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Abstrakt 

 

 

     Cieľom diplomovej práce je podať čo najkompletnejší obraz o histórii a živote židovskej 

komunity v Novom Meste nad Váhom. Jej história začala v roku 1689, príchodom rodín 

z Uherského Brodu. Počas existencie náboženskej obce, sa židovské obyvateľstvo výrazne 

zaslúžilo o rozvoj Nového Mesta. Z radov náboženskej obce vzišli výrazné osobnosti ako rabín 

Deutsch a rabín Frieder, ktorí obec preslávili i za hranicami krajiny. 

     Od založenia obce kládli Židia dôraz na štúdium, preto v Novom Meste založili viaceré 

židovské školy. Najznámejšiu založil rabín Jozef Weisse, keď v 19. storočí položil základy prvej 

židovskej reálnej školy v Uhorsku. Táto inštitúcia funguje dodnes ako Gymnázium M. R. 

Štefánika.  

     Práca pozostáva zo siedmich kapitol a každá približuje život obce. Prvá kapitola je teoreticko 

– metodická. Druhá kapitola obsahuje všeobecné dejiny Židov v Uhorsku a na Slovensku do 

roku 1689. Tretia až siedma kapitola je venovaná židovskej komunite v Novom Meste nad 

Váhom.      
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Abstract 

 

 

     The main aim of the thesis is to show the most complete picture of history and life of  the 

Jewish community in Nové Mesto nad Váhom. Its history started in 1689 after the arrival of few 

Jewish families from Uherský Brod. During this period, the Community took an important part 

in the town´s development. The Jews, such as Rabbi Deutsch, Rabbi Frieder, became well-

known not only in their home town but also behind the borders of the country. 

    From the beginning of the Community existence, the Jews considered the education to be 

very important in everyday life therefore there were several schools established. The most 

popular among them was established by Rabbi Jozef Weisse who was a founder of the first 

Jewish real school in Hungary. This institution is functioning until today as the Gymnazium 

M.R.Štefánika.  

     The thesis is divided into seven parts and each part describes a life of the Community. The 

first part is theoretical – methodical. The second part tells in general about the history of Jews in 

Hungary and Slovakia until 1689. The last five chapters are concentrated on the Jewish 

Community in Nové Mesto nad Váhom. 
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Úvod 

 

 

     Slovensko, podobne ako mnohé európske krajiny, patrí k etnicky 

heterogénnym krajinám. Vyznačuje sa viacetnickou štruktúrou, ktorá vznikla 

v dôsledku rozmanitých kolonizácií a migrácií,  alebo je výsledkom politického 

delenia štátov. V súčasnom národnostnom zložení Slovenska sú popri 

Slovákoch zastúpení aj Maďari, Rusíni, Nemci, Židia, Cigáni, Chorváti, Česi, 

Bulhari a ďalší. 

     Na Slovensku sa usadili okrem minorít zameraných na roľnícke a pastierske 

zamestnanie aj minority, ktorých život bol spätý prevažne s mestským 

prostredím a s viacerými neroľníckymi zamestnaniami, najmä baníctvom, 

remeslami a obchodom. Do tejto kategórie spadajú nemecké ostrovy na 

Slovensku, ako aj príslušníci židovskej diaspóry.       

     Kým sa u príslušníkov minorít uchováva vedomie národnej príslušnosti, 

alebo aspoň vedomie etnického pôvodu, chápeme ich ako organickú súčasť ich 

materského národného spoločenstva. Ich osudy sú prirodzeným pokračovaním 

dejín príslušných národov. Od okamihu usadenia sa v novej domovine začali 

v etnokultúrnom vývine prisťahovalcov pôsobiť procesy, pre ktoré sú príznačné 

dve základné, no navzájom protirečivé tendencie.  Kým jedna sa vyznačuje 

výraznými črtami etnokultúrneho pretrvávania a najzreteľnejšie sa prejavuje 

v pridržiavaní sa kultúrnych hodnôt nadobudnutých v pôvodnej vlasti, čiže 

v uchovávaní znakov pôvodnej kultúrnej a etnickej špecifickosti, tak druhá 

vývinová tendencia sa vyznačuje prejavmi etnokultúrnych zmien a kultúrneho 

vyrovnávania sa s majoritným spoločenstvom, s ktorým tá-ktorá minorita 

spojila svoje menšinové osudy.  

     Veľkú zásluhu pri etnokultúrnom pretrvávaní príslušníkov národnostných 

menšín mali rôzne národnokultúrne ustanovizne, ktorými sú na etnických 

princípoch organizované školy, cirkevný a spolkový život, osvetovo-

vzdelávacia a spoločensko-zábavná činnosť, vydávanie časopisov, kníh atď. 

Pomáhali medzi príslušníkmi minorít udržovať znalosť písma, písomnej a 

spisovnej podoby materinského jazyka. Utvrdzovali v nich pocit skupinovej 
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spolupatričnosti a posilňovali ich odhodlanie pretrvať v cudzom svete aj napriek 

ťažkým a často nežičlivým podmienkam. Vlastná inteligencia plnila významné 

národnokultúrne poslanie. Prítomnosť inteligencie vytvárala predpoklady pre 

rozvoj školstva, cirkevného a spolkového života na etnických princípoch, 

pomáhala aj rozvoju vlastnej národnej kultúry, vlastnej literárnej, divadelnej, 

vedeckej tvorivej činnosti, k rozvoju národnostnej politiky. 

     Utváranie kontaktov bolo podmienené vzájomným dorozumievaním. 

Dvojjazyčnosť sa stala v živote kolonistov nevyhnutným predpokladom ich 

adaptácie v inoetnickom prostredí.  

     Zákonitým dôsledkom dlhotrvajúceho pôsobenia odlišných podmienok boli 

rozmanité zmeny na úsekoch materiálneho, sociálneho a duchovného života 

príslušníkov minorít. Život príslušníkov minorít bol už od počiatkov ich 

oddelenej existencie sprevádzaný akulturačnými procesmi.  

     Život každej z národnostných menšín predstavuje etnokultúrnu zvláštnosť a 

každá kultúrna zvláštnosť je cennosť (Botík 1995: 431-442).  

 

     O židovskej   náboženskej obci v Novom Meste nad Váhom sa doposiaľ toho 

veľa nenapísalo. Vo všeobecnosti bola spomínaná v rôznych knihách a článkoch 

odborných časopisov, ktoré uvádzam v zozname použitej literatúry. 

Podrobnejšie sa jej venovali  Eugen Bárkány a Ľudovít Dojč vo svojej knihe 

Židovské náboženské obce na Slovensku, v kapitole Trenčín, Žilina a ich okolie.  

   

     Myšlienku venovať sa výskumu a písať o tejto náboženskej obci som nosila 

v hlave dlho. Robila som si výskum, o ktorom som nevedela či ho niekedy na 

niečo použijem. Týkal sa väčšinou obdobia holokaustu. V akademickom roku 

2004/2005 som obhajovala bakalársku prácu na tému Židovská náboženská obec 

�ové Mesto nad Váhom. Využila som v nej časť získaných materiálov 

a informácií. Pri písaní záverečnej diplomovej práce som vychádzala z 

bakalárskej práce. Doplnila som nové informácie, napísala novú kapitolu 

Spomienkové rozprávanie na Slovenský štát, druhú svetovú vojnu, pridala novú 

podkapitolu Židovská rodina a podkapitolu Jazyky novomestských Židov a tak 

vznikla diplomová práca, ktorú som nazvala Židovská komunita v �ovom Meste 

nad Váhom. Výskum som konzultovala aj s riaditeľom Múzea židovskej kultúry 
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pánom profesorom Pavlom Mešťanom, ktorý pochádza z Nového Mesta nad 

Váhom a potešilo ho, že sa chce tejto téme niekto venovať.  

     Diplomová práca je zameraná na dejiny náboženskej obce do roku 1945 a na 

kultúru všedného dňa. Je rozdelená do siedmich kapitol. Prvá kapitola je 

venovaná teórii a metodológii výskumu. V druhej kapitole sa venujem 

židovstvu v Uhorsku vo všeobecnosti. V tretej kapitole dejinám Židov v Novom 

Meste nad Váhom až do roku 1939. Štvrtá kapitola je venovaná kultúre 

všedného dňa, a to židovskej rodine, jazykom, zamestnaniam Židov, 

kalendárnym a rodinným obradom. Okrem mestského prostredia si všímam 

vykonávanie obradov aj v dedinskom prostredí. Kapitolu uzatváram 

podkapitolou o budovách, ktoré patrili náboženskej obci. V kapitole som 

rozšírila stať o inštitúcii Ohel David, ktorá mala počas druhej svetovej vojny 

dôležitú funkciu pri snahe o záchranu starých židovských obyvateľov 

Slovenska. Piata kapitola je zameraná na školstvo a na židovské spolky, ktoré 

pôsobili v Novom Meste nad Váhom do roku 1938. Šiestu kapitolu som celú 

venovala starému a novému cintorínu, epitafom a symbolike židovských 

náhrobných kameňov. Posledná siedma kapitola je venovaná spomienkovému 

rozprávaniu na udalosti druhej svetovej vojny, hlavne na koncentračné tábory. 

V týchto siedmich kapitolách som sa pokúsila priblížiť dejiny a život 

novomestských Židov. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1. Teoreticko-metodická časť 

 

 

1. 1 Cieľ práce  

 

     Cieľom mojej práce bolo skompletizovať históriu židovskej náboženskej 

obce v Novom Meste nad Váhom do roku 1945, informovať o kultúre všedného 

dňa a ak to bolo možné, doplniť text výpoveďami informátorov. Zámerom bolo 

poukázať na miesto Židov v živote spoločnosti Nového Mesta nad Váhom. Na 

ich spolunažívanie v tolerancii do roku 1939, na asimilačné vplyvy majoritnej 

spoločnosti, na udalosti počas druhej svetovej vojny a život tesne po skončení 

vojny.  

 

1. 2 Metóda 

 

 Pri tvorbe diplomovej práce som vychádzala z literatúry k danej téme, 

z archívnych dokumentov a z vlastného výskumu. Pri výskume som robila 

interview, pri ktorom som používala diktafón. Niekedy sa stalo, že som na 

želanie informátora diktafón musela vypnúť, bolo to väčšinou pri výpovediach o 

holokauste. Pre informátora to bola veľmi citlivá téma. Vo svojich výpovediach 

sa vracal do minulosti, na ktorú by chcel najradšej zabudnúť. Avšak na druhej 

strane chcel, aby sa na to, čo prežil, nezabudlo a dovolil mi zase diktafón 

zapnúť.  

     Informátorov nemám veľa. Mnoho Židov z Nového Mesta nad Váhom 

zahynulo v koncentrákoch, mnohí sa po vojne odsťahovali. Tých čo ostalo, bolo 

len zopár. V súčasnosti žijú v Novom Meste nad Váhom dve ženy – rodáčky 

z Nového Mesta nad Váhom. Okrem nich aj jedna, ktorá sa po vojne do Nového 

Mesta vydala. Jedna z nich nechcela komunikovať, nemala chuť so mnou 

spolupracovať, neverila mi. Preto som využívala aj informácie získané od pani, 

ktorá síce nebola Novomešťanka, ale prežila tam časť svojho života. Mala tam 

príbuzných, u ktorých počas školského roka bývala. Pochádzala z neďalekej 

dediny Nová Bošáca, osada Predpoloma. Pre nedostatok informátorov som 

nemohla využiť výskumnú vzorku podľa sociálnych vrstiev a podľa toho 
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charakterizovať ich život. Moje informátorky pochádzajú z chudobných 

židovských rodín avšak nepatrili k tým najchudobnejším. 

     Všetko, čo sa v minulosti spájalo so židovskou náboženskou obcou a so 

životom Židov v Novom Meste nad Váhom som sa snažila fotografovať. Nie 

vždy sa mi darilo. Raz sa mi stalo, že mi informátorka sľúbila možnosť 

nafotografovať jej interiérovú výzdobu, avšak po prvej fotografii mi to zakázala.  

     Pracovala som s mestskou kronikou, ktorej prvú časť výborne spracoval 

profesor Rudolf Bednárik. Z tej istej kroniky vychádzali aj Eugen Bárkány a  

Ľudovít Dojč, ktorých publikáciu som tiež pri práci využívala. Druhá časť 

kroniky (1933 – 1948) nebola až tak dobre spracovaná, vždy sa v nej odrážal 

ideologický duch daného obdobia. Jej tvorcami boli v jednotlivých obdobiach: 

Alojz Fuchs, Dominik Štubňa, Jozef Kubíček, Augustín Čongrady a Jozef 

Barát. Významným zdrojom informácií mi boli dokumenty zo  Štátneho archívu 

v Trenčíne, hlavne dotazníky Židov z roku 1942 a sčítacie operáty zo sčítania 

ľudu z roku 1930 zo Slovenského národného archívu Ministerstva vnútra 

v Bratislave, ktoré som využila pri rekonštrukcii rodiny v podkapitole 

o židovskej rodine. Internetovú stránku Ústavu pamäti národa 

http://www.upn.gov.sk./likvidacie, som využila v kapitole o zamestnaní.  

     Výpovede informátorov som gramaticky ani štylisticky neupravovala, ak 

som ich skrátila, použila som trojbodky (...). Pri prepise mien, názvov miest 

som používala oficiálnu transkripciu. Dlhšiu dobu som sa nevedela rozhodnúť, 

či budem písať Žid, alebo žid. Ak ich označujeme ako príslušníkov etnickej 

skupiny, píšeme veľké písmeno, ak ich označujeme ako príslušníkov 

konfesionálnej skupiny, píšeme malé písmeno. Oba spôsoby písania sú v súlade 

s normou spisovnej slovenčiny. Nakoniec som rozhodla pre používanie veľkého 

začiatočného písmena. Pri citácii používam formu, akú si zvolil citovaný autor. 

Názov mesta Nové Mesto nad Váhom je dlhý, preto budem občas používať len 

skrátenú formu Nové Mesto. 

 

1. 3 Charakteristika lokality 

  

    Židovská náboženská obec v Novom Meste nad Váhom patrila k najstarším 

náboženským obciam na Slovensku. Bola založená v roku 1684. Po Bratislave, 
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ktorá v čase obsadenia Budína Turkami, bola  najväčším strediskom Židov 

z celého Uhorska, stala sa novomestská židovská náboženská obec druhým 

veľkým strediskom Židov na území Slovenska. Táto obec dala židovstvu  

osobnosti, ktoré preslávili jej meno v širokom okolí i za hranicami Uhorska 

(Mešťan 1993: 5). Náboženská obec prosperovala a mala veľký podiel na vývoji 

Nového Mesta nad Váhom až do roku 1939.  

     Vznik Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, obdobie autonómie (6. 10. 1938 

– 14. 3. 1939) a vznik prvej Slovenskej republiky v roku 1939, sa stali 

politickým základom útokov proti židovstvu na Slovensku, nevynímajúc ani 

Nové Mesto nad Váhom. Nové Mesto nad Váhom neskrývalo svoje veľké 

sympatie voči gardistom, ako aj s nemeckou nacionálnou stranou, nacizmom.  

Dlhoročná tolerancia v spolunažívaní židovského a nežidovského obyvateľstva, 

miestami v minulosti jemne naštrbená, sa po roku 1939 vytratila zo života tohto 

mesta. Rokom 1939 sa začína koniec jednej z významných náboženských obcí 

na Slovensku. I keď sa po roku 1945 vrátilo do Nového Mesta nad Váhom a 

okolia okolo 300 Židov, psychický tlak, ktorý narastal medzi židovským a 

nežidovským obyvateľstvom, ich donútil z mesta odísť. 

 

1. 4 Prehľad literatúry o skúmanej problematike 

 

       K téme židovstvo na Slovensku vzniklo množstvo kníh a rôznych  článkov. 

Hlavne po páde socializmu sa u nás tejto téme venovala veľká pozornosť. Súvisí 

to aj so snahou revitalizovať slovenských Židov, znovu ich priviesť k židovstvu, 

k judaizmu. 

     Dejiny Židov patria k najvýznamnejším zložkám dejín ľudstva, pretože sú 

súčasťou Biblie. V Starom zákone je opísaný historický vývoj židovského 

národa a judaizmu. 

     Najstaršie záznamy o Židoch na Slovensku pochádzajú z čias Svätoplukovej 

ríše a ich tvorcom je geograf a cestovateľ Abraham-ben-Jakov (Ibrahim Ibn 

Jakub). Pri svojich potulkách prešiel aj cez Veľkú Moravu. Jeho pozorovania 

a zážitky boli citované v diele Al-Masik, va Al-Malik. Medzi iným tu opisuje 

stretnutie so svojimi súkmeňovcami a konkrétne spomína Židov na území 

Veľkomoravskej ríše (Mešťan 1993: 4). Prví Židia prišli na územie dnešného 
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Slovenska ako otroci s rímskymi légiami. Takýto otroci stavali na rímskej 

základni v Stupave na Záhorí kanále z tehál, ktoré mali označenie XV. légie. 

Okrem tehál a ďalších predmetov, vykopali archeológovia aj dve menory z doby 

okolo 1. storočia nášho letopočtu. To sú najstaršie doklady o prítomnosti Židov 

na území Slovenska (Mlynárik 2005: 16).  Najstaršou, historicky doloženou 

židovskou osadou na Slovensku sú Párovce. Vznikli v 9. storočí pod 

Nitrianskym hradom ako osada židovských obchodníkov v susedstve Nitry. 

V Zoborskej listine z roku 1113 sa pri ohraničení majetku Zoborského kláštora 

na území Pároviec spomína Mons Judeorum (Židovský vrch) (Horváth 1995: 8). 

O Židoch v Uhorsku, ako aj o ich živote na území Slovenska, vypovedajú rôzne 

záznamy v kronikách, súdne spisy, žaloby, obmedzenia, zákazy a iné historické 

pramene. 

     V priebehu 19. storočia sa začínajú v rôznych periodikách objavovať 

v antisemitistickom duchu články o Židoch, ktorých autormi sú poprední 

slovenskí spisovatelia ako Svetozár Hurban Vajanský, Martin Rázus, Ľudovít 

Štúr a mnohí iní. Začiatkom 20. storočia vychádza monografia Bardejov a jeho 

okolie, kde je židovstvu, ktoré bolo v tejto oblasti silno zastúpené, venovaná 

jedna celá kapitola. V  40. – 50. rokoch vyšlo množstvo článkov, ktoré sa 

venujú „riešeniu židovskej otázky.“ 

     Po druhej svetovej vojne sa židovstvo a Židia na Slovensku stávajú viac-

menej tabuizovanou témou, o ktorej sa veľmi nerozpráva a nepíše. Po roku 1989 

nastáva veľký záujem o tému židovstva vo vedeckých kruhoch. Na pultoch 

kníhkupectiev sa začínajú objavovať domáce i zahraničné knižné tituly, ktoré sa 

venujú judaizmu, Židom, ich životu, kultúre. Objavuje sa i množstvo kníh o 

holokauste. Okrem kníh vychádza i množstvo odborných a popularizačných 

článkov k problematike židovstva na Slovensku. Z domácich autorov k 

najznámejším patria  Jaroslav Franek, Peter Salner, Eduard Nižňanský, Zuzana 

Kyselicová, Ivan Kamenec, Ján Mlynárik, Soňa Kovačevičová a ďalší. K 

židovstvu všeobecne vyšli u nás i preklady zahraničných autorov, napr. Mircea 

Eliade, Michael A. Fishbane, Ja'akov Newman, Gavri'el Sivan, Paul Johnson, 

Jean Baumgarten a mnohí iní. 

     Východiskovým prameňom mojej práce bola kniha Eugena Bárkána a 

Ľudovíta Dojča, Židovské náboženské obce na Slovensku. Taktiež aj kronika 
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mesta s názvom Dejiny �ového Mesta nad Váhom od najstarších dôb do roku 

1933, prvý diel, ktorý napísal profesor Rudolf Bednárik. V kronike sú 

obsiahnuté dejiny Nového Mesta nad Váhom od najstarších čias až do roku 

1933. Druhý diel kroniky Pamätná kniha obce �ové Mesto nad Váhom 1933 – 

1948 už písalo viacero kronikárov: Alojz Fuchs, ktorý bol riaditeľom reálneho 

gymnázia, Dominik Štubňa – vodca Hlinkovej Gardy v Novom Meste nad 

Váhom, Jozef Kubíček – bližšie informácie o ňom v kronike neboli uvedené, 

Augustín Čongrady – učiteľ na rímsko – katolíckej škole v Novom Meste nad 

Váhom a miestny vodca Hlinkovej mládeže v Novom Meste nad Váhom. 

Posledným zapisovateľom tejto kroniky bol Dr. Jozef Barát, ktorý bol 

profesorom na tunajšom gymnáziu. V prvej časti kroniky sú spomenuté prvé 

záznamy o Židoch v Novom Meste, ich podnikateľská činnosť, protižidovské 

nepokoje v Novom Meste nad Váhom a na okolí, žinnosť Židov v oblasti 

školstva. Druhá časť  zachytáva život v Novom Meste, stavebnícky rozmach 

mesta, čím bližšie k roku 1938, tým sa objavujú častejšie zápisy o Židoch ako o 

trpených spoluobčanoch. Nové Mesto počas druhej svetovej vojny malo silné 

nacionálne cítenie, čo sa odráža aj pri písaní kroniky. Zmena nastáva po zmene 

kronikára, od roku 1944, kedy sa kronikárom stáva Jozef Barát, ktorý v skratke 

spísal pohnuté vojnové osudy novomestských Židov. Ďalším dôležitým zdrojom 

mi bola kniha Z denníka mladého rabína od Emanuela Friedera. Emanuel 

Frieder – správca židovskej školy v Novom Meste, bol brat Armina Friedera, 

ktorý bol počas druhej svetovej vojny v Novom Meste rabínom. Armin Frieder 

si počas týchto pohnutých vojnových rokov viedol denník, ktorý po jeho smrti 

(zomrel v roku 1946) vydal jeho brat Emanuel Frieder v roku 1986 

v Jeruzaleme. Denník mapuje rabínove úsilie zachrániť čo najviac slovenských 

Židov, spomína v ňom na založenie a fungovanie inštitúcie Ohel David 

v Novom Meste nad Váhom, ktorá sa stala počas vojny útočiskom pre mnohých 

starých ľudí z celého Slovenska. Spomína na svoj život v Novom Meste nad 

Váhom. V slovenskom preklade bola kniha vydaná v roku 1993. Okrem tejto 

literatúry, v ktorej sa židovská náboženská obec v Novom Meste nad Váhom 

konkrétne spomína, som používala aj ďalšiu literatúru, ktorá je vypísaná 

v zozname použitej literatúry a prameňov.  
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2. Židia v Uhorsku a na Slovensku 

 

 

     Židia zohrali v dejinách Uhorska dôležitú úlohu hlavne v jeho hospodárskom 

rozvoji. Odlišnosť v náboženstve a v spôsobe života, v odievaní, uzavretosť 

v getách, ich cudzí, pre ostatnú spoločnosť nezrozumiteľný jazyk, to všetko boli 

neznáme kultúrne prejavy, ktoré spôsobovali nedôverčivosť majoritnej 

kresťanskej spoločnosti voči nim. Zároveň sú to danosti, ktoré Židom po dlhú 

dobu pomáhali odolávať vonkajším akulturačným vplyvom. I keď sa Židia 

postupom času kresťanskej majoritnej spoločnosti kultúrne priblížili, nikdy 

nepodľahli jej asimilačným tlakom úplne. 

     

     Príchod a pôsobenie Židov na starom kontinente sa spája s rímskym 

impériom: prvá židovská kolónia v Európe vznikla práve v Ríme po roku 63 

pred Kristom, keď rímsky vojvodca Pompeius dobyl Jeruzalem a judského 

kráľa Aristobula dal spolu s veľkým počtom zajatcov odvliecť do Ríma. Ďalšia 

a oveľa početnejšia kolónia židovských zajatcov bola zavlečená do Ríma po 

povstaní v roku 70. po Kristovi, keď vojvodca Titus dobyl Jeruzalem a prikázal 

zničiť druhý chrám. Práve s XV. rímskou légiou, ktorá figurovala v bitke o 

Jeruzalem, sa viaže pravdepodobný príchod prvých židov na územie Uhorska. 

Predpokladá sa, že vojaci tejto légie sa z Jeruzalema vrátili so židovskými 

zajatcami, ktorí s nimi postupovali najprv ako otroci. Až neskôr sa stali 

obchodníkmi a sprostredkovateľmi obchodu medzi Rímskou ríšou a 

germánskymi kmeňmi severne od Dunaja. Cez územie Slovenska viedli na  

sever dôležité obchodné cesty, po ktorých prechádzali mnohí židovskí 

obchodníci. Dodnes však nie je potvrdené, že by sa na území Slovenska v tom 

čase aj natrvalo usadili (Hradská 2002:26). 

     Židia nasledovali rímske vojská na sever a do stredu Európy, ale zdá sa, že 

ich sídla boli počas bojov a prevratných udalostí, ktoré nasledovali po páde 

Rímskej ríše, oslabené a možno dokonca zanikli. V dejinách stredovekej Európy 

sa znovu objavili až koncom 13. storočia, najprv v kresťanských a až neskôr 

v hebrejských prameňoch (Schwartzfuchs 2002: 19). To samozrejme 

neznamená, že keď sa prvé písomné doklady o ich živote v Európe objavili až 
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koncom 13. storočia, že tu dovtedy neboli. Židia aškenázskej kultúry, ktorých 

svet sa geograficky rozprestiera od Alsaska po Ukrajinu a od Severného mora až 

po Taliansko, sa v Európe objavili po prvýkrát v 9. a 10. storočí. Toto obdobie, 

dá sa povedať, bolo pre Židov pokojné. Bolo obdobím ich integrácie do 

kresťanskej spoločnosti a obdobím ich narastajúceho významu v ekonomickej 

oblasti. Vytvárali si v mestách svoje komunity, prosperovali, od panovníkov a 

vysokých cirkevných hodnostárov dostávali rôzne privilégia a ochranné listiny. 

„V kresťanstve platilo to isté, čo v  isláme: ľudia pri moci si za normálnych 

okolností Židov vždy cenili. Nenašli by totiž lepších mestských kolonistov. 

Židia vytvárali výhodné obchodné siete, ovládali výnimočné remeslá, rýchlo 

zhromažďovali majetok a boli ľahkými daňovými poplatníkmi. Rozkvet zažili 

za dynastie Karlovcov“ (Johnson 1995: 201).  

     Táto tolerancia vládla v latinskom kresťanstve dovtedy, kým nedošlo 

k vyhláseniu prvej krížovej výpravy (v roku 1095). Od tejto chvíle sa postavenie 

Židov skoro všade zhoršovalo. Úrady sa voči Židom chovali čím ďalej 

rozdvojenejšie. Svetská šľachta považovala Židov za osobný majetok, s ktorým 

si môže hospodáriť. Dvere k rabovaniu boli pre ňu pootvorené – či už išlo o 

židovské príjmy alebo kapitál. Cirkevná šľachta si cenila hospodárskeho 

prospechu, ktorý židovská prítomnosť prinášala (Johnson 1995: 201). Tvrdé 

časy vo Francúzsku a Nemecku, keď v rokoch 1420-1520 takmer stovka 

nemeckých miest začala vyháňať Židov, viedli od 14. storočia k migračným 

vlnám smerom na východ. Centrum aškenázskeho judaizmu sa v tomto období 

presúva do Čiech, na Moravu, do Poľska a Litvy, ktoré sa stali novými 

dôležitými oblasťami aškenázskeho života (Levi 2002:16). 

     „Väčšina historikov sa domnieva, že Židia sa usadili na území Slovenska 

počas trvania Veľkomoravskej ríše. Dnes máme historické dôkazy o tom, že za 

panovania kráľa Svätopluka žili v jeho ríši aj Židia.1 Za najstaršie židovské 

náboženské obce na území Slovenska sa považujú Bratislava a Komárno“ 

(Mešťan 1993:4). Dokladujú to historické materiály z 11. storočia. 

                                                           
1 Dôležitý prameň v tejto súvislosti poskytuje židovský geograf a cestovateľ Abraham-ben-
Jakov, ktorý pri svojich potulkách prešiel aj cez Veľkú Moravu. Veľmi dôležitým svedectvom je 
list židovského diplomata, ktorý slúžil na dvore arabských chalífov v Španielsku v 10. storočí; 
bol to Chasidai Ibn Šaprut. List pochádza z roku 955 a hovorí sa v ňom o židovských obciach na 
území „obývanom Slovienmi“ (Mešťan 1993: 4). 
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     Koncom 11. storočia nastal značný prílev židovských utečencov z Čiech a 

Moravy na územie Slovenska, ktorých český kráľ Vratislav II. (1061-1093) 

kruto prenasledoval. Mnohí z nich si našli nový domov na Slovensku. Po bitke 

pri Moháči nastal výrazný pokles Židov na území Slovenska. V mestách, kde 

vládol nemecký a maďarský živel, sa odohrávali protižidovské výtržnosti. Židia 

boli nútení opustiť mnohé mestá. Po konsolidácii pomerov v druhej polovici 17. 

storočia nastáva nová perióda v dejinách Židov na území Slovenska. Príchod 

Židov v rokov 1649-1650 sa stal predvojom neskoršej emigrácie moravských 

Židov na územie Slovenska. Väčšina miest Židom prístup nepovoľovala, našli si 

však domov na vidieku, v obciach obývaných Slovákmi, u ktorých našli viac 

porozumenia. Strediskom Židov z celého Uhorska sa stala Bratislava, ktorá po 

obsadení Budína Turkami bola najväčšou a najvýznamnejšou náboženskou 

obcou v uhorskom kráľovstve. Druhým veľkým strediskom na území Slovenska 

bolo Nové Mesto nad Váhom, ktoré dalo židovstvu i veľa osobností, ktoré 

preslávili jeho meno ďaleko za hranicami Uhorska. Židovská náboženská obec 

v Novom Meste nad Váhom bola založená v roku 1684 (Mešťan 1993: 4-5).  
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3. Židovská náboženská obec v -ovom Meste nad Váhom 

a jej história do roku 1939 

 

 

     Názov Nového Mesta nad Váhom je v dobových listinách rôzny. Uvádza sa 

ako Regia villa, Nova civits, Nova villa, Possesio regalis de Ujhel, Nova villa 

iuxta Vag, Nové Mesto na Považí. V listinách vedľa latinského názvu je 

obyčajne tiež maďarský názov, ktorý je však nejednotný: Vyhel, Wyhel, Ujhely 

alebo nemecký názov Wag Neustadt. Dnešný názov je známy od roku 1584.  

     Nové Mesto nad Váhom leží na Považí v mieste, kde sa údolie Váhu 

rozširuje v úrodnú nížinu, ktorá je na jednej strane lemovaná Bielymi Karpatami 

a na druhej strane Strážovskou hornatinou. Leží na obchodnej ceste, ktorej 

význam siaha až do praveku. Výborná poloha a úrodnosť tohoto kraja, boli 

predpokladom k tomu, že bola obývaná už v staršej dobe kamennej (Ján Durdík 

a kolektív 1978: 5).  

     Keďže v okolí Nového Mesta nad Váhom boli rímske posádky, o čom 

svedčia nájdené rímske nádoby v okolí Čachtíc, je pravdepodobné, že už 

v druhom storočí n. l. tu boli aj Židia (Bárkány-Dojč 1991: 225). I keď nie sú 

z toho obdobia o ich existencii v oblasti Nového Mesta nad Váhom žiadne 

dôkazy, nič však nevylučuje, že by tu nemohli žiť už v tomto období. Nové 

Mesto nad Váhom leží na starých obchodných cestách a Židia boli obchodníci. 

V neskoršom období sa už objavujú i historické doklady o ich obývaní Nového 

Mesta nad Váhom a Trenčína. Súvisí to s vpádom Tatárov a ich obliehaním už 

spomínaných miest. „Obe mestá odolali vpádu, ubránili sa a za to dostalo Nové 

Mesto výsadnú listinu od kráľa Bela IV., ktorý ako prvý panovník v Európe dal 

židom významné výsady, zrejme aj preto, lebo sa veľmi aktívne zúčastnili 

znovuvýstavby Uhorska spustošeného Tatármi“ (Bárkány-Dojč 1991: 225).                

     „Výhodná poloha Nového Mesta a prírodné bohatstvo kraja čoskoro 

vzbudilo záujem židov. Spočiatku ich tu bývalo iba málo. No v roku 1268 vydal 

český kráľ Otakar moravským a českým židom obchodujúcim na Slovensku 

listinu, ktorou ich vzal pod svoju ochranu: boli oprávnení používať Nové Mesto 

ako prekladisko pri pltných plavbách po Váhu. Časť židov sa v meste usadila a 

vytvorila už v roku 1270 filiálku náboženskej obce v Uherskom Hradišti, ktorá 
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už vtedy bola veľká a chýrna. Koncom 13. storočia žilo v Novom Meste 15 

židovských rodín. Podľa záznamov prvými osídlencami boli Kohnovci a 

Löwyovci, čo svedčí o tom, že to boli kohani a leviti.2 

O ich osude máme iba kusé správy, no podľa mnohých príznakov sa dá usúdiť, 

že židia vychádzali v Novom Meste s kresťanským obyvateľstvom dobre. 

K príkoriam došlo až za Ľudovíta Veľkého, ktorý na pápežov nátlak chcel silou-

mocou židov pokrstiť a keď sa nedali, dal ich vyhnať“3 (Bárkány-Dojč 1991: 

225-226).  

     Začiatkom 16. storočia, začínajú byť Židia prenasledovaní a asi z tejto 

príčiny opúšťajú v roku 1514 Nové Mesto (Bednárik: 136). „Po bitke pri 

Moháči (1526) počet Židov na území Slovenska výrazne klesol. V mestách, kde 

prevládalo maďarské a nemecké obyvateľstvo, nebola núdza o protižidovské 

prejavy. Preto boli Židia nútení opustiť mnohé mestá“(Hradská 2002:26). Na 

jeseň dala vdova po kráľovi Ľudovítovi vyhnať židov z Bratislavy, čo vplývalo 

aj na postoj novomestskej správy. 

     Hebrejský nápis „Séfer šmos“ – Kniha mien – približne z roku 1600 prináša 

mená Židov žijúcich na západnom Slovensku a spomína aj Židov z Nového 

Mesta nad Váhom. Iné správy sa nám nezachovali ani zo 16. storočia, ani zo 17. 

storočia. Súvisí to asi s tým, že Židia utiekli, keď mesto zajali Turci a 

obyvateľstvo sa uchýlilo na hrad Beckov (Bárkány-Dojč 1991: 226).  

     Židia začali prichádzať do Nového Mesta nad Váhom vo väčšom množstve 

až od druhej polovice 17. storočia a to zväčša z východnej Moravy, z okolia  

Uherského Brodu (Bednárik 1939: 44). Ich život sa ako-tak zlepšil po roku 

1663. „Z tohto roku máme správy o nových osídlencoch, ktorí sa organizujú ako 

odbočka náboženskej obce v Uherskom Brode, kde židovstvo bolo decimované 

kurucmi“ (Bárkány-Dojč 1991: 226). Náboženská obec v Novom Meste nad 

Váhom vznikla po ich príchode, teda až v roku 1689. Dovedna sa prisťahovalo 

z Uherského Brodu 11 rodín (Kovačevičová 1993: 147). Súpis Židov z Nového 

Mesta nad Váhom pochádzajúci z prvej polovice 18. storočia spomína 45 

domácností, ktoré pochádzali z Uherského Brodu, ďalších 5 z iných miest na  

                                                           
2 Dôkazom pre tento záznam sú i symboly, ktoré sa nachádzajú na náhrobných kameňoch 
novomestského židovského cintorína. Symboly žehnajúce ruky a obradný krčah poukazujú na 
identifikáciu sa s kmeňmi kohenov a levitov. 
3 – vyhnanstvo trvalo štyri roky  
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Morave, jedna rodina bola pôvodne z Viedne a jedna z Poľska. Dve domácnosti, 

u ktorých nie je uvedený pôvod, pochádzajú zrejme z Nového Mesta nad 

Váhom alebo z okolitých obcí (Büchler 1992: 6). 

     Zo začiatku Židia nemuseli platiť žiadny poplatok a neboli nikomu okrem 

štátu poddaní. Práve preto v roku 1689 František Pongrác, novomestská 

vrchnosť, ktorého sídlo bolo na Beckove, vytvoril zmluvu, ktorá obsahovala  

poriadok, zostavený v celom desatore odstavcov. V zmluve sa píše, že Židia 

Jakob Iznaj, Daniel Izak, Jelen Izak, Jozef Izak, Levko Marek, Josef Baroch, 

Anna, vdova Jakobova, Joachim Daniel, Mojžeš Daniel, Daniel Marek, Marek 

Jakub, Levko Mojžiš „uvoľnili späť ročite 60 zlatých poplatku do rúk 

novomestského prepošta a to na dvakrát.“ Aby nedošlo ku nejakým 

nedorozumeniam pri platení a vyberaní, mali si Židia zo svojho stredu zvoliť 

richtára, ktorý by peniaze vyberal a odovzdával by ich prepoštovi, alebo 

ustanovenému cirkevnému služobníkovi. Mýto a podobné poplatky museli 

platiť ďalej ako predtým. Ďalej sa v listine píše, že okrem uvedených Židov 

v Novom Meste nad Váhom iní neboli a ďalším sa slobodný prístup do mesta 

nedovoľoval. Na trhy do mesta sa smeli dostaviť len čachtickí a vrbovskí Židia 

a uhorskí Židia, ktorí platili poplatok panovníkovi. Iní Židia mali do mesta 

vstup zakázaný. Zmluva obsahuje vyhlásenie, že kto by z tunajších Židov videl 

prísť do mesta iného Žida a neoznámil ho, má zaplatiť pokutu desať toliarov. 

Kto by cudzieho Žida ukrýval a tak klamal ľudí a úrady, musí zaplatiť pokutu 

dvadsať toliarov. Židia boli listinou daní pod prepoštovu ochranu a boli povinní 

všetky svoje právne a sporné peňažité záležitosti oznamovať. Keď sa stalo, že 

Žid kúpil nejakú vec od „kmínov“4 a bol mu tento obchod dokázaný, musel 

zaplatiť pokutu 10 toliarov. Podozrivé veci, ktoré im ku kúpe ponúkali mali 

odovzdať novomestskému inšpektorovi. Táto zmluva prinášala Židom i určité 

výhody. Bez prepoštovho povolenia nikto nesmel dať Žida zavrieť, čo často 

predtým úradníci a páni robievali, keď im Žid nechcel požičať peniaze. Naopak 

Židia mali byť všemožne chránení, aby sa z mesta nevysťahovali, pretože by 

tým katolícka cirkev stratila značný dôchodok. Konečne v desiatom bode tejto 

ochrannej listiny je stanovené, kto všetko mal právo na pokuty novomestských 

Židov. Na prvom mieste bola cirkev. „Ako vidno, boli už vtedy židia v Novom 

                                                           
4  - kmín je nárečový výraz pre zlodeja 
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Meste nad Váhom výdatným obchodným živlom a preto si ich tu chcela 

vrchnosť za každú cenu udržať a to tým viac, že mesto samo spelo z pohromy 

do pohromy“ (Bednárik 1939: 136). Zmluva tvorí podklad pre založenie 

vlastnej náboženskej obce, boli ňou dané podmienky slobodného vykonávania 

zamestnania jej členov. Ich náboženský, hospodársky a rodinný život nebol 

nikým ani ničím hatený, a  tak roku 1736 bývalo v Novom Meste nad Váhom už 

80 židovských rodín, ktoré sa zaoberali prevažne obchodom a remeslom 

(Bárkány-Dojč 1991: 226). Židia v Novom Meste nad Váhom sa organizovali 

na spôsob politickej obce. Mali vlastného richtára a prísažných, ktorí však boli 

vlastne bez moci. Táto organizácia sa rozpadla v roku 1886 (Bednárik 

1939:137).  

     O tom, že Židia bývali vo vnútri múrov silne opevneného mesta, existuje 

niekoľko dokladov. Svedčí o tom napríklad Korabinského Lexikon z roku 1786. 

V ulici pri juhozápadnej bráne boli postavené len židovské inštitúcie a obytné 

domy, a to koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Tu stála prvá synagóga, tu boli 

židovské školy. Je samozrejmé, že po zbúraní múrov žili Židia aj mimo 

bývalého vnútorného mesta. Skutočnosť, že starý židovský cintorín sa 

rozprestieral pod starým hradným múrom dokazuje, že Židia v 17. storočí žili 

v uzavretých celkoch vo vnútri mestských múrov. To, že Židia nežili v gete, ale 

vo väčších celkoch, svedčí i to, že už roku 1786 mali Židia v Novom Meste nad 

Váhom väčšinu obchodov na námestí (Bárkány-Dojč 1991: 226-227). Toto 

platilo až do obdobia prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945), kedy boli 

Židom arizované majetky, zrušené živnosti. 

„Všetky tieto podmienky, znášanlivosť obyvateľstva, výhodná poloha mesta a 

osobné vlastnosti židov priniesli aj ustavičný rast autority náboženskej obce a 

jej členov. Preto nie je div, že roku 1785 bola novomestská židovská 

náboženská obec po Bratislave druhou najväčšou v Uhorsku5.  

     Zaujímavý je doklad, pojednávajúci o pokrsťovaní židovských detí. 

Katolícka cirkev, ako je známe, vždy vyvíjala veľké úsilie pri získavaní 

neofytov, pričom to nevylučovalo dobrý pomer medzi oboma cirkvami.  

 

                                                           
5 V roku 1758 Židovská náboženská obec v Novom Meste nad Váhom mala 2300 osôb, t. j. 57% 
obyvateľstva v tomto meste (Kovačevičová 1993: 147). 



