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Paní Hanzová, vy keď ste s tou Perlou išli do tých Parchovian... 

No. 

Vy ste vraveli, že ste mali dvanásť rokov. 

No možná som mala dvanásť, možno trinásť, to už teraz presne... 

Ale vy ste vraveli, že to bolo v tisícdeväťstoštyridsaťdva? 

No možno štyridsaťdva, štyridsaťtri, v tých rokoch.  

Ale vtedy už ste bola staršia, v tom období. 

No mala som... 

Keď tisícdeväťstodvadsaťjeden ste sa narodili... 

Dvadsať tri rokov som mala, nie? 

Tak ste mala kolem tých dvadsaťjeden rokov, v tom štyridsiatom jednom. 

No tak dospelá som už bola, no tak, bola som už dospelá. 

A aj tak vás Perla prišla vypýtať od mamy? 

Áno, Perla prišla. 

Aj keď už ste vedy bola dospelá, hej? 

Áno, som bola dospelá. 

Chcem sa vás spýtať – Friedmannovci, keď museli odísť, čo sa potom stalo s ich domom? 

Ich dom, tak tam... tam sa nasťahovali do Friedmannového domu, po vojne mali zničené domy, 
v Hanušovciach mali dva rodiny zničené domy, jak vo vojne im to zničili, a tote rodiny, domy, to im 
ako mesto dali Friedmannův dom, že by tam sa nasťahovali. Tak tam bývali naši ľudia z Hanušoviec, 
a tam v tým dome židovským bývali dva, možná aj lebo tri rodiny, hanušovské. 

A čo sa s ním stalo tesne po tom, ako oni odišli? 

Dom tam stojí.  

Ten dom ostal prázdny, keď oni odišli, bo tam...? 

Áno... 

Niekto sa nasťahoval, čo sa stalo? 
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Tam ostal dom prázdny, dom ostal prázdny, ale to už teraz, v tých časoch, tam sa nasťahovali cigáni, 
Romové... 

A to už až teraz sa dialo, ale mne zaujíma v tom období, o ktorom sa rozprávame, keď oni 
museli odísť, opustili dom, a tam už potom nikto nebýval? 

Nie, tam už potom bol prázdny, nikto nebýval. 

A Friedmannovci mali aj obchod? 

Áno, starý Leopold Friedmann, tak on vykupoval kože, keď zabili kravu, hanušov... 

A tam to on aj predával v tom dome? 

On ak mal už na jedno auto tých kožiach, tak to kupoval, on to vyrábal, to nasolil... 

Ale on tak iba chodil s tým autom, v tom dome bola nejaká obchodní miestnosť? 

Nie, tam býval ten Friedmann Leopold, a on tie skurky tak vyrobil, ak ich mal do predajne do 
Ružomberku odviesť.  

Aha, takže on to tam potom ku nim predával? 

Áno, nákladní motor prišiel a tam toto z pivnice vynosili, mal to tam v pivnici všetko zasolené, na tým 
betóne, a tak pomáhali. To znám, že otec nebohý... 

Rozumiem. 

Pomáhal, lebo to boli... sušiť... oni seba volali, môjho otca volali Ďurko a môj otec volal Leibku, 
Leibku, tak Leopold sa písal.  

Tak oni sa tak priatelili, áno? 

No tak sme boli... boli ako brat a sestra, a Friedmannka, jeho žena, s mojou mamou, to boli... mali 
jednak decka, susede... „My sa nehneváme, že keď naše deti prídu tam do vás, že vy im dáte jesť, 
pretože to sú ešte deti, oni ešte nemôžu znať, čo je košerné a čo je trefné, to sa im ešte nepočíta za 
hriech, tak len im dajte.“  

Tak to bolo dobré. 

Bolo dobré, ale ešte aj staré, ta Sida, čo pošla už do Palestíny, bola dospelá, bola za tým Horákom, za 
tým zubným technikom, on robil v Giraltovciach. Sida, Rivka a Irenka, ony boli dospelé, ale na 
zabíjačku povedali, „Ale pán suseď, že by ste nezapomněli aj na nás,  mi už hriech nemáme, len keď 
máme čo zjesť.“ 

Tak oni si ešte vypýtali takto. 

Áno, sebe pýtali. 

A chcem sa vás opýtať, čo sa stalo sa zariadením toho domu, s vecami, ktoré tam oni mali v tom 
dome? 

