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Dobrý deň vám prajeme a ďakujeme, že ste sa s nami stretli dneska.  

Dobrý deň.  

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

Alžbeta Buskárová. 

Kedy ste sa narodili? 

Ôsmeho jedenásty tisícdeväťstotridsaťtri.  

A kde ste sa narodili? 

V Poľane.  

Poľana je kde? 

Ukrajina. Bývalé ZSSR, tak neviem, čo je teraz, či Ukrajina, či ZSSR, neviem.  

Aké väčšie mesto je pri Poľane? 

Svalava, potom Užhorod, Mukačevo...  

Takže v súčasnosti Ukrajina.  

Hm. 

Pani Buskárová, my sme sa s vami pred pár týždňami stretli a vy ste nám vtedy porozprávali 
vaše spomienky z obdobia Druhej svetovej vojny, čo ste vy zažili, prežili, ako si to pamätáte. 
A my sme dnes prišli za vami znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na videozáznam. 
Sme síce v Košiciach, ale budeme sa teda rozprávať o období, keď vy ste ešte žili vlastne v tej 
Poľane, však? 

Áno.  

Tam ste sa narodili, tam ste vyrastali a obdobie, o ktorom sa budeme baviť sa tyká Poľany. 
Chcem sa vás na úvod opýtať, že či žili, tam kde vy ste bývali v Poľane, židia.  

Áno.  

Koho si vy pamätáte? 

Tak ja pamätám jednu rodinu, čo mali tak deti ako my. A tam sme sa chodili hrať s nimi. Na tej 
kolóne bývali, kde my.  

Na kolónii? 
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Hej, tam bola taká kolónia, také domy tam boli, byty, neviem koľko; šesť či sedem. A oni tam bývali 
tiež, kde my sme bývali. Tak my sme chodili k nim sa hrať.  

Koľko mali detí, táto rodina? 

Tá židovská? 

Hej.  

Myslím jedno dievčatko a jedného chlapca.  

Hm. A vás bolo koľko? 

Súrodencov? 

Hej. 

Traja sme boli... 

Keď... 

Sestru som mala a brata.  

Lebo hovoríte v množnom čísle, že ste sa tam chodili s nimi hrať.  

Hej, hej.  

Takže vy aj so súrodencami ste...? 

Áno, áno.  

Tam ste chodili navštevovať tú rodinu? 

Áno, áno. Áno... 

Aj tie deti chodievali k vám? 

Áno, áno. Aj rodiča ich chodievali k nám, aj naši rodičia k nim. 

Sa navštevovali? 

Áno. 

A spomínate si, ako sa volala táto židovská rodina? 

Nie. To ja som decko bola, neviem.  

Ani deti, ako ste hovorili deťom? 

Nie, nič neviem, nie. Nepamätám.  

Hm. 

Však to už roky. 

A rodiča týchto detí, čo robili, čím sa zaoberali? 
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Neviem. Neviem.  

Nespomínate si, že kde pracovali, alebo či mali nejaký svoj taký nejaký... nejaké zamestnanie, 
nejaký svoj podnik napríklad? 

Neviem povedať, vôbec. Neviem, len podľa toho viem, že židia boli, že tie hviezdy nosili. Ako už 
mali nosiť, tak hviezdy nosili na sebe. Ja som sa pýtala rodičov, čo to je, tak rodiča povedali, že to sú 
židia a že oni musia byť tak označení.  

Ako vyzerali tie označenia?  

Taká päť-cípa hviezda žltá. 

A kde to mali, tie hviezdy? 

Po ľavej strane, vonku na obleku.  

Na šatách, vonku? Hm. Aj tie deti to museli nosiť? 

To sa nepamätám, asi nie. Neviem, to maličké boli, ako my.  

Aha, takže vy keď ste prišli ku nim, alebo oni ku vám, tí rodiča, tak ste videli, že majú... že mali 
tie hviezdy? 

Áno, áno. Áno, oni... 

Na sebe? Dovtedy ste nevedeli, že to je židovská rodina?  

Vedeli sme, ale nerobili sme z toho nič, že sú židia, lebo my sme boli Maďari a oni boli židia. Takže... 