 22 

Nariadenie z roku 1775 však stanovilo prísne tresty za násilné prekrstenie, no 

dovolené bolo pokrstiť úplné siroty. Ale aj takých bolo veľmi málo, lebo židia 

boli veľmi opatrní a využívali všetky možné prostriedky – aj sťažnosti u 

miestodržiteľa – aby sa tomu vyhli“ (Bárkány-Dojč 1991: 227). 

     Významným obdobím pre Židov bola druhá polovica 18. storočia, obdobie 

vlády Jozefa II. V roku 1782 vydal panovník Tolerančný patent. „Vzťahoval sa 

síce v prvom rade na kresťanské (nekatolícke) zložky obyvateľstva monarchie, 

keď „deklaroval občiansku rovnoprávnosť pre všetkých príslušníkov 

kresťanských vierovyznaní.“ Zároveň však obsahoval aj nariadenia, ktoré 

zlepšili právne postavenie Židov. V dôsledku tohto zákona došlo k uvoľneniu 

niektorých sociálnych a ekonomických obmedzení. Židom uľahčil prístup 

k remeslám, priemyselnej výrobe, k výkonu slobodných povolaní. Z hľadiska 

budúcnosti bolo dôležité, že dostali (a využili) reálnu možnosť získať svetské 

vzdelanie“ (Salner 2000: 53-54). V roku 1784, na základe nariadenia Jozefa II., 

vzniká v Novom Meste nad Váhom židovská národná škola, ktorá 

„odštartovala“ slávnu históriu školstva novomestskej židovskej náboženskej 

obce. 6  

     „Obdobie od smrti cisára Jozef II. až po rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 

1867 (tento rok je aj rokom uzákonenia rovnoprávnosti uhorského židovstva), je 

dôležitým obdobím vo formovaní židovskej pospolitosti v Uhorsku“ (Mešťan 

1993: 9). Vnútorné zmeny uhorského židovstva a teda aj židovstva v Novom 

Meste nad Váhom, ktoré sa začali prejavovať už od konca 18. storočia, sú 

súčasťou historického procesu osvietenstva. Židovské osvietenstvo si 

predsavzalo šíriť vo vnútri židovskej spoločnosti európsku modernú kultúru. 

Jeho najvýraznejšou črtou bola orientácia na nemecký jazyk a nemeckú kultúru. 

Neskoršia maďarizácia mala medzi židovským obyvateľstvom už skromnejší 

úspech (Mešťan 1993: 9), i napriek tomu, že novomestské stredné školy 

pôsobili priamo ako agenti maďarizácie a maďarizačný nátlak tu bol podobne 

ako v Liptovskom Mikuláši a Zvolene väčší, ako v iných mestách (Jelinek 1993: 

281). Dôkazom toho, že Židia zo Židovskej náboženskej obce v Novom Meste 

nad Váhom inklinovali k nemeckého jazyku, čo im pretrvalo aj do neskoršieho 

obdobia, môžu byť zachované náhrobné kamene z nového židovského cintorína. 

                                                           
6  - tejto téme sa budem podrobnejšie venovať v 5. kapitole 
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Náhrobné kamene sú síce až zo začiatku 20. storočia, ale sú dôkazom, že Židia 

v tejto dobe silnej maďarizácie boli verní nemeckému jazyku. Cez dvesto 

epitafov písaných hebrejsko-nemecky sú toho jasným dôkazom. Naproti tomu 

čisto maďarský epitaf sa tu nachádza len jeden, hebrejsko-nemecko-maďarský 

tiež len jeden. Ďalším dôkazom môžu byť ich nemecké priezviská, ktoré si 

väčšina Židov ponechala i v časoch maďarizácie, keď bola móda priezviská 

pomaďarčovať.  

     „V rokoch 1848-49 si mnohé slovenské mestečká vyliali zlosť na Židoch a 

najznámejšie boli nepokoje v Bratislave a Novom Meste nad Váhom“ (Salner 

2000: 56). Nové Mesto nad Váhom patrilo v tej dobe k tým mestám, o ktoré sa 

opierali povstalci. Podľa záznamov v mestskej kronike proti povstalcom 

vystupovali „maďaróni“ a Židia, ktorí si vraj „najhorlivejšie počínali.“ Nové 

Mesto nad Váhom dokonca sľubovalo proti povstalcom postaviť 2000 mužov 

bez rozdielov náboženstva. Tak to oznamoval v nemeckých bratislavských 

novinách dopisovateľ (Bednárik 1939: 60). 

     V roku 1868 boli Židia ako náboženské spoločenstvo zrovnoprávnení 

s majoritnou spoločnosťou. V mnohých ohľadoch získali väčšie práva ako mali 

iné nemaďarské národnosti v Uhorsku, čo vyvolalo mnohé negatívne reakcie 

(Salner 2000: 54). 

     Veľká zmena v živote židovstva celého vtedajšieho Uhorska nastala na 

prelome rokov 1868-1869. Na kongrese uhorského židovstva 14. decembra 

1868 v Pešti došlo k rozštiepeniu uhorského židovstva na dva prúdy: reformný-

neologický a ortodoxný. „Po tom, čo oba prúdy boli uznané zákonom, 

neologický v roku 1869 a ortodoxný v roku 1871, vznikajú so súhlasom 

vrchnosti dve organizačné centrá židovských náboženských obcí. V Uhorsku 

nastáva ojedinelá situácia. Na mnohých miestach existovali dve, niekedy až tri 

samostatné zákonom uznané židovské náboženské obce7“ (Mešťan 1993:11). 

Situáciu, aká v tomto období nastala  v židovskej náboženskej obci v Novom 

Meste nad Váhom presne nepoznám, ani neviem aké silné boli vplyvy 

reformácie a ako im Židia odolávali. Avšak z archívnych dokumentov som sa   

 

                                                           
7 – tou treťou skupinou boli komunity, ktoré trvali na pôvodnom stave, nazývali sa status quo 
ante (Mešťan 1993: 11)  
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dozvedela, že Židovská náboženská obec zaujala status quo ante a prijala 

oficiálne pomenovanie: Status quo ante židovská materská náboženská obec 

Nové Mesto nad Váhom (obr. 126). V Novom Meste nad Váhom žila aj malá 

časť ortodoxných Židov, ktorí tu mali aj svoju modlitebňu. Svedčí o tom 

výpoveď pani K. D. 1917: „Mi sme neboli ortodoxni, mi sme boli neológi sa to 

volalo. Ano, boli ortodoxni Židia, aj mali zvlašť kostol tuna taki malinkí, lebo 

ich bolo málo. A ten neológov kostol, ten bol veľmi pekni.“  Je paradoxné, že 

podľa oficiálneho názvu zaujala obec status quo ante, pretože ako i výpoveď 

informátorky, tak i vnútorná architektúra synagógy nasvedčujú tomu, že šlo 

o neologickú náboženskú obec.    

     V roku 1881 sa Ruskom šíril krvavý pogrom, rozvášnený ľud zabíjal Židov 

(Biermann a kolektív autorov 1992: 784). Antisemitistická vlna sa šírila celou 

Európou a 27. a 28. septembra v roku 1882 prišla i do Bratislavy. Bratislavské 

protižidovské nepokoje z týchto dní vyvolali oprávnené obavy i u 

novomestských Židov. Rudolf Bednárik v mestskej kronike spomína na toto 

obdobie takto: „Richtár Adamica ručil za mesto, ale neručil za okolie. Preto 

obec obyčajnou osobnou deputáciou požiadala vrchnosť o stotinu vojakov asi na 

tri týždne. Došla jedna eskortína hulánov, čo sa obci nepáčilo a žiadala hulánov 

vymeniť pešiakmi. Huláni8 neodišli a preto obec, aby občianstvu uľahčila, 

vystavila pre nich 4 kuchyne, kde sa títo stravovali. K pogromom proti židom 

nedošlo“ (Bednárik 1939: 83).   

     Dňa 21. januára 1890 po sedemnásť ročnom richtárstve Jána Adamicu sa 

stáva novým richtárom Bernát Elyacza. Stalo sa tak pre maďarizačný nátlak zo 

strany „vrchnosti“. Nové Mesto nad Váhom od tohto dňa až do prevratu malo 

židovského richtára (Bednárik 1939: 83).  

     Ďalším významným dátumom pre uhorské židovstvo bol 16. október 1895, 

kedy vošiel do platnosti zákon XLII, prostredníctvom ktorého dal uhorský 

parlament Židom plnú občiansku a náboženskú slobodu (Salner 2000: 54). 

     Dňa 28. júla 1914 rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí L. Berchtold 

telefonicky vyhlásil srbskej vláde v Belehrade vojnu (Škvarna a kolektív 

autorov 1999: 128). Začala sa tým prvá svetová vojna a štyri roky hladu, 

nepokojov a obáv. „Rozpad Rakúsko - Uhorska a následný vznik Republiky 

                                                           
8 -  huláni – príslušníci ľahkej jazdy (kolektív autorov 2002: 252) 
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Československej značil pre Židov (ale aj pre ostatné národy krajiny) prechod zo 

zabehaných pomerov do neistej budúcnosti“ (Salner 2000: 71). Židia na 

Slovensku doplácali na svoju lojálnosť voči monarchii, voči maďarskej vláde. 

Rozpad starej ríše a vznik nového štátu sprevádzali na mnohých miestach 

Slovenska nepokoje, zamerané predovšetkým na Židov a ich majetky (Salner 

2000: 71). Veľký rozruch vyvolali udalosti v Novom Meste nad Váhom. Podľa 

dobových správ dňa 4. novembra 1918 sa strieľalo z prvého poschodia kaviarne 

Löwysohna. Maďarskí študenti a židovskí výrastkovia ostreľovali zhromaždený 

ľud na námestí (Salner 2000: 82). Bednárik v kronike o týchto nepokojných 

dňoch píše takto: „V Novom Meste začali náhle nepokoje a na okolí, rada 

musela vystaviť dokument, v ktorom prosila ľudí, aby zachovali pokoj a 

nerobili roztržky medzi obyvateľstvom a nerabovali u obyvateľov inej 

národnosti. Zo strachu pred nepokojmi sa židia začali sťahovať, nakladať na 

vozy a odviezli sa do hlavného stanu, kaviarne Löwysohnovej. Večer okolo 

deviatej hodiny veliteľ maďarskej čaty s dvadsiatimi mužmi ponáhľal sa do 

Čachtíc, odkiaľ došli chýry, že tam to už vrie, vyhrážajú sa židom a pánom. Ale 

zle pochodil. Ktosi v šere strelil mu do pŕs a bolo po maďarskej chrabrosti. 

Mužstvo sa vrátilo späť“ (Bednárik 1939:113-115). O 4. novembri 1918 píše 

takto: „Keďže v tento deň bol v Novom Meste jarmok, ľudia sa schádzali a 

chceli kupovať a niektorí samozrejme aj rabovať. Maďari začali strieľať z okien 

rôznych miest. Postrieľali veľa ľudí a veľa bolo postrelených, ktorí na následky 

svojho postrelenia zomreli“ (Bednárik 1939:115). Reakciou na tento čin bola 

rabovačka, ktorá sa uskutočnila ešte v ten istý deň, keď o 18:30 prišiel z frontu 

vlak s vojakmi, ktorí začali rabovať u Wohlsteina. Na to sa k nim pridali ľudia 

z okolitých dedín (Bzince, Lubina, Moravského Lieskové, Čachtice) a Nového 

Mesta nad Váhom. Rabovali, ničili jednu noc a skoro jeden deň neprestajne. 

Sekerami rozbíjali dvere obchodov, vnikli do vnútra, zjedli, vypili, čo sa dalo, 

čo nemohli zjesť alebo odniesť na mieste rozbili. Nepokoje skončili až 8. 

novembra príchodom československých légií (Salner 2000: 82). Rabovanie 

nebolo len v meste, ale aj v okolitých dedinách. V Lubine vojaci prepadli Žida – 

obchodníka. Našli u neho väčšie množstvo petroleju, ktorý všetok rozliali po 

ceste. Vo vedľajšej dedine, v Horných Bzinciach začali rabovať ľudia idúci 

z pohrebu. Bolo to o pol šiestej večer. Búchali Židovi – krčmárovi na dvere a 
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kričali: „Žide otvor, lebo bude zle!“ Na spiatočnej ceste po rabovačke sa stretli 

s vojakmi, ktorí išli z frontu a ktorí hromžili na Židov.  

     Predsedníctvo v Novom Meste nad Váhom sa v týchto dňoch zhromaždilo a 

volilo nové predstavenstvo obce bez židovského zastúpenia. Židia pred 

rabujúcim ľudom utekali do mesta. Mesto sa začalo prílivu Židov brániť, 

povolilo prístup len tým, ktorí sa preukázali, že majú kde bývať a že si ich berie 

na starosť ich bohatá židovská rodina. Pobyt im bol povolený od prvého 

januára, kedy malo byť rozhodnuté o ich osude. Na nátlak občanov Nového 

Mesta nad Váhom, ktorí sa sťažovali, že prisťahovaní Židia z okolia Nového 

Mesta nad Váhom zvýšili bytovú núdzu, musela komisia 2. augusta 1919 

zasadnúť a zaoberať sa „židovskou otázkou.“ Komisia riešenie našla: bohatším 

Židom bolo nariadené stavať (Bednárik 1939:109-115).  

     Nepokoje ustali, avšak bolo len otázkou času, kedy začnú znovu a v ešte 

ostrejšej podobe. V medzivojnovom období sa Nové Mesto nad Váhom aj 

vďaka Židom hospodársky rozrastalo. Židia vlastnili továrne, veľkostatky, na 

ktorých zamestnávali obyvateľstvo z okolia. Výborné židovské školy pre ich 

vysoko kvalitnú výučbu navštevovali i kresťanské deti. V roku 1920 malo Nové 

Mesto nad Váhom 5510 obyvateľov, z toho 60% boli Židia. V roku 1930 žilo 

v meste 1309 Židov (Bárkány-Dojč 1991: 229-230). 

        V roku 1934 malo Nové Mesto dvoch zástupcov obce. Jeden bol „kresťan“ 

– Trnovský, druhý z radu Židov  Jozef Kraus (druhá mestská kronika: 20). I 

napriek zjavnému pokoju, ktorý medzi židovským a nežidovským 

obyvateľstvom vládol, musela židovská strana čeliť obvineniam z maďarónstva. 

Alexander Wohlstein v mene židovskej strany obhajoval židovských 

príslušníkov, ktorí boli obvinení z toho, že pri prechádzaní maďarského 

ministerského predsedu Sömbasa mestskou železničnou stanicou ho až príliš 

nápadne pozdravovali (druhá mestská kronika: 21). 

     Susedské vzťahy v Novom Meste nad Váhom a na okolí v medzivojnovom 

období medzi židovským a nežidovským obyvateľstvom, boli pomerne dobré 

i keď sa vyskytli nejaké tie nezrovnalosti hlavne po prvej svetovej vojne. 

Navštevovali sa medzi sebou, udržiavali kontakty. Potrebovali jeden druhého.  

     Dňa 12. júna 1938 sa uskutočnili voľby do obce, výsledky boli nasledovné: 
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- na kandidačnej listine mala číslo 1 Československá národná socialistická 

strana a vo voľbách získala 240 hlasov, 

číslo 2 mala Hlinkova slovenská ľudová strana a hlasov získala 1243, 

číslo 3 Národné občianske združenie a získalo 112 hlasov, 

číslo 4 Československá sociodemokratická strana, ktorá získala 510 hlasov, 

číslo 5 Strana slovenských židov a získala 83 hlasov, 

číslo 6 Strana republikánska a agrárna, ktorá získala 243 hlasov, 

číslo 7 Československá strana ľudová (Mičurova) a získala 175 hlasov, 

číslo 9 Komunistická strana československá, ktorá získala 554 hlasov, 

a číslo 10 mala Židovská strana a získala 672 hlasov (druhá mestská kronika: 

65). 

Z týchto volebných výsledkov je vidieť, že Hlinkova strana mala v Novom 

Meste nad Váhom veľké množstvo priaznivcov. Svoje sympatie s gardistami a 

s nemeckou nacionálnou stranou a nacizmom vedeli aj dostatočne prejaviť. 

Napríklad v predvečer 50. narodenín Adolfa Hitlera usporiadali Novomešťania 

fakľový a lampiónový sprievod a oslavovali pred obecným domom. Slávnosť 

otvoril starosta obce J. Pavlačka, slávnostnú reč povedal Ján Pánik, miestny 

veliteľ Hlinkovej gardy a Dominik Štubňa. V nemeckom jazyku prehovoril 

doktor Jurenka. Na druhý deň, dňa 20. apríla, sa zišlo obecné zastupiteľstvo a 

premenovalo Wilsonovu a Holubyho ulicu na Ulicu Adolfa Hitlera (druhá 

mestská kronika: 69). V tomto období sa začína prvá etapa obmedzovania Židov 

vo verejnom a hospodárskom živote. Začalo sa to hospodárskym a profesným 

obmedzovaním, skončilo to ich izoláciou a následnou deportáciou do 

koncetračných táborov (Škvarna a kolektív autorov 1999: 151). Vznik 

Slovenskej republiky v roku 1939 bol pre Židov, pre členov židovskej 

náboženskej obce v Novom Meste nad Váhom, začiatkom ich konca. 

 

     Židia, ktorí v Novom Meste nad Váhom založili jednu z najstarších 

náboženských obcí na Slovensku, sa zaslúžili o jeho ekonomický a kultúrny 

rast. Dávali ľuďom prácu, vytvorili skvelé podmienky pre rozvoj školstva, 

prostredníctvom ktorého sa mesto v 19. storočí preslávilo. Dopomohli 

k vybudovaniu gymnázia. Židovská náboženská obec dala židovstvu mnoho 

osobností ako rabína Jozefa Weisse, ktorý preložil do slovenčiny Päť kníh 
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Mojžišových, založil prvú židovskú reálku v Uhorsku. Rabín dr. Armin Frieder, 

ktorý sa síce narodil v Prievidzi, ale pôsobil tu v období 1938 – 1944, v roku 

1946 založil Ústredný zväz náboženských obcí na Slovensku, stal sa krajinským 

rabínom na Slovensku, bol členom Židovskej ústrednej úradovne. Za Židovskú 

stranu v Československom parlamente boli Židia z Nového Mesta nad Váhom. 

Židia pôvodom z Nového Mesta nad Váhom boli medzi zakladateľmi prvého 

moderného mestečka v Palestíne Petach Tikva. V neposlednom rade treba 

spomenúť i  Eduarda Horna, takisto rodáka z Nového Mesta, ktorý protestoval 

proti zavretiu slovenských gymnázií a pravidelne spolupracoval so slovenskými 

politikmi (Jelinek 1993: 274-85). 

     Židia boli neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou rozvoja a života Nového 

Mesta nad Váhom. Počet židovského obyvateľstva v jednotlivých obdobiach: 

V roku 1270 bolo v Novom Meste nad Váhom 15 židovských rodín. V roku 

1735 tu bolo 80 židovských rodín s počtom 372 osôb. Podľa štatistík v roku 

1882 z celkového počtu 5 308 obyvateľov Nového Mesta nad Váhom bolo 2 

320 Židov. V roku 1910 sa ich veľa vysťahovalo do Argentíny, kde bývalý 

novomestský advokát dr. Sonnenfeld založil osadu, ktorú pomenoval podľa 

svojho mena. V roku 1930 zo 6 796 obyvateľov mesta sa 569 osôb hlási 

k židovskej národnosti, k židovskému náboženstvu sa hlási 1 309 občanov. 

V roku 1938 je sa k židovskej národnosti hlási 871 osôb, k židovskému 

náboženstvu 1 264 osôb. Celá židovská náboženská obec i s občanmi z okolia 

má 1 600 príslušníkov. V roku 1940 z celkového počtu 8 403 obyvateľov mesta 

je 1 291 osôb  

židovského náboženstva. Do 29. januára 1946 sa vrátilo 297 Židov z Nového 

Mesta nad Váhom a okolitých 8 obcí (Ammer 1 - 4 ). Tí, čo sa vrátili však 

postupom času pod psychickým nátlakom okolia Nové Mesto nad Váhom 

opustili. V roku 2001 sa podľa štatistík v Novomestskom okrese k židovskej 

národnosti nehlásil nikto, rovnako ani k materskému jazyku jidiš. Podľa 

náboženského vyznania sa k židovskému náboženstvu prihlásilo 7 osôb. Tieto 

čísla z roku 1930, 1938 a z roku 2001 nám prezrádzajú, že Židia z Nového 

Mesta nad Váhom sa identifikovali a identifikujú religiózne. Údaje z roku 2001 

sú z publikácie Trenčiansky kraj, ktorú vydal Štatistický úrad Slovenskej 

republiky – Krajská správa v Trenčíne v roku 2003.  
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4. Kultúra všedného dňa  

     

4. 1 Židovská rodina  

  

    Rodina je základná spoločenská jednotka spolužijúcich členov v spoločnej 

domácnosti. Jadrom rodiny sú rodičia a ich slobodné, nesobášené deti. Spolu 

tvoria nukleárnu rodinu. Formy, ktoré presiahli skladbu nukleárnej rodiny 

nazývame súhrnným názvom rozšírená rodina. Rozlišuje sa napríklad rodina 

rodičov alebo rodiča s jedným ženatým synom a jeho deťmi, ďalej viacerými 

ženatými synmi a deťmi, osobitnú formu tvoria ženatí bratia bez rodičov 

(Botíková, Švecová, Jakubíková 1997: 9-12).    

     Rodina od biblických dôb vytvára podmienky pre vznik, uchovávanie 

a odovzdávanie hodnotových orientácií. V rodine sa formujú postoje 

k judaizmu, k religióznemu či profánnemu vzdelaniu, ale aj stratégia vzťahov 

s majoritným okolím. Biblická rodina mala šesť charakteristických znakov: bola 

endogamná, patrilineárna, patriarchálna, patrilokálna, polygýnna a rozšírená. 

Tvorili ju otec, jeho ženy a vedľajšie ženy, slobodní synovia a dcéry, ženatí 

synovia s rodinami a služobníci a otroci. Rodina bola rozšírená spolužitím 

viacerých manželských párov a ich slobodných detí a tým, že súčasťou 

domácnosti boli aj ľudia mimo okruhu príbuzných (sluhovia a otroci). 

Prevládalo usídlenie v rodine muža, v dome jeho otca. Otec vládol nad životom 

a smrťou členov rodiny, mal právomoc rozviesť sa podľa vlastnej vôle, vyberať 

manželských partnerov pre svoje deti, alebo ich predať do otroctva. Až v druhej 

polovici 10. storočia nemeckí rabíni na skúšobnú dobu tisíc rokov prijali dve 

radikálne rozhodnutia a to, že sa zakazuje rozvod bez súhlasu manželky, 

odmieta sa polygýnia pod hrozbou exkomunikácie (Salner 2000: 19-20). Od 

biblických dôb je v židovských rodinách zaužívaný i levirát (Dt. 25: 5-10). Keď 

zomrie muž bez potomkov, je povinnosťou jedného z jeho bratov oženiť sa 

s vdovou a mať s ňou potomkov, aby meno zomretého nezahynulo. Ak nebol 

žiaden z bratov ochotný si vdovu vziať, bol najstarší verejne napomenutý pred 

súdom obradom chalica. Vdova švagrovi vyzula pravú topánku, pľuvla mu do 
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tváre a povedala: „Tak sa deje mužovi, ktorý nechce zbudovať dom svojho 

brata. Potom bola voľná a mohla sa vydať za ktoréhokoľvek muža s výnimkou 

kohena (Newman – Sivan 2004: 50 – 51). V prípade, že zomrel a zanechal 

potomkov, žila jeho krv ďalej.      

     Na Slovensku sa vyvinuli tri vývojové stupne rodiny a to tradičná, čiže 

ortodoxná, adaptovaná a asimilovaná9. Určitý čas existovali všetky tri formy 

súbežne. Tradičná rodina sa v súčasnosti takmer nevyskytuje, prevláda 

historicky najnovšia asimilovaná forma (Salner 2000: 20). Rodina v Novom 

Meste nad Váhom zostala na druhom vývojovom stupni ako rodina adaptovaná. 

Je to preto, že asimilovaná forma rodiny sa objavuje prvýkrát po druhej svetovej 

vojne a po vojne zostalo v meste len veľmi málo Židov na to, aby začali žiť tretí 

vývojový stupeň. Myslím si však, že keby tu židovské obyvateľstvo ostalo, 

postupne by určite prešli na asimilovanú formu. Vývoj a skúsenosť z minulosti 

by ich priviedla k snahe čo najviac splynúť s majoritným obyvateľstvom, 

niekedy možno so snahou zachovať si svoju identitu.  

     Rodina bola výsadným miestom pre rozširovanie a zachovávanie rodu. Muž, 

obraz otca a vzor pána a mudrca, sa mal venovať skôr štúdiu a vyučovaniu ako 

obchodu a žena sa mala skôr starať o udržanie poriadku v rodine ako o prácu na 

poli. Z ekonomických dôvodov však v mnohých prípadoch pracoval aj muž, aj 

žena. Muž sa mal snažiť plniť všetkých šesťstotrinásť prikázaní, žena sa musela 

uspokojiť s napĺňaním troch veľkých ženských povinností, ktoré spájali 

manželstvo a materstvo a týkali sa života v rodine (Goldbergová 2002:131).  

Novomestská židovská rodina na začiatku 20. storočia mala adaptačnú formu. 

Židia sa i naďalej pridržiavali starých tradícií, ale už v miernejšej podobe. 

Slávili všetky významné sviatky, dodržiavali košér, ale snažili sa aj priblížiť  

k spôsobu života kresťanských obyvateľov. Vytvoriť určitý kompromis medzi 

ich spôsobom života, ktorý bol riadený judaizmom a spôsobom života ostatných 

obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. 

                                                           
9 Tradičnú rodinu charakterizuje jednoznačné dodržiavanie príkazov a zákazov Tóry bez ohľadu 
na normy a postoje majoritnej spoločnosti. Adaptované rodiny prevládali v mestách, snaha 
o vytvorenie kompromisu medzi tradičným judaizmom a zmenami v spôsobe života. 
Asimilované rodiny sa objavujú po vojne. Preberajú jednoznačné formy kultúry a spôsobu 
života majority. Judaizmus ostáva len ako povedomie príslušnosti (Salner 2000: 20-41). 
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     Židia z Nového Mesta patrili väčšinou do strednej a nižšej sociálnej vrstvy. 

Boli tu však i veľmi bohatí, ako napríklad rodina Reissovcov. Tak chudobné 

rodiny, ako boli niektoré chasidské židovské rodiny na východnom Slovensku, 

sa tu neobjavovali.  

„Ňeboli sme najchudobňejši, ale ňeboli sme bohatí. Ňeboli sme bohatí, lebo mi 

sme sa veľmi dobre učili, všetki ďeťi. Moja sestra chcela ísť za lekárňičku, 

ňebolo na to, ja som chcela študovať ďalej, ňebolo na to“ (K. D. 1917). 

Na vidieku, na Bošáckych kopaniciach bola situácia podobná:  

„Mi sme mali napríklad majetek  velikí. Bola slúžka, aj paholek bol. Ale potom 

keď ďetko umrel, babka ti role dala do arendi a z toho žila. Už potom ostalo len 

jedenásť meríc, to bolo dva hektáre.  

     Ja ťi volačo poviem, ja ťi to visvetlím. Kresťan bi aj móhel mať, ale aňi jeden 

žid si ňesadel do krčmi, abi pil a ňeprepil. Tak gazduval, abi mal. To bolo šetko 

závisť. Oňi majú, oňi ňemajú. Žid si ňesadel do krčmi, abi prepil. �apríklad 

mojej babki brát mal  peť sinov a všetci boli vištudovaní. Ale on sa snažil, on 

mal krčmu ale on si ňesadel s chlapi a ňepil. Tíchto ludzí to viďíš kerých si, ten 

prepije aj svatého Petra“ (B. S. 1923). 

I keď medzi Židmi nebola vyslovene chudoba, i tak si navzájom pomáhali: 

„Šak ňebolo takej visloveňe biednej chudobi ako u kresťanov. Ňebolo, už sa 

vždicki volačo pomáhalo. Keď boli ti sviatki, ňiečo dostávali alebo šati ďeťi 

dostávali. Sa pametám raz moja mama šila celej škole ďievčatkám, židovskej 

škole šila šati pre všetki ti ďeťi. Zadarmo dostávali šati, bola taká vípomoc pre 

ti. Mi sme ňeboli ti najchudobňejší, mi sme boli takí strední. Ňeboli sme bohatí, 

ale ňepotrebovali sme podporu žiadnu“ (K. D. 1917) . 

 
     „Ti veci kúpili a medzi sviatkami doňésli do školi, čo kerí potreboval. Medzi 

tima sviatkami (Rošašona a tak) to ždicki bolo. A chodzili sa pítať, šak bola 

židovska škola, v kerej sa mali, ja som choďila s boháčami do školi. Tato 

Tauska, Dezina, oňi též mali majetek, hospodárstvo. Ale volajá Schwarcova 

semnú choďila, tá veru ňepotrebuvala, oňi boli bohatí dosť. Ale tí, kerí 

potrebuvali, tím dali. Sa poskladali a tím dali. Hovorím, ja som dostala, aj 

topánki som dostala, aj také štrikuvané šati, extra sukňu, extra blúzku, aj ten 

hubertus mi dali. To bola dosť dobra pomoc“ (B. S. 1923). 
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     V tradičnej židovskej rodine bolo zamestnaním ženy domácnosť, deti, 

niekedy vypomáhala v rodinnom obchode.  

„Táto ťetka moja, oňi mali pekárstvo, v obchoďe bola, varila, ďecká 

opatrovala“ (B. S. 1923). 

Ekonomické dôvody však často tento model narúšali a začiatkom 20. storočia 

nebolo nič neobvyklé, že si žena našla zamestnanie a dokonca za určitých 

okolností  živila celú rodinu. Samozrejme nie vždy to boli len ekonomické 

dôvody. Doba napredovala ďalej a ženy sa snažili osamostatniť, byť sebestačné 

a nezávislé. 

     „Moja mama bola krajčírka a ona mala ďielňu a ona ňemala času na 

domácnosť. Lebo mi sme mali taku ďielňu krajčírsku a ňiekedi aj 5-6 ďievčat, 

učňíc. Takže moja mama sa venovala len zárobkovej činnosťi. Oťec bol košikár 

a vtedi košikárstvo jak začali kufre kožené, on plietol tie koše cestovné, jako 

miesto kufrov a to zaňiklo, takže to ňebol žiaden zárobek potom. Takže vlastňe 

mama ťahala celú tu domácnosť.  Ale tak potom mal moj stríco tu hotel, tak 

potom ho tam zamestnal v tom hoteli jak takého gazdu. Ale ináč hlavná živiteľka 

bola unás matka“ (K. D. 1917) 

Vo vidieckom prostredí rodinný rozpočet často posilovali i deti a to hlavne po 

vypuknutí vojny: 

„Tak ostala som doma, mama ešťe mala kravi, dve kravi mala, tak som pásla tie 

kravi a kolo domu som robila. Ňemali sme z čoho žiť. Dóchodek vtedi ňeból 

žádni, ňedostal žiadne peňiaze, ňigdo. Tak choďila som, Vojítkom som choďila 

robiť na Grúň, tuto Vojítkom na Doliňe. Tak som choďila po sellákoch, alebo na 

Dzurákovec. Tak po tích vaččích gazdoch. Tak som peňáze akési zehnala, tak 

som, tak sme teda živorili“ (B. S. 1923). 

 Začiatkom 20. storočia sa začali objavovať židovské ženy v úlohe živnostníčky. 

Stávali sa majiteľkami obchodíkov, poskytovali služby verejnosti. Do roku 1938 

bolo v Novom Meste nad Váhom 39 židovských živnostníčok z celkového 

počtu 178 židovských živnostníkov10.  

    

     I napriek tomu, že Židia mali vypestovaný silný vzťah k rodičom a bolo pre 

nich povinnosťou sa o nich počas staroby starať, u novomestských Židov 
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v tridsiatych rokoch prevládala nukleárna rodina (rodičia a ich slobodné deti) 

a nie viacgeneračná. Neovplyvnil to ani fakt, že Židia v Novom Meste tvorili 

živnostnícku vrstvu, vlastnili malé podniky, obchodíky, ktoré mali často 

rodinný charakter. Deti často pomáhali svojim rodičom pri ich vedení a bolo by 

sa zdalo výhodnejšie, aby žili spolu. Tie sa  však po svadbe so svojimi 

partnermi osamostatnili. Prevládanie nukleárnych rodín v Novom Meste 

zapríčinilo i to, že tu žilo mnoho prisťahovaných rodín. Prišli sem bez rodičov, 

nemali tu žiadne rodinné zázemie, vytvárali si ho sami. 

V malej miere (5, 41 %) sa vyskytovali aj viacgeneračné rodiny ako, napríklad 

rodina informátorky K. D. Žila so svojimi rodičmi, dvoma súrodencami a so 

starou mamou (matkinou matkou), ktorá bola slepá a od svojich 

tridsiatichpiatich rokov vdova.  

Zvláštny typ spolunažívania viedla rodina Adolfa Reissa v dome číslo 326 (obr. 

4, 5). Vo vile žili štyria súrodenci (3 bratia a jedna sestra) a tvorili tri 

domácnosti. V prvej domácnosti žil slobodný dr. Reiss Leopold s ovdovelou 

matkou, sestrou, ktorá bola odlúčená od manžela, s jej dcérou, teda neterou, 

a s jej spoločníčkou. V domácnosti s nimi žili dve slúžky. V druhej domácnosti 

žil Reiss Samuel spolu s manželkou a synom. Mali kuchárku a slúžku. V tretej 

domácnosti žil Reiss Berthold spolu s manželkou, dvoma deťmi 

a vychovávateľkou. Žili s nimi dve slúžky a traja pomocníci. 

Okrem už hore uvedených foriem rodiny sa v židovskej komunite vyskytovali 

i rozšírené neúplné rodiny, napríklad v jednej domácnosti žil slobodný brat so 

svojou ovdovelou matkou, ovdovelou, rozvedenou alebo odlúčenou sestrou 

a s jej deťmi. V ďalšej domácnosti žili spolu bezdetná vdova a jej synovec 

a neter, v inej vdovec so svojimi slobodnými deťmi a so svojim slobodným 

bratom. Vyskytovali sa neúplné rodiny, napr. vdova so slobodnými deťmi (číslo 

domu 347), bezdetné páry (číslo domu 348). 

Približne 46% domácností malo slúžky, kuchárky, sluhov, cca v 3% domácností 

mali vychovávateľku, cca 7% domácností malo podnájomníkov; cca 5% 

domácností malo učňov11.  

 

                                                                                                                                                           
10 Zoznam živnostníčok je uvedení v podkapitole 4. 3 Zamestnanie, obchod a priemysel. 
11 výpočet som urobila na základe vzorky 148 novomestských židovských domácností, ktoré 
som získala  zo sčítania ľudu z roku 1930, v SNA v Bratislave 
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     Ak to ekonomická situácia dovoľovala, žena nasledovala muža do jeho  

rodiny, no nebolo nič neobvyklé, ak muž išiel za zaťa. U oboch mojich  

informátoriek išli ich otcovia za zaťov. Otec K. D. pochádzal z veľmi chudobnej 

židovskej rodiny z Rumunska a preto odišiel do vtedajšieho Rakúsko - Uhorska 

hľadať prácu. Priženil sa do Nového Mesta nad Váhom. Neskôr stratil prácu 

a jeho žena sa stala živiteľkou rodiny i napriek tomu si informátorka spomína na 

detstvo ako na veľmi pekné: 

„V roďiňe bol súlad, ňeboli hádki, ňebolo opilstvo, také ňiečo sme ňepoznali, 

aspoň ja v mojom ďetstve“ (K. D. 1917). 

Na otázku, kto rozhodoval v rodine odpovedala takto: 

„Mislím že skôr mama to viedla. Moj oťec ňeveďel slovenski bohvie ako, lebo 

on pochádzal z Rumunska, ale matka večinou rozhodovala“ (K. D. 1917). 

Pani B. S. bola jedináčik. Jej otec pochádzal z Bošáce. Po svadbe s jej matkou 

išiel za prístavka k jej rodičom, ktorí mali na Bošáckych kopaniciach veľké 

hospodárstvo. Nedokázal však žiť na hospodárstve, pod „cudzou“ rukou: 

„�o a on ňeveďel pri hospodárstve robiť, ňemohel sa z babku zňiesť. On robil a 

babka nosila širák, jak to hovorili, vieš, ona rozkazuvala. Ona unás bívala. 

Potom ju zebrala ťetka do Mesta a jednako sem prišla zomrieť. Tak on odišel od 

mami preč a bíval v �ovom Mesťe u Edenberga. On tam aj robil predtim, robil 

tam aj ďál. Ono, keď ňebívali, oňi z mamu ňebívali, on bíval v Mesťe a ona 

bívala tu. Aňi za ňím ňechoďila, aňi ňišt. Ona ňechcela isť od babki preč. Ona 

mislela, že príďe za ňú“(B. S. 1923) . 

     

     Manželstvo sa považovalo za prvú etapu života v dospelosti. Umožňovalo 

jedincovi realizovať sa ako ľudskej bytosti, pretože podľa biblie je povinnosťou 

židovského muža splodiť potomkov – cieľ zachovať rod. Kvalita rodu závisela 

od rodostromu, ktorý mal tým väčšiu hodnotu, čím viac obsahoval učencov, ale 

aj od finančnej istoty, ktorá bola zárukou pokoja a zbožnosti mladého páru. 

Sobáše sa dohadovali už pri narodení, čo zapríčinilo i vznik charakteristického 

židovského remesla akým je dohadzovačstvo – šadchan  - dohadzovač,  

šadchanit – dohadzovačka. Dohadzovač hral dôležitú úlohu v sobášnej stratégii, 

manželské zväzky dohadoval medzi neznámymi rodinami, ktoré bývali vo 

vzdialených mestách, oblastiach, často i krajinách (Goldbergová 2002:131).  
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19. a 20. storočie v Novom Meste už nevyžadovalo prítomnosť  dohadzovačov 

a dohadzovačiek. Manželstvá boli exogamné, Židia cestovali slobodne po 

krajine a partnerov si vyberali sami už aj z iných miest, ako z ich rodiska. 

Zvyšoval sa i počet miešaných manželstiev. 

Keď som sa pýtala, či mali rodičia pani K. D. manželstvo dohodnuté, 

odpovedala takto: 

„Ňije, ňije. Oňi sa spoznali ňeviem akím spôsobom, cestou mojej ťeti, lebo tá 

mala muža, cestou toho muža, ja ňeviem kďe sa jako spoznali, ale teda sa 

spoznali s moju mamu a potom sa aj zali“ (K. D. 1917). 

 

     Výber budúceho manžela u matiek mojich informátoriek bol dobrovoľný, 

manželstvá neboli dohodnuté. Rovnako to bolo i pri samotných informátorkách. 

Ich matky mali manželov židovského  vierovyznania, manželstvá boli väčšinou 

endogamné čo sa týka židovského pôvodu partnera. Nebolo to však pravidlo, 

pretože ako možno vidieť z dotazníkov z roku 1942, ktoré zanechali množstvo 

informácií o novomestských Židoch, ničím neobvyklým neboli ani 

konfesionálne zmiešané manželstvá. Boli to hlavne manželstvá uzavreté na 

prelome 19. a 20. storočia. Mladá a stredná generácia prijímala miešané 

manželstvá ako normálny jav. Jednoznačné preferovanie židovského partnera 

považovali za nemoderný postoj (Salner 2000: 45). Išlo o jeden z prvých krokov 

k asimilačnému typu rodiny. V takomto prípade deti narodené v zmiešanom 

manželstve získali vierovyznanie po matke, tak, ako je u Židov zvykom12:  

„Kohn Zigmund  14. 5. 1889; ulica Palkovičová 3, �ové Mesto nad Váhom; 

národnosť slovenská 

manželka: Anna rod. Veiszová  6. 8. 1896; rím. – kat. vierovyznania od 

narodenia 

syn: Alexander  narodený 12. 4. 1927 v �ovom Meste nad Váhom; rím. – kat. 

vierovyznania od narodenia“ (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, kartón 177) 

V jednom prípade som v dotazníkoch našla, že matka bola katolíčka, otec Žid 

a syn bol bez vyznania. V ďalšom dotazníku, kde bol otec katolík, matka 

Židovka, deti boli uvedené ako „miešanci“, v jednom prípade nebolo pri dieťati 

                                                           
12 náboženstvo u Židov sa určuje matrilineárne, teda podľa matky 
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vierovyznanie napísané (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, kartón 177). 

Po druhej svetovej vojne, deti zo zmiešaných párov, ktoré prežili a stratili 

jedného alebo oboch rodičov, to nemali v Novom Meste jednoduché. Snažili sa 

zaradiť do určitého spoločenstva, ktoré ich však neprijalo. Pre kresťanov boli 

neplnohodnotnými kresťanmi a pre Židov  málo Židmi (hlavne ak matka bola 

kresťanka). 

 „�ové Mesto je mesto malé, ľudia sú zlí. Tunajší Židia ma brali ako kresťanku,  

kresťania zas ako židovku. Moja mama bola evanjelička a Židia neakceptujú 

pôvod po otcovi, u ňich je matrilinearita“ (Z. W. 1940) 

      Pani K. D. a pani B. S. už Židov za manželov nemali. Jedna mala evanjelika, 

druhá mala katolíka. U pani K. D. výber partnera vojna neovplyvnila. So svojim 

manželom, ktorý bol evanjelik, sa stretávala ešte pred vojnou.  

„On na mňa čakal. Lenže ňemal odvahu sa so mnou ožeňiť predtím, ale napriek 

tomu som sa za ňho vidala“ (K. D. 1917). 