Na tak také veci oni... Ja neznám, v ktorom to roku oni, Sida, ako išla do Palestíny, tak nechala sebe 
zrobiť takú ako jednu veľkú kuchyňu, to jej stolár zrobil... 
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Vtedy ako oni museli odísť, Friedmannovci, vraveli ste, že ten dom ostal prázdny... 

Áno, áno. 

Tam už nikto nebýval... 

Nikto nebýval. 

A bolo vnútri nejaké zariadené, nejaký nábytok tam zostal u nich? 

No tak nábytok bol, zo znáte, že porozberali cigáni, im tam cigáni sa dostali, Rómove... 

Ale to bolo po tom, ako oni odišli? 

Hej, bo dokiaľ bývali, tak nie.  

Tam sa mohli dostať cigáni do vnútra, do toho vášho dvora? 

Cigáni tam sa dostali, rozbili zámok, tam aj u Friedmanna, aj v tej strýkove chyži cigáni zámok 
rozbili... 

Ale vtedy, keď ešte vy ste boli mladá, za Slovenského štátu... 

No.  

Keď Friedmannovci museli odísť... 

Áno. 

Prišiel autobus, ich odviezli. 

No.  

Vraveli ste, že niektoré veci, čo mali také cennejší, že tie svietniky sa u vás to ukryli... 

Áno, toto... 

A ti veci, ktoré vám oni neodovzdali na skrývanie, čo tam bolo v tom dome potom? Tam ostal 
nejaký nábytok? 

Tam ostal nábytok, tak oni to... Slovenský štát nábytky predával, čo bol Slovenský štát, tak predávali, 
a za levné ceny, ktoré boli ľudia chudobné, to pokúpili.  

A kto to predával? 

Ja neznám, bola nejaké firma z Remenín či z Maďarska, kdejaký Kadár, volali Kadára. To on to 
predával a za levné ceny predával.  

On ten Kadár prišiel ku vám do dvora do toho Friedmannoých domu a zobral odtiaľ ten 
nábytok? 

On to nezobral, tam prišli... on vyhlásil, že tam sa predáva, že kto chce, má záujem, aby prišiel. Tak 
dostal levnejšie, ale pokúpili od neho... My nie.  

A kto kupoval? 
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Tade z Hanušoviec, cigáni najviacej, také ľudia mali už svoje nábytky, tak mal svoje, tak nešiel kovať 
taký užívaný nábytok, ale Rómove to dostali levně, tak pokúpili.  

Vy nie? 

Áno... 

Vy ste vraveli, že vy nie, vy ste nekupovali? 

Nie, to nám netreba bolo, my boli susedí, tak že by sme si od suseda zobrali... Joj, však oni... 

Vy ste tam boli pri tom, keď oni... sa to predávalo, ten nábytok? Boli ste tam? 

Ale tam išli, ako sa vyhlásilo, že sa predáva, predáva nábytok, že môžu, kto ma záujem, že môžu sa 
prísť a že im predajú. Ja som i videla, nám netreba bolo, bo my mali svoje. A so svojím starosti. Ale 
dostali levně, i skrine, i kredenčiky... Sida dobré veci, také ako bolo, elektrické, skrátka dobré veci, 
oni dala takú veľkú buňu, ak jedna kuchyňa, ale pokúpila i nové... chladničku a... 

Ale to bolo až, až po vojne toto.  

No, ona brala do Palestíny.  

Keď cestovala do Palestíny.  

No to bolo po vojne, to ona toto brala sebe, ona mala už doma pokúpené veci, a to všetko brala do 
Palestíny.  

Zostaňme ešte chvíľočku v období Slovenského štátu, lebo chcem sa vás opýtať, by ma 
zaujímalo, vy ste spomínali tu Manciku, čo robila na matrike. Čo vás varovala, že nemáte 
pomáhať.  

Hej, hej, hútorila, že, „Na vás sa hútorí, že...“ 

Ona... 

„Podporujete tých židov, tak pôjdete s nima, aj celá rodina.“ 

A ona bola v Hlinkovej garde? 

Ja neznám, či bola gardistka, či nebola gardistka, bo ja bola mladá, som sa o to nezaujímala, ale robila 
takto na úrade, na matrike. 

Chodila s nejakým označením? 

Nie, nie, nemala, ja neznám, že by mala označenie, ale ona sa mne pýtala, že na čo beriem tote... 

Hej, to ste nám už spomínali... 

No, no. Takže... 

To ste nám už spomínali... 

No, takže na nás podozrievajú, že, „Pôjdete so židmi aj vy, bo vy podporujete židov,“ no ona tak 
povedala mne, že... 
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A vraveli ste, že tu boli ti gardisti v Hanušovciach, že podľa toho ste ich poznali, že mali tie, tie... 