Hej. Čo sa teda stalo, prečo zrazu museli tie hviezdy začať nosiť?  

To ja neviem, vôbec neviem, kto to vydal, ten príkaz, nič... Nič... neviem, koľko rokov som mala. 
Päť... 

Hm. 

Šesť, neviem.  

Tam nastala nejaká politická zmena, alebo niečo sa stalo? 

Neviem. 

Také...?  

Neviem prečo to nosili, ale všetci to nosili.  

A Poľana bola v tom období ešte súčasťou Sovietskeho zväzu?  

Neviem, či nie Maďarsko bolo.  

Lebo ste povedali, že to bolo najprv ZSSR... 

Áno.  
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No a potom... sa niečo zmenilo? 

V tridsiatom deviatom prišli Maďari. 

V tridsiatom deviatom? 

Áno. To obsadili... ale asi to bolo Maďarsko. Lebo viem, že keď... môžem povedať?  

Hej. 

Že keď prišli Rusi, tak ocka zobrali, aj troch jeho bratov, že Maďari boli. Som vám povedala, že išli 
pešo od Poľany až do Samburgu, do tábora, tamto boli. No a potom... ja som sa trepala na to okno, že 
som chcela vidieť ocka... no a on zobral automat a chcel ma zabiť, ale druhý vojak priskočil k nemu 
a stlačil mu to dole, hovorí: „Daj pokoj, veď to je decko!“ Ja som strašne ockova bola a ja som ho 
strašne chcela vidieť, tam v škole boli zatvorené všetci.  

A kde v škole? 

V Poľane.  

V Poľane tam...? 

Áno, v škole. A ja som sa driapala na okno, lebo ocko mi kýval pri okne. No a potom jeden hovorím, 
chcel ma zastreliť. A druhý priskočil k nemu, že: „Daj pokoj, to je decko!“ No a tak ja som odišla, 
a potom ako nám povedali, že idú... berú ich preč, tak som tak stála na ceste a som sa pozerala, ako 
išli. Pešo išli všetci. 

Hm.  

A hovoril ocko nebohý, že za cesty spali a tak išli, lebo až do toho Samburgu išli peši. 

A akí to tam boli vojaci s nimi, kto to bol? 

Nemci nie? Nemci... 

Ste ich počuli, že by sa rozprávali po nemecky? 

Či to... to Rusi boli. Nie?  

Ten vojak, ktorý vás chcel zastreliť? 

To Rus bol. Tak to Rusi boli. Len viem, že ocko hovoril, že keď išli do toho Samburgu... a kto 
nevládal ísť, tak si sadol na kraj cesty, no a oni automaticky ho zastrelili.  

Hm. 

Kto nevládal ísť. Takže takí boli naši bratia.  

A toto vám váš otecko hovoril už potom po vojne, keď sa... 

Keď sa... 

Keď sa vrátil. 

Áno. 
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Hej.  

On potom sa tam prihlásil do toho, Ludvík Svoboda tam založil tú prvú Československú armádu. Tak 
oni štyria bratia sa tam prihlásili, no a ocko išiel po Mikuláš a on mal žalúdočné vredy, tak Svoboda 
ho pustil domov. A tamtí išli ďalej, jeden zomrel na hranici Poľsko – Slovenska, či Poľsko neviem 
čo... 

Hm.  

V Liptovskom Mikuláši je pochovaný a tamtí dvaja prišli domov. Tak už zomreli obidvaja, lebo to 
starí už boli.  

Povedali ste nám teraz na začiatku, že ste sa kamarátili s tými deťmi z tej židovskej rodiny... 

Áno.  

A že zrazu ste videli, že rodičia teda museli nosiť tie hviezdy, tie označenia, otecko vám vysvetlil, 
že to musia, pretože sú židia.  

Áno. Môžem si nos utrieť? 

Samozrejme.  

Cha... cha... 

Cha, cha, cha... Jasné. Počkáme chvíľočku.  

Svrbí ma. 

Hej. Samozrejme. Čokoľvek, aj napiť keď sa budete chcieť.  

Nie, ja nepijem vodu. 

Nie? Iba vínko? 