Je zaujímavé, že kým sa nestala vdovou, židovské sviatky a zvyky dodržiavala 

hlavne kvôli nemu a pritom on bol evanjelik, rovnako ako ich dve deti. 

Manželstvo s kresťanom jej nebránilo dodržiavať židovské zvyky, po vojne, 

kým fungovala v Novom Meste židovská modlitebňa, tak ju cez sviatky 

navštevovala. Skôr sama stratila záujem o vieru. 

     „Vieš čo, ja to gvôli sebe, už keď bol ešťe aj muž, tak vždi som si to ti sviečki 

zažala. To si zažínam ti sviečki, modliť sa ňemodlím, pretože som zostala 

ňeveriaca 

      Aj teraz ešťe choďí víno z Izraelu, ale ja ňekupujem, lebo ja ňepijem. Kím 

ešťe muž žil, ešťe som vždi kúpila liter, ale ja už odvtedi, lebo šak už som više 

dvacať rokov sama. Ja už ňeužívam ňič“ (K. D. 1917). 

 U pani B. S. to nebolo až také jednoznačné. Začiatkom vojny začala chodiť so 

židovským chlapcom, mali sa vziať, ale on zahynul v koncentráku. 

 „Ja som mala z  Bošáce fešáka, koľko sme choďili, dva roki spolu. Bol též žid. 

Toho potom zebrali do koncentráka, ňie, na pracovné do �ovákov. Tam bol a 

odťal mi poslal dopis, že abi som išla s tatom o ohláški, že abi sme sa zebrali. Aj 

tato semnu jeho išli. Aj som mu to napísala a dokal prišel dopis, on bol preč už, 

zebrali ho do koncetráka. Ossem rokov bol starší odemňa“ (B. S. 1923). 
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Po vojne jej aj ponúkali za muža Žida, ale ona už bola pokrstená a odmietla. 

„Keď prišel koňec toho prenasledováňa, tak mi povedali, že či bi som sa 

ňevidala za žida. „Dajťe mi svatí pokoj! Reku, ja som už židovka bola.“ Mňe je 

to reku jenno či sa mollím tak, alebo tak“ (B. S. 1923). 

V tomto prípade už mala druhá svetová vojna na jej rozhodnutie dopad. Pred 

vojnou sa za židovského muža vydať chcela, ale vojna a strach z deportácií, 

ktoré ju aj prinútili prejsť na kresťanstvo, zmenili jej život, chcela zanechať 

všetko židovské a chcela začať žiť ako kresťanka, aby nemusela prežiť znovu to 

ponižovanie a prenasledovanie.  

     Medzi manželmi bol často väčší vekový rozdiel. Muž bol od manželky 

väčšinou starší, ale nebolo nič výnimočné, ako bola žena staršia od muža. Medzi 

rodičmi pani K. D. bol deväť ročný rozdiel, u  rodičov pani B. S. osem rokov. 

„Moja mama sa vidala teda za toho S., ale on už bol raz ženati. On mal ženu 

z Bohuslavíc, tuto bívali, jak Macháč bíva v Bohuslavicách, jak je tá krčma, 

hňeď vedľa ten dom. Ona zomrela pri pôroďe. Potom si zebral moju mamu, šak 

medzi ňimi bol osem rokov rozďielu“ (B. S. 1923). 

K priblíženiu vekového rozdielu medzi manželmi mi dobre poslúžili 

dotazníky13, ktoré museli Židia vypĺňať počas druhej svetovej vojny. Zo 401 

vyplnených dotazníkov bolo cca 250 manželských párov. Vybrala som z nich 

tie, ktoré boli pre mňa použiteľné, pri niektorých chýbal rok narodenia jedného 

z partnerov a ostalo mi 240 manželských párov. Po porovnaní rokov mi vyšlo, 

že priemerný vekový rozdiel u Židov, ak bol muž starší ako žena (211 párov), je 

6, 95 rokov. Na porovnanie, priemerný vekový rozdiel u 240 kresťanských 

manželských párov (120 párov, ktorí uzavreli sobáš v rím. – k. kostole a 120 

párov, ktorí uzavreli sobáš v ev. a. v. kostole), ak bol muž starší ako žena (175 

párov = 95 párov  u evanjelikov a 80 u rím. – k.), bol vekový priemer  7, 05 

rokov (evanjelikov 7, 32  rokov u katolíkov 6, 71 rokov). 

                                                           
13 Tieto dotazníky, ktoré museli Židia vypĺňať v roku 1942, počas druhej svetovej vojny, 
poskytujú etnológovi množstvo zaujímavých informácií o novomestskej židovskej rodine z 
prvej polovice 20. storočia. Dotazníky obsahujú informácie o obyvateľoch jednotlivých 
domácností, kto je hlava rodiny, kto všetko v domácnosti žije a v akom príbuzenskom vzťahu je 
s hlavou rodiny. V dotazníku sú uvedené informácie ako dátum a miesto narodenia, presná 
adresa, vierovyznanie, národnosť, zamestnanie, stav (vdova, vydatá, ...). Nevýhodou dotazníkov 
je, že v niektoré neobsahujú informácie o tých, čo boli deportovaný ešte pred vypisovaním 
dotazníkov. Ďalšou nevýhodou je, že nemôžu slúžiť ako materiál pri zisťovaní najbežnejšieho 
modelu židovskej rodiny v Novom Meste nad Váhom.  Myslím si, že počas vojny ekonomické 



 38 

Z  240 židovských manželských párov bolo 15 párov, v ktorých bola žena 

staršia od muža. Priemerný vekový rozdiel pri takýchto pároch bol 4, 33 rokov. 

Kresťanských párov, pri ktorých bola žena staršia ako muž, bolo 53 (19 párov 

u evanjelikov a 34 párov u rím. – k.) a ich vekový priemer bol 4, 55 rokov ( 3, 

74 rokov u evanjelikov a 5 rokov u rím.- k.)14. 

Manželstiev s rovnako starými manželmi bolo u židovských párov 14, 

u kresťanských párov 12 (6 párov u evanjelikov, 6 párov u rím. – k.) 

     Zaujímavé je, že z týchto 240 židovských manželských párov, ktorí mali 

trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom, len  9 párov bolo takých, že 

manželia obaja pochádzali z Nového Mesta nad Váhom. V 35 pároch boli 

manželia rodákmi z Nového Mesta nad Váhom a v 35 pároch boli rodáčkami 

z Nového Mesta nad Váhom manželky. Možno bolo rodáčok i viac, ale pri 41 

pároch nebolo uvedené miesto narodenia manželky. V dvoch prípadoch miesto 

narodenia nebolo uvedené u muža.  

     Zmiešaných manželstiev z týchto 240 párov bolo 7. V šiestich manželstvách 

boli kresťankami manželky (5 rím. – katolíčky, 1 evanjelička), v jednom 

manželstve bol kresťan muž ( rím. – katolík). 

Ďalšou zaujímavosťou je, že ženy si po sobáši menili svoju národnosť. 

„Porjes Artur  14. 8. 1874 �emšová; Hurbanova 688; slov.; penzista, predtým 

hospodársky správca u Bratia Herzog �MnV 

manželka: Ellza Porjesová r. Műllerová  28. 5. 1884 Kyjov; slov.; domáca 

švagor: Julius Műller  23. 10. 1888 Kyjov; štátne občianstvo od Protektorátu 

Morava“(ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 177) 

– dobre to je vidieť na tomto prípade. Manželka Artura Porjesa je sestrou 

Juliusa Müllera. Obaja sa narodili v Kyjove a zatiaľ čo on má štátnu príslušnosť 

Protektorát Morava, ona si ju zmenila na slovenskú podľa manžela. 

     Ďalej dotazníky ukazujú, že ženy  chodili občas rodiť domov, do svojho 

rodiska. Z dotazníkov sa žiaľ nedá určiť priemerná natalita a mortalita detí tej 

doby, pretože tie deti, resp. mladí ľudia, ktorí boli odvedení do koncentračných 

táborov, často neboli v dotazníkoch spomínaní.  Na zistenie priemernej natality 

a mortality som preto použila sčítacie operáty zo sčítania ľudu z roku 1930. 

                                                                                                                                                           
dôvody a rôzne protižidovské zákony často donútili rodinných príbuzných, aby sa  za cieľom 
prežitia, spojili, čím vznikal úplne nový model rodiny.    
14 údaje sú z evanjelickej a katolíckej cirkevnej matriky 
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Podľa nich vyšlo, že priemerný počet detí v židovských rodinách bol 3, 19. 

V kresťanských rodinách bol priemerný počet detí vyšší a to 4, 86 detí na 

rodinu. 

Úmrtnosť narodených detí v židovských rodinách bola 25,2 %, v kresťanských 

rodinách bola úmrtnosť detí až 43,09 % . 

     Z dotazníkov som zistila ďalšiu zaujímavú vec a tou bolo množstvo vdov 

oproti vdovcom, ktoré žili v Novom Meste nad Váhom. Predpokladám tri 

dôvody. Prvý je ten, že ich muži bojovali v prvej svetovej vojne a už sa 

nevrátili, druhý môj predpoklad je, že veľké vekové rozdiely, ktoré boli u Židov 

časté spôsobili, že ženy sa stali veľmi skoro vdovami. Tretí dôvod, o ktorom sa 

domnievam, že je aj pravý, je skutočnosť, že v Novom Meste bol zriadený 

starobinec Ohel David, do ktorého sa po vypuknutí druhej svetovej vojny 

sústreďovali všetci starí ľudia z okolia a hlavne ženy – vdovy, ktoré sa nevedeli 

o seba postarať ako muži – vdovci.    

     Židia už od biblických dôb poznali rozvod ako legálnu alternatívu ukončenia 

manželstva. Kým muž sa mohol v minulosti rozviesť na základe svojho 

rozhodnutia prakticky bez problémov, možnosti ženy boli obmedzené. Znovu sa 

mohla vydať, len keď zväzok zanikol z dôvodu manželovej smrti, resp. keď jej 

vystavil rozvodový dokument get (Salner 2000: 20).  

„Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije a potom sa mu znepáči, lebo 

nájde na nej niečo odporného, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky 

a pošle ju preč zo svojho domu; ak vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného 

muža a ak aj druhý muž ju znenávidí a napíše jej prepúšťací list, dá jej ho do 

ruky a pošle ju zo svojho domu, alebo ak zomrie ten druhý muž, ktorý si ju vzal 

za ženu, nesmie si ju prvý muž, ktorý ju predtým poslal preč, znovu si ju vziať za 

ženu, keďže sa stala nečistou, lebo je to ohavnosťou pred Hospodinom (Dt. 

24:1-4).  

Postavenie ženy nebolo celkom bezprávne. Jej ochranu zaisťuje od biblických 

dôb svadobná zmluva ketuba, ktorá je dodnes súčasťou sobášneho obradu. 

Obsahuje manželov sľub, že ju bude živiť, ctiť, ako aj výšku odškodného 

v prípade rozvodu. Tá je niekedy tak vysoká, že muž radšej uprednostňuje 

spolužitie alebo vstup do nového vzťahu bez formálneho rozvodu (Salner 2000: 

20).  
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Rozvodový dokument get napíše sám manžel, alebo pisár, ktorý je oboznámený 

so všetkými závažnými právnymi postupmi. Pri spisovaní getu a jeho 

odovzdanie manželom musia byť prítomní dvaja svedkovia. Potom sa môže 

žena vydať za ktoréhokoľvek Žida s výnimkou tých, s ktorými bola pred 

rozvodom v príbuzenskom vzťahu a kohena. Podľa prevažujúcej praxe sa 

rozvodového aktu zúčastňujú traja rabíni (Newman – Sivan 2004: 165-166). 

Keď som sa informátorky spýtala, či vie niečo o svadobnej zmluve, odpovedala 

že nie, ale vedela, že u Židov rozvod existuje. Rozvody u Židov v Novom Meste 

nad Váhom dosiahli 1,76 %, u kresťanského obyvateľstva dosiahli 0,83 %.  

     Po roku 1945 nezostala ani jedna židovská rodina z Nového Mesta nad 

Váhom úplná. Manželské páry po roku 1945 boli buď zmiešané alebo čisto 

židovské, avšak deti dali často zo strachu a kvôli ich  bezpečnosti pokrstiť alebo 

zmenili, buď celej rodine alebo len niektorým členom rodiny, priezvisko.  

„Síce sin je pokrsťení, vieťe, ale teda má židofské cíťeňie. Aj céru mám. Tá je 

v Bratislave, tam je v židofskej obci“(obaja manželia boli Židia – Z. J.) (E. P. 

19?). 

Tí Židia, ktorí ostali bývať v Novom Meste nad Váhom po druhej svetovej 

vojne, úplne splynuli s majoritným obyvateľstvom. Dnes žijú z celej obce už len 

tri ženy. 

 

 

4. 2 Jazyky novomestských Židov 

 

    Aškenázski Židia, ku ktorým patrili aj Židia z Nového Mesta nad Váhom, 

používali vždy dva jazyky a to hebrejčinu a jidiš. Hebrejčina slúžila ako jazyk 

náboženstva – liturgický jazyk a jazyk potrebný k štúdiu tóry a talmudu, 

v hebrejčine sa tvorila vážna a intelektuálna literatúra (rabínska literatúra), 

slúžila ako jazyk pri úradných zápisoch. Jazyk jidiš, ktorý si aškenázski Židia 

sami vytvorili na základe kontaktov s nemčinou počas osídľovania germánskych 

území, bol bežným hovorovým jazykom (Turniansky 2002: 386). Jidiš bol 

zmesou strednej a hornej nemčiny a pozostatkov staronemčiny, 

starofrancúzštiny, starotaliančiny, hebrejských mien a fráz a miestneho dialektu.  
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     Jidiš a hebrejčina sú dva úplne rozdielne jazyky. Znalosť jedného z nich 

neposkytne ani len základnú znalosť druhého. Avšak jidiš používa písmená 

hebrejskej abecedy a používa i v značnej miere hebrejské slová a tak isto sa píše 

zľava doprava.  

      Jidiš sa začal formovať od 13. storočia, no v širšom európskom priestore sa 

presadil až na konci 15. storočia, kedy Židia migrovali do východnej Európy – 

do Poľska, Maďarska, Rumunska a Ruska. Židovským jazykom sa stal vďaka 

židovskej mame, ktorej, keďže nebola mužom, bolo odoprené hebrejské 

vzdelanie (Rosten 2004: 7). Jazyk jidiš bolo jediným jazykom, ktorým 

prinajmenšom do konca 18. storočia hovorili všetky vrstvy židovskej populácie 

v Aškenáze a vo východnej Európe (Turniansky 2002:387). 

V jidiš sa interpretovali významné diela rabínov, texty Písma, ktoré boli písané 

v hebrejčine a Židia tomu nerozumeli. Hebrejčina u Židov nefungovala ako 

hovorový jazyk, jej funkciu prebral ten jazyk, ktorý sa používal v tej krajine, 

kde Židia žili, alebo hovorili jazykom jidiš. Posvätný jazyk bol teda písaným 

jazykom a jidiš jazykom hovoreným. Postupom času sa však jidiš začal 

používať aj v písanej podobe15. V období osvietenstva (haskala – 18.storočie) 

bolo jidiš nahradené nemčinou a do systému diglosie východoeurópskeho 

židovstva vstúpil tretí, niekedy i štvrtý jazyk (Turniansky 2002: 387 – 391). No 

i napriek tomu deti predškolského veku, ženy a najchudobnejšie vrstvy 

v komunitách komunikovali medzi sebou jazykom jidiš. S posvätným jazykom 

sa stretávali iba zriedkavo a len v obmedzenej miere poznali jazyk daného 

územia. Skôr ako jazyk svojho geografického okolia ovládali jazyk štátu alebo 

oficiálny jazyk. To pretrvávalo takmer po celé 19. storočie (Fishman 2002: 393-

394). V priebehu 19. storočia silný demografický rast východoeurópskej 

židovskej populácie zvýšil počet jidišofónnych obyvateľov.  Ich jazyk šiel všade 

s nimi, i do Spojených štátov. Jidiš sa na oboch stranách oceánu neustále vyvíjal 

a zdokonaľoval.  

     Koncom 19. storočia nastali inovácie aj posvätného jazyka. Mládež dostala 

šancu študovať modernú hebrejčinu, sionistické snahy o vzkriesenie hebrejčiny 

a jej premenenie na hovorený jazyk sa naplnili (Turniansky 2002: 387 – 392). 

 

                                                           
15 Prvé písomné dokumenty v jidiš pochádzajú z roku 1272 (Turniansky 2002: 388). 
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     Používanie jidiš u Židov v Novom Meste nad Váhom doložiť neviem, ani sa 

mi zatiaľ nepodarilo dopátrať k dokumentom, ktoré by hovorili o jeho používaní 

medzi Židmi. To, že som sa zatiaľ k ničomu nedopátrala však neznamená, že 

jidiš novomestskí Židia nepoužívali. Hebrejský jazyk bol liturgickým jazykom 

obce, jazykom, prostredníctvom ktorého sa Židia prihovárali Bohu, ženy 

prostredníctvom hebrejského požehnania zasvietili sviece, trinásťroční chlapci 

počas bar micva predvádzali, ako zvládajú čítať hebrejské texty. Moje 

informátorky sa modlievali hebrejsky a jedna si aj pamätala texty, ktoré sa učil 

jej brat na bar micva. Príchodom rabína Armina Friedera v roku 1938 sa ako 

liturgický jazyk zaviedla slovenčina. Aký bol liturgický jazyk od roku 1869 do 

zavedenia slovenčiny neviem. Žila tu i malá komunita ortodoxných Židov, asi 

200 duší, pre ktorých bola hebrejčina posvätným jazykom.  

     Bežným hovorovým jazykom novomestských Židov na prelome 19. a 20. 

storočia podľa rôznych záznamov bola nemčina, slovenčina a maďarčina. Po 

otvorení reálneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom v roku 1862 sa učilo 

v duchu nemeckom, ako to vyžadovala doba Bachovho absolutizmu. Od roku 

1877 sa vyučovacou rečou stala maďarčina. Novomestskí Židia boli často 

označovaní za maďarónov avšak ako ukazujú záznamy zo školského roku 

1895/1896, zo 141 žiakov židovskej reálky (17 rím. – katolíci, 4 evanjelici a 120 

židovských študentov) sa podľa materinskej reči za Nemcov považovalo 114 

žiakov, za Slovákov 11 a za Maďarov 16 žiakov (Fraňová a kolektív 1994: 14). 

Z tohto zápisu vyplýva, že novomestskí Židia inklinovali skôr k nemeckému 

jazyku, národu a kultúre. V neskoršom období, po vyhlásení prvej 

Československej republiky, Židovská náboženská obec žiadala ministra 

Šrobára, aby mohla židovská reálka pokračovať vo vyučovacom jazyku 

maďarskom. To im nebolo povolené a tým zaniká činnosť židovskej reálky. 

O orientácii židovskej reálky na maďarský jazyk, svedčí aj pamätná kniha  

k 50– tému výročiu založenia reálky, ktorá bola vydaná v maďarskom jazyku.  

Na starých dobových pohľadniciach je zachytená dvojjazyčná tabuľa, 

dvojjazyčná reklama, ako aj tabule s menom majiteľa obchodu v maďarskej 

ortografii: 

Hotel �eubauer Szallod. 

Etterem Restauration. 
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�epbank. Ľudová banka. 

Krausz Bernát (obr. 1) 

Kaufmann Sándor (ponuka tovaru na jeho obchode bola napísaná maďarsky, 

obr. 2) 

 
     Nemecký jazyk bol novomestským Židom blízky. Popri hebrejskom jazyku 

bola nemčina  povinným jazykom na všetkých židovský školách. 

„...čítať, aj som sa modlila hebrejski. Ja aj ňemecki ešťe som lepšie veďela jak 

hebrejski. To hebrejski som veďela, samozrejme, lebo to som sa v škole naučila, 

vieš, ale celkom rozumet som tomu ňerozumela. To sa ňedalo, to bolo, vác 

ňemecki jako. Ja som choďila do židovskej školi dva roki, čo sme sa ňemčinu 

učili. Do štvrtej a do pátej. V tich prvích ročňíkoch sa ňeučila ňemčina“ (B. S. 

1923). 

 

„Do židovskej školi. Ale do židovskej školi choďili aj kresťanske ďeťi, lebo ta 

mala velice dobrú úroveň tá židovská škola. Mali sme veľmi dobrích učiťeľov a 

mimo toho sa učilo ňemčinu. V prvej ľudovej už sa učila ňemčina, tak ti bohatí 

kresťaňia dávali svoje ďeťi do židovskej školi a farár choďil na náboženstvo. 

Tak ako nám choďil rabín na náboženstvo, tak choďil farár na kresťanské 

náboženstvo“ (K. D. 1917).  

 Napriek tomu, že  rabín Armin Frieder, ako som už spomínala, zaviedol 

slovenčinu ako liturgický jazyk v synagóge, on sám si robil zápisy a poznámky 

v nemčine (obr. 127). V dokumentoch som našla plán Engelsmanovej kaviarne 

s nemecky písanými vysvetlivkami (obr. 129). Používanie slovenčiny a nemčiny 

v domácnostiach nebolo nič výnimočné:  

„Moj oťec veďel ňemecki, lebo on pochádzal z Rumunska, z Bukovini a to bolo 

nemecké územie. Tam mnoho ľuďia hovorilo po nemecki. Moj oťec s nami po 

ňemecki hovoril, mi sme odpovedali po slovenski.  Ale to bo Rakúsko-Uhorsko, 

vtedi každi veďel ňemecki a maďarski, aj moja mama veďela ňemecki a 

maďarski, to vtedi bola normálka. Ja ňeviem či mala mama maďarské školi 

alebo ňemecké, ale asi maďarskú školu mala“(K. D. 1917). 

Novomestskí Židia ovládali nemčinu slovom aj písmom, čo dokazuje aj list, 

v ktorom informátorka prosí kamaráta, aby jej do koncentráku písal nemecky: 
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„Laci má len dobre ....... a mi má tiež  písať: po nemecky, ale  svojim písmom. 

Urobilo mi to veľkú radosť. Keď ste dostali túto kartu  sú už  zasa sviatky“.   

 

     Epitafy na náhrobných kameňoch, po ich dlhšom skúmaní potvrdili, že Židia 

v Novom Meste nad Váhom sa identifikovali so svojim židovstvom i 

prostredníctvom hebrejských epitafov a podobne i s ďalšou kultúrou, ktorou  

bola kultúra nemecká.  

Z približne 418 náhrobných kameňov, je 317 epitafov písaných v hebrejčine 

(cca 18 len v hebrejčine, 25 v hebrejčine s menami mŕtvych v latinke), alebo 

v kombinácii s hebrejčinou: 246 nemecko – hebrejských epitafov, 22 hebrejsko 

– slovenských, 4 hebrejsko – nemecko – slovenské, 1 hebrejsko – nemecko – 

maďarský epitaf, 1 hebrejsko – maďarský epitaf. Táto skutočnosť potvrdzuje 

dôležitosť identifikovať sa Židov s týmto jazykom, dôležité bolo pre nich 

identifikovať sa cez jazyk so židovstvom.  

29 epitafov je písaných v slovenčine16, 5 v nemčine a len dva epitafy sú písané 

maďarsky.  

     U niektorých mien a priezvísk napísaných na stélach môžeme vidieť rôzne 

spôsoby písania, ktoré súvisia s kultúrnou orientáciou tej ktorej rodiny. 

Vyskytujú sa tu nemecké priezviská, nemecké priezviská písané maďarskou 

ortografiou, slovenské priezviská. Náhrobné stély sú dobrým dokladom o tom, 

aké boli u novomestských Židov na prelome 19. a 20. storočia obľúbené mená 

a aké sa tu vyskytovali rodiny, teda ich priezviská. Zo 197 druhov priezvísk som 

ich vybrala 10, ktoré sa najčastejšie na stélach objavovali, rovnako zo 152 

druhov mien som vybrala 5 najčastejších: 

Priezviská s počtom nositeľov priezviska (ž – žena, m – muž): 

1.   Kohn = 17  

2.   Pollak (ž):  8, Pollak (m): 5 Pollák (ž): 1, Polláková: 1 =15 

3.   Elias (ž): 2, Eliás (ž): 1, Eliás (m): 1, Eliasz (ž): 3, Eliasz (m): 5 =12 

4.   Roth (ž): 5, Roth (m): 5, Rothová: 1 = 11 

      Schwitzer (ž): 3, Schwitzer (m): 6, Schwitzerová: 2 = 11 

                                                           
16 - Slovensky písané epitafy sa objavujú až v druhej polovici 20. storočia. Ak sa vyskytnú na 
niektorom zo starších hrobov, tak je to len na po čase pridaných tabuliach „in memoriam.“  
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5.   Deutsch (ž): 3, Deutsch (m): 4, Deutschová: 2 = 9 

       Schwartz (m): 2, Schwarz (ž): 2, Schwarz (m): 3, Schwarzová: 2 = 9 

6.   Reiss (ž): 6,  Reiss (m): 2 = 8 

     Taus (ž): 2, Taus (m): 2, Tausová: 4 = 8 

7.   Biermann (m): 2, Biermann (ž): 3, Birman (ž): 1, Birman (m): 1 = 7 

      Löwinger (ž): 3, Löwinger (m): 4 = 7 

      Marmorstein (ž): 4, Marmorstein (m): 2, Marmorsteinová : 1 = 7 

8.   Berger (ž): 4, Berger (m): 2 = 6 

      Diamant (ž): 3, Diamant (m): 3 = 6 

      Fuchs (ž): 6 = 6 

     Gmeyner (ž): 3, Gmeyner (m): 2, Gmeynerová: 1 = 6 

     Steiner (ž): 3,  Steiner (m): 2, Steinerová: 1 = 6 

      Stern (ž): 2, Stern (m): 4 = 6 

     Spitzer (ž): 2, Spitzer (m): 4 = 6 

9.  Grünbaum (ž): 4, Grünbaum (m): 1 = 5 

      Frankl (ž): 1, Frankl (m): 4 = 5 

       Friedmann (ž): 4, Friedmann (m): 1 = 5 

      Lang (ž): 2, Lang (m): 3 = 5 

      Löwysohn (ž): 2, Löwysohn (m): 2, Löwysohnová: 1 = 5 

      Pless (ž): 3, Pless (m): 2 = 5 

      Sonnenfeld (ž): 1, Sonnenfeld (m): 4 = 5  

      Weiss (ž): 1, Weisz (ž): 2, Weisz (m): 2 = 5 

      Wister (m): 2, Wisterová: 2, Wiszter (m): 1 = 5 

10. Blau (m): 2,  Blau (ž): 2 = 4 

      Fröhlich (m): 3, Fröhlichová: 1 = 4 

      Goldberger (ž): 3, Goldberger (m): 1 = 4 

      Herzog (ž): 1, Herzog (m): 3 = 4 

      Heumann (ž): 1, Heumann (m): 2, Heumannová: 1 = 4 

      Kraus (ž): 1, Kraus (m): 1, Krausz (ž): 1, Krausz (m): 1 = 4 

      Kulka (ž): 2, Kulka (m): 2 = 4 

      Mangold (ž): 1, Mangold (m): 3 = 4 

      Quitt (ž): 1 Quitt (m): 3 = 4 

      Quittner (ž): 2, Quittner (m): 2 = 4 
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       Rosenblück (ž): 1, Rosenblück (m): 3 = 4 

      Stricker (ž): 2, Stricker (m): 2 = 4 

      Steinitz (ž): 2, Steinitz (m): 2 = 4 

      Wohlstein (ž): 2, Wohlstein (m): 2 = 4 

      Zuckermandl (ž ): 2,  Zuckermandl (m): 2 = 4 
 

ženské mená: 

1.   Rosa: 9,  Rose: 2, Rosalia: 5, Rosalie: 2, Rozsika: 2 = 20 

2.   Katarina: 1 Katarína: 1 Katerine: 1 Katharine: 3 Kathi: 1 Kati: 7 Kató: 1 = 

15  

3.   Johanna: 12 = 12 

4.   Fanni: 1, Fanny: 6, Fany: 2 = 9 

5.   Berta: 8 = 8  

      Julia: 1, Júlia: 2, Julie: 5 = 8 

       

mužské mená:  

1.   Moric: 4, Moritz: 10, Moritz Ignatz: 1 = 14  

2.   Adolf: 10 = 10  

3.    Samuel: 9 = 9 

4.   Ignác: 1,  Ignatz: 5,  Ignaz: 2 = 8 

5.   Jakob: 6,  Jakub: 1 = 7  

      Leopold: 7 = 7  

     Josef: 5, Joséf: 1, Jozef: 2 =  7 

 

Je tu vidieť orientácia na nemeckú, maďarskú i slovenskú kultúru. V množstve 

mien a priezvísk sa objavujú aj mená tradičné židovské: Armin, Daniel, David 

Elias, Jakob (Jakub), Jozef, Samuel, Salamon, Nathan a židovské priezviská: 

Elias, Kohn, Lőwy, Betlheim, Mayer. Vyskytujú sa tu i mená rýdzo slovanské 

ako Ladislav, Ľudovít.  

     História židovských mien a rodových mien, teda priezvísk siaha do 18. 

storočia, kedy rakúsky cisár Jozef II. nariadil, aby si Židia k svojmu menu 

pridali meno kresťanské a priezvisko nemecké. Dovtedy Židia používali na 

vzájomné rozlišovanie a identifikáciu iba jednoslovné biblické mená ako Izak, 

Dávid, Abrahám, Sára, Rút, Ester a iné. Časom začali Židia pridávať meno otca 
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pomocou slova Ben alebo Bal, čo znamenalo, že ide o syna alebo synov otca. 

Okrem jednoslovných mien používali Židia aj dvojslovné mená. Tie zrejme 

vznikli spojením s menom otca a vynechaním slova Ben (Schullerová 2003: 

18). Zápis takýchto dvojslovných mien novomestských Židov sa zachoval 

z roku 1689, kedy František Pongrác, novomestský pán, ktorý sídlil na 

Beckovskom hrady, vytvoril pre Židov zmluvu, ktorá obsahovala  poriadok, 

zostavený v desatore odstavcov. K zmluve boli pripojené aj mená 

novomestských Židov: Jakob Iznaj; Daniel Izak; Jelen Izak; Jozef Izak; Levko 

Marek; Josef Baroch; Anna, vdova Jakobova; Joachim Daniel; Mojžeš Daniel; 

Daniel Marek; Marek Jakub a Levko Mojžiš  (Bednárik 1939: 136). Okrem 

dvojitých mien boli rozšírené mená odvodené od lokalít, z ktorých rodiny 

pochádzali, či v ktorých prežili určitú časť života (Schullerová 2003: 18). Na 

stélach som našla jedno takéto priezvisko a to priezvisko Pollak. Išlo čisto 

o židovské mená. 

V roku 1787 Jozef II. Patentom z 23. júla 1787 nariadil Židom v celej 

monarchii, aby k 1. januáru 1788 prijali rodové mená. Každý ženatý muž sa mal 

stať nositeľom mena celej rodiny. Vydaté ženy mali prijať rodové meno muža 

a slobodné rodové meno otca. Okrem toho každá osoba bez výnimky bola 

povinná pripojiť si nemecké „krstné“ meno. Súčasne mali zakázané dovtedy 

používané mená v hebrejčine alebo mená odvodené od miesta pôvodu či 

krátkodobého pôsobenia. Rabíni boli povinní od roku 1788 viesť knihy 

narodených, zosnulých a sobášených, knihu obriezok v reči nemeckej 

(Schullerová 2003: 18). Nariadenia platné v celej monarchii neobišli ani 

novomestských Židov. I keď spočiatku zavádzanie nových mien bolo 

problematické, Židia si svoje nové nemecké priezviská osvojili. Pôvodné 

židovské priezviská sa však nevytratili úplne. V Novom Meste zostali tieto: 

Kohn, Lőwy, Elias, Betlheim, Mayer.  

Nové priezviská boli tvorené umelo a vznikali často odvodením od určitých 

vlastností dotyčnej osoby, jeho zamestnania alebo od iných oblastí. Z oblasti 

remesiel, zamestnaní vznikali teda napríklad Herzog, Bauer, Műller, Fischer, 

Bűchler, vznikli prevzatím názvov ročných období ako Winter, farieb 

a odvodením z nich: Schwartz, Roth, Rothbart, Weiss, Blau, Braun, Grűnbaum, 

Grűnwald, Grűnhut. Ďalšie vyplynuli z označení ľudských vlastností, napríklad 
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Sűss, Glűck, Grossman, Klein, Lang, Schőn. Iné boli vytvorené prevzatím alebo 

odvodením z názvov rastlinnej a živočíšnej ríše: Fuchs, Lőwinger, Holcz, 

Wasservogel, Goldberg, Eisenberg, Rosenberg, Grűnbaum, Deustchbaum, 

Rosenbaum. Menšie skupiny tvorili priezviská odvodené od božských 

a nadprirodzených bytostí, ako aj z oblasti astronómie a mineralógie: Engel, 

Engelsmann, Stern, Diamant, Goldstein, Edelstein. Bohatá je skupina mien 

odvodených od slova zem – das Feld: Rosenfeld, Langfelder, Neufeld, 

Schőnfeld, Sonnenfeld. Neprirodzený vznik priezvísk mal za následok, že 

pôsobia umelo, no na druhej strane určitým spôsobom poukazujú na židovskú 

príslušnosť ich nositeľov (Schullerová 2003: 19). 

     Reformná a liberálna časť židovstva bola ochotná maďarizovať sa. Na 

rozdiel od germanizácie, ktorá bola pre uhorské židovstvo násilným aktom, 

maďarizácia bola viacmenej dobrovoľná. Maďarizácia priezvísk a mien bola 

proklamovaná ako vlastenecká povinnosť (Schullerová 2003: 19). U Židov 

v Novom Meste sa uskutočnila spôsobom transkripcie nemeckých priezvísk 

a mien maďarskou ortografiou. Tak sa, napríklad z priezviska Weiss, stalo 

Weisz, ďalej Krausz, Busztin, Eliasz, Wiszter. Z mien sú to Ignátz, Moritz, 

Markusz. Či došlo na doslovné preklady nemeckých priezvísk, to sa mi 

nepodarilo zatiaľ zistiť, pri skúmaní náhrobných kameňov som maďarské 

priezvisko nenašla, ani doslovné preklady nemeckých priezvísk. Maďarské 

mená sa objavovali častejšie, mená sa maďarizovali ľahšie, rýchlejšie podliehali 

vplyvu prostredia a módnosti: Lajos, Lipót, Géza, Jósef, Kató, Sándor.  

     Medzi nemeckými priezviskami sa nájde i zopár slovenských, napríklad 

Poriez, Rybár, Novák, Lippa, Vajda, Dubovecz, Rozenák, Horvát, Bachoríková, 

Abrahamovič, Tomáško, Bránsky, Bachoríková. Mnohé z týchto slovenských 

priezvísk vznikali až po druhej svetovej vojne, kedy si Židia často menili svoje 

židovské priezviská na slovenské, aby lepšie zapadli medzi majoritné 

obyvateľstvo.  

 

     V závere podkapitoly o jazykoch novomestských Židov uvádzam zoznamu 

rabínov, ktorí v Novom Meste nad Váhom pôsobili od roku 1700, a ktorý je 

peknou ukážkou, ako sa mená a priezviská postupne, spôsobom aký som už 

spomínala, vyvíjali: 
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Saul Kampor 1700 – 1720   Abraham ben Juda Aškenazi 1832 – 1845 

Mozes ben Zwi 1720 – 1740    Lazar Strasser 1845 – 1854 

Jakub ben Meir Neufeld 1743 – 1750  Jozef Weisse 1854 – 1897 

Benjamin ben Salamon  1750 – 1782  dr. Filip Rosenberg 1904 – 1921 

Jozef ben Aškenazi 1782 – 1806   Jozef Weisz 1921 - 1938 

Dávid Deutsch 1806 – 1832    dr. Aba-Armin Frieder 1938 – 1944 

Do nariadenia Jozefa II. o prijatí nemeckých rodových mien používali na 

identifikáciu otcove meno, ktoré si pripájali za pomoci slova ben – syn, teda 

Benjamin syn Salamonov. Neskôr, ako je možné na zozname vidieť, osvojili si 

nemecké priezviská i rabíni, tradičné židovské mená však ostali. 

 

 

4. 3  Zamestnanie, obchod a priemysel 

 

      Azda nijaká etnická skupina na Slovensku sa nevedela tak pružne 

prispôsobiť meniacim sa potrebám trhu ako Židia (Jelinek 1993: 275). 

     Vďaka znášanlivosti obyvateľstva a benevolencii úradov mohli novomestskí 

Židia vykonávať najrôznejšie zamestnania. V protiklade k východoslovenským 

Židom, ktorých pri voľbe povolania silne obmedzovali, takže mohli byť 

nanajvýš obchodníkmi, krčmármi, podomovými obchodníkmi a v najlepšom 

prípade árendátormi, Židia západného Slovenska mali oveľa väčšiu voľnosť. 

Tým sa dá vysvetliť aj to, že náboženská obec v Novom Meste nad Váhom sa 

stala začiatkom 19. storočia jednou z najpoprednejších obcí celého Uhorska 

(Bárkány-Dojč 1991: 229).  

V mestskej kronike na strane 136 Bednárik uvádza v kapitole Vývoj židovstva 

v Novom Meste nad Váhom, že v roku 1753 bolo v meste evidovaných 23 

židovských obchodníkov. 

      Jedným z najstarších dokladov, v ktorom sa hovorí o jednom z remesiel, 

ktoré vykonávali Židia, je doklad z roku 1763. Je to zmluva medzi židovskou 

náboženskou obcou a cechom krajčírskym, v ktorej sa židovská obec zaväzuje, 

že bude cechu platiť 5 zlatých, aby mohli voľne vykonávať i oni toto remeslo 

(Bednárik 1939: 142). Nebola to náhoda, že jedným z najstaršie doložených 

remesiel bolo krajčírstvo. V Pentatouch je presne zaznamenané, z akého 
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materiálu môže a nesmie Žid nosiť oblečenie a to musel krajčír vedieť. Rovnako 

musel niekto šiť i modliace plášte – tality ako i talit katan17 a iné odevné časti, 

ktoré nosili len Židia18. Krajčírstvo a krajčírske dielne zostali jedným 

z najčastejších zamestnaní chudobnejších Židov, až do roku 1939, kedy mali 

zakázané vykonávať svoju živnosť a museli svoje dielničky zatvoriť. „Potom 

som sa išla učiť šiť... ...boli sme tri učňice a jedna tovariška bola a majstrová. 

Volaka Vinkleova Jozefína bola. Mala taku chižu. Ja som sa učila 

v triciatomsiedmom roku do triciatehoďeviateho. Lenže keď nastal Slovenski 

štát, ju zlikvidovali a ja som musela isť domov“ (B. S. 1923). 

     „...moja mama bola krajčírka a ona mala ďielňu... mali sme taku ďieľňu 

krajčírsku a niekedy aj 5-6 ďievčat, učníc“ (K.D. 1917). 

     Výročné trhy v Novom Meste nad Váhom sú povolené Ferdinandom I. 

z roku 1550. Podľa jedného župného svedectva boli výročné trhy odbavované 

v sobotu pre dobytok a v pondelok výkladný. Proti tomu nariadeniu sa v roku 

1863 ohradili  Židia, pretože im bola týmto odobratá možnosť obchodovania, 

keďže sobotu svätili, bola pre nich dňom pokoja. Vymohli si, že výročné trhy sa 

budú odbavovať vo štvrtok pre dobytok a výkladné v pondelok. Týždenné trhy 

každý piatok a pondelok (Bednárik 1939: 142-144).  

 „Pokiaľ ide o zamestnania židov, nachádzame v Novom Meste všetky obvyklé 

zamestnania, živnosti, remeslá a obchody. Len poľnohospodársku činnosť 

mestská správa do určitej miery obmedzovala, čoho dôsledkom boli 

neprimerane vysoké počty v iných profesiách“ (Bárkány-Dojč 1991: 226-227).     

    „V Novom Meste bola dokonca aj židovská kapela, ktorá vyhrávala na 

rôznych spoločenských podujatiach“ (Bárkány-Dojč 1991: 227).  

 

     Nové Mesto nad Váhom je známe tým, že väčšina podnikov, tovární v meste 

patrila Židom.  V roku 1850 založil Friedler Herman mydláreň na odľahlom 

mieste pri potoku, no vo vnútri mesta. Táto prevratom zanikla ( Bednárik 1939: 

                                                           
17 zbožní Židia ho nosia pod košeľou (Kyselicová  2002: 127) 
18 Novomestský Židia sa od ostatného obyvateľstva odevom neodlišovali. Nosili mestský typ 
odevu. Muži na modlenie používali modlitebné plášte tality, na rukách mali obmotané 
modlitebné remienky tefilin, ktoré má vo svojej expozícii aj Podjavorinské múzeum v Novom 
Meste nad Váhom. Na hlave počas modlenia a bohoslužieb nosili kipu. Ženský odev sa tiež 
ničím nelíšil od odevu ostatných obyvateliek mesta. Parochne u žien sa nevyskytovali, teda 
aspoň si na to informátorky nespomínajú. Ortodoxní novomestskí Židia boli viditeľnejší. Muži 
nosili pajesy (okraje vlasov a fúzov) a dlhé kabáty, ktoré sa nazývajú kaftany. 
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149). V roku 1872 M. Tauber si založil továreň na podkovky a železné výrobky. 

Podobné zameranie mal i závod Adolf Reiss a synovia, ktorý vyrábal vidly, 

reťaze, klince a iné poľnohospodárske potreby (Durdík a kolektív 1978: 13).  

