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Dobrý deň prajeme. 

Dobrý... 

A ďakujeme, že ste sa s nami dnes stretli. 

Dobrý deň. 

Môžete sa nám na začiatok predstaviť? Ako sa voláte? 

Ja Hriciková. 

A krstným menom? 

Čabalová. 

Prvým menom ako sa voláte? Pani Hriciková? 

Prvé meno bolo Čabalová. Po otcovi. 

Ale... 

A po manželovi Hriciková. 

Vydatá ste Hriciková. 

Hej. 

A krstným menom sa voláte ako? 

Mária. 

Mária. Kedy ste sa narodili? 

Dvadsať tretieho októbra dvadsať druhého roku.  

Tisícdeväťstodvadsaťdva. 

Dvadsaťdva.  

A kde ste sa narodili? 

V Rokytove.  

Rokytov je...? Kde sa nachádza? 

Rokytov, Humenné. 
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Pri Humennom... 

Okres Humenné. 

Hm. Pani Hriciková, my sme sa spolu stretli už pred pár týždňami... 

Hej.  

A vy ste nám vtedy porozprávali vaše spomienky na obdobie Druhej svetovej vojny... 

Hej. 

My sme za vami dnes prišli znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na videokameru. 

No. 

Chcem sa vás opýtať na začiatok, vy ste sa narodili v Rokytove, tam ste vyrastali... 

Áno. 

Žili v Rokytove židia? 

Žili, tak len štyri alebo päť rodín. Tak dajak. 

Na...? 

Len tak málo.  

Na koho si spomínate, na židovské rodiny? Aké tam boli? 

To boli... jeden bol, no ten mal obchod. Ale ako sa volal, už zabudla som. Už ani nepamätám, že ako 
sa volal. Jeden... Abrahám Roth. Takí starší boli. Potom Alexovič, jeden Alexovič bol, no tak ten sa 
mal dobre, ten mal obchod taký... plátno, všetko... Alexovič. Ta neviem... zabúdam. To už zabúdam 
toto už.  

Hej. 

Keď by som aj chcela, tak zabúdam. No... ta ja len tých viem... zabúdam. Abrahám Roth. Roth... 

Rodina Roth, tých tam bolo tak najviac, či tých si tak najviac pamätáte? 

Tam nebolo veľa židov, nie.  

Hm. 

To len... to už Abrahámovi, to boli chorí, jeden chorý zomrel, toto tak.  

Minule ste nám spomínali aj nejakého pána Ignáca Rotha... 

Ignác, hej, to som zabudla, nie Alexovič, ale Ignác.   

Ignác... A to bol Ignác Roth? Tiež? 

Nie. 

Ignác sa volal? 

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



Ignác sa volal. 

Hm. A spomínali ste nám tiež pán Lefkovič? 

Lefkovič? 

Tak na toho si... 

Tiež... 

Spomínate?  

To boli dve rodiny, tak ako z toho, hej.  

A tieto židovské rodiny, ktoré žili v Rokytove, čo robili, aké mali zamestnanie? 

Tak nič nerobili, oni... jeden mal taký obchod miešaný, Abrahám a ten Alexovič, tak on mal pekný 
dom zbudovaný, aj toto... predával plátno také, to všelijaké predával. 

Hm.  

Tam ten sa mal dobre. Mali záhrady, i polia mali, potom už pošli do toho... do Osvienčima, ale ako sa 
vrátili, tak ešte popredali dačo. I my sme kúpili od nich záhradu.  

Fundoš je čo? 

Funduš to je taká lúka.  

Lúka... 

Lúka pri dome. Hej. 

Vaša rodina sa priatelila s niektorými z týchto židovských...? 

Hej.  

Rodín...? 

To všetko sme spoločne, ako keď by... hej... ako Rokytovčania.  

Tak ľudia spolu spolunažívali dobre vtedy? 

Hej. Hej. Nebolo žiadne tuto rozpory, nič. Nie, ja nepamätám, že by dačo bolo. 

Nemali ľudia nejaké spory kvôli náboženstvu, alebo takým veciam? 

