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Dobrý deň vám prajeme.  

Dobrý deň.  

Môžete sa nám prosím predstaviť? 

No ja som Margita Michalčíková, rodená Rudiková.  

Kedy ste sa narodili? 

Prvého desiaty tridsať štyri.  

A kde ste sa narodili? 

V Hrčeli, bývali Gerčeľ.  

Ďakujem. 

Pani Michalčíková, my sme sa už spolu stretli, pred nejakým časom a vy ste nám vtedy 
porozprávali vaše spomienky na obdobie Druhej svetovej vojny, na tie vojnové časy... 
A my sme dneska za vami prišli znovu, aby sme si tieto vaše spomienky nahrali na 
videokameru. Tak chcem sa vás opýtať na úvod, vo vašej obci, tam kde ste vy 
vyrastali... 

No... 

Žili tam nejaké židovské rodiny?  

Tak tri rodiny, dva také staré už, takí deväťdesiatnici, a jedna rodina taká mladšia bola. Čo 
mali deti. To my sme bývali naproti, dvor sme mali, no a my sme mali taký veľký dvor, no 
a tie deti stále u nás boli, my sme sa spolu hrali. Či to bolo väčšie, či menšie, vtedy nebol 
výber, viete, že už je dvanásťročný alebo štrnásťročné... Ale to keď sme sa poschádzali, tak 
sme sa hrali. No a my sme tak... nemali sme ani futbal, ani gumenú loptu, nič sme nemali, len 
so zvieratkami sme sa hrali.  

Hm. 

Kozičky, baránky... a tak... no... 

Spomínate si aj na mená týchto vašich rovesníkov? Ako sa volali? 

No tak najstarší bol chlapec, on sa volal Tibi, Hownig... no a potom bola Juca, a Angela. 
Angela, tá bola najmladšia. To ona tak mala asi tých osem, deväť rokov.  
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Hm. 

Vtedy takí sme boli jednakí, lebo ja som vtedy taká  bola... 

Vy ste mali vtedy koľko rokov, keď ste sa s nimi hrávali? 

No tak vám presne nepoviem, že ako koľko. Tak neviem presne, že... my sme sa o tom 
nebavili. Len sme sa hrali. No a ja neviem, lebo sme veľmi dobe vychádzali, my sme 
nevedeli, že to sú židia, títo takej viery, títo takej viery. My sme sa hrali ako deti. 

Hm.  

A nič... nijaké hádky medzi nami neboli. 

A vy ste ako boli stará vtedy, koľko ste mali rokov? 

No tak v tridsiatom štvrtom som narodila sa, a oni asi v štyridsiatom treťom... štyridsiatom 
treťom išli do... ich brali. Bo potom už oni neboli... potom až vojna prešla.  

Hm.  

Vtedy prešli aj Nemci, aj Rusi. Rusi prišli šiesteho októbra do nás. Sa pamätám na toto...  

Hm. Takže ako sa volali, tá rodina? Priezviskom? 

Hownig. 

Hownig.  

Hej. 

Hm. A vraveli ste, že tam boli ešte tri... ešte dve nejaké rodiny židovské? U vás v obci? 

Bol hej... Zeelmanovič... Zeelmanovičovi, to na jednom dvore bývali s Hownigom.  

Hm. 

No a oni boli dvaja starí a jedna dcéra bola, tá sa vrátila. Po... po vojne. Tá sa vrátila, ale 
u nás neostala, ona odišla preč. Prišla, popozerala, navštívila nás a odi... odišla. 

Hm. 

No a že kde je, kde žije, neviem. 

Hm. 

Či išla do Palestíny, či išla... niekde býva v Maďarsku, alebo kde, to neviem.  

Hm.  

Keď ešte žije.  
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A spomínate si aj ako sa volala tá tretia rodina? 

Tam to... Mannové, tretia. Mannové. A tam taký starý dedo bol, aj baba.  

Tam boli takí starší manželia dvaja? 

Hej. Hej, hej. A mali jednu dcéru, ale to už aj ona taká bola, nie... že ku tej osemdesiatke. To 
tá... dcéra ich. To už musela mať tých šesťdesiat... 

Hm. 

Ku sedemdesiatke musela mať aj ona.  

Takže oni už boli veľmi starší manželia, mali aj staršiu dcéru. 

Hej. A viacej nikoho nebolo, len oni.  

Takže deti boli... deti boli také menšie iba u tých Hownig? 

Hej. 

Hownigovi... 

Len tí mali deti. Čo? 