Reiss patril k najbohatším Židom v Novom Meste nad Váhom. Na Námestí 

Slobody mal veľký dom, ktorý mu po roku 1939 arizovali, rovnako ako aj jeho 

továreň. V Reissovom dome dnes má sídlo Mestský úrad Nového Mesta nad 

Váhom (obr. 4, 5) a na mieste bývalej továrne je dnes závod 

VZDUCHOTECHNIKA. 

     V meste boli ďalej známe tehelne Lányiová a Herzogová, garbiarne Freunda, 

Fuchsa a Quitta, pivovar a plynáreň (Durdík a kolektív 1978: 13). „Freund, 

Fuchs, Manuel, Quitt majú tu na potoku garbiareň. Táto však vlyvom lepšej 

výroby zaniká. Dobre prosperovala počas vojny (kožu spracovávali pre vojsko – 

Z. J.). Zamestnávala 10 až 15 robotníkov“ (Bednárik 1939: 149). Jedným 

z tradičných židovských odvetví priemyslu je liehovarníctvo. Židia si buď 

prenajímali jestvujúce liehovary, alebo si zakladali liehovary nové. Rozšírenie 

jestvujúcich podnikov bolo často spojené so zavádzaním nových technológií 

(Jelinek 1993: 276). V roku 1842 Žid Kraus otvoril továreň na rum a likér, ktorú 

v roku 1872 prevzal Wister (Bednárik 1939: 149). Na námestí mal veľkoobchod 

s liehovinami. Ďalšia pálenica bola vo vlastníctve rodiny Tausovej. 

     Ďalším u Židov rozšíreným remeslom bola kníhtlač. Nie je to náhoda, že 

národ Knihy kníh sa venoval kníhtlačiarstvu. Len oni sami si mohli pripraviť 

knihy písané hebrejsky, preto sa museli naučiť i tomuto remeslu (Jelinek 1993: 

278). V Novom Meste nad Váhom boli v roku 1934 podľa archívnych 

záznamov títo židovskí kníhtlačiari: A. Horovitz, J. Steimann, J.Brűck a vdova 

Lőwysohnová (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom; 

kartón 65, zložka 873/1934). 

     Obchodu s obilím sa venovali Herzog a Engelsmann (Bednárik 1939: 149-

150). Na šikovnosť Židov ako obchodníkov s obilím upozorňuje aj Jozef 

Ľudovít Holuby i napriek jeho protižidovským postojom: „Nové Mesto je 

obilná komora tohto kraja, skadiaľ sa každoročne státisíce centov obilia vyváža. 

Celý tento obchod  je v rukách židovských, keď sa na taký riskantný obchod 

kresťan neodváži buď pre nedostatok kapitálu, alebo keby aj kapitálom vládol, 

nedostáva sa mu odvahy a spôsobilosti. Darmo by bolo harusiť na Židov-
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obchodníkov, lebo keby tí povedali, že obchody zatvoria, nech kupčí, kto chce, 

vzišla by z toho celému okoliu veľká škoda (Holuby 1958: 32). Do roku 1939 

obchodovali v Novom Meste nad Váhom títo obchodníci s obilím: Blau Eugen, 

Herzog Jakub a Karol, Engelsmann Samuel. Pekáreň mal na Weisseho ulici, 

v miestach, kde je teraz pošta, Löwy. Obec mala aj svojho mäsiara, ktorý 

vykonával rituálne porážky. Kamenárstvu a výrobe náhrobných kameňov sa 

venoval A. Kraus a V. Ujhely. Prezrádza to signatúra s ich menami na 

náhrobných kameňoch nového židovského cintorína. V roku 1902 si Neubauer a 

Salvendy otvorili  továreň na detské kočíky a na prútené kufríky. Táto továreň 

v roku 1923 zanikla (Bednárik 1939: 148). Pleteniu cestovných kufrov z prútia 

sa venovali i drobní remeselníci. Tento druh zamestnania však neskôr vytlačila 

výroba kožených kufrov.  

„Moj oťec bol košikár a vtedi už košikárstvo zaňiklo, lebo on plietol tie kufre 

a nakoľko začali biť kožené kufre, tak prestal odbit tich kufrov, lebo on to 

ňiekomu plietol, on to dával ňejakému podňikaťelovi a ten to už potom ňežiadal 

tie prútené kufre“ (K. D. 1917). 

       O tom, že Židia sa venovali obchodu a podnikaniu svedčia aj rôzne dobové 

fotografie (obr. 1 – 3), ktoré zachytávajú obchody a firemné tabule 

obchodníkov. Námestie v minulosti obývali Židia, čo malo veľkú výhodu pre 

ich obchodovanie. Ich obchody boli sústredené v centre mesta, ale i 

v okrajových častiach. Na takýchto dobových fotografiách môžeme vidieť 

napríklad obchod Krauza Bernáta, Šándora Kaufmana, hotel Slovan, ktorého 

vlastníkom bol Neubauer. Medzi vlastníkov obchodov na námestí patril Klein, 

Friedlender a mnohí iní.  

     Židia neboli len dobrí obchodníci, kupci a remeselníci, ale milovali 

i vzdelanie, mnohí mali vyštudované rôzne akademické odbory. Medzi tradičné 

židovské odbory patrí medicína a právo. Židovskí lekári boli storočia slávni po 

celej Európe (Jelinek 1993: 278). V roku 1929 boli v okrese Nové Mesto nad 

Váhom títo židovskí obvodní lekári: Alex Quittner – Moravské Lieskové, Jakub 

Weiss - Beckov, Ignác Krauser – Stará Turá, Alexander Steiner – Čachtice,  
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zástupca obvodného lekára v Novom Meste (ŠA MV pTN, fond okresný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, kartón 31, zložka 168/1929 prez.). V roku 1942 boli 

v okrese Nové Mesto nad Váhom evidovaní títo židovskí lekári, ktorým bola 

pozastavená prax: Heumann Jakub, Gmeyner Mikuláš (odvedený pre výkon 

zdravotnej služby pre Židov v Seredi), Winter Oskar, Quittner Alexander, 

Neufeld Ladislav - zubár, Werner Maxmilian (odvedený pre výkon zdravotnej 

služby pre Židov v Seredi), Steiner Alexander, Weiss Jakub, Weiss Koloman – 

zubár, Waldmann Eugen – detský lekár, Schablin Štefan, Krieser Karol – zubár, 

Baumová Irena, Huber Adolf, Pórová Margita – zubárka, Maxmilian Quitt (ŠA 

MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 421, zložka 

2990/1942) 

     Do roku 1939 malo v Novom Meste nad Váhom cca 141 židovských 

obyvateľov živnosť v rôznych podnikateľských odvetviach. Mená živnostníkov 

a živnostníčok, názov živností som získala z internetovej stránky Ústavu pamäte 

národa.  

živnostníci: 

„Adler Móric – obchod s krátkym tovarom 

Altman Eugen – stolár 

Bauer Emil – mlátenie obilia a rezanie dreva 

Bauer Móric – obchod s miešaným tovarom, južným a tuzemským ovocím 

a zverinou 

Belák Ervín – pánske krajčírstvo 

Berger Jakub – obchod s miešaným tovarom, ovocím a cukrovinkami 

Better Ferdinand – obchod s miešaným a krátkym tovarom 

Bienenstock Pinkas – hodinárstvo a klenotník 

Blau Eugen – obchod s plodinami a obilím 

Blau Jozef – obchod so strižným, krátkym tovarom 

Brann Oskár - rádioobchod 

Braun Ignác – obchod so surovou kožou, perím, vlnou 

Brindzer Teodor – obchod s plodinami 

Deutsch Adolf – pekárstvo 

Deutsch Izidor – košikár 

Deutsch R. - povozník 
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Donáth Adolf – mäsiarstvo a obchod s dobytkom 

Elias Julius – obchod so suchým a čerstvým ovocím 

Engelsmann Filip – elektrotechnik a inštalatér plyno a vodovod 

Engelsmann Samuel – mäsiar 

Engelsmann Samuel -  obchod s obilím 

Fischer Alexander – obchod s krmivami a plodinami 

Fischer Max – obchod s módnym a strižným tovarom a obuvou 

Fischer Šalamún – kľampiar a obchod s plechárskym tovarom 

Förster Jakub – obchod s miešaným tovarom, ovocím a lahôdkami 

Frankl Richard – obchod sa krátkym a strižným tovarom po trhoch a jarmokoch 

Friedman Adolf – obuvníctvo 

Fürst Žigmund - mäsiarstvo 

Fuchs E. – parfuméria a predaj gumového tovaru 

fa Fuchs Emanuel a syn – obchod s kožou 

Fuchs Ernest – požičovňa plachiet 

Ing. Fuchs Pavol - staviteľstvo 

Goldmann Eugen - hodinár 

Grosner H. – povozník  

Grosner M. - povozník 

Grün Rudolf – obchod so strižným, módnym a konfekčným tovarom 

Grünfeld Ernest – obchod s koňmi 

Grünfeld Ernest -  obchod s dobytkom 

Grünhut Abrahám – obchod s cukríkmi po trhoch  

Grünhut M. – kľampiar 

Grünhut Markus – obchod s kuchynským riadom 

Halpert H. – nosič 

Handwerker Max – obchod s miešaným tovarom a predaj pálených liehových 

nápojov v zatvorených fľašiach 

Hauser Mózes – klobúčnictvo a čipkárstvo 

Herzog Filip – mäsiar 

Herzog Jakub a Karol – obchod s poľnohospodárskymi plodinami a obilím 

Heumann Ignác – obchod so strižným tovarom po trhovecky 

Karpeles Viktor – obchod so strižným tovarom po trhovecky 
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Klein Arpád – pekárstvo 

Klein Jozef – hodinár, zlatník 

Kohn Adalbert – obchod s výšivkami módnym tovarom a perím 

Kohn Adalbert – obchod so starým šatstvom, kožami, nábytkom a čistenie peria 

Kohn Herman – mäsiarstvo a obchod s dobytkom 

Ind. Koložváry Dezider – podn. stav. a techn. kan. 

Kopolovič František – obchod s drevom a uhlím 

Kraus Alexander – obchod so strižným tovarom 

Kraus Marek – kamenárstvo na menšie práce 

Lang Bartolomej – obchod s miešaným tovarom a pálenými liehovými nápojmi 

v zatvorených fľašiach 

Lengyel Max – obchod s farbami a iným materiálnym tovarom 

Löwy David – obchod so starým železom a odpadkami 

Löwy Ľudovít – pekárstvo 

Marmorstein Izidor – obchod s miešaným tovarom 

Náthan Salamon – krájčírstvo (zákazkové) 

Quitt Adolf – obchod s kožou 

Quittner A. – obchod s knihami 

Perl Emanuel – obchod s miešaným tovarom a koreninami, múkou, plodinami, 

kávou a pálenými liehovými nápojmi v zatvorených fľašiach 

Pick Jozef – obchod so strižným tovarom, s konfekčnými látkami a miešaným 

tovarom 

Pless bratia – obchod s dreveným, plechovým tovarom a miešaným riadom 

Pless bratia – výroba sódovky a ovocných štiav 

Politzer Jakub – výroba kief 

Pollák L. – maliar  a natierač 

Pollák Leopold – obchod s obuvou 

Pollák Leopold – obchod s módným, krátkym tovarom a obuvou 

Reiss Adolf – obchod so zbraniami a nábojmi 

Rohs A. – obchod s chemickými prípravkami na čistenie kože 

Rosenberg Móric – odpredaj nábytku 

Rosenfeld Izidor – obchod s kožami 

Rubel Móric – obchod s miešaným tovarom 
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Samek Eugen – obchod so starinou (vetešníctvo) 

Samek K. – povozník 

Samek Karol – obchod s koňmi 

Schmiedl Herman - košikár 

Schlesinger Ernest – obchod s drevom a uhlím 

Schlesiner Ľ. – holič 

Schön Eugen – pánske krajčírstvo 

Schreiber Emanuel – obchod so strižným a krátkym tovarom 

Schwarz A. – jednateľstvo 

Schwed Adolf – obchod s dobytkom 

Schwéd Jakub – obchod s ovocím a syrom atď. 

Schwitzer – čalúnnik 

Schwitzer Edmund – obchod so železom 

Schwitzer Jozef – obchod s dobytkom 

Spiegel Adolf – obchod s miešaným tovarom a predaj pálených liehových 

nápojov v uzavretých flašiach 

Spielman Gejza – zámočník; osobná autodoprava 

Spielmann Oskár – obchod s dobytkom 

Steiman Bernát – obchod so strižným, galanterným a krátkym tovarom po 

trhoch a jarmokoch 

Steimann – kníhtlačiareň 

Tauber Michal a synovia – obchod s palivovým drevom, stavebným materiálom 

všetkého druhu 

Weiner Fr. – informačná kancelária 

Weiner Fridrich – účtovníctvo a bilančná kancelária  

Weiss A. - sklenárstvo  

Wohlstein Alexander – výroba a obchod s pálenými liehovými nápojmi 

a výroba a predaj náhražiek ušľachtilých liehovín tuzemského 40% rumu  

živnostníčky: 

Adlerová Elena – dámske krajčírstvo 

Adlerová Malvína – obchod s krátkym a strižným tovarom 

Bergerová Gizela – obchod s lahôdkami 

Biermannová Regina – obchod s lahôdkami a mliekom 
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Brülová Šarlota - modistka 

Bingová A - kaderníčka 

Brichtová L. – výroba černidla 

Drappelová Dorota – dámske krajčírstvo 

Fialová Alžbeta – obchod s drevom a uhlím 

Fischerová Berta – obchod so strižným, pleteným a výšivkovým tovarom po 

trhoch a jarmokoch 

Fischerová Ernestína – dámske krajčírstvo 

Friedmannová G. – masáže (maságe), pedikúra (vyrovnávanie otlakov) 

Friedmannová Terézia – dámske krajčírstvo 

Fürstová Johana - krajčírka 

Glücková Frida – obchod s výšivkami a ručnými prácami 

Kleinová Anna – dámske krajčírstvo 

vdova Kohnová Hermína – obchod so šatstvom 

Kohnová Malvína – obchod s cukrovinkami 

vdova Löwysohnová Rudolfína – veľkoobchod s vínom a pivom 

vd. Mandelkernová G. - holičstvo 

Markovičová Dora – obchod s lahôdkami a cukríkmi 

vd. Mayerová Amália – obchod s hydinou 

Plessová Frida – obchod s ovocím, zeleninou, maslom atď. 

Politzerová J. – obchod s kefami 

vd. Polláková Ernestína – obchod s cukríkmi 

Rosembaumová Berta – obchod so strižným, krátkym a módnym tovarom 

Rosembaumová Margita – obchod s krátkym, pleteným a strižným tovarom 

Rothbártová Hermína – dámska krajčírka 

Rottmannová Róza – dámske krajčírstvo 

Seiforvá Frida – dámske krajčírstvo 

Schwarzová Mária – dámske krajčírstvo 

Spielmannová Margita – kramárstvo 

Spitzerová Mária – dámske krajčírstvo 

Suranová Terézia (Langová) – obchod s miešaným tovarom 

Weissensteinová Žofia – obchod so strižným, krátkym a miešaným tovarom 

Weissová E. – obchod so sklom a porcelánovým tovarom       
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Wetzlerová Gizela r. Böhmová – krajčírka bielizne 

Winklerová Jozefa – dámska krajčírka 

vd. Wohlsteinová Berta – obchod s miešaným tovarom“ 

(http://www.upn.gov.sk./likvidacie) 

Tieto a mnohé iné podnikateľské odvetvia prevádzkovali až do roku 1939 Židia 

v Novom Meste nad Váhom. Po vzniku Slovenského štátu im boli živnosti ako 

aj ich podniky a majetky odobraté štátom.  

 

 

4. 4 Obrady kalendárneho cyklu 

 

     Veľkú zásluhu na tom, že Židia s okolitým obyvateľstvom sa nikdy úplne 

neasimilovali mali i obrady kalendárneho cyklu, obrady životného cyklu. 

Všetky sviatky a obrady kalendárneho cyklu spomínať nebudem, pretože nie 

všetky moji informátori slávili, nie na všetky si pamätajú. Spomeniem len 

niektoré, ako šabat, Roš ha-šana, Sukot, Pesach, Purim. Zabudnúť nesmiem na 

rituál, ktorý mnohých Židov sprevádza od kolísky až po hrob – kašrut. 

 

Šabat je nariadený deň odpočinku, je ústredným a najvýraznejším obyčajom 

judaizmu. Svätí sa ako siedmy deň v týždni, je vyhradený bohoslužbe a v tento 

deň je každá práca prerušená. Začína sa západom slnka piatkového večera, teda 

šabatového predvečera. Končí sa  po súmraku sobotného večera. Dodržiavaním 

šabatu si pripomínajú, že sám Boh požehnal a posvätil siedmy deň na konci 

prvého týždňa stvorenia (Newman – Sivan: 2004: 197). 

                                    „�ato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, 

                                     lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, 

                                    ktoré stvorením začal konať“ (Gn. 2:3). 

Dodržiavanie šabatu bolo zárukou zachovávania národnej existencie po celé 

stáročia. Zakázaný je akýkoľvek skutok, ktorý nie je v zhode s udržiavaním 

šabatovej atmosféry. Zakázané je rozsvecovať svetlo zápalkou, či elektrickým 

vypínačom, riadenie auta, varenie, pečenie, manipulovanie s peniazmi, šitie, 

písanie, púšťanie rádia, televízie, hra na hudobný nástroj (Newman – Sivan 

2004: 197).  
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„Mi sme slávili aj sobotu, aj ňeďeľu. Ja ťi poviem pravdu, lebo keď sme mali to 

ďievča, museli sme variť v sobotu aj v ňeďeľu. To sme ňekúrili, mi sme ňezažali 

sviečku, aňi ňišt, to šetko ona kúrila sobotu, no a v ňeďelu sme boli ťiež sňu 

doma, též sme slávili tak akurát jak aj ona“ (B. S. 1923).  

„Ňeboli sme veľmi pobožní, lebo neológi ňeboli až takí pobožní, ale sviatki, bol 

ten piatok večer veľmi pekní, sa zažíňali sviečki, na stole boli dva barchese, 

oťec prišel s kostola, všetko bolo také slávnostné. Vždi bol bieli obrus piatok na 

stole večer, sviečki moja babka zapalovala, moja mama zapalovala, každá dva 

svietňiki (K. D. 1917). 

     Výsadou ženy – gazdinej, je pozdraviť šabat rozsvietením aspoň dvoch 

sviečok alebo lámp. Sviatočne prestrie stôl, na biely obrus položí  dva pletené 

bochníky chleba pripravené na požehnanie (Newman – Sivan 2004: 198). 

Informátorka si takto spomína na rozsvietenie sviec: 

„Mama na to držala. �iekedy povedala: „B. zažňi!“, tak aj ja som zažala, ale 

ňemodlievala som sa pri tom. To sa len mama modlievala, ja ňie“ (B. S. 1923).         

Ak nie je prítomná žena, môže zapáliť svetlo ktorýkoľvek dospelý muž. Po 

zapálení svetiel si žena zakrýva tvár a odrieka požehnanie (Kyselicová 2002: 

28-29). 

    V synagóge je v piatok večerná bohoslužba. Po návrate zo synagógy dá otec 

deťom svoje rodičovské požehnanie a potom prednesie Kiduš19. Po požehnaní a 

po jedle sa často študuje týždenný oddiel Tóry a otec spravidla skúša vedomosti 

mladších detí (Newman – Sivan 2004: 198). Na druhý deň je stôl prestretý 

rovnako, len sviečky sú dohorené a už sa nezapaľujú. Popoludnie je venované 

štúdiu, deti hrajú šabatové hry (Kyselicová 2002: 32). 

 

Roš ha-šana doslova znamená „hlava roka“, je to židovský Nový rok a slávi sa  

1. a 2. tišri (siedmi mesiac). Podľa židovskej tradície sú na Roš ha-šana úplne 

spravodliví ľudia zapísaní do Knihy života a úplne zlí do Knihy smrti. Osud  

ostatných ostáva otvorený až do Jom kipur, kedy je vynesený konečný 

rozsudok. Roš ha-šana zahajuje každoročných desať dní pokánia. Veľká časť 

tohoto dvojdňového sviatku sa trávi v modlitbách a pri sebaspytovaní. Ak 

                                                           
19 „Požehnanie prednášané nad vínom pred večerným jedlom a po rannej bohoslužbe a cez šabat 
a sviatky....“(Newman – Sivan 2004: 86). 
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nepripadne prvý deň na šabat, trúbi sa počas obidvoch dní sviatku na baraní roh 

– šofar. 

     Zvyk posielať rodine a priateľom pohľadnice šana tova sa rozšíril 

v neskoršom období a stal sa veľmi obľúbeným. Pôvod tohoto zvyku 

nevychádza z halachy20 (Newman – Sivan 2004: 163-164). Tento zvyk posielať 

si na Roš ha-šana pohľadnice som postrehla aj u pani K. D. Pohľadnice jej 

chodia od príbuzných z Izraela. 

     Medzi Židmi v Novom Meste nad Váhom bolo zvykom počas týchto 

sviatkov obdarúvať chudobné deti zo židovskej školy oblečením alebo obuvou. 

„Ti veci kúpili a medzi sviatkami doňésli do školi, čo kerí potreboval. Medzi 

tima sviatkami ako Rošašona a tak to ždicki bolo. Rošašona, to bol �oví rok. To 

bol židovskí �oví rok.“ (B. S. 1923) 

 

Sukot znamená doslovne „stany“, „sviatok stanov“. Počas týždňa, kedy sviatok 

prebieha, vládne sviatočná atmosféra, pričom najpodstatnejšie je prebývanie 

v suke21. Jeho stavba začína po skončení Jom kipur, aby mohli Židia prejsť od 

plnenia jedného príkazu k druhému, alebo od „sily k sile“. Pobyt v suke je 

povinný a preto by mal byť aj príjemný. (Newman – Sivan 2004: 190) Suka 

musí mať minimálne tri steny, na strechu musí byť materiál, ktorý vyrastal 

v prírode (vetvy, lístie, slama, bambus, konáre). Zakázané sú dosky s klincami 

alebo drôtom. Spájať sa môže pomocou bavlnených špagátov. Strecha má 

poskytovať viac tieňa ako slnka. Majú byť cez ňu vidieť hviezdy. Suka sa 

vyzdobí papierovými reťazami a ozdobami, ovocím, s textami uvítania.  

Večer pani domu zapáli sviečky a očakáva príchod manžela zo synagógy. 

Z bytu sa do suky prenesie jedlo a rodina si sadne k večeri. Pri mimoriadne 

zlom počasí sa  zje jedlo v dome. Zbožní Židia v suke nielen jedia, ale i spia. 

Mnohí však odchádzajú po večeri spať od bytu. Chorých a odcestovaných sa 

povinnosť netýka, ženy a neplnoletí sa pridajú k ostatným. 

         Na slávenie sviatku Sukot si spomína i pani B. S.: „Mi sme slávili všetki 

svátki po židovski keď bolo a keď sme sa prekrsťili, potom už ňije. Pri Sukot to 

                                                           
20 halacha – akýkoľvek normatívny židovský zákon, zvyk alebo prax. Halacha je zákon založený 
na zvyku potvrdenom rabínskymi právnikmi a učiteľmi. V hovorovej reči halachický označuje 
riadne a správne chovanie (Fishbane 2003: 182). 
21 suka –stánok, ktorý sa používa počas sviatku Sukot, podobné stany používali Izraeliti na púšti 
(Newman – Sivan 2004: 190)  
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stimito Bergerovcami sme sa spojili, vieš a tak to sme spoločňe oslavovali. Vtedi 

sa postavila taká búda, prikrilo sa to zeleným. Tam sa dala jedlička, tak 

zeleným sa to vizdobilo a tam sa chodzilo modliť. Keď sme ňešli do kostela, tak 

tam sa chodzilo modliť.“ 

 

Pesach začína v predvečer 15. nisanu a trvá osem dní. Tento sviatok má 

pripomínať izraelský odchod z Egypta a vyznačuje sa mnohými zvláštnymi 

predpismi a zvykmi, z ktorých najdôležitejším je úplný zákaz chamecu22.  

Väčšina Židov slávi prvé dva a posledné dva dni. Názov sviatku pripomína to, 

že Boh prekročil tie izraelské domy, ktoré boli potreté krvou baránkovou a tak 

ušetril prvorodených (Newman – Sivan 2004: 139-137).  Pripomína obeť 

pesachového baránka pred odchodom z Egypta. Pesach je i sviatkom jari, spája 

s poľnohospodárskym cyklom. 

     V tieto dni je úplný zákaz čohokoľvek kvaseného. Tento zákaz vychádza 

z toho, že keď Židia odchádzali z Egypta, tak pri náhlom odchode nebolo 

možné nechať zakvasiť chlieb. Chamec sa nesmie konzumovať ani vlastniť. 

V predvečer sviatku sa vyčistia všetky kovové predmety a košerujú sa v kotly 

na tehlovej peci na dvore alebo na ohnisku. Väčšina rodín má pesachový riad, 

ktorý nikdy neprišiel do kontaktu s kvaseným. V niektorých domácnostiach 

kúpia nový riad, ktorý sa potom predá. (Kyselicová 2002: 51-53) 

     „A na Veľkú noc bol ďalší riad, kďe sa ňesmelo inač variť. To bolo odložene 

v bedňe na povali, či čo kďe mal, to bol riad veľkonočni. �o a osem dňi sa 

ňesmelo chleba jesť, ňič z múki, tak boli len tie macki.  

     Tie macki to je ňekisnute. Je to z múki, ale ňeňi to kisnute. �a Veľku noc sa 

ňemohli sližiki davať do polievki, tak sa robilo z maciek kňedle. Kňedlički 

mackove. To sa pomleli ti macki a z toho z vajíčkami sa urobili kňedle, masť. 

Bola to taká vzácnosť. �a ten prví večer – sóder, to bol veľmi slávnostní večer.“ 

(K. D. 1917) 

     „Pesach sa slávilo. To boli macki. To sa spravil takí taňierik, dal sa takí 

taňier jako na masso sa dá taká táca a tam sa poukladalo šetko možné ovocie: 

jablčká, vtedi ňeboli pomaranče, také čo sme mali. To sa slávilo, to sme tam 

                                                           
22 kysnuté cesto, skvasené jedlo alebo akákoľvek substancia, ktorú je zakázané používať na 
Pesach (Newman – Sivan 2004: 51) 
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choďili k iním sláviť (k Bergerovcom) lebo to bolo treba, abi bolo vácej 

pohromaďe. Mi sme boli len dve, oňi boli dva, take sme išli spolu.“ (B. S. 1923) 

     Sederová domáca bohoslužba sa koná v židovských domovoch počas dvoch 

večerov. Seder znamená poriadok, značí tradíciou ustálené poradie 

servírovaných jedál a činností, ktoré sa počas neho vykonávajú. Na slávnostnom 

stole nesmú chýbať tri macesy. Počas sederu sa otvárajú dvere domu, aby mohol 

Elijahu vojsť a priniesť zvesť o skorom príchode Mesiáša (Kyselicová 2002: 53 

- 57). 

 

Kašrut znamená doslovne rituálna spôsobilosť. Termín označujúci náboženskú 

platnosť niektorého predmetu či potreby podľa židovského zákona, hlavne 

v prípade potravín (Newman – Sivan 2004: 82). Podľa Pentatouch sú povolené 

Židom tie zvieratá, ktoré majú úplne rozdelené kopytá a prežúvajú (Lv. 11:3). 

Z vodných živočíchov sú povolené jesť tie, ktoré majú plutvy a šupiny (Lv. 

1:9). Z vtákov sú vylúčené dravé vtáky, zdochlinári a netopiere (Newman – 

Sivan 2004: 83). Zakázaný je všetok okrídlený hmyz, chodiaci po štyroch (Lv. 

11: 20-22). Z drobných živočíchov sú zakázané všetky zvieratá, ktoré sa hemžia 

na zemi, plazia sa po bruchu, majú mnoho nôh, chodia po štyroch. Zakázané sú 

„čisté“ zvieratá, ktoré majú známky choroby, rovnako i zdochliny sú zakázané 

(Newman – Sivan 2004: 83). Človek, ktorý sa dotkne zdochliny bude nečistý až 

do večera a kto by niesol zdochlinu, musí si oprať šaty a je až do večera nečistý 

(Lv. 11: 27-28).  

„Meso, všetko košerove muselo sa košerove zarezať, nesmela sa jesť brafčovina, 

nesmelo sa jesť všetko meso. Ja viem, že ňiečo z toho hovädzieho mesa, ale aj 

z ťelacieho sa nesmelo jesť. Či ti zadné, ale ja si na to ňiako už ňespomínam, 

jako to bolo.“ (K. D. 1917) 

     Prísne zakázaná je krv:  

„Ak by niekto z domu Izraela alebo z cudzincov,  

ktorí sa v ňom zdržujú, jedol akúkoľvek  krv, 

obrátim sa proti tomu, kto by jedol krv  

a vyhladím ho spomedzi príslušníkov jeho ľudu“  

(Lv. 17:10). 
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Pri získavaní mäsa zo zvierat je predpísaná rituálna porážka - šchita, používaná 

k odstráneniu krvi a minimalizácie bolesti a trápenia. Po porážke musí byť krv 

odvedená z mŕtveho tela zasypaná pieskom alebo hlinou. Krv, ktorá v mäse 

ostala, odstráni neskôr kuchárka alebo mäsiar polhodinovým máčaním 

v studenej vode, posypaním mäsa hrubou soľou zo všetkých strán a tým, že sa 

nechá ďalšiu hodinu odkrviť na naklonenom lopáriku. Potom sa soľ dôkladne 

umyje. Z mäsa sa musí odstrániť i zakázaný tuk a všetky žily (Newman – Sivan 

2004: 83). 

Informátorka spomína na košérovanie takto: 

„Meso si najprv musela visoliť a nehať pol hoďinu v tej soli, to bola taka deska 

na to zvlaštna na to meso, tam sa to visalalo to meso. Potom sa to, neviem 

koľkorázi z vodou prelievalo. To značí, že bolo okošérované. Teda že polhoďinu 

v soli stálo to meso a potom sa ešťe umívalo to meso, až potom sa mohlo variť. 

Teda nieje tak jednoducho jako u kresťanov, že chiťíš meso, dáš ho do hrnca 

a varíš. To bol veľkí ceremoniál predtím.“ (K. D. 1917) 

     Hlavným pravidlom kašrutu je zákon zakazujúci jedenie mäsa a mliečnej 

potravy súčasne.  Zakázané je túto zmes variť a jesť (Newman – Sivan 2004: 

83). 

„...�evar kozľa v mlieku jeho matky (Ex. 23: 19)!“ 

Dôležitým vybavením židovskej domácnosti je tzv. dvojitý riad. To znamená, že 

majú zvlášť riad, príbor a utierky na mliečne jedlá a zvlášť na mäsité jedlá. 

Na otázku, či sa používal u mojich informátoriek dvojitý riad, mi odpovedali 

takto:  

„Ano, dvojití riad sme mali. Mliečni a massoví.“ (B. S. 1923)  

„Dvojí riad, všetko prísne. Mi sme mali mliečne vždi v modrom a masné čo sa 

varilo bolo v červenom, abi si to nikto ňepomílil. A na veľkú noc bol ďalší riad, 

kďe sa nesmelo inač variť. To sa muselo mať celkom iní riad, šetko, vidlice, 

nože, aj hrnce, šetko to bolo iné. To bolo odložene v bedne, na povali, či čo kde 

mal, to bol riad veľkonočni.“ (K. D. 1917) 

Skôr, ako môže človek zjesť mliečny pokrm po jedle s mäsom a nopak, musí 

uplynúť predpísaný interval. Dĺžka tohoto intervalu sa však líši od jednej 

komunity k druhej:  
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„Po mlieku sa mohlo jesť tušim za dve hoďini a po mese za tri hoďini. Ráno, 

keď raňajkuvala si, o dvanástej mohla jesť meso. A keď si meso jedla, si 

o štiroch mohla piť kávu zase. Takže tak len, asi to malo dáki víznam 

zdravotní.“ (K. D. 1917) 

Po mliečnom jedle čaká človek, než začne jesť mäso pol hodiny, alebo si 

jednoducho vypláchne ústa a zje kúsok chleba. Po zjedení tvrdého syra musí 

uplynúť dlhšia prestávka. Podľa prísnych pravidiel sa po mäsitom jedle čaká 

šesť hodín, podľa anglo-nemeckého zvyku sú to tri hodiny a tí čo sa pridŕžajú 

holandskej praxe, jedia mliečne pokrmy po hodine. 

     Medzi ďalšie biblické a talmudské zákony, týkajúce sa jedla, patrí 

prehliadnutie zeleniny, ovocia a orechov, či v nich nie je hmyz alebo červík, 

používanie schváleného vína, vylúčenie konzumácie chamecu v akejkoľvek 

forme na Pesach (Newman – Sivan 2004: 84). Odpoveď na otázku, či kupovala 

informátorka košér víno: 

„Áno, áno choďilo. Aj teraz ešťe choďí z Izraelu, ale ja ňekupujem, lebo ja 

ňepijem. Kím ešťe muž žil, ešťe som vždi kúpila liter, ale ja už odvtedi, lebo šak 

už som više dvacať rokov sama. Ja už ňeužívam ňič. Z mackov robím niekedi ti 

kňedlíki mackove.“ (K. D. 1917) 

     „Kašer domov a kuchyňa so všetkým, čo to zahŕňa, slúži ako neustála 

pripomienka židovstva a ako škola náboženskej výchovy pre deti. Vytvára 

výrazný životný štýl a vyzdvihuje každodenné konzumovanie jedla na 

duchovnú úroveň, ktoré robí z jedálneho stolu posvätný oltár“ (Newman – Sivan 

2004: 84). 

 

 

4. 5  Stavby židovských ustanovizní 

 

     Neodmysliteľnou súčasťou každej židovskej náboženskej obce bola 

synagóga, modlitebňa, mikve a iné dôležité inštitúcie, ako v tomto prípade je 

starobinec a sirotinec Ohel David. Synagóga, mikve boli centrálne budovy 

židovstva. K týmto budovám určite patrí i tzv. Dom smútku, hebrejsky Ciduk 

Hadin, ktorý začali stavať v 19. storočí, ale spomínať ho v tejto kapitole 
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nebudem. Podrobnosti o Dome smútku som zaradila do 6. kapitoly o starom a 

novom židovskom cintoríne. 

 

Synagóga a dom pre zamestnancov náboženskej obce     

     „Miestom a súčasne symbolom verejného náboženského života židovskej 

obce je synagóga, inštitúcia, ktorej vznik je historicky doložený už v období po 

zničení Šalamúnovho chrámu“ (Mešťan 1993: 24). „Jej stavebná štruktúra sa 

v priebehu vekov menila, ale svätostánok, v ktorom sú uložené zvitky Tóry, 

stojí vždy čelom k polohe starovekého jeruzalemského Chrámu“ (Fishbane 

2003: 185). 

          Náboženská obec v Novom Meste postavila počas svojej existencie tri 

synagógy a však ani jedna sa do dnešnej doby nezachovala. V  roku 1780 si 

postavili Židia novú synagógu, pravdepodobne na mieste starej, ktorá už 

pravdepodobne nestačila pojať všetkých veriacich (Bárkány-Dojč 1991: 227). 

Ani posledná, tretia synagóga (obr. 6 – 8), dnes už neexistuje. Bárkány a Dojč 

vo svojom diele píšu, že bola postavená vo zvyčajnom štýle uhorských synagóg 

roku 1873 (Bárkány-Dojč 1991: 230).  Ako dokazujú dobové fotografie, bola to 

impozantná budova. I keď náboženská obec zaujala postoj status quo ante, 

synagóga mala znaky neologickej synagógy. Ide hlavne o interiérovú 

architektúru, pretože vonkajšia architektúra je strohá a bez veží, čo by mohlo 

naznačovať, že ide skôr o ortodoxnú stavbu. Medzi neologické architektonické 

prvky  synagógy patril almemor23, ktorý sa nenachádzal v strede, ako to býva v 

ortodoxných synagógach, ale v okrajovej časti synagógy smerom na východ. 

Ďalším neologickým prvkom je i ženská galéria so zábradlím. Na druhej strane i 

keď je pre neologickú synagógu príznačný organ a spoločné sedenie mužov so 

ženami, v novomestskej synagóge sa sedelo oddelene, tak ako to bolo zaužívané 

v ortodoxných synagógach i keď oddelenie nebolo už tak striktne dodržiavané24. 

„A ten neológov kostol, ten bol veľmi pekni ... Muži boli dole a ženi boli na 

poschodí, lebo muži a ženi nemohli biť spolu u Židov.“ (K. D. 1917)  Na prízemí 

sa modlievali muži, na balkóne bolo určené miesto pre ženy. Organ synagóga 

                                                           
23 almemor – vyvýšené miesto v synagóge, odkiaľ sa číra Tóra (Salner 2000: 64) 
24 V ortodoxnej synagóge bolo zakázané, aby ženská galéria mala zábradlie. Ženy, ktoré mali 
zvláštne schodisko na galériu pri vstupe do synagógy, mali byť dôkladne oddelené od celej 
procedúry obradu (Mlynárik 2005:57). 
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nemala a modlenie prebiehalo v hebrejčine. Dá sa povedať, že novomestská 

synagóga bola spleťou neologických a ortodoxných architektonických prvkov  

tradícií. Synagóga bola cez vojnu vypálená nemeckými vojakmi a po vojne bola 

úplne rozobraná.  

     „Potom som stál pred Veľkou synagógou na ulici rabína Jozefa Weisseho. Aj 

tento chrám bol zničený, zbombardovaný, zhorený a spľundrovaný. Zvitky Tóry 

boli znečistené, ich pergamen roztrhaný a porozhadzovaný po zemi na slame 

a hnoji, pretože hrdlorezi zmenili tento svätostánok na maštaľ pre svoje kone 

(Frieder 1993: 178).“ 

     Po vojne synagógu nechala rozobrať židovská náboženská obec. Cirkevníkov 

nebolo, ich počet klesol na minimum, preto oprava stavby bola vylúčená. 

Likvidáciu stavby viedli murársky majstri Rudolf Pavlech a Rudolf Vlček 

z Nového Mesta nad Váhom. Odbúranie robili na vlastné náklady, ani nedostali 

za prácu zaplatené, s tým, že si nechali všetok stavebný materiál. Zároveň sa 

podieľali na oprave a stavbe budovy - kostola náležiacej novej cirkevnej 

a kostolnej správy na Hurbanovej ulici 35.  

     Dnes na mieste kde stála, stoja mestom prenajímané obchodíky, ktoré 

miestni obyvatelia nazývajú „šmolkobúdky“ (obr. 14, 15). Počas existencie 

židovskej náboženskej obce v Novom Meste nad Váhom sa vo funkcii rabína 

náboženskej obce vystriedali títo muži:  

Saul Kampor 1700 – 1720    

Mozes ben Zwi 1720 – 1740     

Jakub ben Meir Neufeld 1743 – 1750   

Benjamin ben Salamon  1750 – 1782    

Jozef ben Aškenazi 1782 – 1806    

Dávid Deutsch 1806 – 1832  

Abraham ben Juda Aškenazi 1832 – 1845           

Lazar Strasser 1845 – 1854 

Jozef Weisse 1854 – 1897 (obr. 17) 

dr. Filip Rosenberg 1904 – 1921 (obr. 18) 

Jozef Weisz 1921 - 1938 

dr. Aba-Armin Frieder 1938 – 1944 (obr. 19) 
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Dr. Armin Frieder bol posledným rabínom židovskej náboženskej obce 

v Novom Meste nad Váhom. Ako 22 – ročný začínal svoju rabínsku činnosť vo 

Zvolene. Začiatkom roku 1938 si vybral za miesto svojho pôsobenia Židovskú 

náboženskú obec v Novom Meste nad Váhom. Po vyhlásení autonómie 6. 

októbra 1938 sa stal jedným zo zakladateľov Židovskej ústrednej úradovne pre 

krajinu Slovensko. Predvídal zhoršenie situácie Židov, preto sa usiloval 

o pripojenie ortodoxného vedenia k Židovskej ústrednej úradovni za cieľom 

vytvorenia jednotného predstavenstva židovskej komunity. Získal si priazeň 

ministra školstva Jozefa Siváka, ku ktorému sa obracal v čase najväčšej núdze 

pri prenasledovaní Židov. Založil významnú inštitúciu, akou bol Ohel David, 

v ktorej cez vojnu našlo mnoho starých Židov z celého Slovenska útočisko 

(Frieder 1993: 13-14). Po vojne stál na čele Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí na Slovensku, stal sa krajinským rabínom a však len na 

krátky čas, pretože v roku 1946 náhle zomrel  (Bárkány-Dojč 1991: 229 - 230). 

Tajomníkom náboženskej obce bol Alexander Weiler, čestným správcom ŽNO 

a Baiersdorfovej základiny (Ohel David) bol Beck Boris, kantorom bol Šalamun 

Jozef, Feig Ludevit a Sichermann Benjamin. Kostolníkom a inkasantom ŽNO 

bol Feldmann Abraham. 

     V knihe Židovské náboženské obce na Slovensku, autori píšu, že náboženská 

obec ešte donedávna vlastnila prízemný obytný dom postavený pri synagóge a 

záhradku v podobe trojuholníka (Bárkány-Dojč 1991: 230). Dnes už ani táto 

budova nestojí. Tak ako synagóga, tak i tento prízemný obytný dom pre 

zamestnancov náboženskej obce, je už len v spomienkach.  