No... teraz už nič. 

Cha, cha, cha. Otecko vám teda vysvetlil, že zrazu teda museli to nosiť, pretože sú židia. 

Áno.  

A čo sa potom stalo s tou rodinou? 

S tou rodinou potom... raz, keď sme vstali ráno, tak ocko povedal, že prišiel jeden; lebo ocko tam bol 
lesníkom a mal robotníkov na starosti, čo v lese robili. Že prišiel jeden chlap a povedal, že židov 
v noci zobrali. Takže my ako deti strašne plakali. Za nimi. No tak toľko viem, že ich zobrali. A potom 
tá jedna rodina, čo som povedala, že v tom lese boli... 

Hej. A oni keď ich zobrali, išli ste sa potom pozrieť kde bývali oni? Tam na to miesto? 

Nie, nešli sme. Prázdny dom bol.  

Hm. A s tým ich domom, čo sa stalo?  
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No tak ja neviem, iste tam niekto sa nasťahoval, lebo viete, nás to ako deti nezaujímalo že čo a rodičia 
o tom nehovorili. 

Takže potom už ste tam nechodili do tých miest, do tých...? 

Nie. 

Do tých končín? 

Nie. Nie... 

Kto tam býval, kto tam žil? 

Nie.  

S tým majetkom čo sa dialo ďalej? Neviete? Hm... A išli ste.. videli ste, ako ich brali preč, túto 
židovskú rodinu? 

Nie, lebo to v noci bolo. V noci ich brali. Nevideli sme. Ani neviem, kde ich niesli... kde išli, lebo tam 
veľa židov bolo, že kde. Len sme videli, ako už vo vlaku boli naložení.  

Videli ste, ako boli vo vlaku, vo vagóne...? 

Vo vagónoch naložení, áno. 

Aha.  

Viete, pre nás to bola rarita, tak my ako deti sme tam všade boli, kde netrebalo.  

A čo ste tam videli v... pri tom vlaku? 

Tak ľudí, židov sme tam videli tam dnuká, ale dlho sme tam nemohli byť, lebo hnali nás preč. Vojaci. 

A kde bol ten vlak? 

V Poľane na stanici.  

Tam ste sa išli pozrieť...? 

Hej. 

A ste vedeli, že tam sú tí židia sústredení? Prečo ste tam išli? 

Lebo hovorili... ocko hovoril, že tu je vlak, do ktorého naložili židov. Tak sme išli ako deti sa tam 
pozrieť.  

Aha. Aký to bol vlak? 

Nákladný. 

Koľko asi tam bolo vagónov? 

Joj, tak to vám neviem povedať.  

Tak približne?  
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Štyri, päť...? Neviem, tak oni tam na kopu boli naložení.  

Vo všetkých tých vagónoch boli nejakí ľudia? 

Hej, hej.  

A videli ste aj do vnútra do tých vagónov? Bolo možno vidieť tých ľudí vnútri? 

Nie. To nás nepustili k tomu. To len na tých okienkach oni sa pozerali vonku.  

Aha, takže ste videli ľuďom aj do tváre? Ako... ako vyzerali tí ľudia? 

No tak viete... vedeli, čo na nich čaká. Hrozné to bolo, no. 

Aj ste tam poznali niekoho? Nejakú známu tvár ste tam videli? 

Nie, nie... deti nebolo vidno, lebo to boli malé, takže tých nie.  

Takže tie vaše... tých vašich kamarátov ste tam...? 

Nie, nevideli. 

Ani ich rodičov ste tam nevideli? 

Nie.  

A nejakých iných známych z Poľany? 

Nie, tam sme len tú jednu rodinu poznali. 

Hm.  

Tam viac, tam na tej kolónii, kde sme bývali, tam len tá jedna rodina bola. A ako deti do dediny sme 
nechodili. 

Hej. A kto tam bol s nimi pri tom vlaku, bola tam nejaká stráž? 

Áno, vojaci boli.  

Akí vojaci to boli?  

Asi Nemci... Nemci, nie? Nemci. 

Hej? Podľa čoho ste vedeli, že sú to Nemci? 

Podľa tej uniformy.  

