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Dobrý deň prajem, povedzte nám prosím vaše meno. Ako sa voláte? 

Moje? 

Áno. 

Anna Hanzová, rodená Velebírová.  

Kedy ste sa narodili? 

Ja som sa narodila v roku tisíc deväťsto dvadsať jedna, jedenásty mesiac a dvadsiaty druhý deň. 
Dvadsiaty druhý november.  

Kde ste sa narodili? 

V Hanušovciach nad Topľou.  

Pani Hanzová, my sme vás pred pár týždňami navštívili a vy ste nám porozprávali vaše 
spomienky z obdobia Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny.  

No, no.  

A dnes sme za vami prišli znovu, aby sme si vaše spomienky nahrali na videozáznam.  

No tak veru to... 

Chcem sa vás spýtať, ako vy si spomínate na doby, keď ešte bola Československá republika. Na 
život vtedy, aké máte spomienky? 

Hej, tak veľmi krásne. Za Československej republiky, tak to sme boli mladí, chodila som do školy, 
potom ešte už som vyšla z takej základnej školy a cez, cez zimu už tam naše družstvo dalo do školy 
poľnohospodárskej...  

... 

Tak vraveli ste, že za tej Československej republiky boli ste mladá, ten život bol taký... 

Veselší, mladé sme boli... tak som chodila na cvičenie, bol Sokol, mali sme Sokolovňu, do Sokola, 
nás tam pripravovala cvičiteľka, sme boli vybratí do Prahy na Spartakiádu, boli najlepšie vybraté. 
Z najlepších, tak sme boli... to, si musel každý zaplatiť, tak nebolo tak veľa prihlásených, ale bola som 
aj v tej Prahe. Ubytovaná, ešte dnes mám adresu, kde som bývala. 

Mali ste nejaké židovské kamarátky? 

No kamarátky tak židovské boli dobrý všetky, lebo ja tam medzi nimi vyrastala: Sme žili na jednom 
dvore. Aj v susedstve, mala som a dobrá bola, aj... to bola jedna taká už staršia pani, ale tiež 
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v susedstve. Chudobná bola židovka, a ona mala tri deti, jej manžel mladý zomrel. Mala dvoch synov 
a jednu dcérku,  tá Perla bola moja kamarátka. 

Ako sa volala priezviskom? 

Neumannová, Perla Neumannová. I jej mama bola Nemannová. Ju tak židia len podporovali, keď 
prišlo jej sobota, že by mala na sobotu čo jesť, s tými tromi deckami. Chudobná židovka bola, my sme 
ich ľutovali. Oni chlapci, dajak židia pomohli im, kúpili im taký, kúpili im takú mašinku, u nás... ani 
v Hanušovciach vtedy nebolo také, drevo rezať oni chodili chlapci, už že nemuseli ľudia, kto nechcel 
pílku ťahať a drevo rezať, tak títo chlapci chodili. Šmil bol, i Jankeľ. Tak to tej Nauemannky chodili, 
títo synovia. Oni išli do Parchovian, ak už bolo to prenasledovanie, tak tam mali takú známu rodinu. 
To neboli rodina, ale boli dobrí ľudia, tak aj tá Perla, ja som ju prevádzala osobne... 

Toto mi porozprávate o chvíľočku, ale chcem sa ešte... Porozprávajte nám prosím viacej o tom, 
ako ten život vyzeral ešte predtým, ako nastalo to prenasledovanie. Vy ste mali túto susedku, 
túto pani Nemannovú, s tou Perlou ste sa kamarátili... 

Aj Friedmannovi, Friedmannovi na jednom dvore bývali... 

To boli vaši ďalší susedia, tí Friedmannovi? 

Áno, Friedmannovi boli na dvore jednom. My sme bývali, ako ten dom stojí ešte kvetinárstvo, a ten 
dom stojí, tam žijú cigáni, rozbili zámok, tak Friedmannov dom stojí. A my sme mali jeden dvor 
spoločný s Friedmannovými. A tam boli, desať detí Friedmannovi mali. A my sme mali, nás bolo tiež 
desať, ale dva zomreli, tak sme ôsmi vyrastali spolu. A to na jednom dvore, tak viete, že sme žili ako 
jedna rodina. My sme plakali, jak oni ich už prenasledovali. Oni chudáci sa báli, tak my sme ich 
ukrývali, koľko sa len dalo, že by len sme ich zachránili, tak... Oni mali také drahé svietniky, na 
sobotu, tak otecko nebohý im porobil také bedne, a ja som nimi nosila do stodoly našej ukryť židom 
s tým, aby mali, keď sa niekedy vrátia. 

Tie svietniky ste ukryli? 

Áno, my sme im ukryli, a to mali také ako zlaté, krásne svietniky. To na sobotu, ja som im tak chodila 
vždy tam i ohník rozložiť, lebo oni svoje držali, aj tie svietniky posvietiť im, a to oni nám nevedeli, 
ako sa nám majú poďakovať. A ako sa vrátili, lebo to boli prenasledovaní, keď sa vrátili, ktoré skade 
sa vrátili, to všetko sme im to odovzdali. Najstaršej dcére, to bola Zisla, po jej mene jej volali Zisla, 
a ináč Sidónia sa písala.  

A tie ostatné deti ako sa volali? 

Ja vám poviem, ako sa volali. Bola Zisla, to po židovsky bolo, Zisla, to Irenka bola, ako v škole... 
Sida, Sida bola, a Irena bola Rivča, tak tá bola potom Irena. Rivka druhá, a tretia bola Sylva, ona bola 
dvadsať sedmička ako moja sestra, naraz boli narodené, tak Sylva ešte mi písala, ešte mám jej adresu 
z Izraela. Už tam mi písala. A potom bola Raiska, dievča, aj Chaika. Raiska bola Ruženka po našom, 
i v škole sa písala, a tá Chaika bola Grétka. A všetkých poznám a všetkých ľutujem, lebo sme na 
jednom dvore vyrastali, tak... 

A chlapci ako sa volali? 

A chlapci boli, najstarší bol Josel, a potom bol druhý Áron. Áron bol taký starý, ako ja, môj ročník, 
ale aj ja vám poviem, ten Áron, jak ich zobrali, ten chlapec bol v tom Osvienčime. On bol 
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v Osvienčime a on mal taký úklad, ktorí sa vrátili, tak mal tých židovských chlapcov zabíjať 
elektrikou, a najprv museli si vykopať jamu, v Osvienčime, a tak on sebe prvý život odobral. Sám 
prvý sa zabil elektrikou a do tej jamy spadol.  

A vy ste toto ako sa dozvedeli, čo sa mu stalo? Odkiaľ ste sa to vedeli? 

Tak to tí súrodenci ešte žili, Zisla, starší... oni sa dozvedeli. Ony sa dozvedeli, Zisla a tá Irenka, to boli 
najstaršie sestry. 

A kedy ste sa to dozvedeli? 

No to až po vojne sme počuli.  

Hm.  

To sme počuli až po tej druhej vojne.  