 „Tam, kďe sú búdki, tam bol pekní kostol, ktorí po vojňe sa zbúral. �aproti tej 

budovi veľkej ten celí areál od námesťia až dole, skoro čo končí ulica bol 

židofskí dom, tam bívali ti židovskí zamestnanci, lebo židovská obec mala aj 

speváka, to sa volal kantor, ktorí v kostole spieval, ten tam bival. Potom tam 

bíval šachter25, čo rezal hiďinu, ten tam bíval, takže to bol taki židofski dlhi 

dvor. To bolo cele židofske, tam bola aj židofska zahrada, gďe choďili ďeťi sa  

                                                           
25  - šochet – profesionálny mäsiar - musí byť zbožným židom a musí ovládať príslušné zákony. 
„Musí prejsť obdobím učenia pod dohľadom a musí mať osvedčenie o spôsobilosti, vydané 
rabínom alebo iným rabínskym orgánom. Plne kvalifikovaný šochet môže porážať zvieratá aj 
vtáctvo, ale niektorí môžu mať oprávnenie zabíjať len hydinu. Zabité zviera sa musí 
prehliadnuť, či nie je poškodené, či nemá chyby, či nie je trejfe, a teda nevhodné na 
konzumáciu“ (Kyselicová 2002: 16).  
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hrať v leťe. Tam bola taka veľka zahrada a v leťe sme sa tam choďili hravať do 

tej zahradi“ (K. D. 1917).  

Ďalej v tej istej knihe spomínajú, že už v 18. storočí mali novomestskí Židia  

bet hamidraš (bejt midraš). Je to tak povediac študovňa, v ktorej talmudskí 

učenci viedli dlhé diskusie a polemiky. Tomuto „domu učenia“ bola učencami 

priznávaná väčšia posvätnosť ako synagóge. Študovňa slúžila zároveň aj ako 

dom modlitieb (Newman – Sivan 2004: 22). 

 

Modlitebňa ortodoxných Židov 

     Svoju modlitebňu v Novom Meste mala aj malá hŕstka ortodoxných Židov, 

v počte asi 200 duší na čele s rabínom Šimonom Schreiberom, ktorý pochádzal 

z Krakova (druhá kronika 175). Bola to malá budova, ktorá sa nachádzala 

v dvornej časti budovy na ulici Klčové. Rozmery mala 11,80 x 7,80 metrov. 

Bola to prízemná budova, ktorej ženský trakt bol od mužskej modlitebne 

oddelený iba záclonou (Bárkány-Dojč 1991: 231). V tejto budove mali 

ortodoxní Židia i svoje byty. Po druhej svetovej vojne, keď zbúrali synagógu, 

slúžila ďalej ako modlitebňa tej hŕstke Židov, ktorým sa podarilo cez vojnu 

zachrániť. Chodili sa sem naďalej modliť, chlapci tu mali slávnosť bar micva.26 

Koncom 60. rokov však musela i táto modlitebňa ustúpiť rozmáhajúcemu sa 

mestu, dnes na tomto mieste stoja nové bytové domy (obr. 12). Posledným 

rabínom v tejto náboženskej obci bol Schreiber Šimon. 

„...boli ortodoxní a tí mali zvláštni kostol, tí mali taki malí kostolík a to bolo jak 

sa išlo do Klčového, alebo potom sa to volalo Rajková. A to bol jeden veľki dom 

židofski, gďe boli väčšinou, Židia bívali v tom dome. Bol tam aj ten kostol a 

bolo tam niekoľko bitov, gďe bívali ti pobožnejší Žiďia, v tom dome. Tích bolo 

dosť málo“ (K. D. 1917). 

 

Ohel David – Stan Dávidov 

     Jednou z dodnes zachovaných budov je i budova, v ktorej v minulosti sídlil 

Ohel David, židovský starobinec spolu so sirotincom, ktorý vznikol za podpory 

nadácie Adolfa Bajersdorfa. Časť tejto budovy ešte stojí, nachádza sa na ulici 

                                                           
26 bar micva  - Doslova je to syn prikázania. Je to oslava veku (v trinástom roku života) , 
v ktorom chlapci  dosiahnu náboženskú dospelosť a zodpovednosť (Fisbahne 2003: 182 ). 
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Klčové a i v súčasnosti slúži ako detský domov (obr. 9, 10), takže svoju funkciu 

nestratila. Vo vnútri môžeme nájsť pamätnú tabuľu ku dňu založenia starobinca 

(obr. 11). Vo vojnovom období bol riaditeľom tejto inštitúcie Armin Frieder. 

Ten sa snažil Baiersdorfov starobinec premeniť na inštitúciu, ktorá by pomohla 

trpiacim Židom. Za týždeň sa v obci zozbieralo 30 000 slovenských korún. 

Veľké sumy darovali bratia Samuel a dr. Leopold Reiss. Eduard Krauss venoval 

všetok svoj majetok na opravu a rozšírenie starobinca a založil fond vo svojom 

mene.  Slávnostné položenie základného kameňa bolo 9. júna 1939. Zúčastnila 

sa na ňom väčšina ŽNO, ako aj kresťanských občanov. V decembri 1939 bola 

slávnostná inaugurácia renovovaného Ohel Davidovho domu. V prvom mesiaci 

svojej existencie Ohel David podával viac než 7000 jedál bezplatne tým, ktorý 

to potrebovali (Frieder 1993: 21-22). 

     Počas druhej svetovej vojny zohral Ohel David významnú úlohu na záchranu 

mnohých starých Židov. V roku 1941 v Ohel Davide museli zabezpečiť 230 

ľudí, ktorým tu poskytli útočište (Frieder 1993: 41). Ohel David sa stal 

útočiskom i pre dvadsať starcov z Bratislavy i pre rabína Cvi Perlsz Kittsee, 

ktorý bol spolu s manželkou vyhostený z Burgenlandu (Frieder 1993: 45).  Po 

deportáciách, od marca do mája 1942, zostalo v Ohel David len 24 ľudí. Však 

rabínovi Friederovi sa podarilo dostať na základe osvedčenia, ktoré podpísal, 

zopár ľudí mimo žilinského tábora.  Išlo o starcov, ktorí boli prijatí do Ohel 

Davida. Týmto sa počet obyvateľov v Ohel Davide zvýšil na 178 obyvateľov 

(Frieder 1993: 63). Dňa 31. júla 1942 bol na Slovensku vypravený posledný 

transport, ktorý bol obzvlášť nehumánny. Do dobytčích vagónov naložili 

starých, bezmocných a chorých Židov. Táto deportácia sa dotkla i starobinca 

Ohel David. Okresnému úradu v Novom Meste nad Váhom prišli inštrukcie 

poslať všetkých starcov do tábora v Seredi, kde mal byť otvorený starobinec. 

V starobinci bolo v ten deň 74 obyvateľov, podarilo sa „horko-ťažko“ zachrániť 

45 obyvateľov, 29  bolo prinútených „nastúpiť na osudnú púť“ (Frieder 1993: 

71). Druhého februára 1943 vládny komisár, ktorý mal na starosti židovské 

pracovné tábory, vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovoval ústredný starobinec 

v židovskom pracovnom tábore v Novákoch. Kým sa dobudoval starobinec, 

starci boli premiestnení do židovského starobinca v Novom Meste nad Váhom. 

Židia, ktorí boli do Ohel David preložení, boli stále registrovaní na zozname 
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v táboroch, z ktorých prišli (Frieder 1993: 86). V roku 1943 počet obyvateľov 

v starobinci  dosiahol 182 obyvateľov. V počiatočnom štádiu noví obyvatelia 

boli v krídle C, čo bola renovovaná budova Ortodoxnej židovskej náboženskej 

obce. Boli vykonané aj úpravy v krídlach A a B. Pri príchode ďalších ľudí 

postavili štvrté krídlo krčme, ktorú prenajali od Michalčíka. Vytvorili tu tak 

miesto pre staršie páry, ktoré sa dočasne usadili v meste. V tomto roku výdavky 

na kuchyňu, vrátane slávnostného Pésach sédera a poskytovanie diabetickej 

stravy, dosiahli 496 695 korún. Podarilo sa im otvoriť i vlastnú kliniku 

s röntgenom a inými lekárskymi nástrojmi. Lekárom starobinca bol určený dr. 

Huber. Mali aj dobrovoľného lekára vnútorných chorôb, dr. Póhra. V roku 1943 

zomrelo v tejto inštitúcii 13 ľudí (Frieder 1993: 121-123). 

V nedeľu 26. marca 1944 sa konala v Novom Meste schôdza, na ktorej sa 

referovalo o vývoji v Ohel Davide. Schôdze sa zúčastnili dr. Oskar Neumann, 

starosta Židov, dr. Tibor Kováč, generálny sekretár Ústredne Židov, Viliam 

Fürst, predseda finančného oddelenia Ústredne Židov, Eugen Hegedüs, 

predseda Zväzu Ješurun v Bratislave a vodcovia židovskej náboženskej obce 

v Novom Meste nad Váhom (Frieder 1993: 121). V roku 1944 boli 

z východného Slovenska evakuovaní zvyšní Židia na západné Slovensko. Na 

príhovor rabína Armina Friedera poskytol dr. Vašek Ohel Davidu právomoc 

zabezpečiť strechu nad hlavou a ochranu pre bezdomovcov a evakuovaných 

Židov nad 60 rokov z regiónov Šariš – Zemplín (Frieder 1993: 127). Aby mali 

kam ubytovať novopríchodzích Židov z východného Slovenska, musel Ohel 

David začať stavať drevené chaty za 1 500 000 korún (Frieder 1993: 137). 

Postavili tak dočasné novomestské geto (Frieder 1993: 150).  

1. 8. 1944 podal A. Vašek správu, ministrovi vnútra A. Machovi o židovskom 

starobinci v Novom Meste nad Váhom. Správa obsahovala medzi inými 

informáciami i napríklad umiestnenie a popis barákov: 

„Ústredný židovský táborový starobinec bol zriadený na základe výmeru 

Ministerstva vnútra odd. 14. číslo 14-1191-1/43 zo dňa 12. februára 1943 za 

tým účelom, aby odbremenil tábory od starcov a práceneschopných a zaradil 

všetkých tých, ktorí sú iba na ťarchu táborov do tejto novej ustanovizne. ...V 

Novom Meste nad Váhom udržovala Židovská náboženská obec starobinec, 

ktorý bol úplne zariadený a finančne vôbec nezaťažoval pracovné tábory, takže 
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mohli byť sem všetci starci zaradení. ... K tomuto účelu muselo vedenie 

prikročiť k stavbe obytných barakov a keďže starobinec mal k dispozícii veľkú 

záhradu, ktorá je spolu so starobincom plotom ohradená, vystavily sa baráky na 

tomto pozemku. Baráky boly vyrobené jednak u Všeobecného stavebného 

družstva v Bratislave a v Pracovnom tábore Židov v Seredi. Umiestnenie 

barákov je nasledujúce: Prvý barák od Všeobecného stavebného družstva je pre 

manželov. Druhý barák je vlastne nemocenský pavilón, v ktorom je umiestnený 

táborový lekár, ošetrovňa, ošetrovateľky a kolektívne umiestnení ležiaci chorí 

a síce v jednej izbe muži a v druhej ženy. Ako tretí barák nasleduje veľký barák 

od Pracovného tábora Židov v Seredi s 18 izbami. V každej izbe sú štyri osoby. 

Jednak veľká spoločná sieň slúži ako jedáleň. Štvrtý barák je stavaný 

Všeobecným stavebným družstvom je v ňom kolektívne ubytovanie. Piaty 

barák, barák Všeobecného stavebného družstva, je pre spoločné ubytovanie 

jednotlivých rodín. Šiesty barák zakončuje sériu obytných barákov s veľkým 

seredským barákom s 18 izbami s veľkou spoločnou sieňou. V barákoch je 

prísne dbané o sanitné predpisy. Všade sú umyvárne a splachovacie záchody. 

Celý objekt je plotom a múrom ohradený a každý východ je znemožnený. 

Stav Ústredného táborového starobinca je nasledovný: 

Preradenci z Pracovného tábora Židov v Seredi         67 

Preradenci z Pracovného tábora Židov v Novákoch   56 

Odsunutí zo Šarišsko-zemplínskej župy  232 

Preradenci z Prac. tábora Vyhne a Ilava      5 

Opustené deti          6 

     Spolu  366 (Nižňanský, Baka, 

Kamenec 2004: 289-290).“ 

     V sobotu 2. septembra 1944 prišlo do Nového Mesta nemecké vojsko. 

Nemecký mestský náčelník Hilvik si vyžiadal od okresného náčelníka zoznam 

Židov, preto Armin Fieder kázal všetkým obyvateľom Ohel Davida a aj 

židovským obyvateľom  Nového Mesta nad Váhom, aby ušli do bunkrov 

(Frieder 1993: 155). Na jeseň 1944 postupne deportovali obyvateľov Ohel 

Davidu do Serede. Dňa 17. októbra 1944 bolo deportovaných z Nového Mesta 
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920 obetí, medzi nimi rodičia rabína Friedera a Gizi Fleischmannová27 (Frieder 

1993: 167).  

     Ohel David bol v roku 1944 - 1945 úplne zničený, obyvatelia boli prevezení 

do koncentráku v Seredi, alebo ušli do hôr. Po vojne sa časť Ohel Davidu 

obnovila a od roku 1948 slúžila  ako sirotinec pre židovské deti. Detský domov 

pod názvom Ohel David bol zriadený Ústredným zväzom židovských 

náboženských obcí na Slovensku v Bratislave s pomocou Židovskej 

náboženskej obce v Novom Meste nad Váhom, od 1.1.1950 prešiel pod správu 

okresu a stal sa Okresným detským domovom. 

Správcom domova bol Armin Vogel. V roku 1948 bol spísaný zoznam 

chovancov a chovaníc (obr. 130), ktorí mali ostať počas roku 1949 v detskom 

domove:  

Drechsler Pavel  Steiner Ervín 

Hiršel Juraj   Steiner Alfred 

Jonáš Alexander  Stín Alexander 

Klein Egon   Steiner Alexander 

Kordič Igor   Šimon Mikuláš 

Löverberg Gabriel  Weis Peter 

Spitzer Tomáš   ? Tomáš. 

Deti, ktoré tu mali ostať prechodne: 

Kleinová Vera   Wollitzerová Gabriela 

Bustín Peter   Kumemerová Daisy 

Bustín Michal   Juskovič Artur 

Steiner Juraj   Grünvaldová Emilia 

Koth Juraj   Platzner Tomáš. 

V decembri roku 1948 odišli z detského domova tieto deti (väčšina ich odišla do 

Palestíny): 

Burger Tomáš             Reisová Judita 

Burger František  Smidlová Dagmar 

                                                           
27 Na jar v roku 1942 vznikla v Ústredni Židov  ilegálna odbojová skupina, ktorú jej členovia 
nazvali „vedľajšou vládou.“ Jej cieľom bolo spomaliť, neskôr úplne zastaviť deportácie. 
Vedúcimi osobnosťami boli ortodoxný rabín M. Weissmandel, E. Abeles, rabín A. Frieder, V. 
Fürst, T. Kováč, O. Neumann, A. Steiner, dr. Viliam Winsterstein a G. Fleischamnnová. Tá 
bola roku 1944 zatknutá a deportovaná do Auschwitzu, kde zahynula v plynovej komore  
(Mlynárik 2005: 200). 
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Šimorová Klára  Malovec Ervín. 

26. novembra  1948 bol z domova otcom vyzdvihnutý Eugen Mandela. 

V roku 1948 bolo v detskom domove Ohel David dovedna 31 chovancov 

a chovaníc. Treba podotknúť, že tí neboli len z Nového Mesta a jeho blízkeho 

okolia, ale i napríklad zo Spišskej Novej Vsi, zo Žiliny, z Košíc a z mnohých 

iných miest Slovenska.  

    Detský domov bol zásobovaný jedlom, oblečením a finančnou pomocou 

z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bratislave. Rovnako na 

Ohel David prispievali i židovské náboženské obce  z blízkeho okolia, ako 

ukazujú archívne záznamy, keď napríklad 12. novembra 1948 poskytli členovia 

židovskej náboženskej obce v Hlohovci, pri príležitosti veľkých sviatkov, 

finančný dar vo výške 8 620 Kčs.  

 V súčasnosti stojí už len časť pôvodnej budovy, avšak i tak bývalý Ohel David 

plní naďalej funkciu ochranného stánku pre bezbranných, svoj domov tu našli 

deti bez rodičov z blízkeho okolia. 

      

Mikve, židovská vývarovňa 

     Mikve v preklade znamená zhromaždenie vody. Je to rituálny kúpeľ, ktorý 

navštevovali pobožní Židia najmenej raz do týždňa, pred sobotou a ženy vždy 

po menštruácii (Salner 1997: 183). Povinné sú ponoriť sa do mikve i pred 

svadbou a po pôrode, aby sa očistili. Mikve je taktiež vstupnou bránou 

konvertitu na judaizmus a očisťuje riad zakúpený od nežida (Newman – Sivan  

2004: 117). Mikve sa nachádzala vedľa telocvične reálky, v blízkosti synagógy.  

Dnes je v tejto budove, ktorá stojí na rohu Weisseho a Hurbanovej ulici, 

drogéria Tomanec (obr. 16). 

„Ďievčatá sa museli kúpať pred svadbou v tej to sa volalo mikve a to bolo tam, 

kďe je tá telocvičňa, tam bola tá mikve a pred svadbou a po perioďe ňemala 

žena spať z mužom, kím nebola v tej mikve. Abi bola čistá. To značilo toľko, že 

sa očisťila. Ale ti neológi to asi málo kerí robil. Či to robili ortodoxi to ňeviem, 

ale moja mama ňigdi v mikve ňebola a muži ňemali s tim ňič, tí ňemali periódu. 

To boli len ženi“ (K. D. 1917). 
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     Židovská náboženská obec mala i svoju vývarovňu, fungovala popri 

inštitúciu Ohel David. Dozorcom v ľudovej kuchyni bol Oestericicher Jozef, 

vedúci kuchyne bol Guttmann Zigfried a pomocníkom pri varení bol Imrich 

Weissberger. Za túto prácu nedostával žiaden plat a bolo to v roku 1942, kedy 

už bolo potrebné povolenie na to, či môže pre ľudovú kuchyňu pracovať. Jeho 

žiadosť bola odôvodnená nasledovne: „jedná sa o cirkevnú židovskú 

ustanovizeň, ktorá nemôže pri varení zamestnať nežid. silu preto nemôže byť 

ohrožený arijský trh práce“ (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Meste nad 

Váhom, kartón 422, zložka  4007/42). 
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5. Školstvo 

 

 

     Židovská náboženská obec v Novom Meste nad Váhom sa preslávila v celom 

vtedajšom Uhorsku svojimi osobnosťami a kvalitným školstvom. Prvé písomné 

doklady o existencii židovskej školy v Novom Meste nad Váhom sú z roku 

1763, v ktorých sa spomína, že si židovská obec prenajala Slávikov dom na 

školské  účely,  s  ročným   poplatkom 220  zlatých, čo bol  na tú dobu  veľký  

obnos (Bednárik 1939: 155). To svedčí o snahe Židov vzdelávať svoje deti. 

Židia sa usilovali o otvorenie i strednej školy. V roku 1784 na základe 

nariadenia Jozefa II. bola v Novom Meste nad Váhom založená židovská 

národná škola. V roku 1847 bola v Novom Meste otvorená privátna židovská   

4-triedna vyššia normálka.28  

     V roku 1854 prišiel do Nového Mesta nad Váhom z Uherského Brodu Jozef 

Weisse. Novomestskí Židia si ho zvolili za svojho hlavného rabína. Za svoju 

hlavnú povinnosť a úlohu si pokladal rozvinúť školstvo v Novom Meste nad 

Váhom (Fraňová a kolektív autorov 1994:11). To sa mu i podarilo, pretože už 

v roku 1855 dostal od úradu povolenie na otvorenie prvej triedy reálnej školy29 

vedľa židovskej privátnej normálky s tým, že všetky  náklady s tým spojené si 

bude židovská obec hradiť sama. Okrem toho budú ročne platiť 400 zlatých na 

učiteľov. Židovská obec sa k tomu zaviazala podpísaním zakladajúcej listiny, 

ktorá sa týkala aj normálky (Bednárik 1939: 159). Jozef Weisse sa stal 

správcom obidvoch škôl, teda reálky aj normálky. Rok na to, teda v roku 1856, 

zničil požiar celú budovu školy i archív náboženskej obce. Rabín Weisse sa 

nevzdal a ešte v tom roku si vyžiadal u cisára Františka Jozefa I. audienciu, aby 

si u neho vymohol podporu pre výstavbu novej školskej budovy. Pomoc dostal a 

tak na základe vyzbieraných milodarov a cisárovmu príspevku židovská 

náboženská obec nechala vystavať novú budovu (Fraňová a kolektív autorov 

1994: 11). 

                                                           
28 - „Normálky boli vzorové hlavné ľudové školy, posledná trieda bola prípravkou pre učiteľov 
ľudových škôl“ (Fraňová a kolektív autorov 1994: 11). 
29 „Reálkami sa nazývali v tom čase stredné školy všeobecnovzdelávacieho typu so zameraním 
na matematiku a prírodovedné predmety, ktoré pripravovali najmä na štúdium technického 
charakteru, obvykle boli len 6-7-ročné“ (Fraňová a kolektív autorov 1994: 11). 
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     „V roku 1862 sa  reálka oddelila od pôvodnej ľudovej školy a tento rok sa 

považuje za oficiálny dátum vzniku chýrnej a jedinej svojho druhu v celom 

Uhorsku židovskej reálky v Novom Meste n. V. Iba postupne sa formuje ako 

štvortriedna, tzv. nižšia reálka“ (Fraňová a kolektív autorov 1994: 11). 

     Prví učitelia prišli z Čiech, Moravy a Nemecka. Učili v duchu nemeckom, 

tak, ako si to doba Bachovho absolutizmu vyžadovala. Podmienky existovania 

boli dosť slabé, nároky učiteľov boli pristrihnuté. Učiteľ vyučoval týždenne 39 

hodín, za čo dostal ročný plat vo výške 525 zlatých (Bednárik 1939: 159).  

     V 60. rokoch 19. storočia sa dvíha duch maďarizácie, ktorý zo srdca 

bývalého Uhorska, Budapešti, prenikol aj na periférie, teda aj do reálky 

v Novom Meste nad Váhom. Začiatkom školského roku 1865/66 bola otvorená 

druhá trieda. V roku 1870 dostala škola nového maďarského profesora doktora 

M. Fischera z Malého Kereša, ktorý však ešte v ten rok zomrel. V roku 1873/74 

bola škola už trojtriednou, učitelia učili týždenne 33 hodín. V tretej triede sa 

žiaci začali venovať novým predmetom ako chémia, prírodopis. Škola však 

mala len málo učebných pomôcok (Bednárik 1939: 160).  

     Úradom sa zdal maďarizačný postup židovskej reálky pomalý, preto v roku 

1875/76 školský inšpektor Karol Weiderman nariadil úplné pomaďarčenie školy 

(Bednárik 1939: 160).  Od roku 1877 sa vyučovacou rečou stáva maďarčina. 

V tom istom roku sa rabín Weisse vzdal svojej funkcie správcu reálky, na jeho 

miesto nastupuje novozvolený správca, dr. Max Mahler, ktorý viedol školu 

v duchu maďarskom. Dr. M. Mahler viedol školu od roku 1877 do roku 1895 

(Fraňová a kolektív autorov 1994: 11). Školu celkom pomaďarčil, za čo sa mu 

dostalo úradnej pochvaly (Bednárik 1939: 160). Odstup rabína Weisseho by 

mohol byť vyjadrením nesúhlasu s úplným pomaďarčením školy. Je to možno 

len dohad, ale prečo by človek, ktorý preložil Päť kníh Mojžišových do 

slovenčiny nútil deti učiť po maďarsky.  

     Vtedajší učitelia, Ignác Frankl, Ignác Glücklich a Ľudvík Davidsohn, vedeli 

len nemeckú reč, preto sa začali učiť maďarsky a zadovážili si profesorskú 

spôsobilosť. V tomto období boli založené početné štipendiá, ako napríklad 

Dingovo, Horovitzovo, Neubauerovo, ktoré mali byť odmenou chudobným 

žiakom za usilovnosť a predovšetkým tým žiakom, ktorí preukážu v nemeckom, 
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slovenskom materskom, alebo v maďarskom jazyku najlepší prospech 

(Bednárik 1939: 160-162). 

     V roku 1893 bola v Novom Meste nad Váhom založená i detská škola, tzv. 

ovoda pre židovské deti. 

     V roku 1894 bola postavená nová budova školy a o tri roky neskôr 

i telocvičňa (obr. 23, 24). Budova reálky (obr. 20 – 22) stála oproti synagóge a 

stojí dodnes. Je to poschodová, dvojpodlažná budova, súčasťou ktorej sú viaceré 

obchodíky. Je na Weisseho ulici (Fraňová a kolektív autorov 1994: 11). 

Telocvičňa bola postavená na naliehanie doktora Lajosa Bortstiebera, 

vtedajšieho židovského školského predsedu a miestneho lekára, ktorý cítil 

potrebu telesnej výchovy mládeže (Bednárik 1939: 160). Budova telocvične 

stojí tiež dodnes, je na Hurbanovej ulici. V budove sú umiestnené obchodíky. 

Priestory tejto telocvične využíval i Športový klub Makkabi: „Do tej židofskej 

telocvične choďili sme aj mi ďeťi z mešťanki cvičiť, lebo ja som do mešťanki 

choďila, ňje do reálki a tam sme choďili cvičiť zo školi z mešťanki. A potom bol 

tu ten spolok Makábi, ja som bola v telocvičnom spolku a tam sme choďili 

cvičiť“  (K. D. 1917).  

„Makabi Hacajir. To sme cvičili tam, jak tuto v Mesťe bola ťelocvičňa“ (B. S. 
1923). 
 
     V školskom roku 1895/96 bolo v židovskej reálke zapísaných 141 žiakov, 

z toho rím.- katolíkov bolo 17, 4 evanjelici a 120 izraelitov. Podľa materinskej 

reči sa za Nemcov považovalo 114 žiakov, 11 za Slovákov a 16 za Maďarov. 

(ďalší dôkaz, že maďarónstvo nebolo medzi novomestskými Židmi tak 

rozšírené, ako sa im pripisovalo – poznámka Z. J. ) Profesorský zbor tvorili títo 

učitelia: riaditeľ Jakub Altmann, profesori: J. Frankl, M. Szalai, dr. Z. Szantó, J. 

Ajs, K. Wiesinger (Fraňová a kolektív autorov 1994: 12). 

      „Škola dostáva od štátu subvenciu – najprv 1200 forintov ročne, neskôr túto 

sumu zdvojnásobili. Do r. 1893 J. Weisse vyučoval v škole náboženstvo. 

Zomiera r. 1904 ako 92-ročný (nar. 23. 11. 1812)“ (Fraňová a kolektív autorov 

1994: 12). 

     V septembri 1912 oslavovala reálka svoje 50-te jubileum. Pri tejto 

príležitosti bola vydaná i jubilejná ročenka písaná v maďarskom jazyku (obr. 25 

– 30). Na úvodných stranách sú fotografie synagógy, ďalej je v nej vidieť 
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fotografie zakladateľa reálky, rabína Weisseho, pedagogický zbor, i absolventov 

školy. Jadro ročenky pozostáva z blahoželaní od rôznych intelektuálov tej doby. 

Blahoželania sú písané zväčša v maďarskom jazyku, nájdu sa i písané 

v nemeckom jazyku.  Zachovala sa dodnes, je v depozitári Podjavorinského 

múzea v Novom Meste nad Váhom.  V máji 1913 sa konala veľká oslava: 

„Týždeň pred oslavami v celom meste vejú zástavy. Jubilejné oslavy sa začali 

25. 5. 1913 tesne pred 12. hodinou v preplnenej židovskej synagóge, 

vyzdobenej zelenými vetvičkami a trikolórami. Pozvali bývalých profesorov i 

študentov“ (Fraňová a kolektív autorov 1994:12). Ďalej sa na tej istej strane 

píše, že chrámový obrad odbavoval hlavný kantor Adolf Wider. Slávnostnú reč 

predniesol dr. Filip Rosenberg, hlavný rabín a profesor náboženstva v reálke. 

Oslavy pokračovali v telocvični školy. Poprednými hosťami boli: Adolf 

Pongrácz – rím.- katolícky prepošt, hlavný rabín dr. F. Rosenberg, poslanec 

parlamentu dr. Aladár Markhot, riaditeľ ústavu Július Mészáros (Fraňová a 

kolektív autorov 1994: 12). 

     V roku 1889 sa utvoril maďarsko-židovský spolok, ktorý chcel docieliť 

osemtriednej reálky. Podarilo sa mu to, v roku 1914 bolo osemtriedna reálka 

povolená a v roku 1917 bola prvá maturitná skúška. Stavbu novej, primeranej 

budovy zahatala druhá svetová vojna (Fraňová a kolektív autorov 1994: 12).  

     „So vznikom Československej republiky prestáva činnosť židovskej reálky, 

keďže minister Šrobár odmietol žiadosť židovskej obce pokračovať vo 

vyučovaní v jazyku maďarskom. Mnohí žiaci z bývalej židovskej reálky prešli 

do otvorenej meštianskej školy, aby sa podučili slovenčine a nemrhali čas. Na 

zasadnutí obecnej správnej komisie 7. 5. 1919 miestny evanjelický farár Ján 

Martiš podal návrh a z neho vzišlo uznesenie – požiadať vládu, aby na jeseň 

otvorila vyššiu štátnu reálku, zároveň vyzvať okolité obce, aby podporili túto 

žiadosť. Stalo sa a 60 obcí pripojili k žiadosti tisíce podpisov svojich občanov“ 

(Fraňová a kolektív autorov 1994: 14). 

     Vláda požiadavke vyhovela a tak „dňa 6. 9. 1919 bola transformovaná 

doterajšia maďarská súkromná reálka na Československú štátnu reálku 

v Novom Meste n. V. So založením školy sa zároveň realizovalo povolenie o 

postupnej transformácii reálky od 5. ročníka na reformné reálne gymnázium“ 

(Fraňová a kolektív autorov 1994: 15). Nová škola zdedila starú budovu 
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židovskej reálky, neskôr, v roku 1924 bola dokončená nová stavba gymnázia, 

ktorá stojí dodnes. Dňom 6. 9. 1919 sa končí história židovskej reálky v Novom 

Meste nad Váhom a začína sa história Gymnázia Milana Rastislava Štefánika. 

      Školstvo v Novom Meste nad Váhom, to nebola len židovská normálka a 

reálka. Židia mali okrem už týchto spomínaných škôl zriadenú Dievčenskú 

izraelskú občiansku školu (Bednárik 1939: 156). Budova školy stála 

pravdepodobne v miestach, kde je teraz Gymnázium Sv. Jozefa, na Hurbanovej 

ulici. Bola založená v roku 1860. Spočiatku mala len 4 triedy, neskoršie 6 a 

neskôr sa kompletizovala na úplnú strednú školu s ôsmimi triedami. Bola to 

jediná dievčenská stredná židovská škola a patrila tak isto medzi najlepšie 

židovské stredné školy v Uhorsku. Riaditeľkou bola J. Goldbergerová, 

profesorkami H. Gyémantová, T. Weiszová-Halászová a A. Diamantová-

Vajdová (Bárkány-Dojč 1991: 228-229). Popri týchto školách bola aj veľká 

židovská ľudová škola. Po roku 1918 ostala len židovská ľudová škola. 

Riaditeľmi židovskej ľudovej školy počas jej existencie boli Šalamon Brüll, 

Móric Mészaros, Nely Brilová, Regina Fischerová (Bárkány-Dojč 1991: 228-

229). Budova židovskej ľudovej školy sa nachádzala na rohu ulice Weisseho a 

Júliusa Gabriša. Budova už dnes nestojí. 

 

„...do židovskej školi choďili aj kresťanske ďeťi, lebo ta mala velice dobrú 

úroveň tá židovská škola. Mali sme veľmi dobrích učiťeľov a mimo toho sa učilo 

ňemčinu. V prvej ľudovej už sa učila ňemčina, tak ti bohatí kresťaňia dávali 

svoje ďeťi do židovskej školi a farár choďil na náboženstvo. Tak ako nám choďil 

rabín na náboženstvo, tak choďil farár na kresťanské náboženstvo“ (K. D. 

1917). 

 

     V článku Príspevok k dejinám a kultúre židovských náboženských obcí na 

Slovensku Soňa Kovačevičová na strane 121 píše, že rabíni zo Slovenska, ktorí 

často boli povolávaní do iných miest Európy a do Ameriky, boli veľmi vzdelaní 

učenci či už v talmude, alebo v celkovom vzdelaní. „Vychovávali ich známe 

rabínske školy „ješivy“ hlavne v Bratislave, v Huncovciach a Novom Meste n. 

Váhom“. Okrem tohto záznamu o novomestskej ješive, som sa však zatiaľ 

k inému dokladu o jej existencii nedopátrala. 
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     Život Žida má byť v súlade s halachou, ktorá mu prikazuje preukazovať 

milosrdenstvo chudobným, prikazuje mu podporovať židovské dobročinné 

inštitúcie, pomáhať ostatným Židom vo  finančnej núdzi (Fishbane 2003:139). 

Keďže do tejto školy chodili i cezpoľné židovské deti, ktoré boli často veľmi 

chudobné, pôsobila tu micva - príkaz pomôcť chudobným študentom. I keď 

takéto deti často bývali u svojich príbuzných, obedovať chodili každý deň počas 

týždňa do iného domu. Takémuto stravovaciemu systému sa vravelo kostáge. 

„Ja som bývala u bratranca, u Grünfelda, ale chodzila som po domoch jescit. 

Každí ďeň inďe cez tížďeň. Tak si žiďi pomáhali jeden druhému“ (B. S. 1923). 

Ďalšou dôležitou výpomocou pre chudobné deti v rámci školy bolo, že rodičia 

bohatších spolužiakov vytvorili spolok, v rámci ktorého zbierali medzi sebou 

peniaze, za ktoré kupovali pre chudobné deti oblečenie a obuv. Tými ich potom 

obdarovávali pri rôznych náboženských sviatkoch. „Ja keď som choďila do 

židovskej školi, do pátej triedi to bolo, tam bola taka organizácia...  ... tí bohatší 

pokúpili veci...ti veci kúpili a medzi sviatkami doňésli do školi, čo kerí 

potreboval. Medzi tima sviatkami to ždicky bolo. ...ja som dostala, aj topánki 

som dostala, aj také štrikuvané šati,...aj hubertus mi dali. To bola dosť dobra 

pomoc“ (B. S. 1923).  

 

 

5. 1 Židovské spolky 

 

     Do tejto kapitoly som zaradila i židovské spolky, ktoré fungovali až do roku 

1938, kedy boli spolu s ostatnými spolkami zrušené. 

* Chevra Kadischa Bikur Cholin Qmilu Chasudim – Židovský svätý spolok pre 

opatrovanie nemocných a pochovanie mŕtvol židovského náboženského 

vyznania; spolok vzájomne podporujúci, náboženský spolok (ŠA MV pTN, 

fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939) 

* Považskonovomestský Izraelitický ženský dobročinný spolok – dobročinný 

spolok (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, 

zložka 118/1939) 

* Spolok Židovských akademikov – študentský spolok (ŠA MV pTN, fond 

okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939) 
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* Židovská  telocvičná a športová jednota Makkabi so sídlom v Novom Meste 

nad Váhom – športovný spolok; spolok bol založený v roku 1928, starostom 

spolku bol Dr. Maximiliam Quitt, lekár, miestostarosta Dr. Alex Wasservogel, 

advokát, jednateľkou spolku bola Gabriela Hammerová (ŠA MV pTN, fond 

okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 114, zložka 118/1939) 

* Chevra Šas (Spolok učenia Talmudu) – založil ho rabín Dávid Deutsch, autor 

knihy komentárov k Talmudu – Ohel David (Stánok Dávide), spolok mal malý, 

skromný kostol (Frieder 1993: 21). 

* Ústredný sväz sionistický miestna skupina v Novom Meste nad Váhom (ŠA 

MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 430, zložka 2-D 

8048/1/1943 
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6. Starý a nový židovský cintorín 

 
 
     Jedným zo základných predpisov judaizmu je uloženie mŕtveho do zeme. Je 

prejavom úcty k zomrelým. S cintorínom – bejt kevarot, či pohrebiskom – bejt 

olam sa musí nakladať úctivo, je zakázané nevhodné chovanie a prísne 

zakázaný je vstup zvierat na tieto miesta (Kyselicová 2002: 79).  Usporiadanie 

hrobov na židovskom cintoríne nebolo náhodné. Podliehalo prísnym 

náboženským predpisom, hlavne ak sa jednalo o cintorín ortodoxných Židov 

(Stern 1998: 35). 

 

     Tri hlavné dôvody stavania náhrobného kameňa podľa rabína Myersa:  

„1. označiť miesto hrobu;  

2. iniciály nebohého na kameni sú akýmsi svedectvom o jeho živote; 

3. označenie miesta rituálnej nečistoty30“ ( Kušanová 1996: 102). 

 

     Ak chcem hovoriť o cintorínoch, je nutné v tejto súvislosti spomenúť  

pohrebný spolok Chevra kadiša, ktorý patril k životu každej náboženskej obce. 

Jedným zo základných micva31 je, že v chorobe a pri umieraní nesmie byť 

človek opustený, musí byť postarané o jeho duchovné potreby (katalóg 1993: 

52). Dodržovanie tejto micva mal na starosti práve spomínaný spolok Chevra 

kadiša.  Ich hlavnou úlohou bola nie len údržba cintorína a pohreby, ale aj 

starostlivosť o chorých, ich ošetrovanie a iná sociálna dobročinnosť ( Kušanová 

1996: 96). „Samotný židovský náboženský pohrebný obrad sa uskutočňoval 

výhradne len za prítomnosti členov pohrebného bratstva – Chevra Kadiša. Táto 

dnes by sme mohli povedať sociálna a charitatívna inštitúcia, tvorila 

organizačný základ každej novozaloženej židovskej obce“ (Stern 1998: 34). 

Členstvo vo „Svätom bratstve“, čo je doslovný preklad tohto arménskeho názvu 

spolku,  bolo a je vo väčšine organizovaných komunít významné. Počet členov 

bol často obmedzovaný na osemnásť. Členovia spravidla dodržovali jeden 

                                                           
30 Pre Kohenovcov, potomkov biblického Árona, Mojžišovho brata, kňazov symbolizovala 
plocha cintorína duchovne nečistú pôdu, na ktorú pod „hrozbou spirituálneho znečistenia“ 
nesmeli vstúpiť (Stern 1998: 35). 
31 - micva – „náboženský predpis či prikázanie, ktoré je Žid povinný plniť, hovorovo tiež dobrý 
skutok, či záslužný počin (Kyselicová 2002: 155) 
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pôstny deň v roku, obyčajne na tradičné výročie Mojžišovej smrti (7. adar) 

(Newman – Sivan 2004: 57-58).  

     O existencii tohoto spolku v židovskej náboženskej obci v Novom Meste nad 

Váhom som našla len veľmi málo záznamov. Niečo v archíve, niečo v knihe od 

Emanuela Friedera. Tento spolok mal určite nejakú kroniku, alebo nejaké 

záznamy o ich práci, avšak nepodarilo sa  mi ku tomu dopátrať. Oficiálny názov 

spolku bol: 

Chevra Kadischa Bikur Cholin Qmilu Chasudim – Židovský svätý spolok pre 

opatrovanie nemocných a pochovanie mŕtvol židovského náboženského 

vyznania. Z dotazníkov z roku 1942 som sa dozvedela, že správcom cintorína 

a členom predstavenstva pohrebného spolku bol Fűrst Ludevik, ošetrovateľom 

u tejto „Pohräbnej sekcie židovskej náboženskej obce“ bol Schmiedl Bernát. 

Spolok fungoval i počas druhej svetovej vojny. V knihe Z denníka mladého 

rabína rabín Armin Frieder spomína ako dňa 24. 8. 1944 v Ohel David umreli 

traja starci a ako im Chevra Kadiša  pripravila pohreb:  

„Týmto trom mŕtvym pripravila Chevra Kadiša skutočný židovský pohreb a nad 

ich hrobmi sa odriekal Kadiš..“(Frieder 1993: 151). 

     Po druhej svetovej vojne sa spolok Chevra  Kadiša v Novom Meste nad 

Váhom neobnovil. Ak bolo treba pochovať Žida so všetkými náležitosťami pri 

pripravovaní  tela, boli zavolané ženy zo spolku Chevra Kadiša z Bratislavy. 

      Súčasťou cintorína od 19. storočia bol vo väčších a bohatších obciach tzv. 

Domov smútku, hebrejsky Ciduk Hadin. Tieto budovy tvorili polyfunkčný 

komplex pozostávajúci z ceremoniálnej haly, obradných priestorov a z miesta 

určeného na uskladnenie pohrebných vozov (Stern 1998: 34). Takýto Domov 

smútku si vystavala i náboženská obec v Novom Meste nad Váhom. Jeho 

výstavba súvisí pravdepodobne zo založením nového židovského cintorína 

začiatkom 20. storočia, ktorý sa nachádza v jeho tesnej blízkosti. Táto už 

schátrala budova stojí dodnes na rohu Štúrovej a Škultétyho ulice (obr. 34, 35, 

36). Posledný pohreb, ktorý sa v jej priestoroch uskutočnil bol v roku 1966. 

V období 70. – 80. rokov bola budova úplne vyprázdnená, boli tu umiestnené 

pohrebné koče katolíkov, evanjelikov a Židov. Tie však jedného dňa zmizli do 

nenávratna.  Dnes má v týchto  priestoroch  svoju výrobu stolárska firma. 

