odkedy 
sme tam bývali, všetko, všetko... A toho filmu nie je. Ale v archíve to tam musí voľakde byť.  

Hm. Takže vy ste spisovali, ako dovážali z toho lágra? 

Ako to dovážali. 
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Tých...? 

Áno, áno, áno.  

Tých zabitých? 

Však za to som dostala to ocenenie. No a potom oni dali si spraviť také... však neboli ste na cintoríne, 
čo? Také malé pomníčky a tam bola taká tabuľka plechová. A môj tatíčko vždycky, už keď sa to 
zmylo, tak vždycky to sám písal tie... to... tie mená. Vždycky to napísal on sám, aby to nezmizlo. No 
ale zmizla nám písanka a keby aj voľakto došiel, nevie, kto mu tam leží. A ja som to tak poctivo 
robila, že ozaj teda... 

Hm. Takže vy vlastne ako dievča... 

No. 

Veď koľko ste mali vtedy rokov?  

Štrnásť rokov.  

Ste si to sama takto...? 

Sama, tak mi to napadlo, reku:  „Bože, voľakto sa len vráti, bude chcieť vedieť, kde mu kto leží, otec, 
matka, alebo syn alebo dcéra,“ a tak. Zmizla písanka, nie je. 

Zmizla písanka.  

Ale ja som... ona musí byť v archíve tá písanka voľakde. Aj ten film s mojim otcom, to sme tak 
čakali, lebo nám povedal, že vtedy a vtedy to budú dávať a otec bol normálne s ním, natočil film, čo 
otec rozprával, odkedy tam bývame, všetko... 

Hm.  

No... 

Tí väzni z toho lágra, čo k vám chodili na tú morušu, ste vraveli, že v lete. To niekoľko rokov 
takto chodili alebo...? 

Asi dva roky to len trvalo, viac nie.  

Tak dva roky? Hm. 

A vždycky došli druhí a druhí, ale my sme si s nimi rozumeli. Koľkokrát oni mysleli, že my sme 
židia. „A že vás nezobrali?“ – Reku: „Nie.“  

A to boli zo Serede židia? 

Väčšinou z okolia, a kto vie aj odkiaľ.  

Hm. 

Zo Serede nikdy neprišiel nikto, nikdy. 

Tam ku vám. Hm... 
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Nikdy, nikdy, a otec ozaj koľkokrát mal možnosť v tom tábore, keď niesol ten papier, pozeral, 
hovoril: „Nikdy som tam Sereďana nevidel.“ Oni ich našich dávali preč asi. A toto len z okolia. 

Ale ten prvýkrát, keď ich všetkých tak pozatýkali viacero, vtedy odviedli do toho lágra tu 
v Seredi, hej? 

Tu v Seredi, áno. Tu v Seredi. 

A potom už neskôr tu boli iba z nejakých iných miest? 

Pozvážali, pozvážali z okolia, kto vie aj odkiaľ. Z Prešova, ten jeden mi povedal, že z Popradu... 

Hm. 

A odtiaľ, z Východu. 

Ste sa ich pýtali, že odkiaľ sú, tak...? 

Áno. 

Hm.  

No... Koľkoráz aj povedali, lebo naša mamička, keď napiekla, tak im ponúkla, tak hovorili: „Viete, aj 
by sme vám dali voľačo, ale okradli nás, nič nám nezostalo.“  

Hm.  

No... A koľkoráz i keď sme sa pýtali: „Kto vás okradol?“ Že aj gardisti, aj Nemci, povedali. No... 
A väčšinou o zlato že ich... 

Hm.  

Že zlato, že im brali. Ten jeden hovoril, že také ešte po dedkovi že voľajaké hodinky vzácne že mal.  
Že takto mu ich strhol, že čo mu až tú vestu roztrhol. Nemec, no, oni nám také podrobnosti vyprávali. 
No, vyprávali, že zo zemiakových šúp, že im varia polievky, že to je voda, že to nie je polievka... No 
strašné. Strašné...  

Hm.  

No... 

Tí gardisti a ten Nemec, keď s nimi prišli, ako sa k nim správali? 

Oni si sadli a fajčili. Oni si sadli tam na hroby a fajčili.  

Takže vtedy neboli k nim nejakí násilní alebo niečo? 

Nie, nie. Nie, my sme sa s nimi rozprávali, ale oni nič.  