Ako vyzerali nemecké uniformy? 

Pekné boli.  

Pekné...? Mali nejaké také symboly, podľa ktorých ste to rozoznali? 

Tak mali ten kríž na rukáve. Čo Nemci majú, ten hakenkreuz, či ako sa volá.  

Hm... Aj ste počuli, že by sa rozprávali medzi sebou? 
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Áno.  

Akým jazykom hovorili? 

Nemecky. Nás posielali preč odtiaľ. Viete, to celá dedina sa tam zhŕkla, lebo to nikto si nevedel 
predstaviť, že prečo to robí.  

Hm. Takže tak viacero ľudí tam bolo na tej stanici, sa pozerali...? 

Hej, hej.  

Aj počuli ste, že by sa ľudia medzi sebou nejako rozprávali? Že čo sa deje, že by to boli nejako 
komentovali, alebo hodnotili? 

Oni medzi sebou rozprávali, že čo sa to stalo, no. Ale nemecky nikto nevedel, tak ako už išiel preč 
vlak... Strašné to bolo, no.  

Boli tí vojaci ozbrojení? 

Pušky mali, každý jeden.  

Aj nejako ste videli, že ako sa správali voči tým židom, ktorí boli v tom vlaku vnútri naložení?  

Tak to sme nevideli, lebo vonku nebol ani jeden, všetko bolo dnuká, dvere zatvorené, len na tých 
okienkach sa pozerali.  

Hm. 

Takže... 

Takže nastupovať ľudí do toho vlaku... 

Nie.  

Že by ste videli, to nie? 

To nie. To nedovolili nikomu.  

A koľko tam bolo asi s nimi tých vojakov? Tak odhadom? 

Pri každom vagóne jeden. Pri dverách. Šiesti boli tam, či koľkí...  

Hm. Aj ste videli ako ten vlak odchádza zo stanice? 

Áno. Hm... 

Ako dlho tam asi ten vlak bol? 

Tak oni pokiaľ z celej Poľany doniesli tam tých židov, neviem, koľko ich bolo. To väčšinou 
obchodníci boli, v Poľane židia... 

Hm.  

Ako všade...  
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A odchod toho vlaku ako vyzeral, ako si na to spomínate? 

Normálne, rušeň ho ťahal a nákladný vlak za tým išiel.  

A potom čo sa dialo? 

Nič. Neviem... Kde ich odniesli, čo ich odniesli, nič neviem.  

Rozprávali ste sa o tomto s vašimi rodičmi? 

No tak oni pred nami nie veľmi chceli hovoriť, lebo my sme veľmi plakali za tými deťmi. Takže oni 
čím menej pred nami hovorili o tom. No... no a potom tých, čo som povedala, čo v bunkri boli, ich 
doniesli tam do toho chlieva... 

A to kto bol v tom bunkri, to bola aká rodina? 

Židovská.  

Oni boli odkiaľ? 

Z Poľany.  

Hm. 

Ale ja neviem, oni museli niečo vedieť, pretože oni to mali tak zariadené, luxusné všetko, no, a keby 
ten chlapec nebol išiel na mlieko, do dediny, tak oni tam prežijú. A počkajú Rusov, no ale chlapec 
išiel, niekto ho tam zbadal a on nepriznal sa, tak ho zobliekli a videli, že je žid.  

Hm. Takže z tej rodiny poslali chlapca... 

Na mlieko. 

Oni sa... oni boli v bunkri niekde?  

Áno. 

Mimo Poľany to bolo? 

V lese to bolo, ďaleko. V lese to bolo. Ale to; hovorili tam ľudia, lebo my sme tam nemohli ísť, lebo 
to ďaleko bolo; že to mali krásne všetko zariadené.  

Hm. 

Neviem, skadiaľ to oni vedeli, že dačo bude. No a tak ten chlapec musel ukázať, že kde sú. No 
a doniesli ich do toho chlieva, kde som vám povedala, no... tam ich priviazali k tomu, k válovom, no 
a ja som im tam nosila to mlieko... No a raz ráno ocko prišiel, že nie sú tam, že jeden pán povedal, že 
v nákladnom aute ich viezli von. No a že povedal - výstrely, tak asi vtedy ich zastrelili.  