A tam boli títo dvaja chlapci, či ešte nejakí ďalší dvaja tam boli? 

Tam boli od nás židovské chlapci viacerí, ale oni boli títo chlapci práveže z nášho dvora. Tam boli 
židovskí chlapci, ale oni sa veľa zachránili, tieto deti židovské... 

A u Friedmannovcov koľko bolo chlapcov? 

Päť chlapcov a päť dievčat, desať detí u Friedmannovcov.  

Spomínali ste dvoch...  

No a tam, tam bol, z Jeruzalema nám ešte písal ten Josel, to bol Jožko, a Beňo bol Bernard, a Áron bol 
Albert, a ten Bumo bol najmladší. Tam Bumo bol Bernard. Bumo, Bumčo... 

A ešte jeden tam bol. Teraz ste štyroch spomenuli.  

Meňo. 

Meňo? 

Milan.  

Milan.  

Hej. Meňo to bol, po židovsky ho volali, ale v škole sa písal Milan. Oni mali také mená.  

A vy ste spolu žili v jednom dvore? 

Áno, na jednom dvore, ešte ich tam, ešte ich tam dom stojí, tých Friedmannovcov v Hanušovciach, to 
od banky, od banky náš dom ide, Velebírov, a tam je v našom dome kvetinárstvo, to bol niekedy 
drevený dom, ale potom brat to drevené zhádzal a postavil na tom murovaný. Brat tam býval, a brat 
potom to predal mestu. Tak mesto teraz má tam kvetinárstvo. A v tom Friedmannovom dome žijú 
cigáni. Si predstavte, rozbili zámok, lebo tam to mesto malo zatvorené tie izby. Tam na dvore vzadu 
strýkova izba (dom) bola, Rómovia sa tam dostali, rozbili zámky, a tam sa nasťahovali cigáni. 
A som primátorovi sa sťažovala, že má tam služobníkov na úrade a sa nepozrú, že... Tam prišli cigáni 
z Pavloviec nad Uhom, tu tak až z východu, a tam sa nasťahovali do tej židovskej chyži, aj do 
strýkovej chyži, no naša ostala, kvetinárstvo tam je. Kvetinárstvo... 
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S niektorými z týchto detí  od Friedmannových, chodili ste aj do školy? Boli vaši spolužiaci? 

No Áron, Áron bol môj spolužiak, ten, čo tak sám sebe spáchal samovraždu, ten Áron. Ale oni mali 
svoju židovskú školu a my sme mali školu evanjelickú. Lenže jeden ročník sme boli, ale oni mali 
židovskú školu, to ako sa ide hore na zastávku, tam je taký čistý pľac (voľné, prázdne miesto), no 
a tam bola ich... i kostol mali židia svoj, no modlitebňa, my volali do bužni vtedy, tak hovorili. Ich 
kostol bol židovský tam, a tam na tej, na tej doline tam je zakázané stavať, lebo tam od nás boli 
Chaimovičovo dvaja židia, žili, tak oni to mali tam ako... ako dozor dávať, že tam nedovolili budovať. 
Tam je krásny pozemok na stavbu, ale tam je ako... ako schválené, že už je to zákonom chránené.  

A Áron chodil s vami aj do triedy, alebo on chodil do tej židovskej školy? 

On chodil do židovskej školy, ale môj ročník bol, Áron bol.  

Spolužiačky alebo spolužiakov židovských ste mali vtedy v tej škole, v tej evanjelickej? 

Nie, nie.  

Nejakých iných? 

Nie, nie, v evanjelickej škole boli deti čisto evanjelické, katolícke mali svoju školu, katolícke, a židia 
mali svoju školu. Židia mali riadne svoju školu, aj svoj kostol.  

Hm.  

Tu mali v Hanušovciach. Mali ten svoj kostol a ešte také, pamätám si, keď mali také kdejaké oslavy, 
títo židia, to mali takých mladých žiakov, to boli buchere, to sa volali, oni sa učili na... to bola ich 
škola, na, no... na vyšších nejakých, že. Oni oslavovali zlaté teľa, ja si pamätám, ako mali, cez 
Hanušovce išli, modlili sa v sprievode, išli do kostola, a my také dievčatká, ja a Betka Tešinská, aj 
Ilonka Mackanina... no ale nežije už ani Ilonka Mackanina, ani Betka, Betka Tešinská v Amerike 
zomrela, tam ju auto zrazilo, z nich, z tých troch ja ešte žijem, pamätníčka, tak sme sa do toho radu 
zapojili, ako oni tí pod tým baldachýnom toto zlaté teľa mali. Ozaj to bolo také ako teľa, na oltáru 
mali ho v kostole židovským. To bol židovský kostol. A to my sme išli v ich zástupe, také dievčatá 
a tak sme, tak sme išli ako ich tí, no jak by sme boli aj my židovky. Ale my sme si z toho nič nerobili, 
my sme mali, možno sme mali desať rokov.  

Tak ste sa k nim tak pridali, keď oni šli? 

Áno, ak oni išli s tým zlatým teľaťom. Oni mali pod takým baldachýnom toto zlaté teľa a to niesli 
naspäť do kostola, a z kostola vyšli tí mladí, to boli buchere, to oni sa učili na dajakých kňazov. Na 
našej záhrade to sa modlili, to mali ten korán svoj, bibliu, a tak okolo potoka sa tak učili, vrúcne sa 
modlili. My im priniesli tam aj deku, že by si ľahli tam pod orech.  

U vás, to bolo u vás doma na záhrade...? 

V našej záhrade, áno toto bolo... 

Pri dome... 

To patrilo tam nám, a spolu boli i Friedmannovi. My sme žili ako jedna rodina. Friedmannovi tu 
dvere a my presne naproti sme mali dvere do nás. No ale to, ich deti a my, to sme boli spolu. Suseda 
Surka, to bolo jej meno, Surka, no a ona pochádzala rodáčka z Remenín, Grunwaldová, tak ona bola 
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tak šťastná, že tie... Ona povedala, susedia, ešte naše deti nemajú hriech, a keď prídu k vám, ku vašim 
deťom... lebo mama povedala, či sa nehnevajú, že oni u nás jedia, no ale oni mali radi u nás. No tak 
vám poviem pravdu, i keď zabíjačku sme robili a tieto už boli veľké, Ako aj Sida najstaršia, Irenka, to 
boli už najstaršie, tak oni povedali, že: „Susedia, nemáme hriech, to, čo zjeme, to nám nech Pán Boh 
nepočíta za hriech, že to... my sme ešte deti, my sme ešte decka, tak...“  

Tak im tá mama aj dovolila, aby sa u vás nejedli... 

Áno, aby sa najedli, mama im to dovolila. 

A ich mama, ona bola rodená Grunwaldová? 

Ona bola rodená Grunwaldová, pochádzala rodáčka z Remenín. 

A tu sa prisťahovala, vydala sa? 

Ona sa vydala tu do Hanušoviec za Friedmanna. No tak ona potom po mužovi bola Friedmannová.  