A hovorili ste, že medzi ľuďmi boli také... že tak dobre ste vychádzali spolu, že sa 
nerobili nejaké rozdiely...  

Nie... 

Že... 

To aj v celej dedine tak bolo, nebolo že by toto... čo sa pamätám, tak taký dedko a babka stále 
hovorili, že keď nikto nikomu nepomohol chudobnému, ale žid pomohol.  

Hm. A ako pomohli? 

No tak čo trebalo, viete? Či peniaze požičať, alebo čo to... Už potom či u nich odrobili toto, či 
vrátili, to už vám toto nepoviem.  

Hm. A tieto židovské rodiny... oni mali aké zamestnanie, čím sa zaoberali? 

Tak vtedy poľnohospodárstvo bolo. Oni tri mali ovce, tri mali toto... dobytok, kravy... kone 
mali. No... vtedy len poľnohospodárstvo bolo.  

Hm. Takže boli takí gazdovia... 

Hej.  

Aj... aj vaša rodina bola taká gazdovská? 
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No tak my sme neboli neviem akí gazdovia, mali sme len osem hektárov poľa, tak  to nie je 
taká veľká... 

Hm. 

No, že akurát pre živobytie.  

Hm. Nemali... lebo na niektorých miestach mali židia obchody. V niektorých obciach. 
U vás neboli takýto obchodníci? 

U nás nie. Nie. To len také, čo mali dajakú potravinu, alebo také, len trošku dačo.  

Aha.  

A viem, pamätám sa, čo tí starí, čo hovorili, tá tretia rodina, tak to sme hluchú... žíhľavu 
kvety zbierali. A oni toto od nás odkupovali, od detí.  

Hm. Tak ste chodili zbierať bylinky a oni to vykupovali? 

Hej. 

Aha.  

No.... tak toto viem povedať, ale inšie nie.  

Hej. A mali u vás v obci tieto židovské rodiny... mali nejaké stretávacie miesto, nejakú 
modlitebňu, alebo niečo také? 

Nie, to len pamätám sa, v jeseni z kukuričanky... robili také vonku si, taký stan... No a ako to 
oni nazývali? Kúčky... Cha, cha, cha... 

Hm.  

Kúčky mali vtedy oni, no a ďalej neviem nič.  

Tak sa nerobili také rozdiely, že kto kresťan, kto žid. Že tak ľudia žili tak pospolu? 

Mali v Novosade, tak išli na vozoch, na koňoch... 

Hm. 

To...  

A čo si spomínate, čo sa stalo, že zrazu proste už vám bolo jasné, že tí židia sú nejakí 
takí vydelení od... od ostatných ľudí u vás v obci? 

No tak toto... že každý musel mať takú žltú hviezdu pripnutú na rukáve. Aj deti, aj títo... aj 
dospelí. Že boli vidieť, že židia to.  

A kedy to museli mať, tú žltú hviezdu? Pri akej príležitosti? 
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Tak vonku, vonku, keď boli vonku, to museli. Keď na dvor vyšiel, musel mať pripnuté 
všetko. A raz tá najmenšia stratila tú hviezdu, no a nenašiel sa taký človek, že by bol vrátil. 
Nenašiel sa taký.  

A čo... čo... čo sa dialo, keď... keď ona stratila tú hviezdu? 

No tak prišla títo... žandári, ako chodili... Vtedy žandári ich volali. No tak on... oni sa jej 
vypytovali, i vyplieskali ju, že nedáva pozor, a tú hviezdu musí nosiť. No, ta tak dostala 
druhú hviezdu... 

Hm... 

No ale, že keď túto stratí, tak hovorili, že bude veľmi bitá. Že musí dávať na to pozor.  

Tak vyplieskali ju, zbili ju, za to, že stratila tú hviezdu? 

No nie tak zbili ako no, ale už ju postrašili, že musí dávať pozor na svoje veci.  

A to boli akí žandári, to boli u vás...? 

Maďari.  

Maďarskí žandári?  

Hej.  

A oni žili u vás v obci?  

Nie, nie, to z Novosadov chodili. Z Novosadov. 

A ako si....? Ako zistili, že ona tú hviezdu stratila? 

Tak oni chodili kontrolovať. Keď videli na dvore – tamtí mali hviezdy, ona nemala hviezdu, 
už oni tak len chodili... pomaly... pomaly... že ona vyšla aj na ulicu, už išla do nás nie? No 
a vtedy prišli na to, že: „ Kde má hviezdu?“  

Hm. A vy ste boli pri tom, vy ste videli, ako oni s ňou boli, tí žandári? 