Mali opasky. 

Označenie... 

Označenie. 

Pásky... 

Áno, mali.  

Kto boli gardisti v Hanušovciach, spomínate si? 

Joj, to už ani nežijú, to už boli staršie prvé ako ja, ja bola dievča, vtedy v tých rokov, keď ja mala tých 
jedenásť roky alebo možno i dvanásť, tak ja sebe tých ľudí nepamätám, to už roky po vojne, tak 
neznám. Asi ani jeden nežije.  

Poznali ste vtedy niektorých z nich, podľa mena? 

Ani nie, nie, ja už podľa mena to nepamätám.  

To neboli nejakí takí z vašich známych, čo ste sa s nimi stretávali? 

Nie, nie, keby známych, tak to by mi to prišlo... 

Niekto od vás zo školy, starší spolužiaci? 

Nie, nie, nie, zo školy, to by mi pamätala. To by poznala, bo ja ešte pamätám. My chodili do školy, do 
meštianky, ja chodila ešte dva roky do meštianky školu, to bola základná škola, no a to by som si 
pamätala, ale to už aj z mojich rovesníkov málokto žije, to bardz radnú už rady... Však mame, ja 
zbieram tam časopis našej organizácie z Vranova, odbojároch, tak to tam mi píšu, že však to tam 
mam, že rednú rady, už je nás malo.  

Hm. No veru tak, je to tak. 

Že nás už je malo.  

Hej. 

D vojny už je to šesťdesiat sedem rokov, to je doba, tak viete, že za tých rokov koľko ľudí už odišlo.  

Chcem sa vás spýtať, tu boli ešte nejaké ďalší židovské rodiny v Hanušovciach. Vy ste 
spomínali, vaši susedia boli ti Friedmannovci, paní Neumannová, ale boli tu ešte iné židovské 
rodiny.  

To tiež susedia, tam boli Mullerovci, to boli židovské rodiny, a to... mali tam u Mullera, dva krásne 
dievky Mullerka mala. A ona ako už čuli, že až tak gardisti na tých židov útočili, tak ona svoje dievky 
zavrela do skriňoch, i jednu i druhú, že oni až skrine otvárali, keď prišli, že až do skriňoch pozerali, 
lenže na to šťastie... mala také šťastie, že tote dva dievčaťa dala tam do susedoch tam na ulici, čo 
bývali Molitorisovci, tak tie dievky boli tam u tých Molitorisovcov skryté.  

U susedov boli ukryté? 
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Áno, boli ukryté u tých susedov druhých, ale keď by boli... a pervše ich mala v skrini, ale ako ona sa 
dočula, že oni až tak pátrajú aj v skrine, tak ona sama tie dievčaťa vybrala a dali ich do... To boli 
susedia, susedia boli, a boli veľké roky susedia, tak dala ich tam do tej rodiny.  

A ty dievčatá sa zachránili? 

Áno, zachránili, to boli pekné dva dievky, Mullerovo. 

Aj sa vrátili po vojne naspať? Sem? 

Oni sa zachránili, no aj po vojne sa vrátili, bo to oni boli... ja ani neznám, či ony boli vzaté do 
Novákoch, tam zobrali, ale... ale na západnom Slovensku u kdejaké rodiny ony boli tam, ich bolo 
viacej. Tam bolo desať, desať detí, to boli... bo v rodine, asi na kdejakej fare evanjelickej, a tam sa 
zachránili tote deti.  

Tam sa ukrývali deti. 

Tam sa ukrývali. 

A vy ste odkiaľ vedeli, že ta Mullerka skrývala tie svoje dcéry? Najprv v skrini a pák u tých 
susedov? 

Tak... 

Vy ste sa to odkiaľ dozvedeli? 

Tak oni, oni tote susedia ešte žili, tak susedia to povedali, jak oni už pominuli sa Mullerovci, tak oni 
povedali susedia, že ešte majú šťastie, že tote dievčaťa sa u nich zachránili, obi dva. 

A kedy ste sa o tom dozvedeli? 

No tak v Hanušovciach to je... no zná sa, že to je... ako, ak by telefón alebo, to jedno druhému to 
dopovie, to... 

Bolo to v tom čase, keď sa oni skrývali, ste sa o tom dozvedeli? 

No áno, áno, skrývali sa.  

A v tom čase už ste vedeli, že sa oni skrývajú, tie dievčatá? 

Áno, znala, že ich skrývajú. 