Nie, nie, to oni sa... my sme mali tam obchod ž potom, ten žid starý bol, už ten starý potom aj zomrel, 
tak nám predal ten obchod, že by sme tam my predávali v tom obchode. Som prišla predávať a on sa 
modlil v druhej izbe. Tak som mu povedala že: „Tak vy sa len stále modlíte.“ A on len zavesil na seba 
toto... také ako kladku, či čo to tam na hlavu, a tak sa modlil. Nie, nikto  mu... 

Tento pán sa ako volal? 

Roth. Abrahám Roth.  

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



S tým ste sa tak najviac stýkali? 

Hej, hej, so všetkými, lebo oni všetci chodili k môjmu otcovi. Môj otec bol dlho na vojne, tak boli 
zvedaví, že ako to všetko. To on keď odchádzal ešte prišiel večer zaklopal do okna. A povedal, že... 
že: „Ivan, ale nás už berú. Už zajtra ideme preč.“ Len tak potichu, tak odišiel... a ráno už sme pozerali, 
vyšli sme na ulicu – už ich brali do voza a do... ťahali do toho, do Koškoviec na rýchlik.  

Kam ich ťahali? 

Na rýchlik, do Koškoviec. Lebo to... Koškovce bolo také... kde sme chodili, či pešo, či ako, do 
Koškoviec. Sedem kilometrov od nás. 

Dedina sedem kilometrov od Rokytova? 

Košice... Koškovce, hej.  

Koškovce. 

Hej. 

Hm.  

Nie Košice, ale Koškovce. 

Takže tento, to bol ten pán Roth, ktorý prišiel za tým vaším...? 

Roth... 

Oteckom? 

Roth, hej, ale to bol druhý, tak ako jeho brat prišiel v noci. Hej. Ešte mal aj kravu, tak hovorí, že: 
„Ivane,“ lebo otec sa volal Ivan, hovorí: „Ale túto kravu nezoberieme, nech bude, čo bude.“ Tak krava 
ostala, tak dal otec dajaké koruny. No tak krava ostala.  

Hm. Takto sa prišiel s tým vašim oteckom... 

Rozl... 

Rozlúčiť?  

Rozlúčiť, hej.  

Tak vedeli už dopredu, že... 

Že už idú, idú preč.  

Hm. A vy ste toto počuli...? 

Hej. 

Ako sa on prišiel s ním rozlúčiť? 

Hej. Hej, hej, hej. Bola by som nevedela, keby som nepočula.  

Hm. Tak ste boli pri tom... 

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



Hej. 

Keď on mu to hovoril. A vedeli ste vtedy, že kam ich budú brať, alebo čo sa s nimi bude diať? 

No to oni povedali, ale čo... mohli povedať, ako som prišla, ale ja som hneď ešte s jednou, a už sme 
išli do Humenného. Prišli sme do Humenného a už v radoch stáli. Štyria či traja, tak do radu. A tak 
korzo... išli, mali už žlté hviezdy na...na blúzach, a tak. Každý si niesol tam dačo v šatke, alebo 
v čomsi, lebo to tašiek nebolo ako teraz. A tak odchádzali do toho... na rýchlik, čo ich dávali do 
Osvienčima.  

Hm. 

Ale oni aj stavali tak po staniciach a predávali, kto im doniesol tam maslo, chlieb, alebo čo k rýchliku, 
a oni mu dávali, čo oni mali.  

Ľudia im tam doniesli nejaké...? 

Hej. A oni dávali ľuďom dačo, šaty alebo čo.  

Tam na tej stanici, keď ste to videli? 

Na tej stanici, áno. 

Hm. A strážil ich tam niekto na tej stanici? Bola tam nejaká stráž s nimi? 

To ja neviem, toto ja neviem, lebo ja som ani tam nebola nikdy.  

Nespomínate si? 

Ja som tam nebola. 

Že by tam boli nejakí vojaci alebo žandári? 

Tak zrejme, že boli... boli... boli dačo, lebo ináč by tam voľno nestáli.  

Nespomínate si ľudí v uniformách, že by ste tam videli? 

Nie, nie, lebo ja som tam nebola, tak som nevidela.  

Neboli ste tam priamo na tej stanici? 

Nie, nie, nie. Ja nie.  

A odkiaľ teda viete, že tam boli na tej stanici? 

Tak lebo chodili ženy, chodili... niesli im tam či tvaroh, či maslo, či no... chlieb... no a oni im dali 
dačo zo seba. Čo mali, či dajaký sveter alebo čo, aby... dajaké plátno keď mali, ta tak. 