Majiteľ chce dať budovu zrenovovať a pritom zachovať pôvodnú architektúru. 
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6. 1 Starý cintorín 
 

      Výnimočnosťou a ojedinelosťou sa mohol popýšiť starý, ale i nový židovský 

cintorín. Ich  jedinečnosť spočívala v tom, že starý cintorín bol a nový cintorín 

je súčasťou  cintorína kresťanskej, alebo teda majoritnej spoločnosti. Starý 

novomestský cintorín bol rozdelený na tri časti. V jednej časti pochovávali rím.- 

katolícki veriaci, v druhej časti evanjelici a tretia časť patrila Židom. Tak, ako 

vedľa seba po stáročia žili, tak vedľa seba všetci svorne po smrti spočinuli. Toto 

„susedstvo“ hrobov môžeme kľudne považovať za znak tolerancie a dobrého 

spolunažívania medzi Židmi a majoritnou spoločnosťou. Dnes už tento starý 

spoločný cintorín nestojí. V 60. rokoch 20. storočia musel ustúpiť 

rozmáhajúcemu sa mestu a výstavbe. Majoritná spoločnosť ľahšie prijala 

skutočnosť zrušenia starého cintorína ako Židia, ktorí sa aj márne snažili 

protestovať, aby cintorín nezrušili. Židia nechápali ako to, že chcú zničiť 

cintorín, veď: „jedným z obrovských hriechov je zničiť židovský cintorín.“ (P. 

M. 1946) 

     „Starý cintorín pôsobil na každého návštevníka mohutným dojmom nielen 

svojou rozsiahlosťou – bolo tu okolo 10 000 hrobov a náhrobných kameňov – 

ale aj svojou vybavenosťou, výtvarnou hodnotou a ozajstnou patetickosťou (obr. 

41 – 47). Kopcovitý terén, na ktorom sa nachádzali tisíce náhrobkov (obr. 38), 

dodával cintorínu velebu a krásu. Dojímavo pôsobila rôznorodá, jemná, krásne 

vypracovaná ornamentika náhrobkov v rôznych farbách a tvaroch. Nezvyklý a 

dojímavý bol aj poriadok a zachovalosť. Zvalené boli len veľmi staré kamene 

alebo tie, ktoré postavili z príliš tenkých kamenných dosák“ (Bárkány – Dojč 

1991: 227).  

     Cintorín ležal na kopcoch. Jeho rozloha bola asi 20 000 štvorcových metrov. 

Rady hrobov smerovali zo severu na juh paralelne so záhybmi kopcov. Ženy a 

muži ležali spolu zmiešane. Nápisy na náhrobných kameňoch boli hebrejské, len 

na novších kameňoch aj nemecké. Tvar a veľkosť kameňov boli pomerne 

rovnaké. Najstaršie kamene boli z roku 1700. Figurálne plastiky na náhrobkoch 

neboli (Bárkány – Dojč 1991: 232). Starý cintorín a márnica podľa pozemkovej 

knihy a záznamov z roku 1942 boli majetkom Náboženskej židovskej obce 

ortodoxnej Nové Mesto nad Váhom (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové 

Mesto nad Váhom, kartón 424, zložka  1215/42). 
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     Na tomto cintoríne sa nachádzal i hrob rabína svetového významu, hrob 

rabína Dávida Deutscha, ktorý v náboženskej obci v Novom Meste nad Váhom 

pôsobil v rokoch 1806 – 1832. Dnes leží jeho hrob v rámci oplotenej časti 

parku. Ako mi prezradil profesor Mešťan, po jeho smrti sa prišiel k jeho hrobu 

pomodliť sám rabín Chatam Sofer a modlil sa tu celé štyri hodiny. Rabín 

Deutsch je u Novomešťanov známy ako zázračný rabín. Jeho zázračnosť však 

nespočívala v tom, že by vykonal niekedy nejaký zázrak, ale spočívala v jeho 

učenosti a múdrosti.  

        Keď sa cintorín postupne dostával do vnútra rozrastajúceho mesta, začalo 

mesto riešiť otázku, čo so starým cintorínom. Najprv premýšľali, že by  na 

pozemku cintorínu urobili park kultúry a oddychu, no však „pre veľkú 

umeleckú a historickú hodnotu presadzoval sa názor, že treba zachovať na 

Slovensku také jedinečné lapidárium“ (Bárkány – Dojč 1991: 232). I napriek 

jeho veľkej umeleckej a historickej hodnote cintorín zrušili. Časť pozemku, na 

ktorom sa nachádzal židovský cintorín, bola odkúpená a ohradená vysokým 

kovovým plotom (obr. 49). V rámci tohoto areálu sa nachádza náhrobný kameň 

(obr. 87, 58) už spomínaného rabína Dávida Deutscha, ktorý dali vystavať bratia 

Rosenbergovci z Ameriky na uctenie si jeho pamiatky. Náhrobok je chránený 

akoby v klietke, vo vnútri ktorej je malá lavička, ktorá slúži asi na modlenie. 

Trochu to pripomína altánok. Ďalej je tu asi päť, sčasti rozbitých, o strom 

opretých, náhrobných kameňov (obr. 54, 55, 56). Voľne stojací náhrobný kameň 

je možno jeden či dva.  

     Z ostatného pozemku, na ktorom sa rozprestieral starý židovský cintorín, 

mesto urobilo park Dominika Štubňu – Zámostského (obr. 48). Novomešťania 

mu však nepovedia nijako inak len Židovský cintorín – „Židák“. Tam kde bola 

rím. – katolícka časť cintorína sú dnes potraviny Pevala. 

     Natíska sa otázka, čo sa stalo s tými tisíckami náhrobných kameňov. 

Barkány a Dojč píšu, že náhrobné kamene čiastočne preniesli na nový cintorín. 

Ďalej však píšu, že na novom cintoríne sú len hroby z tohto storočia (Bárkány – 

Dojč 1991: 232). Ako je to teda naozaj? Zopár náhrobných kameňov má vo 

svojom dvore uschované Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom 

(obr. 53). Ako som už spomínala, zopár židovských náhrobných kameňov je 

umiestnených na pozemku, ktorého vlastníkom je náboženská obec. Pri 
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dôkladnejšom preskúmaní časti pozemku bývalého starého židovského 

cintorína, terajšieho parku, je ešte možné nájsť pieskovcové náhrobníky, ktoré 

sú už z väčšej časti prikryté zemou (obr. 50 – 52). To je však len nepatrný 

zlomok z toho obrovského množstva náhrobných kameňov, ktoré sa nachádzali 

na starom cintoríne. Mestský úrad Nového Mesta nad Váhom a jeho 

zastupiteľstvo boli postavení pred riešenie zložitej situácie, čo urobiť so 

všetkými tými náhrobnými kameňmi. Vyriešil ju dosť neobvyklým a myslím i 

dosť nehumánnym spôsobom. Židovské náhrobné kamene32 z tvrdých 

materiálov boli rozsekané na kocky a spolu s ostatnými žulovými kockami, na 

tento účel určenými, poslúžili na vydláždenie chodníka pri  rím. – katolíckom 

kostole (obr. 61).33 Dôkazom sú nie len  niektoré kocky, ktorých povrch je až 

podozrivo dokonale hladký, ale i kocky, na ktorých sú latinkou vytesané 

písmenká, ďalej kocka s hebrejským písmenami a kocka s ornamentom (obr. 59, 

60). Zvláštne na tom je, že tento chodník bol vydláždený na jeseň v roku 2003 a 

dláždili ho Mestské technické služby z Nového Mesta nad Váhom, ktorých 

riaditeľ má rodičov Židov a sám sa so židovstvom identifikuje a vôbec o týchto 

kockách nevedel. 

     Osud ostatných (nie len židovských) náhrobných kameňov zatiaľ zostáva 

nevypovedaný. 

 

 

6. 2 -ový cintorín 

 

     Skôr, než sa začnem venovať novému židovskému cintorínu, rada by som 

spomenula zopár charakteristických čŕt neologického cintorína, keďže 

novomestský židovský cintorín je neologický. Neologický cintorín, na rozdiel 

od ortodoxného, je charakteristický tým, že muži a ženy sú pochovávaní 

zmiešane. Náhrobné kamene (hebrejsky maceva) sú dekoratívnejšie, bohaté 

reformné rodiny si stavali aj pompézne rodinné hrobky. Ďalším 

charakteristickým znakom neologických náhrobných kameňov je jazyk, 

v ktorom sú epitafy písané. Na náhrobných kameňoch neológov sa môžeme  

                                                           
32 – možno i nežidovské náhrobné kamene zo starého cintorína boli použité ako dlaždice, ale na 
to nemám konkrétne dôkazy 
33 - na túto pozoruhodnosť ma upozornil riaditeľ Podjavorinského múzea pán Karlík 
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stretnúť s bilingválnymi nápismi ako hebrejsko – nemeckými, maďarskými a od 

vzniku ČSR v roku 1918 aj slovenskými (Stern 1998: 36). 

     Nový cintorín, ktorý slúžil Židom od začiatku 20. storočia je priamo v areáli 

mestského cintorína. Je to jav, ktorý sa tak často nevyskytuje, aby židovský 

cintorín bol spolu s nežidovským v jednom areáli. Spoločný cintorín židovskej, 

kresťanskej a nekresťanskej spoločnosti v Novom Meste nad Váhom môže 

slúžiť za vzor tolerancie medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou, ktorá 

medzi obyvateľstvom vládla až do roku 1939.  Nežidovská časť cintorína nie je 

rozdelená ako to niekedy býva zvykom na evanjelickú časť a katolícku časť. 

Všetky hroby sú spolu zmiešané. Oddelená a samostatná je len židovská časť 

cintorína, ktorá  sa rozprestiera  kúsok od hlavnej vstupnej brány po ľavej 

strane.  

     Na novom židovskom cintoríne je do štyristo hrobov (obr. 105 – 110). 

Okrem náhrobných kameňov tu pochovaných ľudí, sa na cintoríne nachádzajú i 

pamätné  kamene venované  pamiatke umučených v koncentračných táboroch. 

Tie im nechali vystavať ich pozostalí. Pri múre sa nachádza i zopár detských 

hrobov, avšak detské hroby sa dajú nájsť i medzi hrobmi dospelých. Muži a 

ženy sú pochovaní zmiešane.  

      Výzor, výzdoba a materiál náhrobných kameňov je rôzna. Sú tu hroby 

jednoduché, honosnejšie, niektoré veľmi netypické (obr. 95, 98, 99). 

Nachádzajú sa tu tri stĺpové hroby (obr. 68, 69, 71). Na niektorých hroboch sú 

rôzne symbolické vyobrazenia, objavujú sa i figurálne plastické výzdoby, menej 

je využitá ornamentálna výzdoba. Prísny zákaz používania plastického 

vyobrazenia ľudských postáv na tomto cintoríne nebol porušený.  

 

„�eurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, 

čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu,  

alebo čo je vo vode pod zemou.  

�ebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, 

 lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ...“ (Dt 5, 8-9).      

 

     Kamene staršieho dáta sú pieskovcové, majú tvar obdĺžnika vertikálne 

postaveného. Vrchné ukončenie je väčšinou do oblúka, sú bez ornamentálnej 
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alebo figurálnej výzdoby. Epitaf je písaný hebrejsky, na niektorých je meno 

pochovaného písané latinkou. Text epitafu je vyrytý, niekedy farebne 

zvýraznený, napr. čiernou farbou. Takýchto starých pieskovcových hrobov je tu 

už len zopár. 

     Novšie náhrobné kamene sú z mramoru, švédskej žuly. Sú veľmi štíhle a 

vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Niekedy sa náhrobný kameň 

skladá z dvoch stél. V takomto prípade, ak ide o rodinný hrob, žena má vyryté 

meno na pravej a muž na ľavej stéle. Ak majú manželia jeden náhrobný kameň, 

mužovo meno je vyryté v hlavnej časti stély, ženino na spodu pri podstavci. 

Vyryté písmo býva zvýraznené poväčšine zlatou alebo bielou farbou. Jedna časť 

cintorínu, vďaka množstvu náhrobných kameňov veľkých rozmerov vyrobených 

zo švédskej žuly, pôsobí veľmi dôstojne. Je tu i náhrobný kameň z ružového 

mramoru, ale prevláda skôr švédska žula. Na týchto hroboch môžeme vidieť 

rôzne symboly, na niektorých bohatú ornamentálnu výzdobu. Je tu i zopár 

rastlinných plastík, hlavne plastiky ruže, dubových konárikov. Epitafy na týchto 

náhrobných kameňoch sú písané v rôznych jazykoch. Je tu cca osemnásť 

epitafov písaných čisto hebrejsky. Nemecko – hebrejských epitafov je tu 

najviac, cca dvestoštyridsaťpäť. Slovensko-hebrejských je cca dvadsať, 

slovensky písaných epitafov je dvadsaťdeväť. Maďarsky písané epitafy sú len 

na troch náhrobných kameňoch, nemecky písaných je päť. Ďalej sú tu tri epitafy 

písané v kombinácii nemecko-hebrejsko-slovenskej. Jeden náhrobný kameň má 

z jednej strany epitaf napísaný hebrejsko-nemecky a z druhej strany maďarsky. 

Je tu i kombinácia z jednej strany hebrejsky, z druhej strany slovensky – dva 

hroby, z jednej strany hebrejsky a z druhej strany nemecky – jeden hrob, alebo 

z jednej strany hebrejsko-nemecky a z druhej strany slovensky – tiež jeden hrob. 

25 hrobov má písaný epitaf v hebrejčine, ale meno pochovaného je písané 

latinkou. Približne 65 hrobov je nečitateľných. Sú buď zarastené 

všadeprítomným brečtanom, alebo nahlodané zubom času, niektoré zubom 

antisemitistických, či skôr vandalistických nálad niektorých jedincov. Množstvo 

náhrobných kameňov s hebrejsko - nemecky písanými epitafmi môže svedčiť o 

tom, že Židia boli kultúrne nemecky orientovaní.  Ich maďarónstvo, za ktoré 

boli tak často kritizovaní, bolo podľa môjho názoru len povrchné. Prečo by inak 

bolo na cintoríne približne dvestopäťdesiat epitafov v nemčine a len dva 
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v maďarčine. Medzi týmito približne 400 hrobmi je jeden, ktorý sa od všetkých 

ostatných líšil spôsobom zapísania roku narodenia a úmrtia. Kým na ostatných 

sú roky písané tradičným spôsobom datovania, teda počítanie rokov od 

narodenia Krista, na tomto jednom môžeme nájsť staré tradičné židovské 

datovanie 5638 – 5678 (1877 – 1917) (obr. 100). 

Príklady epitafov: 

• hrob s epitafom hebrejsko – slovenským (obr. 97): 

hebrejský text 

TU  SPOČÍVA 

JAKUB  FRÖHLICH 

OTEC, TESŤ, STARÝ  OTEC 

�AR. 15. VII. 1872 

ZOMREL  V ŽIVOTE  PL�OM  PRÁCE 

Z�IČE�Ý  ŤAŽKOU  CHOROBOU 

16. VIII. 1942 

�ECH  ODPOČÍVA  V POKOJI! 

 

SPOMÍ�AME: 

�A  �AŠICH  DRAHÝCH, KTORÍ  BOLI  ZAVRAŽDE�Í 

�EMECKÝMI  VRAHMI  V KO�CE�TR. TÁBORE 

SAMUEL  FRÖHLICH 

JEHO  MA�ŽELKA  BLA�KA 

LUDOVIT  FRÖHLICH 

JEHO  MA�ŽELKA  VERA 

ICH  DETI  JUDITA  A RITA 

 

ČESŤ  ICH  PAMIATKE! 

 

 

• epitaf hrobu, ktorý je z jednej strany stély hebrejsky a z druhej strany 

slovensky písaný:  

Tu odpočíva v pokoji 

CELESTÍ�A  SCHWARZOVÁ 

rod. Ouastterová 

nar. 2. 4. 1871 – zomr. 9. 3. 1946 
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Večná nech je pamiatka jej manžela 

IG�ÁCA  SCHWARZA 

odvlečený dňa 19. 12. 1944 do koncentračného tábora, 

kde spolu so svojim synom 

OTTOM a dcérou ARA�KOU 

vyd. HEUMA��OVOU 

tragicky zahynul. 

 

• stéla kombinovaná s maďarským a nečitateľným hebrejským epitafom 

(obr. 68): 

 

Itt nyugszik 

a feljthetlen feleség és anya 

TAUBER szűl. ZI��ER 

Jolán 

szűletett 1883 november  1én 

elhunyt 1904 október 1én 

 

Szép viruló élted tavszán 

Ragadott el a kegyetlen halál 

Cyászoljuk míg ělűnk drága emléked 

Isten aldása lengjen poraid felett. 

 

preklad:              

Tu odpočíva 

nezabudnuteľná manželka a matka 

TAUBER rod. ZI��ER 

Jolán 

narodená 1883 novembra 1. 

zomrela 1904 otóbra 1. 

 

V krásnom rozkvitnutom jare tvojho života 
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Ťa schvatla neľútostná smrť 

Ctíme si pokiaľ žijeme tvoju drahú spomienku 

Božské požehnanie nech je nad tebou. 

 

• stéla s kombinovaným epitafom hebrejsko – slovenským:  

 נ פ

Tu odpočíva 

MATHILDA 

LA�GFELDEROVÁ 

Večná nech je pamiatka jej syna 

Emila a jeho manželky Ruženy 

 ה.כ.צ.נ.ת

 

• stéla s in memoriam: 

MAREK   

MARMORSTEI� 

1886 – 1927 

IM MEMORIAM 

KOR�ÉLIA 

MARMORSTEI� 

 

•  manželský hrob s dvoma stélami, ktoré majú  kombinovaný hebrejsko – 

nemecký epitaf (obr. 87): 

- stéla manželky: 

HIER RUHT 

JOHA��A  KOH� 

GEB. HUCK 

GEST. AM  15. SEPTEMBER 1928 

IM 65.LEBE�SJAHRE. 

 

Betrauert von ihren Gatten u. Kindern. 

RUHE  SA�FT! 
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Menschenhilfe konnte Dich nicht reten 

Gott allein nahm Dir den Schmerz 

Schwer gebeugt müssen wir zum Grabe treten 

Tief in Trauer um Dein gutes Herz. 

 

preklad: 

TU ODPOČÍVA 

JOHA��A  KOH� 

ROD. HUCK 

ZOMRELA 15. SEPTEMBRA 1928 

V 65. ROKU ŽIVOTA 

 

Smúti za ňou  jej manžel a deti. 

ODPOČÍVAJ  V POKOJI! 

 

Ľudská pomoc ťa nemohla zachrániť 

Len sám Boh ťa zbavil utrpenia 

Sklonení prichádzame k hrobu 

V hlbokom žiali za tvojim srdcom. 

 

 

- stéla manžela: 

HIER RUHT 

IG�ATZ  KOH�   

 

GEST. AM  22. JÄ��ER 1938 

IM 86.LEBE�SJAHRE. 

 

Betrauert von seinen Kindern. 

RUHE  SA�FT! 

 

Schön und friedlich wie Du selbst 

War Dein Leben war Dein Sterben 

�un seid Ihr Teuern wieder vereint 
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Die wir so geliebt  auf Erden. 

- preklad:  

TU  ODPOČÍVA 

IG�ATZ  KOH� 

ZOMREL 22. JA�UÁRA 1938 

V 86. ROKU  ŽIVOTA 

 

Smútia za ním jeho deti. 

ODPOČÍVAJ  V POKOJI! 

 

Pekný a pokojný ako ty sám 

Bol tvoj život bolo tvoje úmrtie 

A teraz vy drahí ste zase spojený 

ktorí ste sa na zemi tak milovali. 

 

 

     Na cintoríne je možné vidieť i náhrobné kamene v tvare zlomeného stĺpu. Ide 

však skôr o dobovú módu v architektúre ako o nejakú symboliku. 

     Náhrobné kamene boli od viacerých majstrov kamenárov. Najviac je tu 

náhrobných kameňov od domáceho majstra Lóca Krausza (obr. 64), ktorý 

vyrábal náhrobné kamene aj pre nežidovské obyvateľstvo (obr. 101). Na 

niektorých jeho signatúrach je  napísaný ako partner i V. Ujhely (obr. 63). 

Ostatné sú dovezené z iných miest ako z Trenčína, kde bol výrobcom Haasz 

Géza (obr. 65), z Ostravy od M. Wulkana (obr. 66), z Budapešti od Arnolda 

Kohna (obr. 62) a z Viedne od výrobcu Friedländer&Deutsch.           

     Najnovšie náhrobné kamene, postavené v priebehu druhej polovice 20. 

storočia, sú bez akejkoľvek výzdoby. Sú väčšinou z mramoru, je na nich 

napísané meno zosnulého, dátum narodenia, dátum úmrtia. V niektorých 

prípadoch je napísané len meno rodiny. Nachádza sa tu zopár k hrobom 

prirobených tabúľ, ktoré sú venované pamiatke umučených členov rodiny 

v koncetračných táboroch. Hebrejský text sa už na takýchto nových hroboch 

skoro vôbec nevyskytuje, sú písané výlučne po slovensky, bez vyobrazenia 

symbolov.  
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     V rámci výzdoby náhrobných kameňov je možné vidieť jednotlivé symboly. 

Najčastejšie vyskytujúcim symbolom je krčah s miskou (obr. 75, 76), kultovo-

obradná nádoba, ktorá symbolizovala očistenie. Používali sa v chráme a na 

cintoríne s cieľom purifikácie vodou (Kušanová 1996: 106). Tento krčah a 

miska sú symboly vyjadrujúce príslušnosť mŕtveho ku kmeňu levitov, ktorí boli 

pomocníkmi kňazov. Leviti (hebrejsky levijim) sú potomci Leviho, tretieho 

syna patriarchu Jakoba. V prvom a druhom období Chrámu vykonávali rôzne 

úlohy kňazov, slúžili ako chrámoví speváci a hudobníci, ako učitelia. Žili 

z desiatkov, ktoré im dávala celá komunita. Levitov je možné spoznať podľa 

priezviska zachovaného v nejakej podobe ako napríklad Levy, Levence, Lewis, 

Löwy atď. (Newman – Sivan 2004: 99).Vyskytuje sa na pomníkoch staršieho i 

novšieho dáta. Pomníkov s takýmto symbolom je približne 21 a patria mužom.  

     Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim symbolom je Dávidova hviezda (obr. 

77, 78, 79). Na náhrobníkoch ju môžeme vidieť vyrytú, členenú plasticky, ako 

hexagram v kruhu. Interpretácia Dávidovej hviezdy (Dávidovho štítu) je  

problematická. Niektorí vedci, ako je napr. Gershom Scholem, sa domnievajú, 

že hexagram nie je v žiadnom prípade symbolom Židov a židovstva, že forma 

hexagramu sa vyskytuje u mnohých národov. Hexagram bol veľmi obľúbený 

v mágii, ktorá robila medzi Židmi a nežidmi vzájomné spojivko. Zásluhu na 

tom, že hexagram sa stal oficiálnym znakom židovského spoločenstva mala  

pražská židovská obec v 17. a 18. storočí. No i napriek tomu sa tu na 

náhrobníkoch až tak bežne nevyskytoval. V roku 1527 dostali Židia nariadené 

od mestského úradu, aby išli so svojou zástavou s Dávidovym štítom,  vítať 

cisára Ferdinanda I. Zvyk používať Dávidovu hviezdu ako heraldický znak sa 

z Prahy v 17. storočí rozšíril do židovských náboženských obcí v Čechách, na 

Morave a v Rakúsku. Od roku 1680 do 18. storočia sa používa v Amsterdame 

v aškenázskej obci. Najväčšie šírenie zažil hexagram v 19.  storočí. V roku 1897 

Svetová sionistická organizácia prijala tento symbol za svoj znak (Kušanová 

1996: 104). Tento symbol môžeme vidieť približne na 11 hroboch, rovnako na 

ženskom, mužskom i detskom. 

     Ďalším často vyskytujúcim sa symbolom sú dve žehnajúce ruky, ktoré majú 

prsty spojené po dvoch (obr. 83 – 87). Ruky sa  vzájomne palcami, ukazovákmi 

a prostredníkmi dotýkajú. 
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Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa kohenov, potomka 

z kňazského kmeňa. Koheni sú potomkami Árona a jeho synov, ktorí mali na 

starosti vykonávanie posvätných rituálov v Chráme. Všetci kňazi mali zvláštne 

výsady, podliehali však aj prísnym zákonom rituálnej čistoty. Biblické 

obmedzenia ostali platné dodnes. Zakazujú sa kohenovi oženiť s rozvedenou 

ženou, s vdovou, ktorú si odmietol vziať švagor (levirát), so ženou so zlou 

povesťou. Deti s takéhoto manželstva by boli poškvrnené, nečisté, boli by 

vylúčené z kňažstva. Kňazi majú zakázané styk s mŕtvym, účasť na pohrebnej 

bohoslužbe. Pri smrti najbližšej rodiny zákaz musia porušiť. I keď väčšinu 

povinností a výsad koheni po zničení Chrámu stratili, niektoré zostávajú platné 

dodnes.  Kňazský pôvod sa dedí po otcovi a je väčšinou (nie je to však pravidlo) 

naznačený priezviskom ako Cohen, Cowan, Kohn atď.  (Newman – Sivan 2004: 

92-93). Symbol žehnajúcich rúk môžeme nájsť na 11 náhrobných kameňoch. 

Jeden z týchto náhrobných kameňov so žehnajúcimi rukami patrí žene, ktorej i 

priezvisko Kohn prezrádza príslušnosť ku kmeňu kohenov. Ostatné symboly 

žehnajúcich rúk sa nachádzajú na mužských náhrobných kameňoch. Dva 

z týchto jedenástich náhrobných kameňov majú nad symbolom žehnajúcich rúk 

i korunu. Koruna na náhrobníkoch ako symbol sa vzťahuje na mužov – vedcov 

(Kušanová 1996: 107). 

 

     Z rastlinnej symboliky je najviac využívaný symbol smutnej vŕby (obr. 72 – 

74). Pre Židov bol strom symbolom života ale i smrti. Súvisí to s príbehom o 

prarodičoch Adamovi a Eve, ktorí jedli zo zakázaného stromu poznania 

v rajskej záhrade a tým priviedli na svet smrť. Smutná vŕba na náhrobníkoch 

symbolizuje smútok (Kušanová 1996: 107). Objavuje sa na 16 hroboch, na 

dvoch náhrobných kameňoch mužov a na 14 náhrobných kameňoch žien. 

Z týchto 16 symbolov smutnej vŕby je 15 do stély vyrytých, jeden je plastika. 

     Symbol ruže sa vyskytoval i vo viacerých podobách a to napríklad v podobe 

sklonenej ruže, zlomenej ruže (obr. 80, 81). Na jednom stĺpovom hrobe môžeme 

vidieť venček, ktorý je akoby prevesený cez vrch stĺpa, pod nim je ruža, pod 

ktorou je vyobrazená pergamentová listina so zvinutými okrajmi. Symbol ruže 

môžeme vidieť na siedmich hroboch. Okrem rytiny je použitá i plastika. Dva 
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náhrobné kamene so symbolom ruže patria mužom, štyri hroby s ružou patria 

ženám, je tu i jeden detský hrob s ružou. 

     Ojedinelým symbolom na novom židovskom cintoríne je päťramenný 

svietnik – menora so zapálenými sviecami, ktoré symbolizujú večné svetlo, 

spokojnosť, blaženosť (obr. 82). Ide však len o raritu, pretože o vyobrazovaní 

svietnikov existuje starý zákaz, ktorý zakazuje replikovať predmety, ktoré boli 

v jeruzalemskom chráme. Ide hlavne o menoru so siedmimi ramenami. 

Dovolené je replikovať len 6- alebo 8-ramenný svietnik a ako som už 

spomenula, na mestskom židovskom cintoríne môžeme vidieť 5-ramenný 

svietnik. 

 

     Mnohé hroby dnes už nikto nenavštevuje. Navštevované sú hlavne novšie 

hroby z druhej polovice 20. storočia. Na niektorých hroboch je možné vidieť 

malé kôpky kamienkov (obr. 90, 92). Židia si dávajú na hrob kamienky už od 

biblických čias, majú tú istú funkciu, ako v nežidovskom svete kvety, s tým 

rozdielom, že kamienky sú na rozdiel od kvetov nepominuteľné. Na niektorých 

hroboch sú k ucteniu pamiatky mŕtvych položené len kamienky. Inde môžeme 

vidieť vplyv majoritnej spoločnosti: na uctenie si mŕtvych slúži kombinácia 

kamienkov so sviečkami a kyticami kvetov (obr. 91a, 91b), inde sú to len kvety 

a sviečky (obr. 93, 94). Na troch hroboch som videla kytice kvetov, sviečky ale i 

kamienky položené na steblách trávy. Kamienky spolu so sviečkami a kvetmi 

tvoria výrazný prejav pretrvávajúcej tradície a inovácie, akulturácie.  

 

     V súčasnosti sa o židovský cintorín, rovnako ako aj o ostatný cintorín starajú 

Mestské technické služby. Kosia trávu, vysekávajú brečtan, ktorý v niektorých 

miestach vážne poškodzuje náhrobné kamene, ktoré tlakom rastúcej rastliny 

praskajú. Na jeseň roku 2003 „vystrájali“ na cintoríne vandali (obr. 102 - 104), 

ktorí niektoré hroby  vážne poškodili.  Pozhadzovali a porozbíjali náhrobné 

kamene, niektoré boli postriekané červenou farbou, povyrývali na náhrobníky 

odkazy. Je až neskutočné, čo človek dokáže urobiť. Dnes už je cintorín, vďaka 

Mestským technickým službám a ich riaditeľovi Ing. M. Poriezovi, ktorý má na 

udržaní cintorína i osobný záujem, v pôvodnom stave. Pracovníci 

prostredníctvom žeriavu a vlastnej sily náhrobníky znovu postavili, opravili. 
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Dnes už opäť cintorín pôsobí dôstojne a je nahlodávaný už „len“ zubom času. 

Na tento cintorín sa i v súčasnosti stále pochováva. 
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7. Spomienkové rozprávanie na Slovenský štát, druhú svetovú vojnu 

 

   

   Každý zo Židov, ktorý prežil holokaust, má iný príbeh, no jedno majú 

spoločné, spomienky na prežité utrpenie. 

 

     Židov, ktorí prežili Slovenský štát, druhú svetovú vojnu, vyčíňanie SS 

a členov Hlinkovej gardy na Slovensku, holokaust v koncentračných táboroch, 

spája jedno spoločné a to sú spomienky na svoje utrpenie. Jedni vojnu prežili 

v úkrytoch, vo večnom strachu, že ich niekto odhalí alebo udá, druhí opustili 

vieru svojich otcov a matiek, len aby si zachránili život a po vojne začali úplne 

nový život. Ďalší zas zomreli na Slovensku rukou nemeckých fašistických 

oddielov, ale i rukou členov oddielov Hlinkovej gardy. Skoro všetci slovenskí 

Židia boli sústredení do pracovných stredísk v Žiline, Kraľovanoch, Ilave, 

Kostolnej,  Nitra Degeš, Zohor Lab, Sv. Jur, v Ivanke, v Devínskej Novej Vsi, v 

zberných táborov v Žiline, Poprade, Bratislave-Patrónke a v pracovných 

táboroch v  Seredi, Novákoch a Vyhniach.  Odtiaľ boli deportovaní do 

koncentračných táborov ako Dachau (pri Mníchove, Nemecko), Buchenwald 

(pri Weimare, Nemecko), Mauthausen (pri Linzi, Rakúsko), Ravensbrück 

(severozáp. od Berlína, Nemecko), Bergen-Belsen (Lüneburg.Heide, severné 

Nemecko), Auschwitz (60 km na západ od Krakova, Poľsko), Majdanek 

(Lublin, Poľsko), Belžec (južne od Lublinu, Poľsko), Treblinka ( severových. 

od Varšavy, Poľsko),Lublina, Opole (Veber 1997: 73-74). 

     Židov, ktorí prežili druhú svetovú vojnu už akýmkoľvek spôsobom, môžem 

zadeliť do dvoch skupín. Na jednej strane sú tí, ktorí o tom, čo prežili, chcú 

hovoriť, majú pocit, že to dlžia tým ostatným, ktorí to šťastie nemali. Na druhej 

strane sú tí, ktorí chcú na všetko zabudnúť a necítia potrebu na všetko zas 

a znovu spomínať a ešte i pred cudzím človekom, keď častokrát o ich osude 

nevedia ani najbližší členovia rodiny.  

     I keď Žida utrpeli veľké straty v rôznych obdobiach v dôsledku vojen (napr. 

v rímskej dobe) alebo pogromov (napr. križiacke výpravy, povstanie 

Chmelnického na Ukrajine v 17. storočí), nacistická politika genocídy bola v 20. 

storočí ojedinelá ako rozsahom, tak intenzitou. Hitlerove doktríny postavené na 
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koncepcii nordickej nadradenej rasy vo vojne s podradenými národmi bola 

formulovaná už pred rokom 1933 (Newman – Sivan 2004: 213-214). 

 

     V dobe predkresťanskej sa Židom darilo lepšie ako potom. Zmena nastala 

potom, ako kráľ Štefan prijal kresťanstvo a s ním jurisdikciu rímskeho pápeža. 

Pod pápežovým vplyvom pristúpil k prvým vydaniam protižidovských 

nariadení v Uhorsku. V stredoveku boli Židia pod najrôznejšími zámienkami 

veľakrát vypovedaní z rôznych častí Uhorska, aby im o pár rokov neskôr 

panovníci vstup znovu povolili pre ich nenahraditeľnosť v hospodárskom živote 

krajiny. Dejiny Židov na Slovensku sú úzko späté so životom krajín, s jej 

vzostupmi a pádmi, s hospodárskymi a spoločenskými pozitívami a negatívami. 

Často tvorili konfliktné spoločenstvo, ktorého význam bol pociťovaný 

diferencovane, podľa toho, aká bola všeobecná situácia. Vlny antisemitizmu 

boli živené nátlakom pápeža a cirkvi, ako i mestského patriciátu, z väčšej časti 

nemeckého, ktorý ťažko znášal židovskú obratnosť v obchodovaní, ich finančnú 

vynaliezavosť a fantáziu. Prvé pogromy na Židoch začínajú v trinástom storočí. 

Za križiackej výpravy v rokoch 1270-1280 došlo k umučeniu bratislavských 

Židov a ich rabína Johana. V roku 1388 boli židovské domy v Bratislave 

napadnuté miestnym obyvateľstvom. Bol to následok tolerantného 

zaobchádzania cisára a kráľa Žigmunda so Židmi, na ktorých bol finančne 

závislý. Ďalšie rabovanie bolo koncom jari 1446, na deň Božieho tela. Okrem 

židovských domov, kresťanskí obyvatelia Bratislavy, vyrabovali aj synagógu.  

Okrem menších či väčších útokov proti židovskému obyvateľstvu dochádzalo 

v 14. a 15. storočí k protižidovským pogromom. Jeden z najväčších sa udial 

v roku 1391 v Trnave, kedy 22. augusta upálili 14 Židov obvinených z rituálnej 

vraždy. Okolo roku 1529 došlo k protižidovskému pogromu v Pezinku, kde 

z celkového počtu 150 židovských obyvateľov mesta upálili 30. K upaľovaniu 

došlo v tej dobe i v Senci. V roku 1739 boli v okolí Senice popravení dvaja 

Židia, ktorí boli krivo obvinení z krádeže. Počas revolučných rokov 1848-49 

došlo k silným protižidovským výtržnostiam v Trnave, v Brezovej pod Bradlom 

(Mlynárik 2005: 17- 39).  Veľké rabovanie nastalo skoro vo všetkých obciach, 
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kde žili Židia, po prvej svetovej vojne. Od rabovania  nebolo ušetrené ani Nové 

Mesto nad Váhom a jeho okolie34. 

     Medzivojnové obdobie bolo, čo sa týka vzťahov, pomerne dobré. Obrat 

nastal po roku 1938 a od tohto roku až do roku 1945 sa antisemitizmus medzi 

niektorými obyvateľmi Nového Mesta neustále stupňoval.  

     Začiatkom konca Židovskej náboženskej obce v Novom  Meste nad Váhom 

sa stal deň vzniku autonómneho Slovenska 6. októbra 1938. Po vyhlásení 

autonómie aktívni Novomešťania založili Hlinkovu gardu. Jej dočasným 

okresným a miestnym veliteľom sa stal Štefan Durdík. V meste sa začala veľká 

zbierka na uniformy a zbrojenie Hlinkovej Gardy (HG). Kronikár zaznamenal, 

že Židia dobrovoľne darovali 96. 000 Ks. Na tú dobu to bola obrovská suma 

a ešte aj v porovnaní s Mestom, ktoré založilo pre HG fond s vkladom 20.000 

Ks. Boli zatvorené spolky ako Sokol, Orol, Federatívna telocvičná jednota, 

Skauti, Makkabi. Mládežnícke spolky prevzala Hlinkova Mládež a ostatné 

Hlinkova Garda. Ich majetky prepadli štátu (druhá kronika 95 – 99).  

     Dňa 5. 11. 1938 bolo z Nového Mesta nad Váhom na autách násilne 

odsťahovaných 76 Židov na odstúpené územie Maďarska. Veľká čiastka týchto 

Židov, československých štátnych príslušníkov, sa behom týždňa vrátila do 

okresu Nového Mesta nad Váhom (Nižňanský 2001: 293). Kronikár na túto 

udalosť spomína v kronike mesta, že keď Židov odvádzali, nestihli si zaobstarať 

niekoho, kto by im postrážil majetok. Keď sa vrátili zistili, že ich byty boli 

riadne uzamknuté a strážené. Nestal sa tak ani jeden prípad zneužitia moci 

gardistami (druhá kronika 107 – 108).  

     18. decembra 1938 sa konali voľby do slovenského snemu. Bola jedna 

kandidátna listina. Voľby sa konali v piatich skupinách: Slováci, Židia, Češi, 

Maďari a Nemci. Predvolebná agitácia bola nie len zo strany ľudákov, ale i zo 

strany odporcov. Ich vedúcim bol riaditeľ novomestského gymnázia Žid Jozef 

Kraus. Pred voľbami šírili po meste nálepky s obsahom ako: 

„Hlinka, Tuka, Esterházy republiku nerozhází.“ 

„Hlinka, Sidor zradca, z lona nášho strať sa.“ 

alebo „Tiso zradca, Tuka zradca, Beneš vráť sa“ (druhá kronika 98 – 99). 

                                                           
34 bližšie o tom píšem v 3. kapitole 
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     Všetky tieto incidenty naštrbovali vzťahy medzi Židmi a ostatným 

obyvateľstvom. Židia začali žiť v neustálom strachu, čo s nimi bude. Behom pár 

dní prichádzali o dobrých susedov, priateľov, ktorí sa im zo strachu obracali 

chrbtom, robili sa, že ich nepoznajú: 

„�ajlepší susedi, keď nás viďeli, sa obráťili, jak kebi nás ňigdi ňeviďel, ňeboli 

poznali. To boli taki susedi, čo každi večer k nam choďili, ona aj s cérou. Každí 

večer a potom zabudli, že žijeme. Ťažké to boli časi už tuna od toho 

ďevaťatritsáteho do dvaaštiricáteho tu boli veľmi ťažké časi na Slovensku“(K. 

D. 1917). 

Od roku 1939 boli Židia postupne poprepúšťaní zo zamestnaní, bol usmernení 

ich počet v niektorých zamestnaniach, boli vylúčení z verejných služieb, 

nesmeli viesť lekáreň, ani byť zamestnancom, rovnako bol usmernení ich počet 

pri vykonávaní lekárskej praxe. Od roku 1940  boli Židia povinní odovzdať 

pasy, začal sa spisovať ich hnuteľný a nehnuteľný majetok,  skoro všetci Židia 

prišli o zamestnanie, štát porušil všetky ich základné ľudské práva.  

     „...Potom som sa išla učiť šiť, jako je drogéria veľká v �ovom Mesťe na 

námesťí, tam bola, ale už tam ňeňi drogéria, volačo iné je tam. A tak cez ten 

dvor som prešla a tam nazadu, volaka Vinkleova Jozefína bola. �o a tá, nás 

tam, boli sme tam tri učňice a jedna tovariška bola a ona, majstrová. Mala taku 

chižu. Ja som sa učila v triciatomsiedmom roku do triciatehoďeviateho. Lenže 

keď nastal Slovenski štát, ju zlikvidovali a ja som musela isť domov“ (B. S. 

1923). 

   „ ... ja som bola jeďiná zamestnaná z našej roďini. Šecki ostali ňezamestnaní, 

mama ňesmela šiť, sestra bola pozbavená miesta, ona bola učiťeľka, bratovi 

vipovedali, ňemohol robiť“ (K. D. 1917). 

     „�esmeli sme choďiť von, nesmeli sme choďiť po pravom boku, len po lavom 

boku námestia. �esmeli sme choďiť do kina, do ďivadla, na verejné miestnosťi, 

kúpať sa sme ňesmeli choďiť k Váhu. Večer po osmej vobec sme nesmeli 

vichádzať von a robili nám časté prehliadki. Prišli gardisťi, čo chceli zali. Mi 

sme to moseli odňiesť na M�V. Zlato sa muselo odovzdať, keď gdosi mal. Mi 

sme ňeboli aš tak bohatí na zlato, ale každí mal už volaké to zlato. Či ten prsťeň, 

či tu reťiazku“ (K. D. 1917).  
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     Sankcie za nedodržanie rôznych diskriminačných zákonov sa nedotýkali len 

Židov, ale i nežidov, ktorí sa s nimi priatelili. Politický režim nemal žiadne 

zľutovanie nad tzv. bielymi Židmi. 

„Ňesmeli sme chodiť večer vôbec von, do ďivadla aňi do kina. �ajprv sa 

nesmelo do kina isť, len na lavom boku sa muselo  seďeť v kiňe, keď sa bolo. 