Hej.  

Hej, ale no tak, my sme chodili, ešte keď sa aj sobášili pod tým baldachýnom, tí naši, čo my poznáme, 
tá Sylva, ako sa vydávala, Friedmannová, tak my sme tak plakali za tými dievčatami, ako by sme 
stratili svoje vlastné sestry. Tak sme spolu žili, no, sme sa tak mali rady. No a teraz, ako sme im ukryli 
do tých bední toto všetko, tak keď sa vrátili, Sida, aká bola celá šťastná, že sme im zachránili tie veci, 
že majú aj svietniky, to sme im z debničkou vyniesli. A to ja s otcom nebohým nosila. Urobili otec 
také „bedinki“ (debničky), do našej stodoly. A ešte nebohý otec toto všetko, tie bedničky obili s 
plechom, že keď nám stodola zhorí, že to vojnová... že to vojnové obdobie prišlo, tak že toto nám 
neprehorí, že chceli tým židom čosi zachrániť. My im aj periny zachránili, my sme dali do takej „ladi“ 
(komoda), čo sme ju neužívali, a tú ladu sme odniesli do stodoly a na to dali veľa slamy, aby nebolo 
poznať, a obili všetko otec s plechom. Mali sme plech doma a všetko. A ako sa potom vrátili, ako ich 
pozbierali, tak viete, že ako boli celí šťastní, že... „coška“ (niečo) majú zachránené. A tým svietnikom 
sa tešili, to také boli žltučké ako zlato.  

Oni vás prišli požiadať, aby ste im ukryli tie veci? 

Áno, áno, však oni nám doniesli toto, aby sme im ukryli, pán „sušid“ (sused): „Toto, hovorí, keď ešte 
môžete, nám ukryte!“ Ešte požiadali, nám, oni požiadali, ak... my sme ich, ako sa hovorí, my sme ich 
životy zachránili na... ako mám vám povedať, taký bol.. ich bol sypanec. Viete, čo to je? Oni tam 
dávali do toho sypanca obilie, keď od mašiny sa namlátilo, tak tam dávali toto zrno, obilie, no a nad 
tým sypancom sa ukrývali. Oni chúďaťá, prišla... prišla taká vojna, že prenasledovanie bolo. Ich bolo 
prenasledovanie, tých židov. Tak oni „bidňata“ (úbožiaci) viete, že sa báli, tak „drabina“ (rebrík) bola 
na pôjd, na ten sypanec Friedmannov. Tak oni po tom rebríku vyšli hore, ale ja im hovorím: „ Ale  
rebrík za sebou stiahnete hore, aby niekto k vám neprišiel.“ No a poslúchali... A oni si z boku, 
z vyšnej strany odbúrali, vyťahali tri alebo štyri tehly aby chodili tam špiniť (na wc). Veď tam ich 
bolo na tom sypanci možno desať, desať boli chlapci a medzi nimi boli aj dievčatá. Lenže dievčatá 
boli zo Žipova, dva, moje kamarátky tu chodili do meštianky, do školy, Lebovičová, a druhá bola 
Goldová Hana z Hermanoviec. A tu boli aj nejakí chlapi, boli z Bystrého, tí mladí chlapi boli Gold 
z Hermanoviec, na tom pôjde. Tam sa ukrývali. Na tom pôjde... na tom Friedmannovom. No a ja som 
im hore rebríkom vždy odniesla aspoň teplé mlieko. Čo sme podojili, sme mali päť kráv, tak sme 
podojili a s tým vedierkom, s kýblikom som im vyniesla mlieko, a to ráno i večer som im tam 
odniesla. A mama len piekli chleby, každý druhý deň, aj sme im po jednom chlebe dali. Lebo tam 
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boli, možno deviati boli chlapci... a to už boli chlapi veľkí, oni sa tam ukrývali. A my ich tam 
zachraňovali, koľko sa len dalo. A jedna, ale už nežije, to bola gardistka taká, robila u nás na úrade 
a mi tak hovorí: „Haničko, vi pujdzece zo židami. Bo na tebe hutoria, že ti bars ich zachraňuješ. Aj aj 
tvoja cala rodzina!“ („Hanička, vy pojdete so židmi. Lebo o tebe hovoria, že ich veľmi zachraňuješ, 
a aj tvoja celá rodina!“). No a ja hovorím: „No a to mi robime plani skutok? Však oni sú, Manciko, 
oni sú tiež ľudze, mi nerobíme...“ ( No a to my robíme zlý skutok. Však oni sú, Mancika, oni sú tiež 
ľudia, my nerobíme....“  a to...  

Tá gardistka sa volala Mancika? Tá gardistka, čo ste spomínali, Mancika sa volala? 

Áno, hej, to bola Mária, ale tak ju volali. Mancika bola Mária.  

A pamätáte si aj priezvisko? 

Už nežije, už nežije, ja už ani neviem, ako sa písala, ale už nežije, ona dávno už nežije.  

Tak ona vám takto povedala, že...? 

Ona robila na našom úrade. Ona robila ako na matrike, na úrade, a ona mi povedala...  Ja som išla na 
matriku, to som vám ešte nedopovedala. Ja som išla na matriku a ja povyberala z nás detí všetky 
rodné listy, no a ona robila na matrike. A ja rodné listy povyberala pre mojich bratov a sestry, my sme 
boli tri dievčatá, a my sme tieto rodné listy tým židovským deťom dali, Friedmannovým, a oni sa 
aspoň preukázali, že sú kresťania. Mali rodný list už kresťanský náš. A ona mi táto povedala, čo 
robila na úrade: „A pre koho to berieš toto?“ A ja jej hovorím:, „Budeme evakuovať, je vojna, ty znáš 
dobre, že vojna je, a my budeme evakuovať.“ – „A kde budete evakukovať?“ A ja hovorím: „Budeme 
evakuovať niekde tam k Mikulášu, možno tam“. A ona hovorí: „Hej?A tam ešte bližšie idete do 
vojny, tam ešte bude skôr vojna, ako tu, v Hanušovciach...“  

V ktorom roku toto bolo? 

No tak to mohlo byť v štyridsať druhom roku. Toto mohlo byť v štyridsať druhom roku, lebo v 
štyridsať druhom roku som, v štyridsať druhom roku som odprevádzala, tiež to bola moja dobrá 
susedka, ja som odprevádzala Perlu. Ona bola Neumannová sa písala, som ju odprevádzala do 
Parchovian. Lebo ona, ona už tam mala dvoch bratoch, bol Šmil, Šmil sa volal a druhý Jankeľ. Tak už 
tam boli, a ešte u tej rodiny, rodiny Kodiľakovej, ešte aj tú rodinu mám, lebo som to mala napísané, 
Kodiľaková, oni boli bezdetné, ale boli veľmi dobrí, cirkevne veriaci ľudia, veľmi dobrí, tak oni 
tamtých dvoch bratov už mali, a ja túto Perlu preobliekla do svojho oblečenia. Dala som jej... ona 
nosila šaty, tak ako židovečka bola veľmi pekná, dala som jej oblečenie, také sukne, ako ja nosím, aj 
blúzku, i ideme. A ja jej hovorí: „Perla, nechty musíš, všetku tú farbu, lak zoškrabať, lebo každý si 
všimne tvoje ruky, keď pôjdeme do autobusu.“ A hneď si aj všimol, aj šofér hneď pozeral, že môže 
povedať, že ja som nejaká špiónka, a na mňa bude zle,... že ja ako špiónka a prevádzam židovečky.  