To si tak ľudia medzi sebou povedali? 

Áno, to bola také dve šumné dievky, tak sa bála Mullerka, že ich vezmú do transportu, ak brali, keď 
by ich boli našli, tak ich gardisti neochabia doma, by ich boli zobrali. 

Na koho si ešte spomínate, na ktoré židovské rodiny hanušovské? 

 Hanušovciach bol každý druhý dom židovský, tak bolo... bolo ich, ale ja už neviem... spomínam, že 
mali také dievčatá, čo sme sa bo kedy spolu schádzali, na kameni čo sme si hrali, tak to každý druhý 
dom, Hanušovce to je mesto, tak každý druhý dom to bol židovský. A všade bolo tých detí, no ale ja 
najradšej už tých mám, spomínam, mojich susedov, a Perla bola tam v susedstve. 
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Hej. 

To ešte bola také súseda.  

A ešte nejaká ďalší mena spomeniete si? Vraveli ste, že teraz tato Mullero... Mu... Mullerka že 
bola... 

Mullerová... 

Aké boli ešte ďalší tie rodiny? 

Joj, to boli Goldovo, Goldova rodina, boli Leibichovo, Leibich, to bol, vykupoval kamenie také 
z lomu a dával tĺcť cigánom, že nebolo dakedy, že bol taký stroj, čo mele kamenie, ale to Cigáni tĺkli, 
ako my im hozpevovali cigánoch, „A roztĺkal, a roztĺkal, kamenie,“ tuto pieseň, že oni Cigánky im 
tam nosili obedy a oni tie kamene tĺkli, tak totu cestu, kde bolo veľké blato, bo čo, v Hanušovciach, 
tak to už tým kamením vysypávali, to nebolo inakšie... 

Takže on zamestnával tých cigánov pri tých kamenárskych pracích? 

Áno, ten Leibich zamestnával, pri tých kameňoch, ten bol židovský.  

Hm.  

Žid bol, mali malý obchod, no a jedna jeho sestra bola zdravotne postihnutá, taká chromá, tak ona 
v tým obchode predávala, ale boli dobrí. Ale boli dobrí židia. To nemôžem povedať ani na jedných, že 
by tu boli kdejakí takí planí ľudia alebo kdejaké udavači, to boli poľutovaní hodné. Boli chudobné 
ale... 

Koho si ešte pamätáte, ďalšie rodiny, ktoré ste nám ešte nespomenuli, koho si pamätáte? 

Toto... zo židovských? 

Hej. 

Židovský bolo... židovské boli rodiny, pamätám, bude... 

Spomeňte si, ako sa volali. Povedzte nám. 

Boli Ladomírovo, rodina, aj boli rodina Rosenwalserovo, Rosenwalser, tam boli židovky, rodina, aj 
boli dievky u Preissa, u Schachnera, tak. To tých my poznala, bo chodili do školy, chlapci, dievčatá, 
tak s týma mi sme to... znala ich tých rodičov, to boli všetko z Hanušoviec rodiny. 

Ste vraveli, že keď vznikol Slovenský štát, tak už potom židia boli prenasledovaní. A chcem sa 
spýtať, museli oni nosiť nejaké označenia? 

No ja neznám, židi neboli označené.  

Friedmannovci nechodili so zadnými označeniami? 

Nie, nie, nie, ja by som najlepšie znala, Friedmannovci nie, ani Friedmannovci, ani ten Neumannčin 
syn, najmenší druhý syn, Jankel, Šmil, anie nie to tie nie, lebo Chaimovičovci boli, vôbec nie, 
Goldáci... To boli všetko židi, a oni, oni sa zachránili veľo, ako tam, povedám, to tom povale. 

Kto sa vrátil, kto sa zachránil, kto sa vrátil po vojne? Ktorí z nich? 
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To po vojne... Po vojne sa vrátili, tak Friedmannovci sa vrátili, asi najviac, jeden mi povedal takto zo 
židovských chlapcov, „Aničko, ani z jednej rodiny sa tade nezachránilo chlapcov, aj vôbec i dievčatá 
zo židovskej rodiny...“ on bol tiež ten žid, Chaimovič, „Ako sa zachránili Friedmannovci, a to je 
zásluha vaša, bo bez vás, že vy im nepomôžete, že vy ich nezachránite...“ a to bol inačí židovský 
chlapec, tak povedal mi ten Jankel. „Zásluha je to vaša, pretože vy ste ich ukrývali, chránili, 
podporovali, aj zo stravou,“  a nikto o tým neznal, to bolo skryté, a teraz, keď sme im veci zachránili, 
tak vzali, ak ta najstaršia Sida bola šťastná, joj, jak ona nás, joj, div nepodusila, bozkala, že, že po tej 
vojne aspoň soška máme. Ešte... 