A ženy odkiaľ tam takto chodili? 

Hneď aj od nás.  Od nás ženy chodili. Naše.  

Od vás z Rokytova? 

Z Rokytova, no ale to len, keď tam stál ten rýchlik, udavský. 
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Udavský rýchlik? 

To už tam museli prísť a to už tam čakali ich. 

Aha. Takže vy ste sa rozprávali o tom s niekým z Rokytova, kto tam bol, nejaká žena, vaša 
nejaká susedka?  

Hej. Hej, chodili, chodili... Chodili.  

A vy ste sa nešli na tú stanicu pozrieť? 

Ja som nešla, nešla, nemala som čas, lebo robota bola. To v lete bolo. 

Tak ste nevideli ten vlak, tam na tej stanici? 

Nie. Ja nie. 

Hm. Ale v Humennom ste vraveli, že ste videli...? 

V Humennom... 

Zhromaždených... 

V Humennom hej, v Humennom... 

Židov... 

V Humennom hej. 

A tam čo ste videli? 

Tak ako išli do toho, či niekde do toho... niekde išli do takej skupiny skupine, taká skupina išla. To ich 
veľa, veľa išlo. Ale malé deti nešli.  

Malé deti tam neboli? 

Nie. Nevidno bolo. 

Kto tam bol iba? 

Len také... no dospelí ľudia. 

Aj ženy, aj muži tam boli spolu? 

Hej. Hej, hej.  

A tam ste nevideli, že by ich niekto strážil? 

Nie, ja som sa nepozerala, nám to nebolo v hlave. To určite, lebo tak pekne v radoch išli ako toto. Tak 
len niekto tam velil, lebo inak by nebolo.  

A koľko ich tam asi bolo? 

Joj, tak ja neviem toto, v Humennom bolo veľa židov... boli, no ale v Humennom veľa, lebo aj teraz 
tam je... teraz nie sú tam židia.  

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



Hm. 

V Humennom bol Markovič, čo mal taký obchod, sklad, my sme mali obchod a stále sme tam chodili 
nakupovať do toho.  

Ste chodili k pánovi Markovičovi do skladu? Nakupovať? 

Do skladu, hej.  

Hm. A toho pána Markoviča ste tam vtedy videli, keď ste...? 

Nie. 

Keď ste videli to zhromaždenie? 

Nie, nie, som nevidela. 

Nie? Nejakú známu tvár ste tam videli? 

Nie, nie, nie, nie. 

Tých vašich susedov? 

Ja som nemohla pozerať, lebo som plakala. Toto sa nedalo pozerať.  

Prečo ste plakali? 

Tak, že... že...  to oni idú a kedy my pôjdeme tiež. Možno, ktovie, že čo bude, no. Nikto nevedel čo. 
Vojna...  

Ste sa báli, že zoberú aj vás potom? 

To nie, že báli sme sa, len že predsa... nemohli sme pozerať, že ako to... že všetko pod dozorom, to len 
pod dozorom boli.  

Hm. 

Ináč neboli, len pod dozorom.  

A niekoho z tých vašich susedov židovských z Rokytova...? 

Nevidela. 

Ste tam už potom nevideli? 

Nie.  

V Humennom? 

Nie, nie. Nie. 

A keď ich brali z Rokytova, to ste videli, ako odchádzali? 

To tam som stála neďaleko, pri voze, keď ich brali do voza.  

A kde sa to odohrávalo, čo presne...? 
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U nás v dedine, u nás v dedine. 

Sa tam dialo? 

Priamo v dedine, tam kde sme mali dom. Toto... 

Kto tam po nich prišiel? 

Tak jeden muž prišiel, ale potom, že vraj tak povedali, že išiel pod motorku sa hodil a tam ho zabilo. 
Povedali, že možno že také ho trápilo, že to... židov zobral a potom šiel pod motorku i zabila ho 
motorka.  

Hm. A to bol odkiaľ tento človek? 

Tu od nás. 

Od vás priamo z valalu? 

Z Rokytova, hej. 

Aha, z Rokytova.  

Hej. 

Spomenuli by ste si, ako sa volal? 

Ako sa volal? Ta čo... či to Čabala, či ako. Tiež... už neviem. Asi... Čabala. 

Čabala... 

Ale už nežije. 