Vy ste jej dali svoje vlastné šaty? 

Áno, ja ju tak preobliekla, lebo ona nosila, tak sa ešte obliekala, ako vy teraz. No a ja jej dala moje 
„kabati“ (široké, dlhé sukne), dala som jej blúzku, všetko som jej dala svoje, tak ako ja som bola 
oblečená, tak išla aj ona. A ja som ju do tej rodiny Kodiľakovej, do Parchovian odviedla. Oni sa tam 
ukrývali, to boli tam nejaký čas. Aj boli tam bratia, bratia už tam boli.  

Vy ste s ňou išla tým autobusom... 
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Ja som išla s autobusom, aj s ňou, ja som ju sprevádzala, túto Perlu.  

Nebáli ste sa? 

Však to hocikto mi hovoril.  Bála som sa. Ale to mama... mama, že ma poslali, ja som bola ešte 
mladá, ja som mala možno dvanásť rokov. Ja som bola väčšia, ale dvanásťročná, som bola dievča. 
Ale som ju sprevádzala.  

A vaša mama vás poslali, aby ste vy išli s ňou, vaša mama vám to povedala? 

Áno, ale ona mňa pýtala od mamy, ona mňa pýtala od mamy. Takže mama povedala, že keď chcem, 
tak môžem ísť, tak som išla s ňou, ja som ju vyprevádzala, a chvála Bohu, že... ona mi potom 
z Bratislavy, mi písala pozdrav, tá Perla. Ja neviem, ako sa dostala do Bratislavy, jak nie, ale ja som 
potom ešte jej napísala. Chudobná, chudobná židovečka, jej mama bola veľmi chudobná.  

A táto Perla, tá bola od tých druhých vašich susedov, od tej vdovy, od tej pani Neumannovej? 

Áno, od tej vdovy, pani Neumannovej, áno. 

A Perla prišla za vašou mamou sa opýtať, že či vy môžete ísť s ňou ju tam odprevadiť? 

Áno, áno. Áno, pýtala mamu... 

Ona si vás tak vybrala, že s vami by chcela ísť? 

Hej, ona si mňa vybrala, ona mňa vybrala, lebo že som už taká väčšia a rozumnejšia. Chodila som do 
meštianky do školy, dva roky, a bola som aj smelá, ja som sa nebála. Ja si s ňou, no, reku, veď nič sa 
necítim, v ničom, tak... Ale tá, tá mi z... z úradu vytýkala: „A to pre koho tie rodné listy, to pre 
koho?...“ Ale to vidíte, za to... za to som zachránila, veľmi som pomohla, oni to tie deti, a to boli 
chlapci pekní, veľkí,... Friedmannovi boli, Igor bol z Hermanoviec, na tom pôjde... tam na tom 
sypančiku... 

Ešte sa chcem spýtať, keď tá Perla Neumannová prišla za vašou mamou... 

No. 

Sa opýtať, či môžete ísť vy s ňou, do Parchovian ste išli... 

Hej, hej.  

Čo vaša mamička jej na to povedala, alebo vám na to povedala, čo si o tom myslela? 

Mama mi povedali, že keď chcem, oni mi nezabraňujú, že môžem ísť. A mama mi povedali, že mi 
nebránia, že keď jej to pomôže, že môžem ísť. No tak som išla. Ja som bola taká smelá, že... ja sa 
v ničom necítim, že... nikomu som nič neurobila, no a že keď robím dobrý skutok, tak aj Pán Boh 
vidí, a Pán Boh mi za to nebude počítať za hriech. Že oni sú národ prvý, vyvolený, izraelský, a oni za 
to nemôžu, keď ich taký trest počkal, že tak sa dožili prenasledovania, tak oni si priznali. Suseda 
nášho... prišla sa s nami rozlúčiť, to bola Surka Friedmannová, stará, no a to tej Horačky, Horačky 
mama. Možno ste poznali toho, ona v Giraltovciach. Pootm ešte naposledy robila s Horákom. Ona, 
len meno si preložili Horák, ale ona bola Friedmannová. A ako sa vydala, tak bola po mužovi Hertz, 
on sa písal Horák – Hertz. Ale to po pár rokoch prišlo tak, že každý si môže meno, priezvisko, 
poslovenčiť. Ako... bol taký ten Horák ako... ako to mám povedať... on do Hanušoviec prišiel, sa 
priženil, tak Hertz, tak sa písal.  
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A potom si zmenil priezvisko na Horák? 

Áno, áno. Si zmenil priezvisko ako Horák, a to vtedy v tých rokoch, ako robil v Giraltovciach, ako 
robil v Giraltovciach. 

A to bolo už po vojne? 

Áno, áno.  

To bolo po vojne.  

Už po vojne bolo.  

A teraz ste spomínali, že pani Friedmannová sa prišla rozlúčiť.  

Pani Friedmannová sa s nami prišla rozlúčiť, so susedom, tak ona hovorí: „Ako sme si zaslúžili...“ no 
plakala, veľmi plakala. „My sme si zaslúžili ten trest, ale to nie je práve že my, ale to naši predkovia“, 
hovorí: „ Čo teraz prišlo na nás, to prenasledovanie, to my sme si zaslúžili ten trest, a to my musíme 
odtrpieť,.“ Tak plakala naša susedka. A tak veru, stratila syna. Áron bol taký starý ako ja, a on... už 
som nehovorila,... že si urobil sám samovraždu.  

Takže pani Friedmannová vedela, že aký zlý osud ich stihne? 

Áno, áno. Ona cítila, ona bola nábožná, nábožná židovka a tak... tak... 

A ona sa tiež skrývala tam na tom sypanci? Potom? 

Oni nie, oni zobrali... oni, prišiel autobus k židovskej škole a brali rodiny ešte židovské. A tam ešte 
moja susedka sa s nami bola rozlúčiť, tam išli ešte obidvaja starí, lebo už deti nemali doma, starí 
Friedmannovi. Starý bol Leopold Friedmann a ona bola Surka, tak ju volali. A ináč sa písala, ja 
neviem... Surka, po židovsky ju volali Surka. No tak ona sa bola tiež rozlúčiť a veľmi plakali. No ale 
zobrali ich, lebo autobus bol pristavený, tak zobrali ich. I ešte tie tri deti ešte boli také máloletné ( 
mali málo rokov). No tak Bumo bol najmladší, a bola Chaika, Reiska, aj Sylva. Tieto tri boli 
najmladšie, lebo už Sida, Zisla, bola pätnásty ročník, ako môj brat Ďuro a Irenka bola devätnásty, tie 
boli už staršie.  