Hm. 

Takto vám poviem, že tí Nemci, oni boli väčšinou takí... oni nemali žiadnu šaržu, nič, to boli takí 
obyčajní vojaci len. 

Hm.  
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Takže tí neboli takí odporní, ako tí, čo mali hodnosť. No a už keď došli seredskí gardisti, tých sme sa 
nebáli.  

Hm.  

Zvlášť ja s bratom, my sme sa ich nebáli.  

A čo vám ešte hovorili tí väzni z toho tábora, rozprávali ste sa aj o tom, že ako sa tam k nim 
správajú v tom tábore alebo...? 

No tak... 

Lebo nejaké také veci? 

Oni... oni dostali proste... či bol prístroj lebo čo robil, oni dostali ráno taký rozkaz, „Toto a toto musíš 
spraviť za tých osem hodín,“ alebo za desať hodín, alebo za dvanásť hodín. Oni z trestu ich nechali 
dlhšie robiť, keď nespravili, alebo aj v noci. Oni museli aj v noci robiť a museli to dohnať. To čo 
robili, no... 

Hm. 

Však aj v tom filme to bolo, ten chlapec, on nespravil to čo mal, kamarát mu pomohol.  

Hm. 

Takto si oni navzájom pomáhali.  

Hm.  

Ja keď som to videla, ten záber seredského tábora, ja som myslela, že odpadnem pri tom televízore. 
Strašné, viete čo, strašné... tie spomienky, to jeden pohlaď vám stačí. Jeden pohlaď vám stačí.  

A tí gardisti s tým Nemcom boli ozbrojení, keď oni prišli tam...? 

Nie, nie... 

Tam ku vám? 

Neprišli ozbrojení. 

Neboli ozbrojení? 

Neboli, neboli. Oni došli na tom voze... 

Hm.  

To také veľké rohy mali tie voly... 

Hej.  

Na tom došli.  

A potom naložili...? 

Naložili tie vrecia, posadali a išli preč. 
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A počuli ste niekedy z tábora aj streľbu nejakú? 

Vtedy, keď ich dávali do tých vagónov, či do vzduchu strieľali, lebo do nich, to už sme nevideli, ale 
bola streľba.  

A to bolo kedy? 

Keď ich nakladali do tých vagónov. V noci. 

Aha. 

Tak neviem, len sme vždycky ráno čakali, či voľakoho dovezú mŕtveho, ale nedoviezli. 

Aha. 

Tak asi len do vzduchu strieľali.  

Takže raz  za čas ste počuli, že ich nakladajú do vagónov v noci a vtedy sa aj strieľalo? 

Áno, áno, áno. Aj psi štekali, aj strieľali, aj plač bol, aj krik bol, aj no... A naraz len mašina zapískala 
nad ránom a už ich nebolo. No už sme vedeli, keď mašina... otec už môj povedal: „No počujte, už 
mašina píska, už ich ťahajú preč.“ No... 

Pardón.... dokedy tu bol ten tábor v Seredi? 

No od štyridsiateho prvého až do konca vojny. Až do konca vojny. 

Až kým neprišli Rusi? 

Až kým neprišli Rusi.  

Hm. 

Lenže už potom ich bolo strašne málo, lebo oni im cez SNP poutekali.  

To sa im ako podarilo cez to SNP poutekať? 

Lebo nastala strašná trma-vrma. Trnavská posádka, tá utiekla, vojaci... 

Aha.  

Utiekli do... a tí išli cez Sereď. A tí spravili poriadok v lágri, pootvárali dvere, všetko... 

Hm.  

A utekali v širinu. Trnavská posádka ich oslobodila.  

Hm.  

No... No ale voľaktorých pochytali. No a už potom ich zobrali všetkých preč. Tu neostal do frontu ani 
noha. Nič. Ako Nemci videli, že už sú Rusi blízko, tak ich naložili a odviezli preč. No... 