Áno, hej, hej. „Že keď to dostala, to musí nosiť, to nie na parádu, ale na nosenie.“  

A koľkí prišli tí žandári? 

To dvaja chodili. Bo u nás jeden vedel písať a druhý... biť...cha...cha... 

Cha...  

Viď... 

Takže oni vedeli, že ona je židovské dievča...? 

No hej... 
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A že by mala mať tú...? 

Z dvora vyšla, no.  

Aha, to oni vedeli presne, kde bývajú tie židovské rodiny? 

Hej, hej. Hej. 

Boli tam aj nejaké označenia na tých domoch ich? 

Na domoch nie. Na domoch nie. To si nepamätám, že by bolo.  

A tieto deti, s ktorými ste sa hrávali, oni s vami chodili aj do školy?  

Áno. Aj do školy sme chodili spolu. Oni inde nemali kde chodiť, len tu, do nás.  

A keď museli začať nosiť tie označenia, tie hviezdy, nosili ich aj do školy? 

To museli, kde sa pohybovali, hviezda musela byť pripnutá na rukáve.  

Hm. Takže takto ich pooznačovali, hej? 

Hej... hej, tak boli označení.  

A keď ste v škole... keď ste boli s nimi, že už boli takí označení, učitelia, alebo učiteľky 
nejako nekomentovali tú situáciu? 

To len každý pozeral, že musia nosiť tú hviezdu. My deti, no. Lebo to také, nie taká veľká 
dedina bola. Takže sme boli tak aj päť ročníkov.  Tak spolu... 

Spolu. 

Do jednej triedy sme chodili. Taká veľká trieda bola a tak sme boli, tu na lavici poznačení, tí 
tu, tí tu... cha, cha, cha...  

A prípadne nejakí... proste iní dospelí ľudia, nehovorili vám, alebo nepýtali ste sa, že 
prečo musia nosiť tú hviezdu, alebo medzi sebou ste sa nerozprávali o tom, že...? 

No tak doma sme rozprávali, nám vysvetľoval otec s mamou, no že oni ich budú odtiaľ brať, 
že musia odísť preč, no a musí mať to označenie. „No prečo ich berú? Prečo tu nemôžu bývať 
s nami?“  

Hm. 

No, tak sme sa rozprávali doma. Že prečo... No keď teraz ich berú, musia ísť preč.  

A potom... potom teda čo sa vlastne dialo? 

No tak, keď prišli tak na voze, mali svojho kočiša, tak museli všetci nastúpiť na toto, i tí starí, 
všetci, tak ich vykladali. A na voz každý porobili... doma si urobili sedačky, všetko, a potom 
išli aj s balíkmi. Ale balíky neveľké mali, len také do tých päťdesiat kíl.  
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Hm. A vy ste ich videli ako nastupujú na ten voz? 

Tak nastupujú... naproti nám bývali. Tak nevidela som? To každý bol... toto... ale museli sme 
pod... za bránou sme mohli pozerať, ale tam na ulicu sme nemohli ísť, že čo... 

Prečo ste nemohli ísť na ulicu? 

Tak, že nemôžeme tam ísť, aby sme tam nejaký... toto, cirkus nerobili, krik, ale len doma 
museli sme, tam sme poplakali, aj oni plakali, a to...  

To vám rodičia povedali, aby sme nešli sa tam pozerať na ulicu? 

No tam mali sme takú veľkú záhradu, ohrady vtedy neboli, také železné, ako teraz, len to 
boli, tieto štachitky, štachitková ohrada, taká drevená z latiek.  

Hm. 

No tak mali sme... široký dvor sme mali tam, ohrada... okolo ohrady, za ohradu sme mohli 
pozerať.  

Hej, tak spoza toho plota ste sa pozerali, čo sa tam dialo?   

Hej. 

Koho ste tam videli? 

No tak všetkých, ktorí išli preč.  

Všetky tie tri rodiny....? 

Áno.  

Od vás z obce, všetky išli spolu, tí ľudia? Alebo ako to vyzeralo? Prichádzali tam na to 
miesto... lebo oni asi nebývali všetci pospolu? Pokope? 

Tak oni tam tých dole brali ešte do toho voza. To tam tí nemali koní, len také bylinky a takéto 
oni zbierali, tam už také staršie boli. No a tam ich... tam mali nastúpiť ku nim. No a títo dvaja 
žandári prišli a museli nastúpiť, žiadne kričanie nemohli, že... že „Zbohom!“ alebo čo... Nič... 