Povedal, že počul výstrely? 

Že počul výstrely. Hej. 

Vy ste tiež počuli streľbu? 

Nie, lebo to veľmi ďaleko bolo od nás. To niekde ďaleko v lese bolo.  
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A ten chliev, kam ich doviedli, to bolo niekde, tam kde vy ste bývali? Alebo kde to bolo 
umiestené? 

Áno, vedľa nás bola lesná správa, a to bolo... to bola maštaľ lesnej správy. Oni s koňmi chodili chlapi 
robiť a toto, no a tam ich k tomu válovu priviazali.  

Akým spôsobom ich priviazali? 

S reťazami... my... ja som tam nosila mlieko, lebo sestra sa bála ísť.  

Hm. 

Tak neviem, či im dali to mlieko, či vyliali, ale prázdnu kanvu nám vrátili, takže... 

Aha.  

Každé ráno som išla tam, no a  už ako som išla ráno, neviem – druhý, či tretí deň, už tam neboli.  

Hm. A komu ste vlastne to mlieko dali, keď ste to tam doniesli? 

Vojakom a vojaci dali im. Či to vypili, či to vyliali, to neviem. lebo vojak išiel s tou kanvičkou dnuká, 
kde oni boli priviazaní.  

Aha. A vojaci boli akí? Títo...? 

Nemci, nie? Nemci... hej. 

Hm. A vy ste sa mohli rozprávať aj s tými židmi, ktorí boli v tom chlieve tam vnútri? 

Hej, však my také deti, tak jasné. 

Mohli ste ísť dovnútra? 

Dovnútra nie. Len dvere boli otvorené a vidno ich bolo, že sú tam.  

Aj ste si takto niečo povedali s nimi? Nejaký rozhovor tam prebehol? 

Nie, to nemožné bolo, nič. Len ďakovali, že som im doniesla... no a tak trikrát asi ráno alebo štyrikrát 
som tam išla. No a potom som išla a už tam neboli.  

Hm. Takže boli reťazami priviazaní... 

Áno.  

O čo presne? 

Ja neviem, či o pás. Asi o krk. Myslím na krku mali tie reťaze. 

Tak na jednom konci okolo krku a ten druhý koniec reťaze bol o čo priviazaný? 

Neviem.  

Asi druhý bol k tomu priviazaný, ja neviem, lebo som nevidela. Len prvého som videla, že je 
priviazaný. Oni boli asi... neviem, koľkí to boli... či jedna rodina, či dve rodiny to boli. Keď ten 
chlapec nejde pre mlieko do dediny, tak by boli to prežili. 
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Hm.  

A koľko asi zhruba ľudí tam bolo? 

Neviem, desať? Osem, desať?... 

Hm.  

Neviem. 

Ako boli starí? 

No tak ku nám primerane, tak už... tak mohli mať tak okolo dvadsať, tridsať rokov.  

A ten chlapec, ten bol ako veľký, koľko mal rokov? 

Tak okolo osemnásť, šestnásť rokov. 

Aha. 

A keby nebol išiel, tak prežijú to. Lebo onedlho prišli Rusi.  

A on tam bol s nimi tiež, ten chlapec? 

Hej. A oni ho poslali do dediny na mlieko.  

Hej. A tam už potom v tom chlieve, tiež tam bol? 

Áno. 

Hm.  

 On musel ich zaviesť do toho bunkra, kde oni boli. 

Hej.  

No oni ich všetkých zobrali na auto, no a priviezli ich tam do toho dvora, kde bol ten chliev.  

Hm. Hej. A vy ste ho poznali, toho chlapca, z nejakého predchádzajúceho obdobia? 

Nie, tak to veľký bol ku nám. 

Hm.  

My sme deti boli.  

A tú rodinu z Poľany ste poznali nejako ešte predtým? Túto židovskú? 

Neviem, či sme...nie, asi nie.  

Hm.  

My sme len tú jednu poznali, čo tam na kolónii bývala, kde my.   

Hej.  
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Hm. A kto vás s tým mliekom poslal, kto vám povedal, že...? 