Tak ste sa s ňou stretli, keď sa ona vrátila po vojne, vy ste sa s ňou stretli, boli ste s ňou.  

Áno, bola som s ňou.  

A Perla sa  vrátila? Perla sa zachránila? 

Perla sa zachránila, Perla potom žila v Bratislave, ešte mi z Bratislavy poslala pozdrav. Ja neznám, 
ako ona sa dostala do Bratislavy... 

A bola aj tu v Hanušovciach po vojne? 

Nie, v Hanušovciach nebola, bo ja ju volala do Hanušoviec, len mi poslala pekný pozdrav 
z Bratislavy, ale ona mi napísala, že, „Aničko, ja neznám ani, jak sa vám mám poďakovať, že vy ste 
nám boli na veľkej pomoci,“ mama bola chudobná židovka, ale otec, povedala, „Tvoj otec boli tak 
dobrý, že oni doviezli ešte dreva, z lesa, a nám priviezli, že by sme na zimu mali ešte čo podložiť do 
peca,“ skrátka boli chudobné, jich mama chudobne ťažko chovala. Tri deti ostali a ona muža utratila 
mladá, dostal odrazu kdejakú porážku, takže bola poľutovaniahodná židovka. Tak to mali trošičku 
citu, tak to židi ju podporovali, keď by nie židovské rodiny, tak by na sobotu nemala ona čo tím 
deťom dať.  

To ste nám už spomínali toto. 

No, no. No ja hútorím, že bola taká chudobná. 

Keď sa Friedmannovci a Chaimovičovci a ostatní po vojne vrátili, ako ich tu ľudia prijali? 

Joj, to ľudia boli radi, že ich prijali radi, boli radi. Radostne ich uvítali, pretože inač poznali ich od 
gruntu staré, jak ani ja nepoznala, jak moji rodičia ich dobre znali a také v Hanušovciach ti starší 
ľudia je dobre poznali. Tak ich privítali, že vďaka Bohu ste sa zachránili, že bola vojna. Že ešte po tej 
vojne sa vrátili do Hanušoviec, prišli... Bože... 

A vy ste nám spomínali ešte počas Slovenského štátu, keď vy ste bola mladá, že ste videli aj 
nejaký vlak, ktorý tu šiel pres Hanušovce. 

No šiel vlak.  

Pamätáte si? 

No áno, šiel vlak, a tuto vlak šiel od Humenného, to v Humenným tote židovské deti aj také dospelé, 
to brali, to bol transport, to šiel ten vlak, a ja s mamou plačeme, že neznáte, kde idete, deti moje... Že 
kto z nás vie, kde vás odvezú a idete v tým vlaku, vozeň bol otvorený, tak bolo vidno, tak oni v tým 
vlaku vera išli, ale to bol pervší transport z Humenného, to vtedy povedali, že to... naši chlapi robili 
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vo... na stanici železničnej, no to boli odborári, čo robili na železnici, taak povedali, že to boli 
z Humenného židia, no a tam sa ešte rozlúčili, kývali, ešte im tam dali vody, mali flašky... 

Kde im dávali vody? 

Na stanici hanušovskej, veľká. 

Oni tam... tam ten vlak zastal na stanici? 

Áno, tam furt všetky vlaky stoja, aj dakedy tam stávali, aj teraz, no a vlak i od Humenného šiel s tými 
židovskými rodinami.  

Zastavil sa na stanici, a ti chlapi, čo pracovali tam na železnici, im dávali vodu? 

Áno, odbore.  

Toto vy ste sa dozvedeli od koho? 

No tak to naši chlapi tam robili v tom odbore, všetko robili, u železnice zamestnanci boli.  

Tu z Hanušoviec? 

Áno, hanušovské chlapi tam robili. 

A vy ste tam boli na tej stanici tiež sa pozrieť? 

Tak kde, že by... už bol vtedy taký ten čas vojnový, ja tu stanicu dobre poznám, lebo tam sme chodili 
do... do roboty, štátny majetok, tam my sme sebe tam chodili na vodu, keď trebalo nám vody, aj so 
džbánkom, aj štátny majetok nám doniesli v tých ich veľkých, čo mali také veľké, čo mlieko sme 
dávali, tak nám doniesli.  

Vy ste odkiaľ ten vlak videli? 