Nie, nesmeli?  

Nič, len... oni nemohli. My im kývali a oni nám.  

A to tí žandári im zakázali, aby sa rozlúčili, alebo prečo nesmeli nič hovoriť?  

No tak hej, ja už toto neviem, že prečo nie, nesmeli hovoriť, len že nič nehovorili. Mohli 
zakývať a nikto, ani starí, ani mladí nič neodkazovali nám. 

Hm. Takže vlastne vy ste videli, že tam pristavili ten voz s kočišom... 

Hej. Hej. 
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Kone ťahali voz? 

Áno.  

A na tom... už na tom voze boli z tej druhej rodiny, tam už tí ľudia sedeli? 

Nie, tá rodina prvá, čo tam naproti nám bývala, dve rodiny boli, tí starí aj tí rodičia s deťmi.  

Hej. 

No. A tí nastúpili a išli do Novosadu, no a tam tí dole bývali. No to tam tých starých naložili 
tam k nim. 

Aha. Tých naložili potom ku nim. 

Hej.  

Aha, a to ste tiež videli? 

Tak toto sme nevideli, nevidela som, lebo tam dole som nešla, lebo to nebolo, to ďalej bolo 
od nás.  

Hej. Takže ste videli tieto dve vaše... teda rodiny, ktoré bývali tam oproti...? 

Áno. 

Oproti vám? 

Tých som... tých som videla. Aj každý. Lebo vtedy sme sviatok mali, každý nerobil nič, len 
vyprevadil ich.  

A vy ste už vedeli dopredu, že ich odvezú? Vedelo sa to dopredu, bolo to nejako 
oznámené? 

Áno. No tak to už... už brali ich... zo Slovenska židia prechádzali v noci, tade cez nás, išli do 
nich, a potom išli do Ujhela. Do Maďarska. Lebo vtedy Maďari sme boli, ale na Slovensku 
skôr ich brali, ako u nás.  

Hm.  

Tí naši maďarskí... 

Hej. Takže ľudia už mali tú vedomosť, že na Slovensku je so židmi zle... 

Hej. 

A že teda niečo sa deje, hej? 

Hej.  

Tak oni už tak aj očakávali tieto židovské rodiny, že ich zoberú? 
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Áno, to oni vedeli, to si pripravovali všetko, čo potrebujú zobrať. Čo najnutnejšie, nie? 

Hm. Aj tieto vaše kamarátky, tie deti, s ktorými ste sa hrávali, rozprávali vám o tom, že 
vedia, že pôjdu preč?  

Oni nič o tom nehovorili, nič. My sme sa len hrali a my sme vtedy veľmi plakali, keď išli 
preč.  

A čo si... čo si so sebou brali, keď odchádzali, čo mali so sebou? 

No tak to oni mali pobalené len také... to my nevieme, len také najnutnejšie veci. Brali. 
A jedlo.  

Hm. A ako oni vlastne sa dozvedeli, že ich zoberú v ten deň, keď ich brali, v ten 
konkrétny deň? 

No tak to im bolo povedané, že by sa nabalili a pripravili. 

A kto? Kto im to povedal? 

No tam už toto... tí žandári, čo chodili.  

Oni im to dopredu prišli nejako oznámiť? 

No prišli predtým povedať im, deň predtým, že vtedy a vtedy idú a nech si pobalia.  

Aj ste videli deň dopredu, že žandári idú tam do toho ich dvora, tam do toho domu? 

Hej. Tak oni museli ísť oznámiť im, nie? 

Hm. A toto boli akí žandári, ktorí tam za nimi prišli? 

Tak maďarskí žandári naši. Pirkaši ich volali, lebo oni z tých kohútov také perá mali, veľa, za 
čiapkou.  

Hm. To boli... boli to tí istí žandári, ktorí predtým hrešili tú vašu kamarátku, za to, že 
stratila tú hviezdu? 

No... no to tí istí. 

Tí istí dvaja to boli? 

Hej. 

Dvaja, hej? 

Hej. 

Hm. 

To nie tak, že ju neviem ako nabili, len ju tak poplieskali, že to... 
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Hm. 

„Musíš dávať pozor na toto.“  

A títo žandári ako chodili, mali nejaký povoz, alebo autom chodili....? 

Na bicykloch. Na bicykloch chodili.  

Takže prišli tam do toho ich domu na bicykloch... 

Áno. 

A kázali im, aby vyšli von, aby nastúpili na ten voz? 