Hm. A on ich ako z toho Rokytova odviezol? 

No tak do Koškoviec. K rýchliku.  

K rýchliku... 

Potom v Koškovciach išli rýchlikom do Humenného.  

Hm. A ako pre nich... ako ich tam odviezol, prišiel na nejakom aute? 

S koňom... 

Na koni...? 

S koňom, hej. S koňmi.  

S koňmi s vozom? 

Hej, hej, hej, hej. 

Hm. Aj ste videli, ako oni nasadajú na ten voz? 

Hej, hej, hej, hej... no. 
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A vtedy tam neboli nejakí žandári, alebo nejakí vojaci? 

Nie, žiadni, nikto... nie.  

Sami od seba nasadli na...? 

Hej, hej.  

Na ten voz? Aj ste si niečo povedali, nejako ste sa rozlúčili vtedy? 

Hej, to len zamávali, už boli pri voze. Neboli sme blízko. No to len zakývali a išli.  

Mali so sebou nejaké veci svoje, si mohli zobrať niečo? 

Po taškách... v taškách... kto tašku mal so sebou. To toľko bolo. Všetko... 

A toto kedy sa odohralo, bolo to ráno? 

Ráno.  

Hm. 

Ráno. 

Spomeniete si aj, v akom ročnom období? 

Tak to v štyridsať štvrtom roku. Nejako tak. Či to že by skôr bolo? Ani neviem. Neviem, že ako to 
bolo.  

Spomeniete si, aké bolo počasie? 

V štyridsať štvrtom... to bolo tak teplo, ako teraz.  

Hm. 

Ale neviem, že aký čas bol. Viem, že tak bolo teplo, ako ich brali. No ale... 

Takže bolo to tak skôr z jari, že už bolo krajšie počasie, už bolo teplo? 

Hej, hej, hej, hej.  

Vy ste sa v ktorom roku vydávali? 

Ja? 

Hej.  

No... či príde mi na rozum teraz... nepríde mi na rozum. 

Koľko ste mali rokov vtedy? 

Koľko som mala rokov? Dvadsať.  

Hm. A už ste boli vydatá, keď z Rokytova židia odchádzali? Keď ich brali? 

Hej. 
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Boli ste už vydatá vtedy? 

Nie. Ešte som bola slobodná.  

Hm. 

Až potom už.  

A vtedy, keď vaši židia z Rokytova odchádzali, odišli všetci? Všetky rodiny, ktoré tam boli? 

Hej, hej. Hej, hej... odišli. Všetky. 

Všetci, aj s deťmi? Tam boli deti vtedy? 

Boli, ale že všetko odišlo.  

A keď odchádzali, odchádzali s nimi aj deti, mal tam niekto menšie deti? 

Hej, hej, hej, hej. Mali, mali.  

Hm. 

Odišli do Humenného a už z Humenného, v Humennom už ich delili.  

Aha.  

V Humennom už deti zvlášť, aj starších zvlášť.   

Hm. A to sa zmestili všetci... všetky tie rodiny na ten jeden voz k tomu pánovi? 

Hej, to nebolo veľa tých židov, nie veľa. Po dedine... Nebolo ich veľa.  

Tak koľko asi vtedy tak odišlo približne, že sa na ten jeden voz zmestili všetci? 

Tak tu z nášho... z našej strany, to len tak bolo, čo na dvoch laviciach sedeli, na voze. Neviem, či to 
asi... asi šesť. No a tam z druhého... z druhej strany, tam sedeli na druhý voz. A tiež tam už nebolo len 
asi piati.    

Z druhej strany, to bolo odkiaľ? 

To tiež ale Rokytov – Humenné. Rokytov pri Humennom.  

To je iný Rokytov, ako ten váš? 

Teraz už je Rokytov pri Humennom. A bol Zbudský Rokytov za vodou a tu pred vodou bol Rokytov. 
A tam už za mostom Rokytov Zbudský.  

Takže tak... to bol iný valal, to bola druhá časť? 

Hej.  

Aha. A vtedy aj z toho druhého Rokytova zobrali...? 

Hej, hej.  Hej, hej, hej, hej, hej... 

Židov... A to ste vy videli tiež?  
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Nie, to ja som nevidela, na druhej strane som nebola, len že odišli. Odišli... 

To ste sa ako dozvedeli? 