Poviem ťi takú jednu... Mi sme vtedi vidávali, keď sme bivali v Žabej ulice, taku 

jednu izbu naviše sme mali a tu sme vidávali. A tam bíval unás jeden takí 

mláďeňec, kerí bol zamestnaní mislím že na pošťe. A tak bolo to v jednom dome, 

ja som bola mladá, on bol mladí a on ma stále vivolával do kina. Ja som 

ňekcela ísť, lebo som veďela, že smiem seďieť len na lavom boku a ja som 

ňekcela ísť. A on povedal, že pôjďe somnou. A išiel somnou a sedel na tom 

lavom boku. Jeho hneď udali a hneď ho prepusťili  s pošti. Ale sveťe si 

ňepametám jak sa volal. Ihňeď bol prepusťení z pošti“ (K. D. 1917). 

     Mnoho Židov, ktorí videli čo sa robí na Slovensku a akú propagandu hlása 

vláda, snažili sa svoje životy zachrániť krstom. Slovenská republika sa 

deklarovala ako kresťanský štát, Židia považovali krst za dôležitý krok 

k záchrane holého života. Takéto riešenie zvolili mnohí už krátko po vzniku 

slovenskej autonómie( Salner 1997: 38 – 39), alebo ak sa im podarilo vyhnúť 

prvej vlne transportov. V roku 1943 bolo vytvorený v Novom Meste zoznam 

originálnych krstných listov (obr. 132, 133) všetkých Židov, ktorí boli pokrstení 

do roku 1943. Spolu to bolo 126 krstných listov (ŠA MV pTN, fond okresný 

úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 189, zložka 11SNP 1944). Ak som to však 

porovnala  aj s dotazníkmi, ktoré museli Židia vyplniť v roku 1942, bolo ich 

v Novom Meste nad Váhom omnoho viac. 

     „...Ale v štiricátomdruhom roku, už keď prišel tento Slovenskí štát, tak to tak. 

Viďeli sme, že teda zme zostali, že nás ňezebrali do koncentráku a tak sme sa 

prekrsťili v štiriciatomdruhom roku, v decembri. Tak držáli sme už potom 

katolícke svátki šetki. Katolíci ňemali aňi košér, to len Žiďia. To šetko bolo, jako 

ťi to mám povedať, vimislené. Tak jak u katolíkov, tak aj uŽidov to bolo 

povimíšlané. Všetko popridávané. Vieš, to máš tak. Aj ľuďia boli, ľuďia boli aj 

sprosti, abi som ťi povedala čistú pravdu, pretože… Raz mi hovoril V.  Adam, 

ňeviem čis ho poznala, že čo mi dali katolíci za to, že som sa na ich vieru 
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prekrsťila. Ja mu hovorím: „Adamko, toľko čo bi mi dali aj evanďelíci.“ Moja 

mama je pochovaná na katolíckem cinteri“ (B. S. 1923).      

     Niektorí Židia, ktorí sa aj nechali pokrstiť, po vojne z cirkvi vystúpili 

a znovu prešli na judaizmus. Niektorí už zostali kresťanmi, nechali pokrstiť 

i svoje deti. Väčšina Židov na Slovensku prestúpila k evanjelickej cirkvi. Aké 

náboženstvo bolo preferované u novomestských Židov neviem, ale v archíve 

som našla záznam, v ktorom sa píše, že v dobe od 17. do 20. marca 1942 sa 

k evanjelickej cirkvi prihlásilo 40 až 60 Židov. Tí však neboli pokrstení, pretože 

kňaz ich nechcel pokrstiť, lebo neprešli povinnou duchovnou predprípravou. 

Tento evanjelický kňaz pokladal duchovnú prípravu za dôležitejšiu ako 

záchranu ľudského života (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, kartón 167, zložka 364/1942). Predpokladám, že pri výbere 

náboženstva preferovali aj prístup kňaza k ich bezvýchodiskovej situácii, ale 

i akého náboženstva bolo ich bezprostredne blízke okolie ako ulica, susedia.  

„Ale jako som sa mohla dať na evanďelícku stranu prekrsťiť, keď tu samí 

katolík“ (B. S. 1923). 

Mladí ľudia sa dokázali skôr stotožniť s novou vierou, starí si museli 

jednoducho zvyknúť. 

„Mama  musela si zviknúť, ňedalo sa ňišt robiť“ (B. S. 1923).  

Po vojne sa niektorí Židia vrátili späť ku svojej židovskej viere, vystúpili 

z cirkví, do ktorých stúpili počas vojny (obr. 138). Ich presný počet nepoznám, 

našla som len zopár prehlásení o dobrovoľnom návrate k pôvodnej židovskej 

viere. 

     V roku 1940 bol jeden zo zákonov, ktorí vošiel do platnosti, i zákon 

o dočasných správcoch domov. Židia boli povinní platiť za svoje vlastné domy, 

za to že v nich bývajú, peniaze. 

     „Mi sme moseli plaťiť od svojeho vlastného domu osemdesát korún mesačňe, 

pretože to bol židovskí dom, malo to národného správcu. Vieš gdo bol národní 

správca? Tochto richtára dzetko. Ale ináč on bol velice dobrí človek. Kebi ho 

ňeboli luďé druhí huškali, tak... On ňebol zlí človek. Boli tam zejďení, bol tam 

hen starí Š., Č., A., Jano a tento T. A stim T. tam prišél �. Palo. Vác ich bolo. A 

mame hovorí, že osemdesát korun každí mesác mosíme. A mama hovorí: „A 

prosím vás pekňe, z čoho to ja buďem plaťiť, ja ňemám z čoho plaťiť?“ A ten Š. 
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hovorí: „Gizelka“, moja mama sa volala Gizela, „keď ňebuďeš mať z čoho 

Gizelka placit, pojďeš hen pod buka bívať.“ (B. S. 1923).  

     Dňa 9. septembra 1941 bol vydaný vládou Židovský kódex, ktorý bol 

vytvorený podľa vzoru norimberských rasových zákonov. Mal tri časti. Prvá sa 

týkala detailného obmedzenia práv židovských osôb.  Kódex nariaďoval verejné 

označenie Židov (Mlynárik 2005: 141). Takéto nariadenia, ktoré prikazovali 

Židom nosiť na odeve viditeľné znamenie a mali hneď poukázať na ich etnickú 

a konfesionálnu príslušnosť, boli vydané už za vlády Bela IV. Za jeho 

panovania sa uzniesla synoda v Budíne na povinnosti Židov nosiť červenú stuhu 

na vrchnej časti odevu (Tandlich 2001: 6). Toto nariadenie platilo pre Židov 

z Budína, v Bratislave mali nariadené nosiť plášť s kuklou (Mlynárik 2005: 20). 

Podobné nariadenie bolo vydané aj za vlády Márie Terézie.  Počas vlády tejto 

bigotnej katolíčky, boli vydané obmedzujúce nariadenia, podľa ktorých si Židia 

nesmú holiť tvár a na šatách musia nosiť viditeľné znamenia, že sú Židia.  

Ďalšie podobné obmedzujúce nariadenie prišlo o 200 rokov neskôr, počas 

Slovenského štátu. Nariadenie o označení sa týkalo všetkých Židov žijúcich na 

Slovensku, neobišlo ani Nové Mesto nad Váhom. V Slovenskom zákonníku 

z roku 1941, ktorého obsahom bolo Nariadenie o právnom postavení Židov, 

v Časti prvej, v Hlave II. Označenie sa píše: 

„(1) Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti o tvare označenia a 

o spôsobe jeho nosenia35, ako aj všeobecné výnimky po dohode s rezortne 

príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v  Úradných novinách. 

(2) Iné označenia v súvislosti s menom (priezviskom) alebo firmou Žida 

(židovského sdruženia) môže určiť rezortne príslušní minister. 

(3) Kto nenosí, poťažne nepoužíva označenia podľa ods. 1 alebo 2 potresce sa 

za priestupok okresným (štátnym policajným) úradom peňažným trestom od Ks 

100 do Ks 10.000, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť na 

zatvorenie od 1 dňa do 15 dní“ (Salner 1997: príloha Slovenský zákonník). 

Nariadenie platilo od 22. septembra 1941. Od povinnosti nosiť hviezdu boli 

oslobodené židovské deti do šiestich rokov, manželia osôb nežidovského        

                                                           
35 Hviezda sa mala nosiť na ľavej strane obleku, mala byť šesťcípa s modrým lemom a jej 
priemer mal byť 6,5 centimetra (Mlynárik 2005: 145). 
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pôvodu, ich deti, Židia s pracovným povolením a tí, ktorí patrili k niektorým 

štátom uznaným kresťanským cirkviam a boli pokrstení pred 10. septembrom 

1941 (Mlynárik 2005: 145). 

     „Museli sme nosiť židovsku hviezdu. Ja som mala víňimku, ja som bola 

jeďiná zamestnaná z našej roďini. Šecki ostali ňezamestnaní, mama ňesmela šiť, 

sestra bola pozbavena miesta, ona bola učiťeľka, bratovi vipovedali, ňemohol 

robiť. Jeďiňe ja som dostala víňimku, ňemusela som nosiť hviezdu, ...(K. D. 

1917). Pani K. D. pracovala pre firmu Urban a spol. v Novom Meste nad 

Váhom, preto dostala výnimku č. 2546/I/25-1941, že nemusí nosiť hviezdu (ŠA 

MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 67, zložka 

318/1942). 

     O výnimku pre zamestnaných Židov často žiadali sami ich zamestnávatelia, 

pretože takto označený Žid, robil firme alebo podniku zlé meno. Takto znela 

žiadosť o povolenie nenosiť hviezdu pre Jolanu Kleinovú, ktorá robila pre firmu 

Jozefa Polonského (pred arizovaním firma  Emanuela Fuchsa): „Žiadosť svoju 

odôvodňujem tým, že nová úprava hviezdy je veľkého rozsahu, čo je veľmi 

viditeľné, preto v podniku nerobí to dobrý dojem pre zákazníkov a okrem toho 

podnik týmto bol by poškodený“ (ŠA MV pTN, fond okresný úrad Nové Mesto 

nad Váhom, kartón 167, zložka 311/1942). 

 Ďalej podľa kódexu mohli byť vykonávané u Židov osobné a domové 

prehliadky, zrušili ich listového tajomstva, zakázali voľné sťahovania a bývania, 

vylúčili židovských žiakov zo škôl, boli vyhnaní zo synagóg, ktoré od júla 1942 

prešli do vlastníctva štátu (Mlynárik 2005: 141). 

     „Ja som do verejnej miestnosťi som ňesmela isť, tuto bola krčma. Ja som 

tam išla tancuvať, jako taka paňi, vieš. Tak prišel za mnu žandár a ja som 

ňemala hviezdu, lebo vtedi som mosela hviezdu nosiť. A on mi hovorí, že: 

„Ňehňevajťe sa B., ale musíťe opusťiť krčmu.“ Hovorím: „A prečo?“ A on 

hovorí: „Ňemáťe hviezdu a ňesmieťe tu biť.“ Volagdo sa na to zavaďil, tak 

musíťe ícit ven.“ A to bol, Š., U. sa písali, no on bol veľkí gardista, on to žádal, 

on ma mosel vihnať. Tomu šandárovi bi ňebolo na tom záležalo“ (B. S. 1923).  

     „Večer po osmej vobec sme nesmeli vichádzať von a robili nám časté 

prehliadki. Prišli gardisťi, čo chceli zali“( K. D. 1917). 
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Podľa druhej časti kódexu boli Židom odobraté predmety, patriace do ich 

osobného vlastníctva (Mlynárik 2005: 141). 

„Predtím sa odovzdával. Boli unás gardisťi, zali čo sa  im ľúbilo. Ešťe aj muž 

bol u mňa, teda ma navšťíviť, čo ňesmel Židom choďiť už. A bol tam jeho 

kamarát medzi timi gardistami, čo boli unás, čo zali a ja som to zaňésla na 

emenvé (M�V), tedi bolo tam jak je ňemocňica, lebo ja som sa bála o mojho 

otca, abi to on ňésol. Tak zali celú moju víbavu a čo sa im ľúbilo, šecko zali. Ja 

som to zaňiesla na emenvé. A to bol ťiež takí, čo sa ťiež asi tak tam ňehoďí 

a tam bol jeden. Tam seďeli traja, alebo štiria za stolámi a mi sme im 

odovzdaváli. Púšťali nás, šak bolo viacej, mi sme vonku stáli a po štiroch, 

piaťich nás púšťali dnu s timi vecámi. A ja som tam našla seďeť za stolom 

jednoho, kerí bol na finančnom úrade eso a ja som choďila na finanční úrad, 

lebo ja som bola zamestnaná v obchoďe s vínom, liehovinami a pivom. A ja som 

mala pracovné povolenie a tam seďel ten pán a ja som bola taká odvážna, alebo 

taká drzá a ja som pred všetkími mu povedala, lebo on ma vždi volal na rande, 

ale on bol ženatí. A ja som mu povedala: „Ale teraz bi sťe ma na rande 

ňevolal.“ �ahlas som mu to povedala a on povedal: „Zbal sa a uťekaj domof!“ 

Tak šecko mi vráťil, celé tie veci a ja som sňimi šla domov“ (K. D. 1917). 

Najobsiahlejšia tretia časť sa týkala prevodu židovského majetku do árijských 

rúk. Kódex potvrdil doterajší arizačný proces od jesene 1940. Proti príkazom, 

vyplývajúcim zo Židovského kódexu, nebolo odvolania (Mlynárik 2005: 1471). 

     Najťažšie obdobie pre Židov nastalo v roku 1942, kedy sa začali deportácie 

do pracovných a neskôr do koncentračných táborov. V priebehu jedného dňa 

prišli jednotlivci o všetko, mnohí i o svoj život.  

Židom bolo povedané, že pôjdu za prácou, že pôjdu prví slobodní ľudia. 

„Tak si predstav, že ti, mladá, pomerňe zdravá a ťi poveďia, že iďeš na robotu, 

ano. Že iďeš robiť a mohla si si zát len to, čo najmenšie si mala, najmeňej“ (D. 

K. 1917).  

8. marca 1942 novomestský rabín Armin Frieder bol na osobnej audiencii 

u prezidenta  Tisa. Bol prosiť za všetkých slovenských Židov, pretože už vedel, 

že sa chystajú deportácie. Vo svojich záznamoch si zapísal, že svojimi prosbami 

na prezidenta neurobil dojem, že ho vôbec neobmäkčil. Preto, keď sa 12. marca 

1942 vrátil do Nového Mesta nad Váhom, počas večerných bohoslužieb 
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odporúčal slobodným mladým ľuďom zosobášiť sa, pretože slobodné ženy budú 

vyhostené ako prvé. Verejné notárstvo mu umožnilo vydať oficiálne povolenie 

na uzavretie manželstva a od piatku do nedele vykonal 45 svadobných obradov 

(Frieder 199350 – 51). Na základe záznamov z archívu som zistila dni v mesiaci 

marec, kedy boli sobáše uzatvorené a počet uzatvorených sobášov. Je to však 

o 11 sobášov menej, ako je zaznamenané vo Friederovom denníku.  

13. 3. 1942 bolo uzatvorených 15 sobášov 

15. 3. 1942 bolo uzatvorených 15 sobášov 

17. 3. 1942 bol uzatvorený 1 sobáš, rovnako ako 18., 19. a 21. marca (ŠA MV 

pTN, fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 422, zložka 4329/42) 

V ďalších záznamoch som však našla, že v posledných marcových dňoch36 bolo 

v Novom Meste nad Váhom uzatvorených cca 80 sobášov (ŠA MV pTN, fond 

okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 167, zložka  364/1942). Neviem 

teda určiť presný počet narýchlo uzatvorených manželstiev v Židovskej 

náboženskej obci.  

„Sa hovorilo, že pôjďe len mláďež slobodná, že nepojdu vidaté, tak zato sa 

ríchlo robili sobáše. Ale šak to ňepomohlo, lebo šak išli šetci. Ja som vtedi už 

choďila s mojim mužom, kresťanom, takže ja... Moj muž vtedi ňemal chuť sa so 

mnou ožiňiť, ked boli také ťažké časi. Chceli sme čakať, čo bude ďalej 

a nakoniec bolo to, že ma odvliekli“ (K. D. 1917).  

„Mašinéria prípravy genocídy slovenských Židov sa rozbiehala síce pomaly, ale 

o to dôkladnejšie s cieľom na nič nezabudnúť, nič nevynechať, obsiahnuť 

globálne celý problém tak, aby z kruhu nevyviazol pokiaľ možno ani jediný 

Žid“ (Mlynárik 2005: 127). 

 

Každý  Žid, ktorý prežil, mal iný príbeh. Toto sú tri  príbehy židovských žien. 

Dve prežili útrapy koncentrákov a jedna sa nechala spolu so svojou mamou 

pokrstiť, no i tak sa stále strachovali o svoje životy: 

Pani K. D. zastihli gardisti v práci, keď jej prišli oznámiť, že ešte v ten deň 

odchádza na prácu. 

                                                           
36 Ide o dni do 22. 3. 1942, pretože tieto informácie pochádzajú z listu od okresného náčelníka 
Nového Mesta nad Váhom pre Ústredie štátnej bezpečnosti v Bratislave a list bol posielaný 
práve 22. 3. 1942 ako hlásenie o hromadnom krstení Židov. 



 108 

„�o, ja som bola v zamestnaní, keď pre mňa prišli do zamestnaňia. Tak 

hovorím, som proprosila tích arizátorov, lebo boli dvaja, abi mi pomohli, že 

som dostala predvolaňie, gardisťi prišli pre mňa. Ale ňechceli ňič urobiť. Tak 

som musela sa zbaliť a ísť“ (K. D. 1917).  

Prvý transport z Nového Mesta nad Váhom bol mužský (obr. 136). Dňa 22. 

marca 1942 odvliekli  104 slobodných mužov, 34 ich zbehlo a jeden bol už 

zaradený do pracovného strediska v Pezinku (ŠA MV pTN, fond okresný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, kartón 167, zložka  364/1942).  

Medzi týmito mužmi bol aj brat pani K. D., už ho nikdy viac nevidela, skončil 

pravdepodobne v tábore Majdanek.  

Dňa 25. marca 1942 boli nákladnými autami prevezené slobodné dievčatá 

z Nového Mesta do Bratislavy, do zberného tábora Patrónka, odkiaľ boli spolu 

s ďalšími židovskými dievčatami odtrasportované v dobytčiakoch do 

Auschwitzu37. Odvedených ich bolo 63, 51 dievčat dezertovalo (ŠA MV pTN, 

fond okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, kartón 167, zložka  443/1942). 

Medzi odvedenými bola i pani K. D. 

„�o, tak (zobrala si – Z. J.) len to najnutňejšie. Čo si zobereš, jeden kufrík. �o, 

z tej roboti som musela isť domov a z toho domu ma odviedli. Tu bolo pre nás, 

taká miestnosť, ťelocvičňa bivala židovska to bola.Tam nas sústreďili a odtiaľ 

nás večer potom na nákladnich autách odviezli do Patrónki. do Braťislavi. A 

tam sme ňemali ňič. Tam sme stáli celú noc, alebo na tom kufri seďeli, aňi jesť 

nam ňedali, aňi ňič. Ešťe čo chceli, nam vzali. Potom sme, naložili nas do tich 

vagónov svinskich, jak sa hovorilo, uzavreli, zaplombuvali vagóni, aňi sviňe sa 

ňeplombujú. �o, tak sme dorazili do Auschwitzu a hňeď sme veďeli ďe sme. Ale 

čo tam je, to sme ňeveďeli. Len že ňejďeme na robotu, to sme už veďeli, lebo už 

tam bol ten nápis: ARBEIT MACHT FREI – práca oslobodzuje. Ešťe tam to 

bolo jako tak v Auschwitzu, lebo tam bola voda, ale potom v augusťe sme išli do 

toho Birkenau, čo sme už veďeli, že to je zňičujúci tábor. A tam už ňebola aňi 

voda, aňi svetlo, aňi ňič. Aňi jesť, aňi žiť“ (K. D. 1917). 

                                                           
37 Keď sa koncom roku 1939 v Úrade vyššieho vedúceho SS a polície vo Vratislave zrodila 
myšlienka vybudovať koncentračný tábor, voľba padla na opustené predvojnové kasárne 
v Osvienčime. Nachádzali sa mimo mesta, čo umožňovalo izoláciu a možné postupné 
rozširovanie tábora a Osvienčim mal dobré dopravné spojenie, bol jedným z dôležitých 
železničných uzlov. Tak sa v roku 1940 začalo budovanie Auschwitzu, jeho veliteľom bol 
menovaný Rudolf Höss (Smoleń 2002: 3 – 4). 
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Tak sa pani K. D. dostala z Bratislavy – Patrónky dobytčím vlakom do 

Osvienčimu - Auschwitzu. Prvý dojem z koncetračného tábora bol rozpačitý. 

Povedali im, že idú pracovať, odpracujú pár mesiacov a pôjdu domov. Tu sa 

však dozvedeli, že tu sa žije len do tridsiatky. 

„Ale hňeď jak sme prišli, tam už bolo ťisíc ďievčat zo Slovenska, z východu a tí 

nam hňeď povedali, tu sa dĺž jak do tricať rokov ňežije. A ja zato som si dala, 

keď ma zapisovali, o rok že som mladšia. Ja som chcela jeden rok aspoň viužiť, 

abich dĺž mohla žiť. Ja som naroďená ťisícďeveťstoseďemnásť, ale dala som si 

zapísať, že som deveťstoosemnásť. Takže, lebo nám už ti ďievčence hovorili, 

šetko od nás pítali, keď sme, že čo mali sveter, to to, abi sme im dali, lebo ešťe 

sme boli oblečení, lebo bola veľmi zima a ňič ňemali na sebe. Čo som mohla, 

každí dal kto čo mal na sebe, lebo nám povedali: „Šetko vám vezmú, keď máťe 

dajťe nám sveter, dajťe nám volačo“ (K. D. 1917). 

 

Ten strašný strach, ktorý na pani D. K. doľahol potom, čo vonku pri výstupe 

z vagónov videla, potom, čo ich ostrihali, vytetovali im čísla (číslo 3439), 

obliekli ich do všivavých starých ruských uniforiem a zaregistrovali, jej hneď na 

začiatku zachránil život. 

„Skákali sme do spoločnej káďe, lebo kotla, holé v apríli, druhého apríla. Holé 

sme stáli pol dňa na dvore, kim prišla na nás rada, že nás zapisovali a obliekli. 

A keď už som bola ja v tej ťeplej miestnosťi, kďe sme dostali šati, kďe nas 

dohola ostrihali a tu rusku uniformu sme dostali. Ňije na mieru šitú. Ja keď som 

tam bola v tej miestnosť a tam bolo teplo a gdo bol hotoví, už zapísaní gdo 

odkiaľ, chceli mať dokladi. Tak šeckich, čo boli hotovi, mali isť von, abi mohli 

ďalší, lebo kím ťisíc ľuďí zapíslali... Možeš si misleť, to trvalo celé póbeďie, až 

do večera ňeskorého. A ja som povedala, že ja von ňejďem, aňi keď ma zabijú. 

Lebo tam už boli esesáci, kričali na nás, obuški mali, ňemeckí vezňi boli nad 

nami, tí mali obuški. Mi sme odpádali od hladu, od strachu a ja som povedala, 

ja ňejďem von z tej izbi, aňi keď ma hňeď zabijú. Bola som tam spolu 

s kamarátkou. „Poď, poď, budú nás biť!“ „�ejďem!“ A ja som tam ostala, tak 

som sa tam motala v tej miestnosťi dosťi dlho. A keď oňi ňemohli biť hotoví, to 

len ňemki tam boli, ale vezeňkiňe Ňemki, čo nás zapisovali a keď už ňemohli biť 

hotové, tak naraz sa pítala tá vedúca tej kancelárňe, lebo čo bich povedala, že: 
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„Gdo z vás vie nemecki písať tlačením písmom?“ Tak sa nás tam hlásilo zopár 

ďiefčat čo veďeli a medzi ňimi aj ja. �o, tak sme začali písat tich ďalších, ano, 

do tích, lebo ja mám triťisícštiristo a ešťe do dvoch ťisíc ešťe bolo šesto ľuďí 

písať a už bolo ňeskoro poobede. �o tak sme tam ostali ňeviem koľkí a všetki 

sme si označkuvali ten papier, ktorí sme mi jako písali. A už keď sme boli 

ňeskoro večer hotoví, sa píta tá vedúca tej kancelárie, že: „Gdo má značku D?“ 

�o, ja som taká pravdomluvná vždi bola, vstala som, hovorím: „Ja.“ A ona mi 

hovorí: „�o, vieš čo, mňe sa tvoje písmo veľmi páči, tvoja práca je bezchibná, 

ale ešťe sa ňestalo, abi žid mohol robiť v ťeple. Ale ja sa napriek tomu pokusím, 

abi si tu mohla zostať. A keď ráno budú viháňať do roboti, buď šikovná a 

pribehňi sem k nám na tento blok. To bolo dosťi ďaleko, dosťi kus tam uťekať. 

�o, tak mňe sa to podarilo, tak som tam pribehla. Ona mi radostnu zvesť 

povedala, teda že ten esesák povolil, že možem ostať. Tak som tam ňejakí čas, 

kím choďili transporti, písala, v tej kancelárňe príjmala. A tam som jedna 

z prvích veďela, čo sa robí“ (D. K. 1917). 

Tak hneď na začiatku stálo pri pani K. D. veľké šťastie. To že smela hneď na 

začiatku pracovať ako pisárka, znamenalo dlhšie si udržať silu. Nemusela 

vykonávať otrockú a častokrát nezmyselnú prácu. Behom pár dní zistila, že tu 

neprišli za prácou, že si pár mesiacov odpracujú a vrátia sa späť, ako hlásala 

propaganda na Slovensku. Vedela, že tento tábor, je pre mnohých a vtedy to 

mohla byť aj pre ňu, konečná. Veľakrát sa stalo, že musela zapísať svojich 

známych, ale i neznámych zo Slovenska. Bolo to ťažké na psychiku vidieť tie 

prichádzajúce ženy s deťmi a vedieť, čo sa s nimi všetkými stane. 

„Tam bolo moc �ovomešťanov. Tam šelikoho. Šak vtedi boli ze Slovenska, tu 

z Braťislavi, z okolia �ového Mesta. Jeden ráz tam prišel transport, samé ženi 

z malími ďeťmi. A boli uzavreté v jednej miestnosťi, tam kďe sme mi písali, 

vedľa. A tá jedna Ňemka teda mňa zala k tomu, lebo som veďela teda slovenski, 

to boli slovenki s malími ďeťmi. Tak sme im obed  doňiesli. Ale oňi ňemali aňi 

stolice, aňi ňič, ťiež len stáli postojački jako aj mi, jak všetci. A za ďeň, za dva 

ma zavolala ta Ňemka, čo ma tak bjavila a hovorí: Poznáš tieto šati?“ 

Hovorím: „Ano, prečo?“ �o, že už aňi jedna z ňich ňežije, že šeckich 

zaplinuvali. Ja som ňechcela veriť, šak to som tam bola, čo ja viem ňech tížďeň. 

Tak celí, tí ženi, mladé ženi s timi malími ďeťmi šecki zaplinovali. Potom na 
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jednom bloku boli starší ľuďia a išli tak, že vi sťe starí, vi pojďeťe na lachkú 

prácu. Tam bolo moc �ovomešťanék, ňiekeré sa aj sami hlásili na tu lachšu 

prácu. V noci ich odviezli na nákladnich autach a keď sa ma ti ďeťi pítali: 

„Ňevieš, čo odviezli roďičov našich?“ Hovorim: „Ňije, ňeviem.“ Ale ja som už 

tušila, čo. Potom za ďeň, lebo za dva sme dostali a šeckich sme odpis dali. 

Zomrel vtedi a vtedi, zomrel vtedi a vtedi. Takže ja som bola snaď prvá z nás 

ňešťastňíkov, čo sme došli, že som veďela, čo sa tam robí. Potom už prestali 

choďiť transporti. Ešťe holandské choďili transporti a ešťe slovenské roďinné 

transporti choďili a potom prestalo ňiako s timi transportami. Tak aj ja som 

musela odísť z tej. Už nas vtedi tam bolo viac, asi peť Židoviek, lebo sa to 

ňezvládalo toľkích ľuďí. A potom sme robili, ťiež som robila ťažkú robotu“ (K. 

D. 1917). 

Fyzická práca bola veľmi ťažká. Človek by povedal, že to nie je až také ťažké, 

rýpať sa v zemi, voziť hlinu. Ono to nie ťažké, ale keď človek nedostane za deň 

skoro žiadne jedlo, po práci stojí hodiny na „apelplaci“, spí na drevených 

doskách prikrytý tenučkou dekou a ráno skoro o štvrtej vstáva, postupne mu 

ubúda síl a ťažké sa mu zdá i pierko. 

„Šetko bolo ťažké. Mi sme choďili, gdo mal topánki mal, gdo nemal, nemal, ale 

gdo mal, musel ich mať na plecách a ráno hladní, lebo ten kúsek chleba sme 

večer zedli. Ráno chladné sme peši išli na boso po tich cestách ja neviem koľko 

kilometrov. Pri stavbách sme robili, na drahach sme robili, kolaje prekladali, 

ťehli podávali, stavali, planíruvali, zeleňinu čisťili. Tak sa lialo, tak pršalo a mi 

po kolenački bosé, hladné sme museli plieť. A keď sme išli domov, až to bolo 

smiešne, čo sme mali tie misi, lebo misa, to bol poklad. Gdo straťil misu, ňemal 

z čoho jesť. To sme dostali taku červenú misu, aňi ňeviem, či sme mali ližicu, 

alebo drevenu, to už aňi ňepametam. Mi sme si dali ti mise na hlavu, taka leja 

bola a taj sme vilievali tu vodu a tak sme peši šlapali. To bolo každi ďeň 

ňiekoľko kilometrov tam a ňiekoľko kilometrov speť. Take mokre sme si lahli, 

take mokre sme stali, take hladne sme si lahli a hladni sme stali. Čo treba viac. 

Aj hlinu sme nosili z jedneho miesta na druhe miesto. Všeličo“ (K. D. 1917). 

     V septembri 1942 boli ženy presťahované do tábora v Birkenau (Mlynárik 

2005: 198). Presunutá bola i pani K. D. Březinka bola tri kilometre vzdialená 

dedina, v ktorej v roku 1941 zahájili stavbu vyhladzovacieho tábora. Tu boli 
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vybudované plynové komory a krematória, sem vozili ľudí z Auschwitzu 

určených na fyzickú likvidáciu. 

„Auschwitz bolo najprv, tam sme boli do augusta a v augusťe sme šetki išli do 

Birkenau a to bol ten vihladzovací tábor. Vlastňe až tam začali. V Auschwitzu to 

bolo ešťe tajné, tam choďili Ňemci v noci, povibierali gdo chce lahkú robotu, 

gdo chce lachšú. Tam boli ešče aj starší ľuďia, každí sa hlásil, že chcel lahšiu 

robotu, áno, aj takí kerí nemusel, lebo Ňemci boli veľkí klamári a oňi vihladali 

ňiekoľko ľuďí a žiaľbohu medzi ňimi boli mnohé �ovomešťanki také staršé, lebo 

bol blok ďevať, kďe boli mladšie v Auschwitzu a blok ďesať, kďe boli také 

staršie ženi v Auschwitzu. A oňi išli tam v noci, prišli na ten ďesiati blok a ráno 

na apeli, to bolo spoločné, už sme počúvali, že už sa ma každí pítal, či ňeviem 

čo sa stalo, že boli tam Ňemci, že hľadali do ľahkej roboti. To som ešťe 

ňeveďela, čo sa čo kďe robí a len mi to bolo už také čudné a potom o pár dňí 

sme dostali: tá a tá zomrela vtedi a vtedi zomrela“ (K. D. 1917). 

     Životné podmienky v tábore boli katastrofálne. Prvé transporty väzňov spali 

na slame pohodenej na betónovej podlahe, neskôr boli zavedené slamníky. 

V miestnosti s kapacitou 40-50 osôb spalo až 200 väzňov. Neskôr boli zavedené 

poschodové prične (Smoleń 2202: 16). 

„To bolo drevené chatrče, bez kúreňia, bez svetla a potkani. Všaďe plno 

potkanov, keré čakali, až ňiegdo umre, lebo potkan do živeho človeka sa 

ňepusťi. Plno potkanov všaďe. A tak. Šak to oňi šecko veďia, jako to bolo. Ľuďia 

v blaťe zomierali, blato strašne tam bolo na jaseň. Písali sme v stuďenej 

miestnosťi, ľadovej, gďe sa ňekúrilo. Vtedi sme už ňemali ruskú uniformu, lebo 

ti už boli celkom zedrate, tak sme dostali naše civilne šati, čo komu sa čo 

hoďilo, ňie na mieru. Čo ťi hoďili, to si si musela obliecť. �o, tak. A ľuďia 

umierali, umierali. V blaťe a gdo ňeumieral bol v selekcii“ (K. D. 1917).     

V roku 1942 nebolo v Birkenau vody. Ľudia nemali čo piť, nemali sa v čom 

trošku poumývať. Hygiena v tábora bola strašná, rovnako ako jedlo. Vládol 

škvrnitý týfus, svrab, vši, blchy, hnačky. 

„V štiricátom roku ňebola tam voda. To je dóležité, čo ňigďe ňepíšu. Tam 

ňebolo vodi na piťie, ňije ešťe na umívaňie. Toť ňedávno čosi moja céra mi 

spomínala a ja hovorím: „�o, strach. Ja som sa rok ňeumívala.“ A ona sa ma 

píta: „Kedi si sa ňeumívala rok?“ Ja hovorím: „A ti to neviež? Veď mi sme 
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v Birkenau ňemali vodu.“  „Ti si ňemala vodu v Birkenau?“ Aňi na piťie. A ja 

som ňeišla, ja som bola leňivá aj na tej čaj ráno o piatej ísť, lebo ja som račej 

ležála tú polhoďinku dĺž a ja som ňeišla na ten čaj. Lebo tam sa bilo o ten čaj, 

lebo ňebolo vodi. Ľuďia mali také virážki, také vredi a to stačilo, abi išiel do 

plinu. To sú veci, o kerích ja viem, ja som žiaľbohu dosťi toho viďela. 

     Ňebolo žádne vécé (WC - poznámka ZJ). Bol kíbel v noci, ináč gdo ten kíble, 

to boli také štúbové, čo vinášali ti kíble, čo vinášali ti kíble von v noci a gdo keď 

bol obsaďení... To ťi ňeviem povedať, človek mal takú hnačku, že ťieklo z ňeho. 

Ten gdo hore spal, ano,: „Ti sviňa, zas mi sereš na hlavu!“ A tak ďalej. To sa 

ňezdržal, to ťieklo. Toto jeďiné som ňemala, túto hnačku, na čo toľko ďiefčat 

zomieralo. To bolo ňiečo hrozné. Do tej misi sa višpiňili, z tej misi jedli, ňebolo 

gďe umiť. 

     Hlavňe, že jedla ňebolo, to bolo strašne. Ňepoviem, že hnusné. Tie karpele, 

čo sa sviňam dáva jesť a na večeru kúsek chleba a kúsek margarínu. A to ľuďia 

mali takú hnačku, že ťieklo po celích nohách. Mali sme takú mundúru po 

ruskích vojakoch všivavú. Už boli vši, už boli blchi. Ešťe sme si švandu robili, že 

blchi aspoň odleťia z človeka, ale vši sa nalepia. Žili sme ze všami, z blchámi. 

Jak sme zmokli, tak sme v tom istom spali, tak sme v tom istom stali“ (K. D. 

1917).  

Ženy a dievčatá počas „pobytu“ v lágri nemali žiadnu menštruáciu. Určite to 

bolo spôsobené aj ich zlým zdravotným stavom, ale pani K. D. spomína, že 

hneď na začiatku dostali menštruáciu všetky dievčatá a potom už vôbec. 

„Žiadna perioda ňebola. Šetki sme mali periodu keď sme došli. Asi v tom jedle. 

Asi dávali v tom jedle ňiečo proťi tomu, lebo ňemali sme vôbec.  Hovorilo sa, že 

dávajú ňiečo do stravi, do toho obeda“ (K. D. 1917). 

    Aj keď kamarátstva boli v tábore len málo trvalé, pretože jeden deň človek 

kamaráta mal a druhý deň už nie, predsa len boli. Človek potreboval mať 

niekoho, o koho sa mohol v tomto pekle oprieť, zaspomínať na domov, na 

spoločných známych. 

„Tam ňigdo ňikoho ňepoznal a ména absolutne ňeveďel ňigdo, len ti najbližší 

veďeli. Jakosi tam ňebolo treba méno. Kto už veďel krstné meno, to bolo moc, 

lebo ňigdo ňepočítal s tim, že to prežije. Tam sa meňili ti ľuďia, každí ďeň gdosi 

chíbal. Zomierali aj tí čo mali lepšiu robotu. Tam bol tífus, tam bola malária, 
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tam bolo šecko. Ja som mala maláriu, ja som mala tifus. Mimo hladu ešťe aj, 

mimo liekov, bez liekov, bez všetkeho. Gdo prežil prežil, gdo ňeprežil išel do 

plinu“ (K. D. 1917). 

Väzni si aj medzi sebou často pomáhali ako vedeli. Mnohokrát si navzájom 

zachránili život, alebo jeden druhému aspoň na chvíľu spríjemnil utrpenie. 

Každá táto pomoc a láskavosť však mohla stáť mnoho ľudí život. 

     „Tí čo mali bielu, vibaluvali prádlo, teda sortíruvali a dávali do balíkov a tí 

čo mali červenú, vibaluvali šatstvo a jedlo. Tí sa dostali aj k jedlu. Takže keď 

gdosi chcel, šak tam si nosila jedni šati, ktoré si stále do roztrhaňia nosila. A ta 

kamarátka, tá mala nohi samé vredi a nohavički ňemala len ti všivavé ti mužské 

potích Rusoch, to oblečeňie. A ona ma tak prosila, že ju tak bolí, jak bi chcela 

mať malé nohavički, abi to pod tími nohavicami mohla čosi mať a ja som jej to 

za ten jeden kúsek chleba kúpila ti nohavički. Ja som jej to jeden ďeň doňésla ti 

nohavički a na druhí ďeň išla do plinu (PLAČ). Tá čo to prenášala riskuvala, že 

jej to najdu a že ju odťial vihoďia alebo hňeď dajú do plinu, ale bieda a hlad 

šetko robí, lebo tím ďievčatám zas chíbalo jedlo. Ten chlieb, vieš akí kúšťik 

chleba sme večer dostali a na raňajki ňič. To malo biť na celí, to malo biť 

jakože aj na raňajki kúšťiček chleba a kúsek margarínu a mi bi sme boli zjedli 

celí chlieb a ňechcem povedať čo. Tak si dala ten jeden chlieb, tak si sa obešla 

bez toho chleba. Jedna druhej sme si pomáhali čo sme mohli, gdo bol známi, 

ano. Šak ze začátku bolo nás viac aj �ovomešťaňiek aj viacej sme sa poznali, 

ale potom už pomali skoro ňigdo ňebol takí známi“(K. D. 1917). 

Nielen pani K. D. pomohla svoje priateľke, ale aj iní pomáhali jej. Mala veľmi 

veľa šťastia v tom veľkom nešťastí. 

     Kápy, teda veliteľky pracovných kománd, boli najhoršie typy nemeckých 

prostitútiek a kriminálničiek, ktoré boli do Osvienčimu preložené 

z Ravensbrücku 26. marca 1942 a bolo im povedané, že majú nad 

príslušníčkami svojho komanda neobmedzenú moc. Podľa toho sa tak aj 

chovali. Rovnako surové a tyranské správanie mali aj esesáci, ktorí väzenkyne 

strážili. Našli sa však medzi nimi aj svetlé výnimky. Zaujímavý je prípad 

lagerkomandatky Dreschlerovej, ktorá mala na starosti ženskú časť tábora. 

Alfréd Wetzler na ňu spomína ako na „zjapajúcu policajšku Dreschlerku“, ktorá 

rozhodovala aj o tom, ktoré z dievčat pôjde na blok 25, z ktorého niet návratu. 
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Jej výmyslom bola veľmi krutá „kontrola zdravotného stavu“. Nechala vykopať 

plytkú, asi osemdesiat centimetrov širokú priekopu. Tú museli väzenkyne 

postupne za sebou v krátkych intervaloch preskakovať. Ktorá preskočila, 

prežila, ktorá spadla do jamy, išla do plynovej komory. Tomu sa hovorilo 

selekcia (Lánik 1989: 124). Spomína si na ňu aj pani K. D. avšak inak ako 

Wetzler: 

„Jedna druhej sme si pomáhali čo sme mohli, gdo bol známi, ano. Šak ze 

začátku bolo nás viac aj �ovomešťaňiek aj viacej sme sa poznali, ale potom už 

pomali skoro ňigdo ňebol takí známi. Ja som mala taku jednu sesterňicu, ona 

bola maliarka písma, ona si do lágru zachovala aj z novín, kďe je vifoťená jako 

maľuje tabuľu na ňiaki dom a ja keď už som bola v tej pisárňe, ona ma 

poprosila, volala sa Cipi, že či bi som ňemohla dať tej mojej vedúcej, to bola 

politická vezenkiňa, Ňemka, to neboli esesáci. To boli politickí vezňi, ale boli 

tam len Ňemki, čo boli z Ravensbrüku politickí vezňi. A ja som jej to ukázala ten 

papier, že či bi ňemohla, keď bola ke mňe taká milá, že či bi aj tú sesterňicu 

ňemohla ňiegďe na také lepšie miesto zamestnať. Keď ona ten lístok ukázala 

tomu esesákovi a on ju hňeď zal a ona potom robila im vizitki a také veci, ona 

šetko robila. Ale ona tak isto oňezdravela a tak isto bola už visortírovaná do 

plinu. A seďela už tam, čo čakali na to auto, čo ich odvezé to nákladné do toho 

plinu a vtom išla tá hlavná lagerkomandantka, to veľké eso, Drechslerka sa 

volala a ona jej hovorí: „Šak ti si tá Cipi, tá pisárka, tá Schriftmalerin, 

maliarka písma!“ A ona tam už holá seďela, lebo už boli nachistané do plinu. 