Nie, to už ako oni prišli, to už voz bol pripravený, pri bráne, pri kapure, bol pripravený, no 
a oni nastupovali. Ako už oni prišli, vtedy nastúpiť.  

A žandári... žandári neprišli na tom voze, oni sa nedoviezli na tom voze? 

Nie, lebo voz bol ich, tých židov.  

Aha, to bol ich vlastný voz? 

Hej. Ich vlastný voz, a ten kočiš ich odviezol a vrátil sa naspäť s koňmi.  

A ten kočiš bol kto, to bol nejaký miestny od vás...? 

Hej. 

Z obce? 

Hej, hej. Hej, hej. To ja už ani nepamätám, ako sa volal. Oni mali viacerých kočišov.  

Hm. A čo sa potom stalo vlastne s tými ich domami, ktoré tam ostali po nich? 

Tak domy stáli, stáli... no a nábytok, to si každý... čo mu... čo mu bolo potrebné, tak zobral. 
To takí chudobnejší boli, si pobrali. 

Hm.  

Čo im... bo dajaké toto. Porcelán a také, čo tam mali.  

Hm. 

No, alebo hrnce alebo čo. Toto... toto všetko. Komu čo chýbalo, toto si bral.  

Aj ste videli niekoho vynášať veci z toho domu von? 

No tak to väčšinou večer chodili. Toto vynášať, viete?  

Takže ste nevideli, že by niekto vynášal veci odtiaľ von? 

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



No také sme videli, čo brali dajaké lavice, stoličky a takéto toto. Toto sme videli, no ale 
tamto všetko, to väčšinou už večer chodili.  

Hm. A tých, čo ste videli vynášať, to boli od vás z obce? 

Od nás, takí chudobnejší ľudia, no. Že si prilepšili.  

Takže pobrali. Lebo na niektorých miestach nám hovorili, že sa aj predávalo. Že keď 
teda židov odviezli, tak že robili také licitácie, také dražby.... 

Nie, u nás to tak nebolo. 

Iba ľudia, že prišli a zobrali si, čo potrebovali? 

Hej, hej. Hej... 

A čo sa stalo s... čo mali role, alebo nejaké lúky asi mali, tieto židovské rodiny? 

To sa družstvo na tom založilo.  

Ale to bolo až... až po vojne, nie? 

Po vojne, hej. No. A dovtedy, keď už niekto chcel dačo, no... že zasiať alebo čo, tak už mu... 
oni siať nebudú, tak už tí, čo tam slúžili, tak oni si tie pozemky po... posiali a zobrali úrodu, 
no.  

Takí, čo slúžili u...  

Hej.  

U tých židovských rodín? Čo nemali vlastné role, tak tí... tí si tam potom...? 

Hej, áno.  

Potom zasiali, aha.  

No, lebo oni im povedali, ak aj oni... vtedy birov (starosta) bol, že môžu... Tam aj kone boli, 
tak aj si poorali i všetko...  

Hm. 

Pripravili si a tak. I ten nábytok... ten dobytok ešte kŕmili. 

Hej. Takže potom oni už sa o to starali, ako keby... o to gazdovstvo? 

Hej, hej.  

Hm. A spomínate si, že aký bol vtedy čas, keď týchto židov zobrali preč, v akom období 
ročnom to bolo? 

To vám neviem povedať, či to bolo na jar, alebo v jeseni, už toto nepamätám. Že nebola zima 
ešte. Zima nebola ešte.  
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Že či ste vtedy... či to bolo ešte cez školský rok, alebo cez prázdniny? 

To mne sa zdá, že to bolo cez... cez prázdniny, alebo už končili prázdniny tak, alebo čo. Tak 
to už sa nepamätám tak. No aj si dosť pamätám, čo vám hovorím teraz, že. Cha, cha, cha. Že 
čo, keď som bola deväťročná.  

Hej.  

Ešte pamätám na to.  

Takže toto bolo... to sa udialo, keď ste mali deväť rokov? 

Áno.  

V ktorej triede ste boli vtedy, v škole? 

No tak som chodila do druhého ročníka. A potom sme už mali ísť do tretieho. To už bola 
vojna, to už sa neučilo. 

Potom už nebola škola? 

Nie, až po vojne.  

Hm.  

Až po vojne. Vo vojne sme sa neučili.  

A... 

Ani sme učiteľov nemali.  

Nemal kto učiť? A ešte sa chcem spýtať, chcem sa vrátiť k tej situácii, keď tých vašich 
židov odvážali, teda židov od vás z obce – vraveli ste, že tam boli s nimi tí žandári 
maďarskí... 