Mamka. My sme mali svoje kravy, mamka nadojila a hovorí, že: „Boďka choď tam, odnes im to!“ No 
a ja ako decko som išla, nie. No a potom vojak odo mňa zobral, ale hovorím, neviem, či im to dal, či 
vylial to, lebo potom mi kanvicu doniesol prázdnu. 

Hm.  

Neviem... 

A vy ste sa nebáli tam ísť? 

Nie, ja som sa všade škriabala, aj tam na školu, kde ma chceli zastreliť. Ja som išla za ocom, lebo ja 
som otcova bola odmalička. Takže ja som išla za ním.  

Hej. A mama sa o vás nebála, že sa vám niečo stane? 

Plakala, viete. Všetci sme plakali, že otca nám zobrali.  

Vášho otca zobrali predtým, alebo potom, ako tam tá židovská rodina bola uväznená? 

Potom až, potom. Keď Rusi prišli, lebo Rusi ich zobrali.  

Hm. A toto v ktorom roku sa stalo tej židovskej rodine, že sa ukrývali a potom ich našli? 

Ja neviem vám povedať. 

Tak zhruba, približne... 

Neviem vám povedať. 

Vy ste koľko mali rokov vtedy? 

Tak ako som prišla tu na Slovensko, som mala jedenásť. No a ocka zobrali, ocko bol preč rok. Takže 
desať... okolo šesť. 

Už ste chodili do školy vtedy? 

Vtedy škola tam nebola, lebo viete, vojna bola... Tam, nevyučovalo sa. 

Hej. Ale, či už ste bola taká... v takom veku, že by ste bola...? 

Asi taká... 

Mohla chodiť do školy? 

Šesť, sedem ročná už. 

A tú vašu, z tej vašej kolónie, tú židovskú rodinu, keď zobrali, to sa kedy stalo, predtým, alebo 
potom, ako tá druhá rodina bola v tom chlieve umiestená? 

Predtým, predtým. 

Hm.  
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Lebo neviem odkedy tam tá rodina bola. Hovorím, keď toho chlapca nepošlú pre mlieko, tak jeden ho 
spoznal, on povedal, že to nie je on, no a ho zobliekli, tak videli, že je žid.  

A vedeli by ste si spomenúť aj, že koľko predtým tí vaši... tie deti, s ktorými ste sa chodili 
hrávať, tí rodičia, koľko predtým ako oni museli odísť z Poľany?  

Že koľko čo...? 

Hej, ste hovorili, že sa to stalo... že oni odišli predtým, ako tí, čo boli tam v tom chlieve. 

Áno.  

Že koľko asi zhruba, či to bolo niekoľko týždňov alebo mesiacov? Skôr? 

Tak už ostatných odniesli preč.  

Hm. 

No a až potom našli tú rodinu a ich postrieľali tam.  

Že aký dlhý čias asi uplynul medzi tým, ako tí odišli preč... teda ich odviezli preč...? 

Tak dlho to nemohlo byť, lebo keby to dlhšie bolo, tak by boli prežili, Rusi by boli už prišli.  

Hm. 

Takže neviem, ako to dlho bolo, ale... 

A vedeli by ste si spomenúť, že v akom to bolo ročnom období?  

Cha, cha... ja neviem kedy som sa vydávala... 

Aké bolo počasie? Či ste boli v zimných šatoch, alebo v krátkych rukávoch. Či bolo teplo alebo 
pršalo, nespomínate si? 

Tak asi nepršalo, to viem, lebo len som tak išla v krátkych rukávoch ráno. Niesla som to mlieko tým 
ľuďom.  

A na tej stanici keď ste boli, vtedy bolo aké počasie? 

Pekné. 

Nebolo chladno, nebolo to v zime? 

Nie... neviem, kedy to bolo. 

Hm.  

Keby rodičia žili, oni by to vedeli. Ale čo ja také decko. Pre mňa to rarita bola, nie? 

Hej. 

Ja bežala za nimi. Rada som bola, že ich nesú, že ich vidím a toto, kývala som, pokiaľ mi po hlave 
nedali, že nedám pokoj. Vojaci... 
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Vojaci vám... dostali ste od vojakov...? 