A potom po oslobodení, čo sa dialo? Vrátili sa niektorí do Serede? 
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Vrátil sa pán Gross, ten je pochovaný v Galante, lebo tam bol v domove dôchodcov. Ten sa vrátil... 
ten prišiel prvý, a potom on mal také šťastie, že vyhral v Športke dvesto tisíc. Takže... aj ten jeho dom 
stojí. A oženil sa tu, lebo on bol ženatý, ale žena ho nechala, aj dcéru mal, a potom... oženil sa 
s Ruskou. Až od Moskvy niekde ďaleko, on bol v Moskve, on keď vyhral tie peniaze, tak išiel na 
výlet. Na zájazd nejaký a tam sa s ňou spoznal. No a ona aj chodila... aj mám od nej kávovar. Od nej 
mám, od tej Rusky. No a fešanda ona bola. 

Hm.  

No a, ona tak prišla a dva, na tri mesiace a zas odišla do Ruska, tak sem chodila za ním len, no. A on 
potom, keď zomrel, prišla už len tá dcéra a predala ten dom.  

A pán Gross bol čo pred vojnou? Čo robil? 

On mal žele... so železom obchod, so železom. Železiarsky obchod, tak ako pán Seidler mal, tak aj on 
mal taký obchod so železom.  

A keď sa vrátil, on dostal naspäť ten svoj obchod? 

Áno, áno, ale neobchodoval. 

Neobnovil ho? 

Potom tam pán Chatrnúch robil obuvníctvo.  

Hm.  

On mu to prenajal.  

Aha. Takže dostal naspäť ten majetok, ale už ten obchod neobnovil? 

Áno, áno. Áno. 

Hm.  

No hlásili sa... aj na Kvitnerov mlyn sa hlásili nejakí pozostalí, ale sestrenice, bratranci. Potom kde je 
v meste drogéria, tam sa hlásila nejaká ďaleká rodina, príbuzná, ale čo mi hovoril primátor, že nebolo 
to overené, že je to jeho rodina.   

Hm.  

Tak to prepadlo v prospech mesta. 

A okrem pána Grossa sa ešte niekto vrátil? 

Nikto, pán Gross len.  

Hm. Lebo tu pozerám sa do poznámok, vy ste minule spomenuli aj pána Weissa.  

Nie, nie.  

Nie? 

Nie.  
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To sme možno ináč rozumeli, možno... 

Viete čo, pán Gross, on mal brata, on bol zubár. 

Hm.  

A on si dal... dal sa prekrstiť na evanjelika a dal si iné meno, ale zmizol zo Serede, neviem. Neviem, 
či žije.  

Aha. 

A či aj žil potom. 

A on keď sa... Nechcete si zapiť? 

Musím si zapiť. Je tu suchý vzduch už.  

Je, ale aj už sa tak trošku dlho rozprávame, takže je jasné... 

On jediný sa tu vrátil. A si predstavte, potom si tento pán Gross... počkajte, aby som to nepomýlila... 
Áno, mal brata ešte jedného a ten sa vrátil a spravil si tu takú dielňu, kde štrikovali svetre. 

Hm.  

Zamestnával osem alebo koľko žien, a to robil. A oženil sa, oženil sa, zobral si z Nitry voľajakú... 
A dcérku mali, tá sa vydala do Kanady.  

Hm.  

Ale on zomrel, aj ten zomrel. Obidvaja zomreli už.  

A ten brat, ktorý sa dal prekrstiť na evanjelika, on tu žil v Seredi? 

On tu žil, on bol zubár.   

On tu celý čas žil, áno? 

Áno, celý čas a potom zmizol, jeho nezobrali.  

Jemu to pomohlo...? 

Že bol evanjelik. 

Že bol prekrstený?  

Áno. 

Aha.  

Pomohlo mu to, a si predstavte, aj pán Guttmann sa dal prekrstiť... 

Hm.  

A ten mal dvoch synov, dvojičky, a po fronte, v štyridsiatom piatom roku tu bol čierny kašeľ 
v Seredi... 
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Hm.  

A z tých dvojičiek mu jeden ten chlapček zomrel a je pochovaný na našom cintoríne a má tam na 
pomníku svoju fotku vygravírovanú.  

Hm.  

Tak do pása. Aj toho nechali. On mal štrkopiesky. 

Hm.  

Ten pán Guttmann.  

Boli ešte nejakí ďalší takíto, ktorí sa dali pokrstiť, čo si pamätáte? 

Ja len viem o tomto Weissovi a o tomto Guttmannovi.  

Hm.  

Lebo ten Guttmann mal u nás rodičov pochovaných, tak on občas došiel.  

Aha. 

Na cintorín. 

Áno.  