Tak Friedmannovcov zobrali mamu Surku, otca Leopolda a koho ešte? 

Rodičov.  

Ktoré deti, vraveli ste, že tri deti? 

Tri deti im zobrali s nimi, s rodičmi išli. 

Ktoré to boli? 

Tam boli Reiska, ale oni mi ešte hovorím, z Izraela mám adresu, Sylva mi písala, lebo tie mladšie ma 
ešte ani nepoznali z dvora, ale Sylva ma ešte osobne poznala, ešte Sylve som na svadbe bola, ako 
židovečka mala svadbu pod tým baldachýnom, ako prisahala, ta Sylvička. Ale oni susedia, ich mama 
s otcom, tak oni zobrali ich do autobusu, no tak s nami sa už lúčili, to už bolo ťažko. Autobus bol 
pristavený pri židovskej škole, vzadu, a ich brali. Tak tie tri, čo rozpravám, Reiska, to bola Sylva, 
Reiska, Chaika, tri, tieto tri dievčatá brali so sebou.   
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Aj tú Sylvu, ale ona už bola vydatá, nie? 

Sylva ešte nebola vydatá, Sylva nie, Sylva ešte nebola vydatá, ona bola dvadsať sedmička ročník, 
nebola vydatá.  

Aha.  

Tá bola ako moja sestra Zuzka.  

A vy ste vraveli, že tam bolo sedem detí... 

Tam bolo desať. 

Pardon, desať detí a týchto troch zobrali na tom autobuse, áno? 

Áno. 

Vy ste to videli, ako ich brali? 

Nie, ja som tam nebola. Toto som nevidela, ale ich zobrali z domu, oni z domu išli na ten autobus, aj 
rodičia, to išli to... to vyhlásené bolo. Vyhlásené bolo, že tam majú zraz pri tej škole židovskej. No a 
oni tam išli už, no ako povinne, to oni tam išli... 

A kto to vyhlásil? 

Tak to mestský rozhlas. 

A ste počuli, ako to vyhlasovali? 

No ja neviem, ale oni tak povedali, že tak je to nahlásené. „Sušedo, to je tak nahlašeno a my sme trest 
Boží zaslúžili.“ Susedka nám tak rozprávala a plakala.  

A tam keď oni sa lúčili, vy ste tam boli doma? 

Áno, však ja som už bola, taká... možno desať alebo už dvanásťročná, keď sa prišli s nami rozlúčiť. 
A sused Leopold, jej manžel, oni prišli a veľmi plakali. „My už ideme,“ mi povedala, „A vy už nás 
neuvidíte,“ no ale...  

A k tomu autobusu už vy ste sa potom nešli pozrieť? 

Z autobusa... z autobusa... 

Vraveli ste, že autobus pristavili pri židovskej škole a tam museli oni odísť.  

Áno.  

Vy ste sa tam nešli už potom pozrieť? 

Nie, nie. Nie, nie. My sme sa doma rozlúčili, ja už sa tam nešla pozrieť, my sme plakali, nám veľmi 
bolo ľúto, že takí starí sme boli susedia, tak sme dobre vychádzali, a najme tie deti... Áron, Áron bol 
môj rovesník, a Zisla, tá bola najstaršia, pätnásty ročník. A tá bola devätnásty ročník, Irenka. To už 
boli veľké decká, a vyrastali sme na jednom dvore, takže... 

Vedeli ste vtedy, keď ich brali, kto ich bral? Kto tam bol, kto ich bral? 
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Ja neviem, či to bola vtedy... ja neviem, kto... kto to ich bral, to bol gardistický režim. Ja neviem, či to 
boli gardisti alebo čo, ale vtedy panoval za Slovenského štátu, to bol režim gardistický. To boli, garda.  

A hovorilo sa o tom, vedelo sa, kam ich berú? 

Nie, toto nikto nevedel, nikomu to nepovedali. Len ich zobrali a oni sa s nami veľmi ťažko lúčili. 
Zobrali ich, aj tie tri deti, čo boli maloleté s nimi išli. Toto išlo, to bolo... 

Takže gardistický režim tu vtedy vládol, ako sa to prejavovalo, ten gardistický režim? 

No tak ja už toto... 

Ako si vy spomínate, ako sa vám to vybavuje? 

To už teraz ja neviem.  

Spomínali ste, že za Československa boli také veselšie časy.... 

Veselšie... 

Čo sa stalo, keď vznikol Slovenský štát? 

No potom Slovenský štát... Slovenský štát bol aj... slovenská vláda, ja neviem, to bolo možno ešte, jak 
bol prezident Tiso. Za prezidenta Tisa. Ja myslím, že to bolo tak už... Nebol prezident... jak 
Československý, tak sme poznali Masaryka, alebo Beneša, a tých... Keď ja som chodila do školy, tak 
sme pospevovali, „Tatíčku starý náš, šedivú hlavu máš, ej dokiaľ, dokiaľ ty si medzi nami, ej dotiaľ 
ešte dobre s nami. Tatíčku starý náš, nech sa nám uchováš, dobrá bude naša správa, dokiaľ žije tvoja 
hlava. Tatíčku starý náš, šedivú hlavu máš.“  

To bolo o Masarykovi? 

Áno, a ešte tatíček Masaryk žil. O Masarykovi, tak ja som chodila do školy ešte za Masaryka, my sme 
mali aj bustu na stole, v škole.  

A chodili ste do školy ešte potom aj za Slovenského štátu. 

No ešte asi, ešte hej, počkajte, keď som osem rokov chodila do školy... Ešte pospevovali, ešte 
pospevovali: „Do školy sme chodili, hlúposti nás učili, profesori čo po Čechách britvy brúsili, rež 
a rúbaj do krve, do židovskej kotrbe, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude,“ a toto vidíte, toto 
mi v hlave ostalo, a tak to spievali.  

Kto to spieval? 

Tá mládež po meste, to boli od mňa starší, no tak to boli gardisti, bol už gardistický štát.  

Kde ste to počuli spievať, túto pesničku? 

A toto... ja už bola možná desať, dvanásť ročná, tak... na ulici spievali. Tak spievali túto pesničku a to 
mi toto v hlave pamätám. Tak spievali... Slovenčina... 

Ako viete, že to boli gardisti? 
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Tak spievali: „Slovenčina musí byť, slovenčina musí žiť, na Slovensku nesmie zostať ani jeden žid,“ 
no tak to vtedy boli gardisti proti tomu, proti židom, tak gardisti, gardisti ich prenasledovali, oni sa 
báli gardistov.  

A podľa čoho ste rozoznali, ktorí boli gardisti a ktorí nie?  

Gardisti mali tu, po lakeť, až po plece čierny rukáv, a na tom bol taký hákový kríž, žltý, veľký kríž, 
tak to už bolo poznať, že to je gardista. Také mali odznaky. No ináč by sme ich nepoznali, ale to... 

