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Dobrý deň prajem.  

Dobrý deň.  

Povedzte nám prosím vaše meno. 

Spálová Helena.  

Kedy ste sa narodili, presný dátum. 

Dvadsiateho ôsmeho mája tisícdeväťstodvadsaťosem.  

A kde ste sa narodili? 

V Hlohovci.  

Ďakujem.  

Pred pár týždňami sme vás navštívili a nahrávali sme si vaše spomienky na obdobie 
Slovenského štátu a Druhej svetovej vojny.  

Áno. 

A dnes sme prišli tieto vaše spomienky nahrať na videokameru, na videozáznam. Na úvod by 
som sa vás chcela opýtať, ako si vy spomínate na život, na obdobie, keď vznikol Slovenský štát? 

No viete, v prvom rade si spomínam, že bola voľajaká rabovka. Ale to nebola rabovka len židov, ale 
žida mali väčšinou tie obchody, ale pamätám sa, že aj bol tu kresťanský obchod, aj ten vykrad... teda... 
oni... A pamätám sa na to, že ako u Reismanna vykradli, aj sväté obrazy niesli, aj... A niesli... jeden 
chlapčisko niesol takýto popolníček a ja hovorím: „Daj mi ten popolníček,“ tak mi ho dal z tej 
rabovky, viete. A... ale potom na druhý deň, veru už prišli potom policajti a pobrali im tie veci, čo 
pokradli, ale hlavne od toho Reismanna, od toho najviacej kradli.  

A to bol aký obchod, ten Reismann? 

To bolo sklo a porcelán, židovský obchod to bol, áno.  

A kto raboval, kto tam bol? 

Viete čo, napravo nás bývali takí hornáci... a aj jedni cigáni tam boli, ale najviac som videla len tých 
horňákov... pretože to bolo napravo od nášho dvora, domu, viete, v tom dome tam bývali aj traja alebo 
štyria, no každý niesol voľačo, aj sa pamätám, že jedna niesla v zástere mak. A voľajaké chlapčisko 
prišiel a zospodu jej to prepichoval, mak vytiekol, no to si pamätám, z toho, čo... No a potom však oni 
sa spievali všelijaké pesničky, už tie gardistické, čo boli... 

Pamätáte si nejaké? 

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



Tie pesničky? 

Len sa pamätám „Kamaráti na stráž,“ počkajte, „Kamaráti na stráž,“ ale ďalej neviem, len to viem, že 
to sa spievalo.  

A kto to spieval? 

No viete, či aj decká, aj... to si tak velice nepamätám, kto to bol, čo to bol, ale spievalo sa to.  

A vy ste pri akej príležitosti počuli tieto pesničky spievať? 

No po ulici, len po ulici, ako sa chodilo po ulici. 

Ľudia chodili po ulici a spievali tie gardistické pesničky? 

Áno, áno, áno. Áno. 

Koľko ste vy vtedy mali rokov? 

Tak asi deväť, desať, tak asi desať, dvanásť. Tak voľajako.  

A tí Reismannovci, čo ste spomínali, to je pre vás taká spomienka, čo sa niečo začalo diať,  
nejaké zmeny? 

Áno, voľačo. 

Nejaké ďalšie veci, na ktoré si spomínate, že zrazu vás niečo prekvapilo dajme tomu, alebo 
videli ste, že niečo bolo iné ako v tom období predtým?  