No... 

A boli aj takí, čo sa dali prekrstiť na katolícku vieru? 

Nie, na evanjelickú sa dali. 

Všetci na evanjelickú? 

Neviem prečo, obidvaja len na evanjelickú. Ale tento, no... tento chlapček je pochovaný, ale je tam, 
kde evanjelikov pochovávajú. To by ste museli vidieť, lebo je to krásna fotka.  

Hm.  

Taký čo... aj dvojročný už bol, keď zomrel. Aj môj brat, ten najmladší vtedy, ale on teda nedostal... 
žil, ale on nedostal ten čierny kašeľ. Vtedy viac detí tu zomrelo. Lebo nebolo liekov, to bolo 
v štyridsiatom piatom roku.  

Hm.  

Narodil sa môj brat v štyridsiatom štvrtom, keď bombardovali cukrovar Američania. Strieľali. 
Ostreľovali, však tam aj ranili, môj otec bol vonku vtedy, zhadzoval z vagónov repu, a tak jeho 
kamaráta tuto prestrelili. A môj otec rýchlo skočil pod vagón. To americké... Američania išli tadeto... 
No a tuto v Šintave bombardovali oni most, chceli zbombardovať, a namiesto do mostu, tam býval za 
mostom pekár nejaký, tam mu hodili bombu a zabili mu dcérku, takú malú trojročnú.  

Hm.  

No.  
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Ja si chcem iba overiť jednu vec z minula, vy ste nám spomínali dve dievčatá, Seiler 
a Fleischer? Rodiny Seiler a Fleischer? Seidler nie? 

Seidler?  

Seidler. Vy ste spomínali, že oni sa tiež dali prekrstiť na... 

Oni sa dali... 

Na luteránsku vieru?  

No ale o tých vôbec nič neviem. Oni odišli zo Serede.  

Hm.  

Či sa báli, že ich tu voľakto udá alebo čo, že aby ich zobrali... o tých som vôbec nevedela.  

Oni odišli ešte pred... pred tým zatýkaním? Pred... predtým? 

Nie, po... keď zatýkali, vtedy utiekli preč. 

Aha.  

Ani nevieme kedy, ani kam nevieme, vôbec nič.  

Ako ste sa dozvedeli, že utiekli preč, teda že ich nezobrali? 

Áno.  

To ste sa odkiaľ dozvedeli? 

No v Bratislave že údajne žili.  

Aha, niekto vám povedal, že ich tam videl? 

Áno, že v Bratislave žili. 

Aha.  

Tak sme sa dozvedeli, len čo chodili na cintorín potom... 

Hej.  

Že údajne v Bratislave žijú.  

Hm. 

No a seredský pán Seidler, čo mal tu železiarsky obchod, tak on tiež žil v Bratislave, však on určitú 
dobu bol aj na tomtok... však od neho mám myslím aj podpis, na židovskej obci tam, na Kozej ulici čo 
mali oni. A jeho manželka prišla sem do Serede, ale oni nemali deti, a určitú dobu tu robila 
v obchode. Ale prečo tu robila, to vám neviem povedať.  

Hm.  
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A potom jej strašne voľajaká zákazníčka vynadala do židoviek, tak odišla. A moja teta bývala na 
Višňovej ulici v Bratislave, ako sú Kramáre, a ona tam sa stretla s touto pani Seidlerovou.  

Hm.  

A povedala, že pán Seidler už nežije, že zomrel, a my sme o tom ani nevedeli. On si s mojim otcom 
tykal, lebo oni spolu chodili do školy. Vtedy chodili židia s katolíkmi, keď môj otec chodil. Do 
maďarskej školy však chodil. No a pani Seidlerová vtedy ako žila a nechala nás po mojej tete 
pozdravovať.  

Hm.  

No... a my sme ani nevedeli, že pán Seidler zomrel. No ale pán, čo je teraz... no pomôžte mi...M...M... 
M... no, čo je teraz na židovskej obci...?  

Mešťan? 

No, Mešťan. Ten ho musí poznať, lebo on po ňom preberal tú funkciu.  

Hm.  

Tak on ho musel poznať, pán Mešťan.  

Hm. 

Kto je tu? 

Nič, nič, v poriadku? 

Sa smejete? 

No že ešte po vojne teda niekto vynadal takto niekomu do židoviek, akože nadávka? 