Po hlave, že nech idem preč. Aj keď ocka niesli, ja utekala za ním, ako divá. No až potom... 

Hm.  

Ma zastavili vojaci, že nech idem preč.  

Ja by som sa chcela opýtať na jeden taký detail, lebo v tom predchádzajúcom raze, teda keď 
sme sa stretli prvý krát, tak ste vraveli, že aj k tomu vlaku, kde boli tí židia, už teda vnútri 
nastúpení v tom vlaku, že ste niesli mlieko. 

Áno. 

Tým deťom vašim... 

Hej, ale neviem, či im dali, či... lebo tam nepustili ma, dnu do vlaku.  

Hm. 

Ja som im... tak my mali svoje kravy, my mali veľa mlieka a oni od nás kupovali, takže... 

A komu ste vtedy to mlieko podali pri tom vlaku? 

Vojakovi.  

A on potom čo urobil? 

Odtiahol dvere a dal tú kanvičku dnuká. A potom nám dal prázdnu, tak neviem, či to vypili, či vyliali, 
to neviem.  

Takže vtedy vám ešte dovolil, aby ste im dala to mlieko až potom vás odháňali preč? 

Hej. 

Či ako to vyzeralo? 

Hej. Hej. Odháňali, lebo už potom vlak išiel preč.  

Aha. A vedeli ste v tom období... tak boli ste samozrejme ešte malé dieťa, ale niekedy si deti 
zapamätajú niektoré také veci, najmä keď sú také výnimočné situácie – vedeli ste v tom období, 
že čo sa teda s tými židmi deje? Že aký osud ich stihne? Alebo prečo odchádzajú? 

Tak my ako deti nevedeli, no ale rodičia o tom rozprávali, že niekde ich nesú do nejakého tábora, 
alebo kde. Kde sústreďovali všetkých židov.  

To ste počuli, že by si rodičia takto medzi sebou...? 

Áno, áno.  

Hovorili... 

A oni aj sami vedeli tí židia, že čo na nich čaká. Oni... bolo to strašné, no. 
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Urobíme si teraz kratučkú prestávku, dobre? Lebo ja sa chcem opýtať mojej kolegynky 
a kolegu, pána Beyraka, že či oni nemajú nejaké otázky ešte pre vás. Či im bolo všetko jasné. 

Dobre. 

... 

I am ready too. Mali sme teraz takú kratučkú prestávku, lebo sme si potrebovali vyjasniť 
nejaké veci, zmeny, trošku iné informácie oproti tomu predchádzajúcemu rozhovoru. A stihli 
sme si ich teda vyjasniť v tej prestávke, vy ste mali možnosť sa rozpamätať... na tie situácie, na 
ktoré sme sa vás pýtali. Takže teraz by sme si to povedali ešte raz, už máme spustenú kameru, 
povieme si to ešte raz na kameru. Vy ste nám vtedy, keď sme sa prvýkrát rozprávali, hovorili, 
že ten byt tej rodiny, s ktorou vy ste sa stýkali tam v tej vašej kolónii, že bol vyrabovaný. Tak sa 
chceme opýtať, či ste videli, ako prebehla tá rabovačka, alebo odkiaľ viete, že bol vyrabovaný? 

Odtiaľ viem, že ocko povedal, že komisia chodila, ako brali ich a všetko spisovali, že čo oni majú. 
Proste zlato... všetko... všetko.  

Hm. 

Spisovali, taká komisia bola, ktorá spisovala, že čo oni majú tam, posteľnú bielizeň, všetko. No... 

Hej. 

Ale... 

A váš ocko vidiel túto komisiu tam? 

Nie, nie, len hovorili tam tí ľudia, ktorí v tej komisii boli.  

Aha, takže on sa rozprával s niekým, kto bol v tej komisii? 

Hej, hej. Hej... 

Hm, hm... A spomínali ste aj to, že niečo podobné, taká rabovačka, prebehla tam, kde vy ste žili.  

Áno. 

Čo sa stalo? 