No však to bolo jasné, že pôjdu všetci. Všetko sa povedalo, že židia budú odchádzať. 

Spomenuli ste, že v tom Humennom... keď ste tých židov tam videli... 

Hej. 

Na korze. 

Hej. 

Že mali žlté hviezdy. 

Hej, hej, žlté. 

Tí židia u vás, v Rokytove, tiež nosili žlté hviezdy?  

Tak doma nenosili. Len, keď už prišli do Humenného, tak to už tam v Humennom im podávali. 

Hm. Takže v Rokytove, keď ste išli do obchodu nejakého židovského, nemal ten pán majiteľ tú 
hviezdu na sebe? 

Nie, nie. Nie... Už v Humennom im poodávali.  

Hm. A prečo ste išli sa vy vtedy pozrieť do toho Humenného?  

Tak ešte jedna bola slobodná, tak ak aj ja, tak sme išli. Lebo sme boli zvedavé, že ako to... že ako to 
tam je. No tak sme videli, prišli sme... to všetko... nedalo sa pozerať, lebo to človeku už... Predsa, že 
to sú ľudia všetko, ale... 

Ste tam boli s kamarátkou svojou vtedy? 

Hej. Hej.  

Spomínate si, ako sa volala tá kamarátka? 

Už zomrela.... Štefková Zuzana.  

Aj ste sa s ňou rozprávali o tom, že čo sa deje? 

Hej. Ona bývala oproti tým židom. A ja trocha ďalej, dva domy. 

Hm.  

A ona oproti bývala.  

Takže ona bola taká ich suseda cez ulicu? 

Hej, hej.  

Hej? 

Hej, hej, hej. 
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Mali ste tam aj nejakú židovskú kamarátku v Rokytove? 

Tak len tak, že chodila, niečo bolo treba, alebo čo. Tak... prišla k nám aj na rozprávanie. 

Že si... 

Tak.  

Že prišla sa porozprávať?  

Porozprávať.  

A to bola tá vaša kamarátka, tá s ktorou ste boli v Humennom? Hej? 

Hej, kamarátka, hej. 

Ale ona nebola židovka? 

Nie, nebola židovka.  

A židovku kamarátku ste nemali vy? 

Nie, len tak, čo prišla, keď porozprávať sa dačo a už odišla.  

A tá... spomínate si, ako sa volala? 

Ita, myslím, že jej meno bolo Ita.  

Ita? 

Hej.  

To bola tiež od tých Rothovcov? 

To bola Abrahámova. 

Abrahámova, hm.  

Tak si myslím. To už človek pozabúda, lebo to už roky.  

To je pravda. A vrátil sa niekto? Z tých rodín? 

Nie, tak oni len, keď s mužmi. Chlapi rozprávali, prišli k môjmu otcovi, tak k tomu druhému, čo 
oproti býval, tak tam sa porozprávať, ale tak nie... Oni mali krčmu aj miešaný tovar. No a tam ten zo 
Zbudského Rokytova, on mal textil. Už taký, že už tam zarobil predsa. No ale všetko prešlo. 

A ten zo Zbudského Rokytova, ten ako sa volal? 

Ignác.  

Ignác Roth, to bol ten pán? 

Asi. 

Hm. Takže oni tak chodili k tomu vášmu otcovi sa porozprávať? 
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Hej, hej, hej, hej... 

Ste hovorili, že otec bol vo vojne, tak chodili sa o tej vojne s ním rozprávať? 

Hej.  

Hm. 

Môj otec bol dlho... bol na vojne.  

Po skončení vojny... 

Hej.  

Potom, ako odviedli židov preč z Rokytova, po oslobodení, vrátil sa niekto z nich? 

Tak vrátil sa, lebo sme ešte kúpili pozemok.  

Aha, takže... a to boli kto, ako sa volali? 

Alexovi... nie Alexovič, ale Lefkovičová... Lefkovič sa volal.  

Hm.  

To ony prišli dve.  

Dve to boli sestry, alebo mama s dcérou? 

Nie, tak že jedna z našej strany a druhá zo Zbudského Rokytova strany.  

Aha a obidve sa volali Lefkovič? 

Tak ja viem, asi... Lefkovičová sa volala.  

Takže jedna prišla do toho vášho valala, druhá sa vrátila do Zbudského Rokytova? 