Chodili takto oni oblečení? S tými gardistickými znakmi, chodili po ulici? 

No áno, keď mali služby, tak chodili aj po ulici. Chodili aj po ulici, tak oblečení boli.  

A k ľudom sa ako správali? 

No tak takým bežným občanom... neviem, nerobili nič, to, toto neviem. Nerobili bežným občanom 
nič, ale ja som bola vtedy mladá, to takto bolo, ale... 

A keď spievali tie také protižidovské pesničky, ako sa správali k židom? 

No židov... židov už vtedy ani nebolo, lebo ich pozbierali.  

Takže tie pesničky, ktoré vy si pamätáte, to už bolo potom, ako židia... 

I predtým už ich spievali, tie pesničky spievali, si pospevovali, ale tak aj ich potom prenasledovali. 
Oni sa, chúďatá, som nepovedala, na tom pôjde, kde mali sýpku, tam bolo možno aj desať tých 
chlapcov. A ja som im po tom rebríku vyniesla aspoň ráno, že by mali aspoň teplého mlieka, sme päť 
kráv dojili, tak jeden kýblik mlieka, vyniesla som hore, a večer takisto, že by mali teplé mlieko... 
A tam ich bolo veľa a oni si zboku, z vyšnej strany, vyrúbali takú dieru, čo chodili špiniť. No a tam 
boli skrytí a keď treba, tak museli ísť tam. No a ja im hovorím: „Ale chlapci, rebrík si vytiahnete hore, 
lebo neviete, kto môže k vám prísť hore na povalu. „No tak dobre, teta, dobre, že ste nám povedali.“ 
Tak ja hovorím, nemôžeme povedať, ale potom tak robili, rebrík vytiahli hore. Ale oni cez škáru 
videli, ako som išla z maštale, že som už im niesla. Tak mama... piekli každý druhý deň chleba, sme 
im odniesli, po dva chleby na pôjd.  Hore rebríkom som už ja im to nosila.  

Ako dlho ste im to takto nosili, ako dlho sa tam skrývali? 

No ani nebolo celé dva týždne, lebo potom, ja vám poviem, oni sa dostali... povedali, že najradšej by 
boli, keby sa dostali tak vonka z dediny, že by vyšli vonka, a že by tak sa mohli dostať do lesa. Tak 
oni sa dostali, ale vlakom, išli na hanušovskú veľkú stanicu. No oni išli, boli mladí chlapci, nikto im 
nič nerobil, lebo veľa ľudí, ich ani nepoznali, lebo mladých chlapcov čo poznajú, kto a čo alebo čí sú. 
Cestovali. Tak prišli na veľkú hanušovskú stanicu, a z veľkej stanice hanušovskej odbočili doprava, 
a hore jarkom, to bol Hlivovský jarok, my tam volali do Hlivovca... Hlivovským potokom hore, hore 
išli, a prišli hore až k pod hory, pod naše Slanské hory. A tam už sa... tam už chvála Bohu boli 
partizáni a oni sa tam k tým partizánom pridali. 

Išli tam za nimi. 

Áno.  

Vy ste vtedy vedeli, že oni idú ku partizánom? 
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Nie, to som nevedela, že idú ku partizánom, ale my sme sa potom dozvedeli. My sme sa potom 
dozvedeli, že boli tam pri partizánoch, lebo jeden... Oni poznali tu ľudí v Petrovciach, aj 
v Hanušovciach, a ja ešte s mojím nebohým manželom, mesiac krásne svietil, tak ešte sme boli 
slobodní, sme sedeli pred našim domom, lavička bola, a sme sa tam rozprávali, a naraz príde 
Schonbergerov Ičo, toho volali osobne do Bľachnara. Židovský chlapec to bol. Prišiel a ten Ičo sa 
s nami privítal a hovorí: „No Aničko,“ hovorí, „Však ty mam poznáš, ani... viem, že... nebojím sa, že 
ty ma vyzradíš, vyvoláš, ale sme prišli, že by sme potrebovali chlieb. Aspoň dva chleby, keď môžete.“ 
A my sme mali napečený chlieb, tak mama im dali tie chleby, do ruksaka že by zobral. A ešte im dali, 
povedali? „Ičo a chcete i slaniny? Keď zjete, tak vám slaniny dám k tomu chlebu.“ To boli chlapci 
židovskí, ale dali im i slaniny, aby, zjedli i tej slaniny... Oni povedali, že je im je už jedno, pre nich už 
trefne nie je, že oni len keď budú mať čo jesť. Tak dali im. 

Ičo Schonberger? 

Hej, Schonberger. Schonberger, to bol... 

A on prišiel sám, alebo ešte s niekým? 

Nie, on prišiel sám z hôr, on už bol v horách. 

On prišiel od tých partizánov? 

Áno, on už bol v horách, pri chlapcoch takých. Oni išli hore potokom a to bolo ich viacej, a išli tam... 
A ja som bola už aj v horách pozrieť tie bunkre. Oni viete mali také bunkre zamaskované, že tam by 
ste nepovedali, že tam je bunker, možno, že i do dnes sú... tam stoja, to boli úplne ako zelená tráva, 
ako lúka, všetko... Tam dvere, ste nepoznali, kde je vchod, ale my sme boli sa tam pozrieť, tam nám 
jeden otvoril dvere, to tam mal na starosti, toto bolo... Pamiatkový úrad to chránil. Tam boli aj tri 
hroby, pochovaní, čo tam padli, tam ich zabilo, postrieľali, vtedy, keď boli partizáni. Takže ten Ičo 
Bľachnarov sme mu nabalili a tak išiel hore, do lesa. No ale... 

A prišiel ešte potom niekedy, vrátil sa znova si vypýtať jedlo? 

Nie, ešte prišiel... jedlo... ešte druhý raz sme im dali. Prišiel druhý, to bol Dávid, Dávid oni ho volali, 
Dávid, on bol z Bystrého pochádzal. To boli tu pomiešaní, to boli tu na tom pôjde z Bystrého, boli 
židia z Hermanoviec, boli dvaja... Zo Žipova bolo dievča, Lebovičová Marta, moja spolužiačka zo 
školy, dobre ich to poznám, aj, Anna Goldová. A Gold z Hermanoviec, to boli brat so sestrou.  

A boli tam aj tí Friedmannovci na tom pujdziku? 

Áno. 

Od Friedmannov, kto sa tam skrýval od Friedmannov? 

Vám hovorím, tí židia, čo teraz ich menujem, tam boli, i ten Ičo Bľachnarov, aj tí Goldáci... 

Ale od tých Friedmannov, od tých vašich susedov? 

To od tých susedov tam nikto nie, práve. 

Friedmannovci tam neboli? 

Nie, Friedmannovci tam na tom pôjde neboli. Na ich pôjde boli, ale druhí židia.  
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A kde boli Friedmannovci vtedy? 

Friedmannovci, zobrali ich, prišiel autobus ku židovskej škole. Som nehovorila? A zobrali ich... 

Hej.  