No veľmi, na to obdobie si tak veľmi nepamätám, viete, len už potom, keď už... najviac si pamätám, 
už keď som bola zamestnaná u toho Žifčáka, a tam bol pán Dávid, a ten ma tam aj teda dostal do toho 
podniku, to bola výroba Alpy. A tento pán Dávid, on bol žid, a on bol v Brne.  Materský podnik tej 
Alpy bol v Brne, viete. A  keď potom už museli aj Česi zo Slovenska odísť, tak tá Alpa poslala pána 
Dávida, on tam bol ako obchodný zástupca, viete, chodili objednávky, agent sa tomu hovorilo. No 
a on... tá firma chcela, aby na Slovensku tá Alpa bola, aby nestratili trh, tak poslali toho pána Dávida, 
aby... on bol Hlohovčan, aby teda založil tú fabriku. A on mal dobré konexie zase s tým riaditeľom 
Vzájomnej pokladnice, a vlastne on... on založil tú fabriku, ale keďže bol žid, tak tam nemohol byť, 
ale pribral tohoto Žifčáka, lebo on tiež bol v Alpe ako úradník. Na a potom založili túto fabriku.  

A pán Dávid bol z Hlohovca, odtiaľto? 

Áno, áno, pán Dávid bol z Hlohovca, áno.  

A pán Žifčák? 

On bol, za to prišiel do Hlohovca, lebo pán Dávid mal s bankou veľmi dobré... teda Vzájomná 
roľnícka pokladnica, to bola ako banka, a on tam aj ten úver a to všetko, tie peniaze, to bolo vlastne 
jeho dielo, a Žifčák bol teda len taký úradníček v tej... v tom... No, ale naňho bola tá firma napísaná, 
keď on bol žid, Dávid, tak nemohol. Tak pán Dávid to riadil, ale potom, keď už... až dovtedy... no ale 
ešte predtým jeden čas, čo sa pamätám... No to vám chcem povedať, že židov začali brať jeden čas... 
ja neviem, ako to bolo... prečo a kedy ich, v ktorom roku, alebo viete, to sa už nepamätám, čo som 
vám o tom hovorila, že som ich videla, jako boli na stanici. 
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To nám porozprávajte. To čo ste videli na tej stanici.  

Môžem teraz hovoriť?  

Áno, povedzte nám o tom.  

Tak ja som išla s kamarátkou, ale prečo som tam išla, načo som išla okolo stanice, viete... ani či bolo 
ráno alebo ako bolo, to si nepamätám, a tá kamarátka už nežije. A naraz hovorím: „Pozri sa, však 
hentam sú židia, však hentí.“  A oni sedeli tak po skupinkách, tam sedeli, ale chrbtom a to bolo dosť 
ďaleko odo mňa, viete, lebo vtedy to nebolo, ako je to teraz... Hlohovec tam to nádražie autobusové, 
ale predtým to bola taká veľká gedra a až za tým potom bola cesta, až potom bola železnica. A oni 
tam sedeli, tak po skupinkách, a toľko ich bolo, od železničnej stanice až skoro po vochtra. Neviem, či 
viete, čo je to vochter...? 

To je strážny domček? 

Áno, ten strážny domček a potom je rampa, takže je to dosť ďaleko, takže bolo ich moc. A stál tam 
nákladný vlak, na koľajniciach, pred nimi na koľajniciach, ale oni mne stáli chrbtom, sedeli chrbtom, 
čo som ich videla. Len jednu som zbadala a to bola naša spolužiačka, ona stála hore a voľačo im 
podávala. Tak asi po päť sedeli, ale nevidela som tam ani mimo nás dve... boli tam ešte dvaja ľudia, 
teda nikto sa tam neprišiel pozerať na nich, viete, keď... či ľudia nevedeli, že deportujú židov, to 
neviem, no. Ani neviem teda, že... čo som tam... čo sme tam my išli robiť. Ale ani som tam nevidela 
nikoho, že by ich boli strážili, len tam chudiatka takto sedeli a čakali. A ten obraz mám aj teraz pred 
sebou.  

Sedeli tam po skupinkách tak piatich ľudí... 

Po skupinkách... áno, tak po skupinkách sedeli, no tak každá tá svoja rodinka. Ale nepoznala som 
okrem tejto spolužiačky, nepoznala som... nepoznala nikoho. 

A koľko ich asi tam tak zhruba mohlo byť? Hovorili ste, že moc, že v dlhom rade sedeli... 

No viete však... 