Tam museli byť, ako doprovod.  

Ako sa... ako sa ku nim správali? 

Žandári? 

Hej.  

Tak nič, oni ticho boli, aj tí ticho boli. Ešte mali takého malého psíka, a to tak chcel ísť, tak 
ešte ho vyložili ku nim na voz. 

Toho psíčka vyložili žandári? 

Hej. 

Aj nejako pomáhali tým ľuďom nastupovať na ten voz, alebo im iba nejako ukázali, že 
majú nastúpiť? 
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No tak ako už ich videli, tak už oni sami nastupovali. No a už ten... tí mladší, to už pomáhali 
tým starším. No ale tak zo susedov nikto nemohol ísť pomáhať.  

Hm. To už tí žandári tak nedovolili, aby ľudia prišli bližšie, alebo keby ste boli chceli, 
môžete ísť? Mohli ste ísť...? 

Nie. Nie, nie, nie.  

Ísť bližšie? 

Nie, nepustili nikoho, lebo že by ne... nekričali, alebo čo.  

Hm. 

Takže to každý... to v tichosti to išlo.  

Tak ste sa s nimi nerozprávali, hej? Iba ste si zakývali na rozlúčku? 

Večer sme rozprávali s nimi. Ešte doma, keď boli, večer, keď vedeli, že sa balia...  

Večer... deň predtým, ako... ako odchádzali, ste sa s nimi rozprávali? 

Hej. 

Čo ste si vtedy hovorili? 

No tak nič, to len tam taká babka stará bola, a ona hovorila, že: „Hanču néni (teta), Hanču 
néni,“ mame hovorila: „Čo vidíte na nás, aj na sebe čakajte!“ 

Hm. To bola babka tých vašich...? 

Tých židov. 

Tých kamarátov? 

Hej. 

Od... Z tej rodiny? Hej?  

Hej. 

A ako ľudia reagovali na túto situáciu, vaša mama napríklad, keď jej to povedala táto... 
táto babka? 

No tak čo. Že: „Vy svoje musíte prežiť, aj my svoje. To nás neminie. Čo nám Pán Boh dá, 
toto musíme prijať.“  

Hm. 

Moja mama jej tak hovorila.  

A spomínali ste vlastne, že z tej rodiny, tej...? Zellmannova? Zellmannovičová?  
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No, Zellmannovičová.  

Zellmannovičová, že sa od nich vrátila jedna... jedna pani? 

Hej.  

Hm. 

Jedna sa vrátila. A ona nič, len prišla do nás, a pýtala, že: „Hanču néni, potrebovala by som 
jednu motyku.“ Tak idem pre motyku a ti dám. A ona vzala motyku, išla do záhrady, alebo 
kde tam... aj priniesla motyku naspäť. „Už mám všetko!“ Ale že čo mala, nás to nezaujímalo.  

A ona keď sa vrátila, kam sa vrátila? Kde potom bývala? 

Neviem, kde odišla. Neviem, neviem. Toto... toto neviem. 

Ale ku vám, keď prišla naspäť, ako do Hrčeľa, keď sa vrátila, kde bývala? Kam išla 
bývať? 

Neviem.  

Neviete? 

Neviem, ani skadiaľ prišla, ani kde odišla. Aj, že kde ostala bývať.  

Ona tam neostala, iba prišla a...? 

Len prišla, zobrala motyku, odišla domov, a to, že – „Už mám. No tak máš. „Našla mi.“ No, 
tak ani mama sa jej nepýtala, že čo našla, alebo...nič, nič... 

Hm. 

Toto... toto... na to sa pamätám, že ona nechala u nás toto nočné košele, asi osem. A to také, 
také tenké bolo, také kvietočky, také ľahké, látka bola, a hovorí: „Tak no... tu máte, to, čo ste 
nechali,“ tak zabalené všetko, aké bolo, a hovorí, že: „Hanču néni a od vás Rusi nezobrali 
nič?“ – „Tak nie, keď vám dávam!“ No a hovorí, že: „Jajaj, inde sme nie také podávali, nie 
toľko a všetko Rusi pobrali.“ No tak...  

Tak aj od vás Rusi niečo zobrali? 

Od nás nie. 

Nie? 

Nie. Nie, nie.  

A komu zobrali? 

Tak oni... 

Od koho? 
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Oni odložili, dali odložiť dačo. 

Hm. 

 Pre seba, no tak...  

Tak aj Rusov ste zažili, keď prišli? Ku vám? 