Ako ocka zobrali, že Maďar je, Rusi ho zobrali, nie, tak to hneď všetko, všetko nám zobrali tí, čo tam 
bývali v dedine. A ocko išiel tam, aby jeden obraz, taký krásny maľovaný sme mali, aby vrátili, tak ho 
vyhnali. Nič nám nedali. My sme ostali mamka a tri deti, ocka zobrali a sme išli k babke a tam sme 
boli, kým prišiel otec.  

A vy ste presne vedeli, že kto vás vyraboval?  

No nevedeli sme, lebo tam bola... celá dedina rabovala. Ja som videla... nie, potom vám poviem.  

Keď váš ocko vedel, za kým má ísť za ten obraz?  

No tak to ľudia povedia, viete že, čo je... aj postele... no proste všetko, všetko nám zobrali.  

A u koho ten obraz bol, ako sa volali? 
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Neviem, neviem, neviem. Nič nám nedali. 

Vy ste vtedy boli doma, keď sa toto stalo? 

My sme boli u babičky.  

Vtedy, keď vás rabovali? 

My sme už neboli tam, ocka zobrali, my sme boli u babičky a tam ostal ten byt. A všetko nám zobrali.  

Aha. A prečo ste odišli k tej babičke? 

No pretože nemali sme z čoho žiť.  

Aha. Lebo otec bol... 

Mamka nerobila, ocka zobrali. A nemali sme kde žiť, tak sme boli u babky.  

Hm. Babka žila tiež tam, kde vy ste bývali? 

Ona... ona bývala, to patrilo k Poľane, tu kvasnú vodu (kyselka) tam expedovali. 

Hm. 

Tak dedo nebohý bol tam šéfom, tak oni mali tam dom postavený a tam bývali.  

Hm. Ďalšia... taký detail z toho rozhovoru, ktorý sme si potrebovali vyjasniť, sa týkal tiež 
vlastne situácie, keď odviedli tú rodinu židovskú, s ktorou vy ste sa stýkali a vraveli ste, že... že 
potom, ako ich oni odviedli, vy ste tam ešte išli, kde oni bývali. 

Áno, ja so sestrou. 

Hm. 

Ale už oni tam neboli.  

A koho ste tam stretli vtedy? 

Neviem, či bol tam dajaký vojak, či kto, ja neviem, len už nám povedali že: „Nechoďte tu, lebo už tu 
nikto nie je.“ A my sme išli domov plačúci, no a ocko povedal, že v noci ich zobrali.  

Hm. 

Že povedali ľudia, že v noci ich naložili na auto a zobrali, či ja neviem ako ich brali. 

A toto, že tu už nikto nie je, to vám kto povedal? 

Neviem, či ľudia, čo tam boli, tá komisia, čo tam písala, nepamätám sa. 

Bol tam niekto vnútri, v ich byte? 

Áno, boli tam. Asi tí, čo... lebo to bola komisia, ktorá v každom židovskom byte napísala, že čo 
ostáva.  

Hm. 
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A čo s tým potom robili, neviem.  

Hm. Hej. Ďakujem. Moni, všetko je to? Ďakujem veľmi pekne, aj za to vyjasnenie, aj za celý 
tento rozhovor, ktorý ste nám porozprávali... 

To len tak krátke bolo? 

No neviem, či sme boli krátko, možno sme neboli až tak krátko, ale nám to tak pekne ubehlo, že 
sa vám zdá, že krátko, no. 

Nemáte začo, no. Som rada, že som vám... 

No bolo to také hrozné? 

Nie.  

Cha, cha, cha... 

No vidíte. 

No myslím teda, že sme sa spýtali na všetko, čo sme sa chceli spýtať, takže chcem vám teda 
veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas a chceme sa vám ospravedlniť, ak sme vás 
trošku vystrašili, ale hádam, to nebolo až také hrozné.  

Viete, ja vstanem a padla, nie? 

Hej.  

Joj, Bože môj.  

Ďakujeme.  

Viete čo, človek ako decko prežil strašné veci.  

No.  

Jedna zmena za druhou.  

Môžem ísť, nie? 

Áno. 

Ja idem s vami. Ja idem s vami, dobre? 

Cha, cha... 
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