Tak odhadom.  

Vy si neviete predstaviť v Hlohovci, ako je to ďaleko. Nuž ako by som vám to povedala... takých 
päťdesiat metrov, tridsať metrov. No je to dosť ďaleko, viete čo, ale dvadsať skupín. Tak jak si 
pamätám... asi dvadsať skupín tam sedeli, no a hen tá bola, myslím, že sa volala Ivaničová, ale neviem 
určite, lebo keď je to také nežidovské meno, viete, či sa mýlim alebo nemýlim, no neviem presne. 
Lebo mali sme dve spolužiačky židovky, a tie prišli do školy voľajako uprostred roku. Asi 
pravdepodobne keď nastal Slovenský štát, že tú židovskú školu zrušili, a oni potom prišli k nám. To 
bolo asi do druhej mešťanky som mohla chodiť. 
 
V ktorom roku to bolo? 
 
No Bože môj, no počkajte... no v tridsiatomštvrtom som nastúpila do školy, no čo ja viem, šesť rokov 
je... dva roky je meštianka... 
 
Tisícdeväťstoštyridsaťdva? 
 
No asi štyridsaťdva. No to mohlo byť alebo v štyridsiatom treťom som nastúpila k Žifčákovi. Áno, 
voľajako to bolo.  
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Takže tieto dve židovské dievčatá... 
 
Nie, len tú jednu som videla, ale tá jedna židovská dievčica, ta bola pána Dávida voľajaká rodina.  
 
Len to sa chcem spýtať, spomínali ste, že prišli ku vám tieto dve židovské spolužiačky, začali 
s vami chodiť do triedy.  
 
Áno. 
 
A iba tieto dve ste mali spolužiačky, áno? 
 
Len tie dve boli židovské spolužiačky. Asi to bolo tak, viete, že tú školu židovskú zrušili, alebo čo ja 
viem, už neviem, ale tak prišli, to sa na nich pamätám. 
 
A na tej stanici, keď vy ste videli jednu z tých vašich spolužiačok, spomenuli ste, že tých 
ostatných ľudí ste vlastne nevideli, pretože boli chrbtom... 
 
Chrbtom obrátení. 
 
Ako ste vedeli, že sú to židia? 
 
No však to sme vedeli, no, to sme asi predpokladali alebo... však sa hovorilo, že budú... že budú brať 
židov.  
 
Ľudia si to medzi sebou tak rozprávali? 
 
Však sa to hovorilo, pravda, tak sa to... no a ešte neviem, čo by som k tomu... 
 
Chcela som sa ešte opýtať, vrátiť sa k tomu obdobiu, keď vznikol Slovenský štát. Ste spomenuli, 
že pamätáte si tú rabovačku, pamätáte si ešte také iné veci, ktoré by sa tu boli zrazu začali diať 
v Hlohovci, nejaké také... , že čo vám tak udrelo do očí, čo si pamätáte, že bolo pre vás zrazu 
nové, alebo nezvyčajné, alebo nejaká taká zmena, ktorá vtedy nastala...? 
 
No viete také, však som bola predsa len okolo desať rokov, to mi tak voľajako... viem, že sa teda 
rozhlas vyhrávali tieto pesničky všelijaké, no a potom, že aj tí gardisti pochodovali. Ale viac sa tak 
veľmi nepamätám na to.  
 
Takže mestský rozhlas vyhrával gardistické pesničky? 
 
Myslím, že to tak bolo.  
 
A gardisti pochodovali po uliciach, po Hlohovci? V uniformách? 
 
V uniformách, áno.   
 
A spomínate si, aj čo ste teda vraveli, že... že tu boli také nejaké židovské rodiny, ktoré tu žili 
v Hlohovci. 
 