Celé rodiny, to bolo vyhlásené na úrade, že tam sa dostaviť ku škole, celé rodiny ešte židovské, ktoré 
ešte tu boli. Tak tam šiel Friedmann a jeho manželka, aj tri tie maloleté. 

Tie tri dcérky ste spomínali... 

Áno, tri dcérky išli... 

Takže títo... 

Chaika, Reiska... 

Ostatní sa tam u nich skrývali až potom, ako Friedmannovci museli odísť? 

Áno, áno, až potom.  

Aha, a vraveli ste, že u Friedmannovcov bolo desať detí... 

Áno.  

Desať súrodencov.  

No. 

A traja teda museli odísť, zobrali ich s tými rodičmi... 

Áno.  

A kde bolo tých zvyšných sedem detí? 

Oni, ja neviem, ako sa dostali tak... už z Jeruzalema nám Josil poslal pozdrav, aj Beľo. Ja neviem, ako 
oni sa dostali do tej Palestíny, už z Palestíny oni nám... vtedy, to bolo, hneď po vojne. 

A vy ste nevedeli vtedy, že čo sa s nimi dialo, lebo... sedem, oni boli už takí starší, išli sa tiež 
niekam skrývať, alebo kde boli? 

Oni boli dospelé, oni boli už dospelé. Áron bol tak starý, ako ja, ale ten spáchal samovraždu, sám sebe 
v Osvienčime, pri tej miešačke, on mal tam zabíjať tých židov, ale on sám sa zabil. A nechcel urobiť 
to, že on by ostal a že by zabíjal ďalších. On robil... oni najprv si museli jamu vykopať, tí chlapci, no 
ale oni nevedeli, že pre seba tam jamu kopú, museli to vybrať, a tam mali miešačku. Tí, čo sa ešte 
zachránili, čo ostali, tak hovorili. Mali miešačku a oni tam potom zalievali tam, keď zabili, tak najskôr 
ten Friedmannov chlapec, Áron, v tých rokoch, čo ja, sám spáchal samovraždu. Elektrika, tak urobil, 
že elektrika ho zabila a spadol to tej jamy. A prvý išiel... 

A vy ste sa od koho o tomto dozvedeli? Kto vám to povedal? Tam ešte sa vrátili niektoré z nich? 
Z tých Friedmannovcov? 

Nie, z Friedmannovcov nie, ale z tých židov, čo tam boli... 
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Čo tam boli s ním.  

Boli, z Bystrého jeden, jeden bol z Hermanoviec, ale tak to... oni sa skrývali spolu na Friedmannovom 
pôjde, ale tak... z nich ešte niekto ostal nažive. Viem, že ostal i Gold nažive, aj Weiss z Bystrého ostal 
nažive. Ostali, oni sa nejako zachránili.  

A oni sa skrývali u tých Friedmannovcov na tom pôjde... 

Áno, áno. 

A dom Friedmannovcov bol prázdny vtedy? 

Áno, do domu nie, nikto do domu nie, bol prázdny. 

A tí starší súrodenci, čo s nimi bolo, oni ich nezobrali vtedy s tým autobusom? 

Nie, nie, oni sa ukrývali, oni chudiatka sa ukrývali, a za pomoci občanov sa zachránili, i v Petrovciach 
boli. V Petrovciach ich veľa ľudí poznalo, lebo chodili, ich otec bol taký vykupovač, čo vykupoval 
kožky, keď zabíjali kravy alebo čosi, tak on to vykupoval a to posielal niekde do Ružomberka do tých 
závodov kožiarskych. Otec bol Friedmann, ich, to bol taký, Leopold,  obchodník no, takže mal 
možnosti, takže oni to... tak žili. A i tak... 

A vy ste vedeli vtedy, kde sa oni ukrývajú, že sú v tých Petrovciach? Vedeli ste o tom? 

Áno, vedeli sme o tom, lebo viete, že oni... tak som vedela, oni v nočnú hodinu, ja ešte som bola 
mladá, slobodná, ja som sa ešte schádzala s mojim nebohým manželom prvým. My sme sa schádzali 
tak, my sme sedeli na lavičke pred domom u nás, no a oni prišli, ten Schonberger, Ičo, prišiel v noci 
z hôr, no a som už vedela, že... My už mali pripravené, aj chleby, aj ku chlebu im dať čosi. Ale on 
povedal“ „Ja znám, Aničko, ty náš nevyzradzíš, ale še bojíme, še bojíme,“ tak.. že by prišiel, že nám 
dáte, že. No tak mama prichystali, oni už vedeli, že prídu, lebo viackrát boli. Tak sme im dali chleby, 
aj k chlebu, aj tvaroh sme im dali, aj slaniny sme im dali, čo prišlo... 

Ale Ičo, vy ste vraveli, že tento Ičo bol u partizánov.  

No to oni boli, mali u partizánov, lebo on povedal, že oni majú tam hore bunker.  

A boli tam aj tí Friedmannovci u tých partizánov s ním? 

Nie, z Friedmannovcov nikto nebol, len ten Schonberger bol, aj bol jeden žid asi, ale z Hermanoviec. 
Neviem, ako sa ten žid volal.  

Tak tých dvoch ste poznali židovských chlapcov, ktorí boli u partizánov. 

Áno, áno, oni poznali dobre, rodinu Friedmannovú celú poznali, lebo oni chodili, lebo Friedmann 
vykupoval kožky, keď zabili či už... zabili kravu, či už zabili teľa, také vykupoval, no takže on to 
spracoval, čo spracoval doma, vysolil, dal do pivnice a potom mal také do zeme vybrané zoli, zoli sa 
to volalo. Tam bola voda, on to vysolil, to bola na to zvláštna soľ. Tak to môj otec nebohý pomáhali 
Friedmannovi robiť. No a potom dával do tých, zoli to sa volalo, do tých zolov, na spracovanie, a to 
potom posielal, prišiel potom nákladné auto, ako mal už toho veľa, do auta, tak posielal do 
Ružomberka do kožiarskych závodov. Tak Friedmann s tým ešte obchodoval. Tak poznala som, lebo 
my sme... hovorím, ja som sedela vonku na lavičke s mojim nebohým už manželom, ale vtedy sme, 
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bol ešte aj on slobodný, aj ja slobodná, tak sme sedeli vonku dlho. Mesiačik svietil, tak ten Ičo prišiel, 
tak sme už vedeli, že na čo prišiel, tak... 

Áno. 

Tak sme mu, mama mala pripravené... 

A vy ste spomínali, že ste sa prišli pozrieť aj tam na tie bunkre. 

Aj.  

To bolo vtedy, keď ten Ičo prišiel? Vtedy ste sa išli pozrieť, aj vy ste boli tam pri tých 
partizánoch? 

No ale ja som už bola, ako bolo po vojne, v bunkri sme boli po vojne sa pozrieť. 

Vtedy... vtedy nie? 