No ale ona bola v prechode tá pani a že údajne... 

Aha, že bola taká... A pán Gross, keď sa vrátil, ako ho ľudia prijali? 

Normálne, a také šťastie mal, že hneď vybral... vyhral dvesto tisíc.  

Hm.  

A on išiel na zájazd a našiel si tam ruskú ženu.  

A vraveli ste, že ľudia tuto v Seredi tých gardistov nemali príliš v láske... 

Nie, však im zle robili potom. 

Ako... ako sa k nim správali potom? 

Oni väčšinou potom poutekali zo Serede. 

Hm.  

Ale ich deti tu ostali. Každý si postavil dom a...  
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A ľudia sa k nim ako chovali? 

Takto vám poviem, že...  

Tri minúty máme.  

Ten, aj čo som vám spomínala toho Tóna, toho Pašku... 

Hm.  

My sme to brali ako deti, že on za to nemohol, že ho otec nahnal, aby išiel do Hlinkovej mládeže. 
Viete, takže my sme to tak brali, sme si mysleli: „Musel si poslúchať.“  

Hm. 

Takže... no ale čo aj prišli na cintorín, tak sme sa vypytovali hlavne na tých našich kamarátov. Nič 
nevieme.  

Hm.  

Nič nevieme. A to boli v mojom veku všetko. A tie štyri detičky toho rabína, to by som strašne rada 
ich videla, ale pochybujem. To boli malé deti, tých asi voľakde... ach... A to boli tak krásne deti, to 
keby ste... ako maľované, všetky čierne. No... 

Bol niekto potrestaný z tej Hlinkovej gardy? Čo tu boli? 

Len medzi sebou, čo ich potrestali naši ľudia, čo ich bili. 

Ako ich potrestali? 

No však tomu Hrušovskému voľakto rozbil hlavu... 

To ste spomínali.  

Tomu... tomu babkinmu bratovi povybíjali okná ľudia, lebo býval oproti štadiónu.  

Hm. 

To mal pravidelne povybíjaná okná. 

A Glaser, Glaser ako dopadol? 

Glaser bol zavretý v Leopoldove. A nakoľko... on vynašiel nejaký automatický otvárač dverí, ale on 
tam bol dvadsať rokov zavretý.  

Hm.  

Tak ho oslobodili, ale tak, že ho vyšupovali priamo na hranice a on potom žil v západnom Nemecku 
a tam mal autodielňu. Ale syna tu nechal, jeho syn žije v Ostrave. Ešte. Ona už zomrela vlani, čo mal 
s ňou to decko, Huláková sa volala, lebo ona sa vydala potom. Ale ten syn žije. Voľakde v Ostrave, 
lebo on bol baník.  

Hm.  
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A jeho zasypalo a voľačo má... voľajaké problémy zdravotné. Richard sa volá. Takže bol zavretý, ten 
veliteľ bol zavretý.  

A to bol jediný taký, čo bol vo väzení z týchto...? 

Áno, lebo všetci poutekali. 

Seredských gardistov? 

Poutekali. 

Hm.  

A keď ho viezli tohoto, tohoto oného, no... 

Toho Glasera? 

Toho Glasera, tak pán Weiss ten ho opľul. Lebo my sme utekali, lebo ho aj s tou frajerkou takto viedli 
v reťaziach. Po meste, kolom dokola. 

Hm.  

Ich videli a hovorili... my sme ako deti utekali.  

Skončila nám páska teraz už. Urobíme si pauzu.  

... 

Tak dobre, kto ho teda viedol? Ľudia tuto zo Serede? 

Nie, nie, policajti ho viedli. 

Policajti? V reťaziach a prišiel pán Weiss a...? 

Opľul ho.  

Opľul ho.  

Áno, opľul ho, no. A ja som to videla, aj tú fotku som videla. 

Aha, vy ste boli pri tom, ako sa to dialo? 

No. My sme utekali, lebo sme mali šestnásť rokov, tak sme utekali, že vozia: „Glasera vozia po Seredi 
v reťaziach,.“ Tak sme utiekali. A si predstavte, ja som bývala oproti nej, lebo ona sa vydala, tá 
Glaserová prvá, a oproti nej som bývala, a ona mala tú fotku, mi ukazovala, ako bola vyfotená.  

Aha, áno.  
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