Hej.  

Hm. A ostali tam potom bývať u vás?  

Tak bývali, ale už potom oni išli preč. Lebo to už bolo voľno, tak... chodili po Michalovciach... ktorá 
kde odišla.  

A keď sa vrátili do Rokytova, mali sa kde vrátiť, mali kde bývať? 

Hej, hej! Mali kde.  

Mali tam ešte tie svoje domy? 

Hej, hej, hej.  

A s obchodmi, tými židovskými, ktoré boli v Rokytove, čo sa stalo? 

To jeden zobral, ten obchod, ten textil, to aj teraz tam niečo okolo toho robí. Ale druhý oni mali taký 
len... to... miešaný... tak my sme prebrali od nich, ale potom aj my sme nechali, lebo to už otec starý 
bol, ja som sa vydala, deti boli, to už bolo všetko... po všetkom.  
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Hm. A s tými židovskými domami, s tým kde oni bývali, so zariadeným, s nábytkom, s tým čo sa 
stalo, keď oni odišli? 

To ja viem kto,... to dokedy taký nábytok bol. Aké bolo, také bolo, no ale dačo keď bolo... tak mali ho 
tam, ale ja neviem, že čo potom s tým robili. Neviem. 

Nepredával to niekto? Neboli také nejaké, že by sa... že by sa vypredávali tie židovské veci? 

Nie, to nebolo také. Ani ľudí nebolo takých, že by to chcel niekto toto kúpiť, alebo čo.  

Ostali tie domy, tak ako...? 

Hej... 

Ako boli, keď odišli? 

To rozbúrali, a teraz jedno je... ešte tam na tom mieste robí chlapec taký, lebo hovorí, že nemá roboty, 
tak čo bude robiť? Tak pár tehál si tam dovezie, tak tam to stavia a cha.. cha... cha... robí... Robí... 
robí... 

Hej. Takže jeden si tam takto opravil jeden taký dom? Ktorý ostal po tých židoch? 

Už nie je ten dom, už je zbúraný.  

Zbúraný? 

Už len robí nový.  

Aha, takže na jeho mieste...? 

Na jeho mieste robí.  

Zbúrali a postavili nový, hej? 

No. Len hovorí, že má veľa roboty, lebo treba pokosiť, treba toto robiť, toto robiť. A to sám chlapec, 
tak čo? Robí. 

Minule ste nám myslím spomínali, že niektorí ľudia išli bývať do tých opustených židovských 
domov. 

No.  

Že takí, čo... 

Nemali. 

 Nemali vlastné domy. 

Hej. 

Hej? Išli takto bývať?  

Tak išli bývať, išli. Hej. 

A ste vraveli, že aj vaša sestra, že bývala v takom jednom dome. 
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Bývala, bývala, ale oni potom už postavili si dom.  

Hm.  

Hej, bývala v tom dome, aj my sme tam mali obchod.  

To bolo v tom dome, kde ste mali ten obchod? 

Kde mali ten obchod, ale už potom všetko prepadlo.  

A to bol obchod od toho...? 

Abraháma. 

Pána Abraháma? 

Hej.  

Hm. Spomínate si, že by v Rokytove boli Hlinkove gardy? 

Tak ja toto neviem. Ja som sa do toho nemiešala, do politiky. Hlinkove gardy...?  

A pamätáte si, že v tom období boli tu na Slovensku Hlinkove gardy? 

No tak boli, bolo to tak, ale to ja neviem. Ale ja som raz išla a ten Hlinkový prezident – lebo čo to bol 
– v Michalovciach mal omšu, v kostole.  

Hm. 

A ja som išla tam aj sestra. Sme išli.  

Išli ste na tú omšu so sestrou sa pozrieť? 

Hej. Hej. Lebo to rímo tam... rímokatolíci...  

Hej.  

V Michalovciach. My sme gréckokatolíci, ale to sa mieša už. 

Hej.  

Už spoločne. 

Hm.  

Tak toľko len viem. 

A tam v tých Michalovciach, tam čo ste videli? Ako tá omša... čo sa tam dialo? 

To nič, také. Omša bola bolo aj už... nič, ja som hneď išla naspäť, lebo to, že slniečko hrialo a sme sa 
báli, že teplo. No tak sme hneď išli... že by sme nešli až večer, neskoro, tma, ale skôr sme išli domov.  