Pred vojnou nie, ale keď bolo po vojne, tak sme boli pozrieť, sme boli aj... organizácia naša, sme boli 
autobusom. Sme sa boli pozrieť na to, lebo tam boli aj... od nás traja tam zahynuli. Tam je... tam je 
ako Tri Duby, tak tam padli partizáni, oni odišli k partizánom, mladí chlapci, a potom sa už nevrátili, 
ako bolo prestrelka a boli boje, tak tam zahynuli. Tak tam hrobky sú a my sme chodili... ja som bola 
ešte mladá, boli sme dve, vdovy... tak sme chodili tie hroby opravovať hore, tam do hôr. 

A spomínate si pani Hanzová, keď tých Friedmannovcov zobrali, keď museli ísť do toho 
autobusu, kedy to bolo? 

No tak to bolo v štyridsiatom druhom roku. 

A v akom ročnom období? V ktorom mesiaci? 

Už mesiac vám nepoviem, ale... ale neviem, či to bolo na žatvu, alebo... ale toto nepamätám, 
nepamätám presne koľko, ale to ešte bolo teplo.  

A s tou Perlou, keď vy ste išli? 

S tou Perlou... 

To bolo kedy, to bolo predtým, alebo potom, ako Friedmannovci museli odísť? 

No predtým, predtým, lebo ona už sa musela ukrývať. S tou Perlou, ako som ju sprevádzala do 
Parchovian, do rodiny, do Kodiľakových, tak tam už mala dvoch bratov, už tam tí bratia sa tam 
ukrývali. Oni tu len chudobne žili, ich mama bola Neumannka, ale ona bola chudobná židovečka. 
Veľmi chudobná, v takej dreveničke bývala, len židia ju podporovali na sobotu, aby mala v sobotu na 
sabašinu, že by mala ten obed. Tak to židia ju podporovali, ale inak by ona nemohla tak existovať, no, 
to by bola zahynula. No a Perla, tak ja som ju prezliekla do svojich šiat. Ona nosila tak čo vy teraz, no 
a nechty, jej hovorím: „Ale Perlo, nechty, toto zoškrabať, čo máš nafarbené, lebo mňa budú 
podozrievať, hneď si šofér všimne, keď pôjdeme do autobusu, že možno som nejaká... možno nejaká 
špiónka a niekoho vyprevádzam.“ Ale Perla ma poslúchala, ale moja moje šaty, sa preobliekla, nie 
šaty ako vy oblečené teraz, ale ja som jej dala kabati (sukne), všetko... sukne, mala som široké kabati, 
no tak, aj blúzku som jej dala, aj zásteru som jej dala. Tak som ju vyprevádzala do tých Parchovian. 

A potom už nebola Perla nápadná, potom už na nej nebolo vidno, že je nejaká iná? 
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Nie, pravda, no pravda, nebola ak už ako slečna. Bola veľmi pekná, židovečka, ale nebola ako tá ako 
slečna, alebo ako židovka. Lebo od mňa sa líšila, lebo ja som mala široké kabati (sukne), ale teraz tak 
nenosím tie široké. Ale vtedy som mala, po starodávnu, široké sukne, a zásteru som mala pekne 
vyšívanú. No ale sprevádzala som ju do tej rodiny Kodiľákovej, tam už mala dvoch bratov, ale to bola 
dobrá rodina. Kresťanské duše, oni boli bezdetní ľudia, ale pohostinní, mňa tak tam uvítali. 

A oni boli tiež evanjelici ako vy? 

Ja už neviem, aké náboženstvo mali, mne sa zdá, že možno boli evanjelici, ale náboženstvo už vám 
nepoviem presne. Som sa nepýtala, ale boli dobrí kresťania, lebo ju tam... no... aj bratov tam mala, 
Šmila i Jankeľa, už u nich, už tam sa skrývali, a ešte zobrali aj tú Perlu. Aj tú Perlu... 

A vraveli ste, že to bolo predtým, ako Friedmannovci museli odísť, ako ich zobrali. Koľko asi 
predtým ste s tou Perlou išli tam do tých Parchovian? 

No možno, ani ja neviem, či tri mesiace, dva mesiace, to nebolo dlho. Lebo musela... musela... ona sa 
bála, lebo to, ja neviem to... Vtedy povedali, že sú to gardisti, sa báli gardistov. 

Prišli a povedali, že oni sa boja gardistov? 

No to sa báli, len predtým utekali, lebo sa báli. To ja neviem, čo to bolo, lebo ja bola tiež ešte mladá, 
neviem, či to bolo gardistické heslo, či... Skrátka, židia báli sa a sa chránili, a my sme im pomáhali. 
A jedna mi hovorí, ona robila na matrike? „Aničko, vy sa hovorí, že chránite a podporujete židov, tak 
dávaj pozor, sa o vás hovorí, že tak chránite a pôjdete i vy s nimi.“ Že aj nás vyvezú s nimi, celé 
rodiny. A ja hovorím: „Manciko, ale to... to sú ľudia, ako tebe by bolo, keď by si na dvore žila a mala 
si dobrých susedov, tak ja teraz, neviem si predstaviť, keď môžeme, tak buďme ľudia a pomôžme, 
pretože oni sú tiež národ, oni sú tiež ľudia.“ A jak oni plakali, jak oni vrúcne sa modlili, čo by i ten 
kameň by sa im mal vystúpiť na ceste, jak oni sa modlili. A tých mladých, čo mali, u nás sa volali 
buchere, a mladých mali, tu školu, mali tu jeden dom v Hanušovciach, čo mali tam títo mladí chlapci 
školu, oni tam čítali ten korán, bibliu... 

To ste nám, to ste nám už spomínali.  

No a na našej záhrade sa modlili. No... 

To ste nám už spomínali. 

No a tak ešte... 

Chcela som sa vás opýtať, že čo sa stalo s mamou Perly? 

Perly mamu, toto vám nepoviem, čo sa stalo... asi ona tak zomrela, na porážku... odrazu. Ona bola 
silná, veľká žena, a tá mama žila sama, v takej dreveničke, dome. V dome bola, keď už chlapcov 
nemala, tých dvoch už mala v tých Parchovanoch... A potom Perla, ja som ju ešte odviedla... 

Takže tá jej mama zomrela? 

Zomrela tak odrazu, ona dostala porážku. My sme tam neďaleko bývali, my sme bývali... jeden dom, 
tak ako teraz ešte tam stojí, náš dom, kvetinárstvo, a Friedmannov dom, a tak bývala tá Neumannka. 
Židovočka, ale my sme ju ľutovali, pretože to bola jedna chudobná vdova. A ťažko živila tie tri deti, 
siroty. Oni sa trápili, tí chlapci, len židia sa zložili, ale u židov tak že sa podporovali. Židia sa zložili 
tým chlapcom, čo kúpili im takú mašinku, v Hanušovciach nikto nemal mašinku, čo drevo reže, a oni 
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tí chlapci Neumannčinkine s touto mašinkou chodili drevo rezať, tak už ľudia si dali porezať drevo, už 
neroli s píločkou...  

Musíme si teraz urobiť kratučkú prestávku... 
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