Ten vlak... 

Skadiaľ ste ho videli? 

Vlak i od nás vidno, keď sme tu v Hanušovciach, keď sedíme vonku a... aj od nás vidíme, ako ten 
vlak ide. 

Vy ste boli vonku na ulici vtedy? 

Áno, vonku sme boli. 

A kadiaľ ten vlak šiel?  

Ak náš kostol, zase evanjelický kostol hore, tam je ta koľaj.  No a tam ide vlak a aj teraz tam chodí, 
tam vtedy bolo spojenie Prešov – Vranov, tak vlak šiel.  

To bolo tam hore na tom železničnom moste, tam ste to videli, alebo niekde inde?  

Nie, nie, z nášho dvora, z nášho dvora, aj keď sme sadli na lavičku pred dom, tak vidím ten vlak, ak 
ide, aj teraz, keď tam sadnem, aj teraz, keď sadnem... tam aj od Friedmanna, keď by sedel tam, to 
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vidíme dobre na stanicu, ak idú vlaky. Toto... chudiatka, to vtedy šiel prvší transport v štyridsiatom 
druhom roku.  

A ste vraveli, že boli otvorené dvere na vozňu... 

Áno, áno, na vozňoch boli dvere. 

Aké to boli vozne? 

To boli také ak nákladné vozne, nákladný vlak, boli veľké vozne a tam plno bolo... tých... neznám, či 
to bolo všetko len mládež či aj dospelí ľudia, to už... Ale boli plné, plné vozne bolo. A to povedali 
naši chlapi, čo tam robili, že to prvý transport, čo šiel z Humenného. CZ Humenného išli, tato 
židovské rodiny.  

A vy ste vtedy, keď ste videli ten vlak, keď šiel, vy ste vedeli, že tam sú židia vnútri? V tom 
vlaku? 

Vtedy neznala, ale ako už povedali tote chlapi, čo robili tam na stanici, naše Hanušovské, odbore, 
odboru... tak oni povedali, že to išli všetko židovské. 

Tak to ste sa potom dozvedeli, hej, že aký to bol vlak? 

Hej, hej, taký bol vlak, z Humenného išli židia.  

A čo ste videli vnútri v tom vlaku, v tých vozňoch? 

V tých vozňoch bolo vidno ľudí, tam sedeli jak... bolo vidno, z nášho domu celkom dobre vidno, keď 
jede vlak, no a tak dvere mali celkom otvorené, v tom vozňu, tak sedeli jedno kolem druhého, 
všetko... Plné boli vozne, bolo plno vozne tých ľudí. 

Mohli ste je počuť, že by sa ti ľudia rozprávali alebo...? 

Nie, to už nie, to rozprávať nie, bo zo stanice hanušovskej je to kúsok, nám dobre bolo pozerať 
z dvora, a jak vidíme, vlak ide, ale keď by tak až rozprávať, to nie, toto nepočujeme. Ani keď by aj 
rozprávali alebo spievali, ako spievali, kdečo spievali, rozprávať nie.  

Počuli ste, že niečo spievali? 

To také my počuli, bo ako by boli čosi spievali. 

Hm. 

Ak by boli sebe spievali. Ja ešte povedám, „Bože, neznáte, deti moje,“ zase... 

Boli tam s nimi aj nejaké stráže, na tom vlaku? 

No tak niekto ich len sprevádzal, asi sami nešli, keď ich tam... keď to bol už transport.  

A spomínate si, že by ste boli videli, že tam bol niekto s nimi? 

No pravda, tam bol niekto s nima, niekto im musel poriadiť a sprevádzať.  

A vy ste ich videli, kto ich sprevádzal? 
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Toto nie, toto nie, ale tak samých, ja neznám, že by tam poslali, ale ja neznám, kde to oni išli.  

Aký dlhý bol ten vlak, koľko mal vozňov? 

No s týma, čo ich bolo plno, tak len dva vozne boli plné.  

A ešte tam boli ďalšie vozne? 

Áno, a ešte vozne, možná prázdne, alebo nejaký nábytok viezli lebo išli za týma dvoma, čo boli také 
plné, tak ešte šli asi tri, asi štyri vozne. To bol dlhý vlak.  

A vy keď ste ten vlak videli, kde ten vlak presne on stál, on stál na stanici hanušovskej, tam stál, 
alebo šiel po koľajach? 

Stál na Hanušovské stanici, tam všetky vlaky tam napred stojí a zo stanice odchádza, tak on stál tam.  

Takže od toho vášho domu bolo vidieť na stanicu? 