Áno, to šiesteho októbra u nás... decembra prišli. Na Mikuláša, pamätám sa, že to tí tu boli, 
Ukrajinci boli, a tak spievali tú si Rusi, „O kto Mikolaja ľubi, o kto Mikolajovi slúži...“ Rusi 
túto pieseň spievali.  

Hm.  

A jeden kantor bol, tak to tak spievali, jak... 

A ako sa Rusi správali? K ľuďom? 

Tak, ani neviem... u nás mali kuchyňu, no a mama piekla toto... chlieb v peci, no tak ešte im 
zamiesila a napiekla im makovníky, orechovníky, bileši, jaj... a jeden, určite nejedol, lebo... 
taký mladý bol, že makovník nikdy nevidel, a hovorí, lebo ako mama nakrájala a dala, 
hovorí: „A kak on tam vliz?“  Že ten mak ako tam vliezol do toho? Že to zatočené bolo, nie?. 
Cha, cha, cha... 

Že ako sa tam ten mak dostal, do toho makovníka? 

Hej. „Jak on tam vliz?“ Cha, cha, cha... Toto... 

Neboli nejaké násilnosti, neboli násilnícki? 

No tak... nie. Ja neviem to... 

Hm.  

No tak už tie... čo dievčatá boli, tak všetky baby boli, lebo v čiernom chodili. Cha, cha, cha... 

To neviem, či som porozumela.  

Že mladé dievčatá, čo boli už také dievky... 

Hej.  

No tak v babiných šatách chodili poobliekané. Že to baby... 

Jaj, že boli... 

Starý.... 

Že boli na staré ženy urobené? 

Hej. 
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A prečo tak? 

No tak, že by ich nie... cha... nechytali, alebo čo. 

Aha. Takže boli aj také prípady u vás, že Rusi chytili nejakú mladú dievčinu? 

Tak nie, tak nie toto nebolo tak. Také... ale už to tie, čo staršie boli, to všetky sa poobliekali 
za baby.  

Hm. 

Také dvadsaťročné už baby boli, lebo už mali čierne na sebe.  

Hm. A chcem sa ešte spýtať, že... s tými vašimi kamarátmi, židovskými kamarátkami...? 
Pri akých príležitostiach ste sa stretávali? A hrávali? 

Joj, tak všelijaké, kedy aké, ale keď bola Veľká noc, no tak vtedy mama nám, čo bolo 
pripravené, i polievka, i šunka, i všetko... to nám takú veľkú misku pečienkovú nakrájala, ale 
tak na kocky... a to vrchovaté bolo. No a tam sme boli do toho... oni traja, my šiesti... šesť 
a ešte sestra bola taká... toto... štyri, päťročná... a jej sme dali dole, že by nás toto nie... na 
stoličku, a na tanier... „A ona tu jesť nebude! Ja idem ku vám, ja tam chcem jesť, kde vy 
jete!“ Tak musela za stolom sedieť ako my všetci. No a teraz – oni šunku aj toto, no tak to im  
tak šmakovalo (chutilo), že až. A teraz, príde baba: „Vy všetci poumierate, lebo vy toto 
nesmiete jesť!“ – „Jaj, oni toto stále jedia a oni nezomrú a my zomrieme od toho, čo sme 
teraz zjedli?“ Ale oni, keď už počuli, že sa v peci pečie, alebo čo, no tak už oni boli u nás. 
„Hanči, čo ste napiekli?“ cha, cha... „Tak i langoše, i bileše, čo chcete, chleba?“  

A to, že poumierajú, to im ich... baba, ako stará mama, babka im to hovorila? 

Hej, hej. Hej, hej, hej, že nemôžu.  

A to bola tá istá, ktorá sa... ktorá tej vašej mame hovorila...? 

Hej.  

To, čo ste vraveli, že majú...? 

Hej.  

Máte čakať aj...? 

„Čo vidíte na nás, čakajte aj na sebe!“ 

Hm. 

Hej. Toto povedala. No a... ale oni nie, nepočúvali toto, že nemôžu prísť do nás, lebo oni 
večne u nás boli. Aj sa najedli, teraz kury, keď rezali kačky a húsky, na to museli naraz 
odrezať z... krk, že by hlava odpadla naraz, to by nemohol viackrát, to len naraz. A toto, to... 
netrafná bola. Len tá, ktorá trafná bola... čo netrafný, tak do nás dávali, i kury, i všetko, no 
a deti prišli tak aj z tých netrafných jedli, i polievku i mäso... 
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Cha, cha, cha.  