A prečo ste tam išli, keď to teda boli rímsko-katolíci, tak prečo ste išli na ich omšu? 

Tak u nás už tak sa chodí. Všetko spolu.  
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Že ste to už tak nerozdeľovali? 

Nie.  

Hm. 

Nie, nie, aj teraz. Ja teraz chodím do rímskokatolického kostola a som gréckokatolíčka.  

A v tých Michalovciach, tam boli aj nejakí politici vtedy? Na tej omši? 

Ja neviem, nepamätám sa. Lebo to ľudí bolo veľa.  

Veľa ľudí. To bola taká náboženská slávnosť vtedy? 

Taká... hej, hej, tak ako kláštor.  

Aha. To bolo pri príležitosti nejakého sviatku cirkevného, alebo čo to bolo? 

Hej, dačo také bolo.  

Boli tam aj nejakí ľudia v uniformách? Vtedy na tej omši? 

No tak oni chodia aj teraz, keď je dajaká omša veľká, že veľa národa je, tak chodia. Za to, že keď by 
dačo sa stalo, žeuž telefonujú, volajú sanitku, záchranku.  

Taká poriadková služba, hej? 

Hej.  

Polícia a tak, no.  

I teraz tak je.  

Urobíme si teraz na chvíľočku prestávku, dobre? 

Dobre. 

Lebo ja sa chcem poradiť tuto s kolegyňou Monikou, aj s pánom Nathanom Beyrakom, že či oni 
ešte vám nechcú položiť nejakú otázku. 

... 

Okay Nathan, I am continuing. Pani Hriciková, my sme si teraz urobili takú kratučkú 
prestávku, lebo sme sa chceli pozrieť do našich poznámok z toho, čo ste nám hovorili, keď sme 
sa prvýkrát stretli, že či sme vám dobre rozumeli. Vy ste nám vtedy spomínali, že v Humennom 
na stanici, keď tam boli... keď tam bol ten vlak so židmi, že ste pri tej stanici... neboli ste priamo 
na stanici, ale boli ste pri tej stanici, to ste nám spomínali.  

Hej.  

Hej? 

Hej.  

Takže boli ste pri stanici a videli ste tam, čo sa dialo, ale teda z takej väčšej vzdialenosti trošku.  
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Hej. 

Áno? Bolo to takto? 

Hej, my nič nerobili s nimi, len všetko išlo do rýchlika. Tu išli tri či štyri, v štyroch riadoch išli, ale... 
tam už do rýchlika išli. No tak už človek nešiel tak, lebo ešte sme mladé boli, lebo sme sa aj báli.  

Hm.  

No tak to tak.  

Takže oni z toho korza ste videli, ako kráčajú... ako idú tam ku tej stanici a na stanici išli do 
vlakov? A videli ste ten vlak, ako tam stojí na tej stanici? 

Nie, sme nevideli. 

Ten nie. Ale videli ste ľudí, že idú ku stanici? 

Hej, hej, hej. 

Hm. A priamo na tej stanici ste sa teda nešli pozrieť? 

Nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie... 

Ale vedeli ste, že teda idú do vlaku? 

No to hej.  

To ste vtedy videli, že tam sa... tam prichádzajú, hej?  

Ďakujeme, toto sme si... toto sme chceli vedieť, že... 

Hej.  

Že či ste teda videli, že idú ku stanici a či ste teda pozerali tak, lebo vraveli ste že z diaľky ste sa 
na to dívali. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pani Hriciková, za to, že ste sa s nami stretli, za to, 
že ste nám porozprávali tieto svoje spomienky. Pretože to sú také spomienky, ktoré sú už veľmi 
vzácne... 

Na to sa nezabudne.  

Presne tak. 

No, ale ja už zabúdam, lebo ja už predsa... rozum...  

Hej.  

Utečie... 

To už... to už tak je, to už tak s vekom občas prichádza, hej. No v každom prípade ďakujeme, 
lebo naozaj takýto záznam je práve kvôli tomu, že už sa to pomaličky zabúda a  ľudia mnohí už 
ani nie sú medzi nami, ktorí toto zažili... 

Joj, joj! To pravda! 
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Tak takýto záznam je veľmi vzácny. 

Pravda... No...  

Ďakujeme.  

Nie je začo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