Na hanušov... na malú stanicu áno, ale toto, čo už šli, keď čo boli ako transport, to bolo už z velké 
stanici, tak veľká stanica a malá stanica, to je rozdiel. My vidíme dobre na malou zastávku, to je malá 
stanica, nad náš kostol.  

Aha, takže vy ste videli, ako prechádzal ten vlak okolo malej stanice? 

Áno, áno, toto sme videli a bolo tam plno tých ľudí, vo v tých vozňoch. No a ešte to... to vtedy 
povedali tote naši chlapi, čo robili, že to ten vlak bol z Humenného, no to bolo... 

Videli ste vtedy ešte nejaké iné vlaky, takéto? 

Nie, nie. 

S transportom? 

Nie, to vtedy videli pervší raz, a vtedy videla... vtedy videla pervší raz. Ale odvtedy mi nevidela, tak 
to bolo tak... 

A tu v Hanušovciach bol taký pracovný tábor. 

Bol, boli pracovné... 

Vy ste vedeli niečo o tom tábore vtedy? 

Bol pracovný tábor, a mali baraky pracovné tam nižšej, ak z Hanušoviec ku Prešovu ide cesta, no a tu 
na pravej ruke, tam na tých záhradkoch, tam my sme mali pozemky, tam už mali postavené také 
drevené baraky. A tam v tým pracovným tabore, ja neznám, zkady mali ľudí, zkady nie, to sa koľaj 
robila, na tej koľaji. Tak mali ľudí... či to za trest bo ak ich siahli, keď to bolo dělníci veľa ľudia, lebo 
z nás tam chodili také hladné táboristi. Že hladné boli, to ja neznám, či pravda, ale tak hútorili, že až 
myši po poli chytali a toto išli isť už. A ten hlad ich tak doonačil. Tak my sme im dali aspoň najesť.   

Oni prišli k vám domov, boli hladný, pýtali si jesť? 

Áno, pýtali si jesť, a hoci by neboli pýtali, ale mama im dala, bo znali, že sú vyhladované v tábore. To 
ta koľaj, keď sa robila, tak... 
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Oni mohli odísť z toho tábora, ti táboristi, čo tam boli, mohli odísť takto, čo prišli tam do vás? 

To však to neďaleko.  

Pustili ich z toho tábora? 

To neďaleko, tak išli po chyžiach, tak sa najedli. A ľudia im dali aspoň sa najesť. Hladné boli, 
táboristi boli... 

A mali tam nejaké stráže?  

Áno, mali aj stráže, áno, mali parťákoch nad sebou. Volali, že to parťáci, to sa robila tota koľaj, ako 
smer Prešov – Vranov.  

A ti parťáci ich pustili von z toho tábora? 

Áno, mohli isť, pustili ich vonka, šli vonka, lebo znali, že také občania im dajú najesť, bo sú hladní. 
Pustili ich vonka, oni nerobili nikomu nič, nebolo pocit, že by sa pomstili, tak občanovi alebo kradli 
bo čo, to boli poľutovaniahodní ľudia.  

A ti parťáci akí boli, ako sa k nim správali? 

No tak už ja neznám, parťáci... 

Videli ste niekedy, videli ste, čo sa dialo v tom tábore? Ako to tam vyzeralo, čo robili ľudia? 

Ja neznám, hútorilo sa... hútorilo sa o nich, ale ja to nevidela, tak nie, nepotvrdím, že to bola pravda, 
ale hútorilo sa o nich, že bijú tých, čo tam robili na koľaji, tých táboristoch. Ale to bolo kdejaké 
parťáci, nad nimi, no ale ja to nevidela, tak neznám, či tak bolo, ale tak bolo, tak hútorili, že to... že 
oni dostali aj bitky pri tej svojej robote, aj hladovali. Hladovali, tej vody, keď im kdejakej tam dali... 
zjesť... tak chodili, tak po chyžoch chodili, že ich ľutovali, tak im dali aspoň najesť, bo každý znal, že 
hladujú.  

Paní Hanzová, urobíme si teraz kratučkú prestávku, dobre? 

No, necht sa páči.  

Či ešte má pán Beyrak na vás nejakú otázku, opýtame sa jeho, dobre? 

No.  

Takže na chvíľočku prerušíme. 

Dobre.  

... 

Paní Hanzová, vy ste nám počas tohto rozhovoru, vy ste spomenuli takú gardistickú pesničku, 
že si pamätáte... 

No. 