Tak vždy sme sa smiali, že netrafná, ale že sa trafila.  

Ešte sa tu pozerám do poznámok z toho minulého nášho rozhovoru – vtedy ste nám 
spomínali, že tá pani Zeelmannovičová prišla za vašou mamou, alebo teda, že keď prišla 
naspäť, takže vaša mama jej chcela vrátiť nejaké... 

No to som vám už hovorila, tie nočné košele, čo dala. 

Nočné košele. 

No a ona hovorí, že – „Hanču néni, tak vy máte tri dievčatá“, a hovorí, že: „A ja toto po vojne 
od vás zoberiem, však ja mám čo obliecť na seba. A hovorí: „Vy z tých košieľ dievčatám 
pošijete šaty, také parádne budú...“, lebo mama nám sama šila.  

Hm.  

Veci. No tak nezobrala.  

Hm. 

Nezobrala.  

Takže ona sa vlastne nezdržala, iba prišla sa ukázať naspäť, a potom... potom hneď 
odišla. Hej...? 

No. 

A vás bolo koľko v rodine? 

Nás? Tak my sme boli... šesť je po tomto... po vojne sa šiesta narodila, šiesta. Päť detí nás 
bolo. 

Hm. Takže vám to tak prenechala, že u vás je veľa detí a...? 

Hej. Tak nič... 

A iba táto jedna pani sa vrátila? 

Táto jedna, táto bola. Viac nikto. 

Hm.  

Z tých mladých nikto. 

Hm. Ani ste sa nedozvedeli, že čo sa s nimi stalo?  

A od koho? 

Tato pani Zeelmannovičová nehovorila nikomu nič? 
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Nič, ona nič nechcela hovoriť.  

Hm. 

To oni neboli potom spolu, to ich porozdeľovali v lágru.  

Hej. 

No a že jej sa tak... začala plakať. Hovorí, že: „Aj Hanču néni, ani sa ma nepýtajte...“  

Hm. 

„Ani sa ma nepýtajte, lebo sa mi nechce ani hovoriť o tom, čo sme zažili.“ Tak nič nevieme, 
že čo...  

Takže kedy ste sa vlastne dozvedeli vy, že čo sa židom stalo? Cez vojnu? Vtedy, keď ich 
brali, ste vedeli, že... 

No tak vtedy sme vedeli... 

Ich...  

Že ich berú...  

Ale že, čo ich stihne, vedeli ste, že kam ich berú? 

No to vtedy viete, ani rádia neboli, ani nič, to sme nič tak nevedeli, len čo tak keď dakto 
chodil do roboty a toto počul tam, tamto počul, tak sme vedeli.   

Hm. Takže o tých osudoch židov ste sa potom dozvedeli až po skončení vojny? 

Áno. 

Až neskôr? 

Áno.  

Hm. 

Až po skončení vojny.  

Ja by som navrhla teraz, že si urobíme krátku prestávku, lebo chcem sa opýtať 
kolegyne aj pána Beyraka, že či oni majú ešte nejaké otázky na vás... 

... 

Tak čo? Tak sme porozprávali ako bolo predtým? 

Nathan, we will continue. Takže ešte by sme sa vás chceli spýtať takú doplňujúcu 
otázku, že... lebo vraveli ste, že židov teda odviezli preč a ľudia z tých ich domov si 
pobrali, to čo potrebovali.  
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Hej. 

Takí, proste chudobnejší ľudia. 

Hej.  

A čo sa stalo s tými domami ako takými, tam, tie ostali prázdne, alebo tam prišiel niekto 
bývať?  

To ostali prázdne a kto nemal kde bývať a tak v jednej rodine viaceré rodiny boli, no tak 
prišli tam bývať. No a potom jeden odkúpil ten dom. No a oni len... oni boli... mali dve 
dievčatá a oni dvaja boli. No a to taký veľký dom bol, že tu vpredu bol aj obchod, aj tak... 
lebo to bolo po vojne, ako boli tí dobrovoľníci, čo chodili, sa hlásili sa do boja... No a prišli, 
kto sa vrátil, no tak už kto, čo chcel, toto si za... založil tamto už. Tento birov rozdelil, že 
môže tam mať obchod, alebo čo.... 

Hm.  

Hej, no a tak. 

Birov, to bol starosta? 

Starosta. Hej. 

Takže ten tak rozhodoval o tom, že... 

Hej, hej.  

Že čo kde kto môže. 

Hej.  

Čo kde bude, hej? 

Hej. 

Hm. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za... za tento veľmi zaujímavý rozhovor... 
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