A ona hovorí: „Ano, to som ja.“ Tak ona jej hovorí: „ Poď von.“ Také náhodi 

boli, také šeliaké čo človekovi pomohli. „Poď von!“ A poslala ju k nám na tú 

schreibstube, to sa volalo kďe som bola politischeabteilung. Tam ju poslala, ja 

som jej dala moje šati. Ja som mala jednu sesterňicu, čo robila ako holička, tá 

mi dala svoje šati a ona si zaobstarala iné šati. Tak ja som jej pomohla vtedi 

s timi šatami, lebo ona prišla holá na tú onú bez šiat. Ja som jej dala moje šati, 

lebo tedi sme už mali civilné šati žiďia a naprostriedku na chrbťe sme mali takí 

červení pás. Už sme ňemali tú uniformu, lebo to šecko sa už zňičilo, mimo toho 

bola veľká selekcia, to bolo šiesteho decembra, gďe skoro šetki ľuďia zahinuli 

(K. D. 1917). 
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Je to zvláštne, keď si človek prečíta spomienky Wetzlera, ktorý mimochodom 

ušiel z koncentráku a podal prvé výpovede o zverstvách nacistov a potom 

počuje z úst tiež pamätníčky, o človeku, ktorý zabíjal, ale i pomohol.  

Aj pani K. D. v poslednej chvíli zachránil život esesák, ktorí sa k desiatim 

Židovkám, ako svojim podriadeným, správal ľudsky.  

„Šak ňikoho sme ňepoznali, akurát ja toho esesáka méno, aj to ňeviem, či to 

bolo krsné méno, alebo priezvisko, čo bol ku nám... A mali sme takého jednoho 

veľmi zlého šéfa, ten choďil len málo kedi, to bol veľkí hnusák a jednoho takého 

lepšieho, solidňejšieho. Abich ňiečo aj dobré povedala o Ňemcoch, tak on išiel 

do kuchiňe, za esesákom ho zabaviť a mi sme, tedi v tej pisárňe boli Polki, ale 

kresťanki a ňiekoľko Židoviek. Ňeviem či peť Židoviek a Poľki. Viem že jedna 

Češka tam bola ťiež. A vtedi on poslal dve Polki do kuchiňe abi išli ukradnúť 

zemiaki a abi ich doňiesli, ale abich z ňich dali aj židofskim ďiefčatam. A on nás 

jeden ráz osloboďil zo selekcie ten náš šéf čo bol vtedi. On si nás oblúbil, nás 

peť čo sme tam boli Židofki. Mi sme stáli nachistané už na tú selekciu a tam 

bola taká veľká priekopa. A on čakal, že príďeme do roboti ráno, jako vždi a mi 

sme ňeišli. Pítal sa: „ A kďe sú Židofki.“ A tí hovoria: „ Tí museli ísť na tú 

selekciu.“ A on prišiel tam za nami, teda najprv za tími vedúcimi a povedal, že 

on potrebuje nás nutne, že má transport a že musia nás pusťit. Tak on nás 

z toho, z tej selekcie viťiahol, ale ťiež sme museli preskočiť tu priekopu. Jako že 

sme ešťe celkom ňeňi hotové“ (K. D. 1917). 

Nie všetci však mali také šťastie, aby natrafili na ľudského esesáka alebo 

esesáčku. 

„Moju kamarátku pes roztrhal. Ona bola taká odvážna, fešanda, stála jako 

model, sokoli keď boli, čo bola taká fešná a išla za tim esesákom, abi ju 

odstrelil. Chcela biť statočná, bála sa isť do plinu a on na ňu nahuškal psa a ten 

ju roztrhal. �ovomešťanka to“ (K. D. 1917). 

     Hlad, neľudské životné podmienky skôr či neskôr vyvolali v ľuďoch apatiu 

voči životu, mŕtvym Smrť sa stala súčasťou ich života. Jeden deň človek bol 

a na druhý deň už nie. 

„Ja som viďela, jak čo jedna odpadla na apeli a on na ňu stupil, na hlavu a ju 

zaboril do toho blata z hlavu. Tak zomrela. Viďela som tam jednu doktorku, 

kerú som ja zapisoval a tak som jej chcela pomôcť. Z Francie prišla. Hádam o 
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dva tíždňe, ja som išla okolo, ona na mňa volá: „Pisárka, pisárka!“, teda, po 

ňemecki. A ja hovorím: „A gdo si?“ „�o, ja som ta doktorka, čo si ma 

zapisovala.“ Už bola v blaťe. Tam ľuďia v blaťe zomierali pred blokom. Každé 

ráno kopu mŕtvich tam bolo. To sa ňedá zabudnúť, to sa ňedá zabudnúť“ (K. D. 

1917). 

     Zopár väzňov dostalo povolenie, alebo skôr príkaz napísať domov, ako sa 

majú v tábore, že im tam nič nechýba.  

„To len oňi doňiesli potom, to bolo hňeď zo začiatku. Doňiesli a museli sme 

napísat. A museli sme napísat, že sa máme dobre, ale ja som sa snažila už vtedi 

napísať, že večina už je na cintorínskej ulici. Mám ti opisi tích karét tu, lebo 

moja sestra hoci ju to mohlo usvečiť, ona tie karti nosila v podprsenke čo som ja 

písala, lebo ona žila v Prešove potom na árijske papiere“ (K. D. 1917). 

Zopár takýchto listov sa mi podarilo ofotiť. V prílohe je fotokópia takejto 

pohľadnice z koncentračného tábora Osvienčim (obr. 140a, 140b). Toto je opis 

a preklad pohľadnice38: 

 

                      Postkarte 

 

An  

Ružena Gottdiener 

Prešov 

Hviezdoslavgasse 12r2 

Slovakei 

 

Absender: Drappel Klara 

Straße: Láger Brikenau 

Ort: bei �eu-Ber... 

        O/Schl. 

 

Teuerste Rožika, Mikl.. u. Katimanuška, 

 

                                                           
38 Keďže pohľadnica má 60 rokov, miestami je nečitateľná, dala som si ju preložiť pani Pacek, 
rodenej Nemke. I napriek tomu, že si určite vie domyslieť vyšuchané slová, nepodarilo sa jej 
všetko prečítať. Preto tie prázdne miesta v textoch. 
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Ich bin überglücklich, dass  ich Euch meine ..... so regelmäßig schreiben kann, 

wenn ich auch von Euch keine weiter �achricht erhalten habe. Ich bin weiterhin 

gesund u. es vergeht kein Tag, wo ich an Euch nicht denke. Ich stelle mir vor  - 

Deine – Wohnung, wo Du nun auch so allein bist, obzwar Du doch Mikols u. die 

Katimanuška hast. Von mir kann ich nicht �eues schreiben, doch bitte ich Dich, 

schreibe  mir oft u. viele Briefe u. alles was Du machst, wie Du wohnst, ob die 

teure Katimanuška gesund ist. Laci soll nur gut ..... u. schreiben soll er mir 

auch: in deutscher Sprache, aber mit seiner Schrift. Es  möchte mir grosse 

Freude bereiten. Als Ihr diese Karte bekommt sind  schon wieder Feiertag. Seit 

nicht traurig, meine Karte soll Euch die allerbesten Wünsche bringen, sie soll 

Dir aufs Weitere Mut geben u.  die Hoffnung , dass wir unser Leben zusammen 

verbringen. 

 

...... noch Grüsse ..... an Ella, Edith, ...., Hana u. Šari Berger .... von Mancika, 

ba.... u. A ... 

Cipi lässt Euch herzlichst grüssen, sie ist sehr geschickt u. brav zu mir. 

Von mir an Euch meine Teueren unzählige Küsse u. Grüsse, wie auch an alle 

Verwandten, Bekannten von Euerer treuen Klari 

 

Preklad: 

 

Som nadmieru  šťastná, že Vám mojím milým ...  môžem tak pravidelne  písať, aj 

keď som nedostala od Vás správu.  Aj naďalej  som zdravá a neprechádza  ani 

jeden deň , na ktorom nemyslím na Vás. Predstavím si  - Tvoj byt, kde si aj Ty 

teraz tak sama, a napriek tomu,  že máš ešte Mikloša a Katimanušku. O sebe 

nemôžem nič nového písať. Ale ja Ťa prosím, aby si mi písala často a veľa listov 

a  všetko čo robíš, ako bývaš, či drahá Katimanuška je zdravá.  

Laci má len dobre ....... a mi má tiež  písať: po nemecky, ale  svojim písmom. 

Urobilo mi to veľkú radosť. Keď ste dostali túto kartu  sú už  zasa sviatky.  

�ebuďte smutní, moja karta Vám má priniesť  najlepšie želania, že má Ti dať aj 

naďalej odvahu a nádej , že  náš život budem spolu prežívať.   
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......... ešte pozdravy .......Elle, Edite,...,Hane a Šare Berger..... od Manciky, 

.............. 

Cipi nechá tiež srdečne pozdravovať, je veľmi šikovná  a poslušná  ku mne. Odo 

mňa  pre Vás mojich najdrahších  nespočetné bozky a pozdravy, ako aj všetkým 

príbuzným, známym  od Vašej drahej Kláry  

 
     Po ťažkej práci sa podarilo pani K. D. dostať na chvíľu pracovať na 

hydinovú farmu. Avšak ani tam dlho nepobudla, pretože jej život ohrozila 

malária a dostala sa na revír, kde pre mnohých bola konečná. Mala však znovu 

veľké šťastie a podarilo sa jej prežiť. 

„Potom som robila na jednej farme hiďinovej. Tam ma moja sesterňica volako 

dostala a potom som dostala maláriu a bola som na revíre. A tam ma jedna 

z Prešova, čo poznala moju sestru, lebo moja sestra bola v Prešove vidatá, tá 

ma volako zachraňovala. Tá mi aj trochu jesť doňiesla potajme. Takže tam som 

ja bola až... Jednu selekciu ma preobliekla, že som ako zamestnankiňa toho 

bloku, keď bola selekcia som ňeišla. �a druhú selekciu som musela ísť. Potom 

mi povedala, že už ma tam nemôže viacej držát a vihlásili ma za mŕtvu. Jakože 

ňežijem. �o tá lekárka to podpísala, tam bola voláka Polka lekárka, tá to 

podpísala, že vtej selekcii, že som ja umrela. To ma zachráňilo“ (K. D. 1917). 

Od toho dňa väzenkyňa číslo 3439 bola oficiálne mŕtva, neoficiálne naďalej 

bojovala o svoj holý život. A vtedy jej zasa pomohla náhoda a vrátila sa jej 

pomoc, ktorú poskytla svojej sesternici. Tá vďaka svojmu umeniu maliarky 

písma mala dobrú prácu v kancelárií a pomohla neskôr aj pani K. D. keď to 

veľmi potrebovala, pretože malária ju úplne vysilila. 

„...Potom ona bola ťiež tak na šrajbštúbe, lebo ona bola veľmi šikovná a ona mi 

odkázala, či viem matematiku, že hľadajú matematički, že či bich veďela 

matematiku. 

„Ano, ja viem matematiku.“ Tak odťial ma dali do Rajska a to bolo ta 

Lancensucht, kďe sa pestovali koksagizi. To boli také kveti ako púpava a tam 

bolo, to bolo už súkromné. To sa volalo Pflanzenzuch –Vískumní ústaf pre 

rastlini a ja som sa tam dostala do toho Rajska, tam som robila jako 

matematičku. A tam som bola dokonca“ (K. D. 1917). 

To dokonca znamená vlastne do začiatku nového utrpenia, pretože 18. januára 

1945, keď sa blížili ruské a americké vojská, snažili sa Nemci chytro odviesť 
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alebo zlikvidovať ostávajúcich väzňov a zničiť všetky dôkazy proti nim. Tak sa  

18. januára 1945 v treskúcej zime začal Pochod smrti. 

„Potom sme išli na pochod smrťi, to sme išli ňiekoľko dňí peši. Po stodolách 

sme spali, bez jedla samozrejme. Potom nás naložili zase do vagónov a išli sme 

z Poľska“ (I. P. 19??). 

„Potom sme boli ešťe ten pochod smrťi čo bol 18. januára. Gdo odpadel a 

ňevládal, každého zastrelili. Z dvoch bokov išli esesmaňi s puškami a psi, každí 

jeden esesák mal psa. Mi sme boli ňevládne, ňeveďeli sme choďiť a to sme išli, 

údajňe teraz som počula, že to bolo až 200 kilometrov peši. Hladni, bez jedla, 

odraní, bez topánek, lebo žádne topánki nevidržali už takéto ňiečo. V Loslav nás 

naložili do otvoreních vagónov. Tam sme primrzli k tim vagónom, keď sme 

chceli sa opreť, ráno sme sa nemohli otrhnúť. Potom sme išli do Ravensbrüku. 

Odtiaľ sme išli každí inam“ (K. D. 1917). 

„Ja som išla do Rechlirenson, to boli leťecké základňe pre, ňeviem jaké veľké 

leťisko tam bolo. Tam sme boli potom od februára do konca apríla. Koncom 

apríla už potom bombardovali Američaňia a tak ďalej. Zase sme išli do 

Malchova“ (I. P. 19??). 

„Aj ja som bola, mi sme boli v tom Malchove hneď z toho Ravensbrüku sme išli 

do Malchova a z toho Malchova sme išli do Lipska do muničnej továrňe robit. 

Ruki som mala uplňe krvavé, zedraté. Šak sme boli slabé jak muchi na taku 

ťažku robotu.“ (K. D. 1917). 

     Oslobodzujúce vojsko sa však neustále približovalo, Lipsko bolo 

zbombardované, preto väzenkyne presúvali znovu inam. Vojenská morálka 

u esesákov upadala, začali sa obávať o vlastné životy. 

„Potom ten Lajpcig zbombardovali, tak nás zase vliekli peši dva tíždňe. A sme 

prišli k volakej konskej ohraďe, trhali sme len už volake ti zelini čo boli, lebo to 

už bolo, šak kedi to bolo, v apríli, už boli volake ti zelinki. 13. apríla to bolo, čo 

nás z Lajpcigu a došli sme na miesto, to sa volalo Ošac. Tam sme na zemi 

seďeli a natrhali sme si žihlavi a to sme žuvali. Už bola žihlava. �o a potom 

naraz bombardovali aj ten Ošac, tam bol jeden most veliki, tak zbombardovali. 

A to ešťe boli esesáci s nami aj s tankámi. A mi sme takich pár ďiefčat, čo sme 

tak spolu robievali, sme sa dali dokopi a sme odťial odišli z toho Ošacu, kďe to 

bolo zbombarduvané. Tam už aňi ti esesáci neveďeli čí sú, lebo šak aj oňi si 
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hájili už svoje. A taki jeden mladí esesák sa k nám pripojil a on išel snami. Bolo 

nás asi ďesať tich ďiefčat“ (K. D. 1917). 

Bolo treba sa rozhodnúť, čo urobiť ďalej. Kam ísť. Esesáci sa rozutekali pred 

blížiacimi sa spojeneckými vojskami a väzni nevedeli čo robiť. Niektorí sa 

rozhodli ísť oproti osloboditeľom – k Američanom.  

„�o, tak v šíru dál. Ňeveďeli sme gďe a ten esesák  nam povedal, že keď chceme 

ísť k Rusom, abi sme išli dozadu, keď chceme isť k Američanom, ňech iďeme 

dopredu. A ešťe zato, že bol taki knam slušni, mi hovorime: „Poďťe snami, mi 

vás zachráňime, mi povieme, že sťe nás zachráňil.“ A on hovorí: „Ňije, ňije, ja 

sa bojim, lebo toto bi mi ňeprešlo.“ Ale vlastňe, vtedi nam ten esesák pomohol, 

takí mladí. A mi sme sa poďelili tich ďesať, lebo koľko nas bolo. Jedni išli 

dopredu, jedni išli dozadu. A ja som išla, ešťe zo peť ďiefčat dopredu 

k Američanom. A to sme ale ešťe ňedošli, ešťe sme len došli na jedno nádražie. 

Tam už bolo moc zajatcov, už varili, už si tam boli, to už bolo oslobodené skoro. 

�o a oňi nás nakrmili. Oňi nám dali chleba, oňi  nám dali jesť, najesť a ve 

vagóňe sme bívali tam na tom nádraží. To aňi ňeviem kďe bolo. �o a potom 

prišli Američaňia a nás tam našli. Cez ňejakí most nás previedli a šetci sme 

museli ukázať číslo, že sme skutočňe, lebo aj Ňemci sa vidávali za vezňov. 

Potom tam nás ti Američaňi previedli k ňim. Aňi už ňeviem jak sa volala, Grima 

sa volalo to mesto a tam nás v jednej škole umiestňili Čechoslovákov, lebo to ti 

Američaňe to ďelili podľa národností. Tam sme šecki boli len na takej lúke, na 

zemi ťiež, keď nás previedli a tak mi sme sa dostali do jednej školi. �o a tam 

sme boli ňeviem jak dlho“ (K. D. 1917). 

     Keď sa Američanom podarilo z väzňov spraviť aspoň trochu ľudí, keď ich 

nachovali, začali sa väzni rozchádzať každý svojim smerom. Pani K. D. prišla 

do Františkovych Lázní, odtiaľ cestovala vlakom do Brna, z Brna vlakom do 

Trnavy, kde prespala spolu s inými bývalými väzňami v priestoroch, ktoré 

patrili židovskej náboženskej obci. Keď cestovala z Trnavy do Nového Mesta 

nad Váhom, postretlo ju znovu veľké šťastie, pretože ju spoznal vo vlaku 

náhodne jeden pán. 

„Ja som mala tušeňie, že ňiegdo žije, že moja sestra žije, lebo ona jeďiná sa 

zachráňila. Ona sa vidala na východ, ona tam ňebola veďená, tak ju tam 

ňehladali. Ona potom na arijske papiere tam žila. Takže ja som úfala, že ona 



 122 

buďe žiť. A keď som z tej Trnavi cestovala do �ového Mesta, to som bola sama 

celkom a seďel tam ňiaki pán a hovoril: „A ňemáťe vi sestru v Prešove?“ A ja 

hovorím: „Ano.“ A povedal mi méno. „ Ano, to je moja sestra, vieťe čo je sňú?“ 

Že ona žije, že ona sa zachráňila. Šak nás ňigdi, mňa neviďel, ano. Či sme sa 

tak podobali, jeden úplňe cudzí človek... Takže ja som hňeď, dal mi kúsek 

papiera a ja som napísala, že som sa vráťila. A potom prišiel švagor pozerať, či 

som sa ozaj vráťila. On išel hľadať do Prahi ľuďí, či sa zachráňili, čo sňimi, 

jako ich dostať domov. �o a potom ma vzal do Prešova, tak som tam bola, kím 

so sa ňevidala“ (K. D. 1917). 

     Do Nového Mestan nad Váhom sa pani K. D. vrátila definitívne v roku 1946. 

Do roku 1948 sa súdila o svoj rodný dom s gardistom, ktorý dom arizoval. 

„Ten ňechcel odísť, že nás zabije keď sa opovážime do toho domu vstúpiť. 

�ábitok, všetko zal, ňič tam ňeňehal a o ten som sa už ňechcela súďiť, lebo ja 

som bola taká vlastňe zňičená. Ňikoho som ňenašla ňič, tak potom po dvoch 

rokoch musel sa visťahovať. Šecek nábitok, šecko čo bolo zal, alebo porúbal, 

lebo čo ja viem, čo s tim urobil. Aj tak som bola šťastná. Moj muž hovorí: „Sme 

mladí, máme zdravé ruki.“ Ale ja som ňebola aňi mladá, aňi zdravá. Lebo už 

vtedi som mala sto rokov“ (K. D. 1917). 

     Dom nakoniec predali, pretože dostali byt od podniku, v ktorom obaja 

pracovali. Narodili sa im dve deti, ktoré nechali pokrstiť. Život šiel ďalej, avšak 

plynul už úplne inak. V roku 1948 keď sa Židia hromadne sťahovali do Izraela, 

premýšľala o odchode aj ona, muž bol ochotný s ňou odísť, lenže nemali žiadne 

peniaze, preto ostali na Slovensku. Do života pani K. D. sa votrela nedôvera 

voči ostatným ľuďom, voči majoritnému obyvateľstvu z Nového Mesta nad 

Váhom.  

„Že sme sa viac vráťili ako sme išli som počula, keď som stála na mlieko, keď 

sa stálo na mlieko. Už som ňemala chuť si udržovať ja známosťi z ňikím. Už som 

ňeverila. Ono sa to pomali zase upravilo všeliako. Už aj zato, že ja som, lebo mi 

sme choďili spolu s tim mojim mužom“ (K. D. 1917). 

  

    Raz som sa jej spýtala, prečo učí nemčinu, keď jej tento jazyk a národ, ktorý 

tento jazyk používa, spôsobil toľko bolesti. Odpovedala mi, že voči Nemcom 

necíti zlosť. Zlosť cíti voči Slovákom, lebo oni dopustili, že sa im stalo to čo sa 
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im stalo. Dopustili to jej vlastný susedia, tí ktorí ju videli vyrastať, chodili k ním 

po večeroch na besedu. Jej vzťahy s ostatným majoritným obyvateľstvom 

zostali veľmi vlažné. 

     I keď od utrpenia holokaustu ubehlo už 64 rokov, spomienky sa vymazať 

nedajú, bývalých väzňov koncentračných táborov neustále prenasledujú zlé sny, 

spomienky.  

     „Ja keď som viďela psa, ja som takí záchvat dostala, už po osloboďeňí. Keď  

bi bol pes zašťekal, ja som išla umreť od strachu, čo ti psi boli taki hruzostrašní. 

Moju kamarátku pes roztrhal. 

     Je to zlé na to spomínať, každí hovorí: „To už bolo dávno!“, no ale mi máme 

tie noci. Ňie len ja, koho sa opítam, keď ňemóže spať a keď šecko ho máta“ (K. 

D. 1917). 

     „Bolo toho moc. Moc je to na jedneho človeka, ale ňesmie sa na to misleť. 

Moje ďeťi ňechcú o tom počuť. Moja dcéra ňechce absolútňe o tom počuť. Moje 

vnučki aňi jednu kňihu ešťe ňečítali čo mám, ich to absolútňe ňetrápi. Ich to 

možna mrzí, že ja som Židofka. Ňeviem, ňetrápim sa už nad tím. Buďem mať 

osemďesiatpeť rokov, už sa nad ňičím ňetrápim“ (K. D. 1917). 

      

     V roku 1938 sa podľa verejného sčítania obyvateľstva v Novom Meste nad 

Váhom k židovskému náboženstvu prihlásilo 1264 Židov. Ku dňu 5. 9. 1945 sa 

podľa záznamov židovskej obce po príchode z táborov a úkrytov prihlásilo 230 

osôb, celkovo sa podľa zoznamu náboženskej obce do Nového Mesta nad 

Váhom po vojne vrátilo 275 Židov.  

Prvý transport z Nového Mesta nad Váhom sa  uskutočnil dňa 21. marca 1942, 

kedy bolo deportovaných 110 mužov. Za dva dni, 24. a 25. marca, deportovali 

ďalších 12 mužov. 27. marca malo byť deportovaných 120 mladých žien do 

zberného strediska na Patrónke v Bratislave. 48 z nich podľa úradov 

dezertovalo, preto bolo deportovaných 72 dievčat a 11 mužov. Spolu za marec 

deportovali 205 Židov. V mesiaci apríl boli transporty najväčšie. 1 apríla 1942 

vyviezli 29 mužov, 2. apríla 30 mužov, 11. apríla začali s rodinnými transportmi 

a v tento deň vyviezli 341 mužov, žien a detí nad 16 rokov. 23. apríla znovu 

rodinný transport so 679 starcami, mužmi, ženami a deťmi (druhá kronika 176). 

Obete pospájali s rodinami z Piešťan a Hlohovca a vytvorili skupinu v počte 
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1004 osôb, ktorí boli poslaní priamo vo vagónoch z Nového Mesta do Opole 

v Poľsku (Frieder 1993: 59). Za mesiac apríl bolo z Nového Mesta vyvezených 

na smrť spolu 1079 nevinných ľudí. Deportácie pokračovali v júni. 6. júna 

deportovali 30 osôb, 17. júna 2 osoby a 26. júna 3 osoby. Spolu 35 ľudí. V júli 

vyviezli 76 osôb a to 16. júla 34 osôb vyviezli do Žiliny, 23. júla 9 osôb, 24. 

júla 29 osôb vyviezli do Serede a 30. júla 4 osoby (druhá kronika 176). 

V auguste  deportovali 32 osôb, 24 osôb 12. augusta a 8 osôb 20. augusta. Títo 

boli najmä z okolia Nového Mesta a boli sústredení v tábore v Seredi. 18. 

septembra deportovali 9 osôb, 29. septembra 2 osoby a 30. septembra 5 osôb. 

Spolu 16 osôb. V roku 1942 bola posledná deportácia 7. októbra, kedy vyviezli 

9 osôb (druhá kronika 176). Za rok 1942 spolu vyviezli 1452 židoských 

obyvateľov z Nového Mesta nad Váhom a jeho blízkeho okolia. Transporty 

pokračovali aj v roku 1944 a nevyhlo sa im ani Nové Mesto. Keď v roku 1944 

Nemci potlačili SNP, začali sami riešiť židovskú otázku. Starobinec premenili 

na sústreďovací tábor a zriadili tu gardistické kasárne. Odtiaľto transportovali 

Židov do koncentračného tábora v Seredi, odkiaľ pokračovali väčšinou do 

Osvienčima. Podľa výkazov Židovskej náboženskej obce v Novom Meste nad 

Váhom z 29. januára 1946 bolo v roku 1944 zo sústreďovacieho tábora 

deportovaných okolo 1250 osôb (Ammer: 4). Musím podotknúť, že nešlo len 

o židovských obyvateľov Nového Mesta, ale i z východu Slovenska a o tých, 

ktorý v Ohel David hľadali útočisko. Presný počet odvlečených novomestských 

Židov z roku 1944 z Nového Mesta je neznámy. V tomto období boli odvlečení 

aj Židia s výnimkami, držitelia dokladov o zahraničnom občianstve a skoro 

všetci obyvatelia Ohel Dávidu.  

Rabín Armin Frieder spomína na obdobie po oslobodení takto: „Len veľmi málo 

sa ich vrátilo domov – najprv tí, ktorí sa skrývali v okolí, neskôr tí, ktorí prežili 

tábory smrti. Vdovy a vdovci, siroty a rodičia bez detí. �ebolo domu, z ktorého 

by niekto nechýbal“ (Frieder 1993: 178).     

Presný počet zachránených novomestských židovských obyvateľov sa určiť 

nedá. Nie všetci sa museli vrátiť domov, do Nového Mesta. Z 275 Židov 

(niektoré pramene uvádzajú 297 zachránených), ktorí sa podľa záznamov 

židovskej obce zachránili a vrátili, sa 47 skrývalo na bližšie neurčených 

miestach, 87 sa ich skrývalo v horách, 1 v bunkri, 3 boli v tábore v Novákoch,  
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33 prežilo v Terezíne, 39 ľudí prežilo Osvienčim, 8 prežilo Mathausen, 7 

Ravensbrück, 5 ľudí prežilo Dachau, 4 prežili Buchenwald, 1 prežil tábor 

Bergen Belsen, ďalšieho zachránilo zmiešané manželstvo, 31 ľudí prežilo na 

rôznych iných miestach mimo Slovenského štátu. 

13 mladých ľudí sa pridalo k partizánom: 

Donath Julius 1915   Spielmann Aladár 1906 

Gelb Ladislav 1913   Spielnamm Géza 1095 

Grosner Emil 1910   Schlesinger Ján 1927 

Herzka Pavel 1912   Wister Ladislav 1918 

Kraus Dezider 1909   Wohstein Pavel 1915 

Krausová Irena 1912   dr. Wollner Leopold 1901 

Marmorstein Štefánia 1909 

 

     Po vojne vládla v Novom Meste nad Váhom veľmi „dusná“ atmosféra. Židia, 

ktorí sa vrátili a bola ich len nepatrná hŕstka, vyvolávali v majoritnom 

obyvateľstve strach, že sa im pomstia. V Novom  Meste nad Váhom nedošlo 

k takej tragédii, ako napr. po vojne v Topoľčanoch. Tu nevládlo násilie fyzické, 

bol tu však  silný psychický tlak zo strany majoritného obyvateľstva. Pociťovali 

strach, pretože mnohí nepočítali s tým, že sa ich židovský spoluobyvatelia 

niekedy vrátia. Majetky zhabané Židom vracali často len veľmi ťažko, často 

musel o navrátení rozhodovať súd. A keď ich aj vrátili, často zničili všetko, čo 

sa dalo. V júni 1945 sa z koncentračného tábora Mathausen vrátil i právnik, dr. 

Ľudevít Engelsmann. Obaja jeho rodičia zahynuli v koncentračnom tábore, 

rodičovský dom bol vyrabovaný. Na povojnové obdobie spomína takto: 

„Vedúci činitelia mesta sa na mňa obrátili s prosbou či by som – vzhľadom 

k tomu, že som bol povolaním sudca – nemohol ako štátny žalobca shromaždiť 

material proti fašistom, ktorí v dobe tzv. Slovenského štátu zavinili smrť 

nevínných ľudí a vykradnutie ich majetku. Podarilo sa mi dostať pred súd dvoch 

�emcov, ktorí sa zúčastnili na deportácii židov. Okrem toho som nashromždil 

veľa materiálu a svedeckých výpovedí o gardistoch a osobách, ktoré mali na 

svedomí rôzne zločiny. Keď som ale bol niekoľko dní na služobnej ceste mimo 

mesto, zistil som po návrate, že sa do mojej kancelárie niekdo vlúpal a všetok 

usvedčujúci materiál bol zničený. Okrem toho sa v meste objavili nápisy 
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„Obesiť dr. Engelsmanna“. Po všetkých týchto skúsenostiach som sa rozhodol 

opustiť rodné mesto, kde som nemal ani byt a v roku 1946 som sa presťahoval 

do Prahy a kde od tej doby žijem aj so svojou rodinou“( Ľ. E. 1910). 

Nevraživá atmosféra, ktorá vládla v Novom Meste po vojne, bola jedným 

z dôvodov odchodu Židov z Nového Mesta. V roku 1948 sa mnoho 

novomestských Židov vysťahovalo do Izraela. Odchádzali bývať do Bratislavy, 

do Prahy. Židia, ktorí ostali si z bývalej ortodoxnej modlitebne urobili 

provizórnu modlitebňu. Muži sa chodili modliť do synagógy v Piešťanoch, kde 

sa chodili aj sobášiť. Šachter Neumann chodil vykonávať rituálne porážky 

z Topoľčian.  

     Tých, čo prežili v koncentračných táboroch a v rôznych úkrytoch, je každým 

rokom menej a menej. Pamätníci sú starí ľudia, ktorí majú podlomené zdravie 

vekom ako aj „pobytom“ vo vyhladzovacích táboroch, skrývaním sa častokrát 

v nezdravých podmienkach. Každý jeden z týchto ľudí má svoj osobitý príbeh, 

ktorý prežil a je len na nás, aby sme čo najviac týchto príbehov zaznamenali na 

ich pamiatku a pamiatku všetkých ľudí a nie len Židov, ktorí počas druhej 

svetovej vojny v koncentrákoch zomreli a aby sa už konečne podarilo zatvoriť 

ústa všetkým popieračom holokaustu. 

     V marci 2006 zomrela jedna z posledných židovských obyvateliek Nového 

Mesta nad Váhom. Zostali už len 3. 
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Záver 

 

 

     Dejinám židovskej komunity sa v Novom Meste nad Váhom sa doposiaľ 

nevenovala veľká pozornosť i napriek jej bohatej histórii. Existujú o nej rôzne 

početné záznamy, ktoré sú roztrúsené v odborných článkoch časov, v odborných 

publikáciách. K vytvoreniu komplexného diela zatiaľ nedošlo. Spolunažívanie 

židovského a nežidovského obyvateľstva Nového Mesta nad Váhom do roku 

1939, vzájomná tolerancia by mohli slúžiť ako vzor. Jedným z dôkazov môže 

byť starý a nový spoločný cintorín i reálne gymnázium, ktoré založil rabín 

a navštevovali ho židovské aj nežidovské deti.  

     Židovská obec bola svojimi rodákmi známa aj za hranicami Uhorska, čím 

preslávila nielen seba, ale aj celé Nové Mesto. Prvé zmienky o Židoch v Novom 

Meste sú známe od roku 1270, kedy tu žilo 15 rodín. V roku 1689 vznikla 

židovská náboženská obec a v roku 1758 mala už 2300 členov. Od roku 1700 do 

roku 1939 sa v obci vystriedalo 12 rabínov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj v oblasti 

vzdelania obce, zakladali školy pre židovské deti a poskytli možnosť kvalitného 

vzdelania aj pre nežidovské deti. Významným činom, ktorý bol dôležitý pre celé 

mesto a nie len pre židovskú obec, bolo založenie reálneho gymnázia, rabínom 

Jozefom Weissom, ktoré funguje dodnes pod názvom gymnázium Milana 

Rastislava Štefánika. V 19. storočí bolo prvoradým cieľom rodičov židovských 

detí, poskytnúť im možnosť na čo najlepšie štúdium a profánne vzdelanie. 

V Novom Meste nad Váhom mali na to vytvorené dobré podmienky, pretože 

okrem židovského reálneho gymnázia, fungovala v Novom Meste aj dievčenská 

stredná židovská škola a židovská ľudová škola. Štúdium Tóry už nebolo pre 

nich také dôležité ako profánne vzdelanie. Bol to jeden z prvých krokov 

k asimilácii židovského obyvateľstva. Prestali žiť tradičným spôsobom života, 

ktorý bol celý podriadený Tóre. Podriadili sa módnym trendom v odievaní, 

deťom dávali módne  mená, snažili sa im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie. 

I keď sa snažili čo najviac priblížiť okolitému majoritnému obyvateľstvu, 

neprestali dodržiavať košér, neprestali sláviť židovské sviatky (Pesach, Sukot, 

Roš ha-šana, šabat), ich náhrobné kamene zdobili naďalej hebrejské epitafy. 

Cítili naďalej potrebu identifikovať sa s dedičstvom otcov a starých otcov. 
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Zakladali si v Novom Meste rôzne židovské spolky, ako napríklad 

Považskonovomestský Izraelitický ženský dobročinný spolok (dobročinný 

spolok), Spolok Židovských akademikov (študentský spolok), Židovská  

telocvičná a športová jednota Makkabi (športovný spolok), navzájom sa 

podporovali. 

     Vďaka svojmu umeniu obchodovať, ovládli v Novom Meste obchod 

a priemysel. Boli drobnými remeselníkmi i váženými továrnikmi. Domy na 

dnešnom námestí Slobody patrili židovským obchodníkom (sídlo Mestského 

úradu je v bývalej Reissovej vile) a dodnes im niektoré stále patria.  

     Ďalší vývoj židovskej obce a životy Židov v Novom Meste nad Váhom 

narušila druhá svetová vojna. Dobrí susedia sa začali svojim židovským 

susedom vyhýbať, ticho sa prizerali na perzekúciu páchanú na židovských 

susedoch. Veľakrát to bolo zo strachu o ich vlastný život, ale často aj 

z vypočítavosti a vidiny ľahkého obohatenia sa cudzím majetkom. Stovky 

nevinných ľudí boli deportovaní do koncentračných táborov, niektorým sa 

podarilo ukryť u nežidovského obyvateľstva, prežili v rôznych úkrytoch, 

bojovali spolu s partizánmi. V Novom Meste bol počas vojny utvorený 

židovský pracovný tábor a starobinec Ohel David, kde boli sústreďovaní starí 

židovskí obyvatelia. Spočiatku to boli len Židia  z okolia Nového Mesta, neskôr 

z celého Slovenska, hlavne z východného Slovenska. Po skončení druhej 

svetovej vojny sa do Nového Mesta nad Váhom z 1291 židovských občanov 

vrátilo necelých 300 osôb. Deti ostali bez rodičov, starých rodičov, rodičia bez 

detí, starí rodičia bez detí a vnukov. Šoa úplne zmenilo beh židovskej rodiny. 

V roku 1948 novomestskí Židia spolu s ostatnými slovenskými Židmi húfne 

odchádzajú do novoutvoreného židovského štátu Izrael.  Mnohí sa začali od 

svojej židovskej identity odvracať, zmenili si priezviská, dali pokrstiť svoje deti, 

alebo sa odsťahovali tam, kde ich nikto nepozná, kde im nikto nebude 

vyhadzovať na oči, že sú Židia. Židovstvo sa stalo niečím silne intímnym, 

rodinným tajomstvom a tejto situácii nepomohlo ani obdobie socializmu, ktoré 

sa tiež nieslo v duchu antisemitizmu.  

     V súčasnosti už židovská náboženská obec v Novom Meste nad Váhom 

neexistuje. Chýbajú mladí ľudia, ktorí by obnovili život zaniknutej náboženskej 

obce. Nežije tu ani jedna úplná židovská rodina. Zostalo tu už len zopár 
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kamarátok, ktoré spája to, že prežili. Utiahli sa do úzadia, kontakty s ostatnými 

Židmi zo Slovenska sa pretrhli, so židovstvom sa identifikujú aspoň cez 

výzdobu svojich interiérových priestorov. Vzťah k majoritnému obyvateľstvu sa 

zmenil. Vytratila sa dôvera, stále panuje strach a nedôvera, zlé spomienky.  

     Život však plynie pomaly ďalej a čas neustále zahládza i posledné stopy po 

slávnej židovskej náboženskej obci v Novom Meste nad Váhom. Ostala už len 

minulosťou.  
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V tábore prežila až do roku 1945, prežila i Pochod smrti. Po vojne sa vydala za 

evanjelika, svoje deti nechala pokrstiť. 

 

pani B. S. 1923 – narodila sa v Bošáckych kopaniciach, v dnešnej obci Nová 

Bošáca, v osade Predpoloma. Matka bola z Predpolomy, otec z Bošáce. Rodičia 

spolu nežili. Základnú školu navštevovala v Bošáci, pretože škola v Bošáckych 

kopaniciach nechcela učiť židovské deti. Neskôr odišla do školy do Nového 

Mesta nad Váhom, kde sa po ukončení židovskej ľudovej školy začala učiť za 

krajčírku. V roku 1939 musela učenie prerušiť. V roku 1942 sa spolu s matkou 

nechala pokrstiť zo strachu pred deportáciou. Pokrstili ich v rímsko-katolíckom 

kostole v Bošáci. Jej starý rodičia (rodičia matky) sú pochovaní na židovskom 

cintoríne v Bošáci, jej mama už na rímsko-katolíckej strane novobošáckeho 

cintorína. Neskôr sa vydala za katolíka, svoje deti nechala tiež pokrstiť. 

Dokončenia diplomovej práce sa nedožila, zomrela v decembri 2005, počas 

sviatku chanuka. 

 

pán P. M. 1946 -  narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Jeho rodičia boli 

obaja z Nového Mesta nad Váhom. Prežili holokaust. Viedli ho k židovstvu. 

Pred nástupom na strednú školu mu rodičia zmenili priezvisko. Po vyštudovaní 

gymnázia v Novom Meste nad Váhom odišiel študovať na vysokú školu do 

Bratislavy, kde pôsobí až dodnes. V súčasnosti sa venuje židovskej kultúre na 

Slovensku. 

 

pani Z. W. 1940 – narodila sa v Novom Meste nad Váhom. Jej otec bol Žid, 

matka evanjelička. Jej matka zomrela dva mesiace po jej narodení, vychovával 

ju otec.  

 

pani I. P. 19?? – Jej rodičia pochádzali z Párovciec. Detstvo prežila v Martine 

a po návrate z koncentračného tábora Osvienčim sa presťahovala do Nového 

Mesta nad Váhom. Tu sa vydala, jej muž bol tiež Žid, Novomešťan. Mali spolu 

jedno dieťa, ktoré nechali pokrstiť. Dnes je vdova. 
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dr. Ľ. E. 1910 – narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Jeho otec bol 

živnostník, vlastnil hostinec na námestí. Vyštudoval za právnika. V roku 1945 

sa vrátil z koncentračného tábora Mathausen. Na návrh mestských činiteľov 

zbieral dokumentačné materiály proti fašistom, zhromaždil veľa materiálov 

a svedeckých výpovedí o gardistoch a osobách, ktoré proti Židom spáchali 

rôzne zločiny. V roku 1946 zo strachu o svoj život a život svojej rodiny sa 

presťahoval do Prahy. Dnes je z neho 96 ročný pán, ktorý bol tak veľmi 

ochotný, že si prečítal moju prácu a poslal mi svoj stručný životopis napísaný na 

písacom stroji. 
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Obrazová časť 

 

     Obrazová časť obsahuje dokumentáciu k dejinám židovskej náboženskej 

obce v Novom Meste nad Váhom. So súhlasom Podjavorinského múzea som 

použila fotografie z ich archívu (obr. 8, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

113, 114, 115, 119, 120, 121, 122, 123) k dispozícii mi dali i zopár dobových 

pohľadníc (obr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21). Fotografie obr. 102, 103, 104 robil Ing. 

Martin Poriez, obr. 59, 60, 61 robila Katarína Janegová, fotografie obr. 5,9,10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 116, 118 Zuzana Janegová. 

     Každá fotografia má svoje číslo, ktoré sa zhoduje s číslom uvedeným v texte.  