 Z toho obdobia. Ja vás chcem poprosiť, či by ste nám ju nemohli zaspievať ešte raz. 
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No tak to spievali, „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 to furt, „Rež 
a rúbaj do krve, do židovskej kotrbe, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude,“ tak spievali. A ja 
som bola už može...  

A bola tam ešte ďalšia sloha, mala pokračovanie ta pesnička? 

Nie, ja už ďalšiu neviem, len toto som si zapamätala, a toto som... a ešte v hlave to mám.  

Áno, to si ešte stále pamätáte.  

To sem sebe zapamätala, to možno bola ešte ďalej sloha, ale to už nepamätám, ja som bola... nebrala 
som takto k srdcu, že to... mne sa to nepáčilo, taká pieseň.  

Myslím, že ste spomínali, že to ešte ďalej išlo, „Slovenčina musí žiť“?  

Hej, takto si oni, tak ešte spievali, „Slovenčina musí byť, slovenčina musí žiť, na Slovenksu nesmie 
zostať ani jeden žid,“ tak spie... tak pospevovali, a to ja bola možná desať, dvanásťročná, keď ja 
mala... no.  

Takže toto v ktorom roku ste počuli spievať? 

No tak toto mohlo byť v štyridsiatom druhom. 

Tak to už ste boli staršia, ako dvanásťročná. 

To môže mi bola staršia, to ja len tak... trafím...  

To ste už mali dvadsaťjeden... v štyridsiatom druhom... 

No tak znám, že mi bola mladá, ale koľko presne, tak nepoviem.  

Boli ste mladá, hej.  

Mladá som bola, že ešte som bola aj taká odvážna, že ešte mi aj mama, mi povolili, ale by som 
nemohla bola isť, že ešte mi pomohla, keď ma poprosili, že ešte by tým dievčaťom... a to sme tam 
spolu vyrastali, židovským, pomohla, že... 

To s tou Perlou, áno, to ste nám porozprávali.  

No, ja som... 

Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor... 

Riskovala som s ňou. No ale teraz koľko sme my tých chlapcov tam na tej povale zachránili.  

Čo... keď ste s tou Perlou išli, čo ste riskovali? Vravíte, že ste riskovali. Čo ste riskovali? 

No tak že by ma, že by na mne nevyzradil, bo znáte, ako to bolo, keď boli gardisti a proti židom išli, 
tak útočili, že by povedali, že ja ešte podporujem lebo čo. Raz mi jedna povedala, „Aničko, budete 
evakuovať...“ 

Áno.  
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„Celá rodina, bo vy podporujete židoch,“ no to ja hútorím, za to, že dobre robím, a ja jej povedám, 
„A keď mi, keď mi na jednom dvore žijeme...“ 

Tak hej. Hej. No. To ste nám už porozprávali toto.  

No to tak, tak.  

Ďakujem vám paní Hanzová veľmi pekne za rozhovor, ďakujem vám za to... 

Nie je za čo.  

Že ste sa s nami podelili s tými vašimi spomienkami. 

Nie je začo, nie je... 

My sme veľmi radi a veľmi si to oceňujem. Ďakujem.  

No tak nič... Prosím. Ja míle rada pomôžem každému, kto to tu pomoc potrebuje, ale moji rodiča 
takisto boli, my sme boli tak vychovaný. A ak to... ak to by sme boli... taká rodina, na jednom dvore, 
na jednom dvore žiť, od detstva. Tak my sme nepozerali, že sú to židia, však to bol kedy len národ 
prvý izraelský, ak oni sa modlili... Súseda plakala, prišla Surka do nás a, „Susedia, ak my sa vrúcne 
modlili, ku Pánu Bohu, ale ta... ale to nie my, ale to našo... pre... pre... pre... pokolenie... zhrešili,“ 
židovské že pokolenie, „A my teraz za to musíme trpieť,“ a lúčila sa, ťažko jej bolo, s nami. Tak aj 
tote deti, to... keď sebe teraz pomyslím, tak človek musí plakať, ale ešte oni sa mi... aspoň... aspoň... 
zachovali, ešte aj možno žije v Izraeli, ja som jej odpísala, ale odpoveď mi nedostala, ta tretia už 
dievočka, Sylva.  

Sylva Friedmannová? 

Sylva Friedmannová, tam ona má adresu Lamachin a Palestina, napísané na spodku „Izrael...“ 

Tak ešte po toľkých rokoch vy si s ňou dopisujete. 

Áno, áno. 

Ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo ste nám porozprávali.  

Ona bola tretí dievočka. 

Ďakujeme.  

No, nie je začo. 
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