No, keď... ešte... keď tento jeden transport bol, ale ešte ich zostalo veľa, židov. Viete, ale takých asi 
pravdepodobne, no takých bohatších no, tak to poviem, takých bohatších, lebo... lebo, čo sa pamätám 
na všetkých tých, ktorí tu zostali, aj ten pán Dávid, aj Brodyovci obidvaja, aj Marmosteinovci, aj čo ja 
viem... ešte... hentam napísané ich mám... bolo ich veľa. Ale keď nastalo to Slovenské národné 
povstanie, viete, aj na to si pamätám, ako šli od Trnavy tí vojaci, k nám... a vtedy už židia vedeli, že je 
zle. Tak behom týždňa sa stratili všetci. Aj pán Dávid odišiel, tak som sa potom dozvedela, že 
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voľakde do... Bože môj, na stredné Slovensko. Lebo viem, že odtiaľ tam aj všetci sa poschovávali, 
a ešte mama koľkoráz robila u rabína, u toho, a... Tedy jeden raz ten rabín k nám... teda požiadal 
mamu, aby jedna pani aj s dieťaťom, že či by ju ako neschovala. Tak u nás boli, hádam aj dva tri 
mesiace. Boli u nás, ale sused stále vyprával, že ona je židovka... tak potom ona sa naľakala 
a hovorila, že teda, že musí odísť, že lebo vie, že ten sused stále... Ale zaujímavé bolo, že u tých 
susedov tiež sa schovávala židovka. 
 
U toho istého suseda, ktorý ukazoval na tú...  
 
Áno. 
 
Na tú vašu pani?... 
 
Áno, áno. A to bola tá, čo som vám hovorila, že som jej nosila tie obedy. 
 
A táto pani, ktorá sa u vás skrývala, ako sa volala? 
 
Ona povedala, že Gašparová. Ale však viem, že Gašparová to nebola, ale ona sa potom vrátila... ona 
mala muža v Maďarsku, a ona sa potom s ním dohovorila a ona odišla. Ale keď bolo po vojne, tak 
prišla k nám a hovorila, že teda sa zachránili, že spojila sa s tým mužom a že šťastlivo prešli do 
Maďarska. Ale potom v Maďarsku, ja neviem, však aj v Maďarsku brali židov takisto, neskoršie ako 
na Slovensku.  
 
Áno.  
 
Toto bolo v ktorom roku, keď u vás bývala? Keď ju ten rabín priviedol? 
 
To chcete už moc roky... no, no nebola som ešte zamestnaná, ... alebo bola... Viete čo, neviem vám 
povedať.  
 
Bolo to pred vypuknutím povstania, ešte pán Dávid tu bol, alebo ešte ste uňho ani nepracovali?  
 
Viete čo, to sa celkom, celkom nepamätám, ako to bolo presne. Ale rabín tu bol. Tak to viem, že rabín 
tu bol. Ona... rabín ju k nám... a nielen ju, ale ešte jednu takú, staršia pani, to bolo ešte pred touto, 
pred týmto... tiež bola, ale tá bola u nás asi len dva alebo tri týždne, viacej tam nebola, odišla. To ani 
neviem, ako sa volala, ani nič.  
 
A viete kam odišla, alebo čo sa s ňou stalo? 
 
To nie, to neviem, len ona jednoducho povedala, že už odchádza, a tak odišla.  
 
A tá pani, ktorá sa skrývala u toho vášho suseda... 
 
Tá... ja neviem, či sa suseda potom bála, alebo čo. Ale ona mala syna, Bože môj, ako sa volal, ... 
v Piešťanoch, a ona povedala, že ona už ju viacej nemôže schovávať, že aby si ju zobrali. Tak prišli 
a zobrali si ju.  
 
Hej. 
 
To Weissteinová sa volala, Weisstein. A ten jej zať... keď tie mená už teraz... viete čo, tam mám... pod 
tým obrusom mám napísané tie mená, ale v obývačke na stole. Ak potrebujete tie mená, no. Že... On 
bol aj v Hlohovci tento jej... jej zať. 
 
A vy ste spomínali, že vy ste tej, do tých susedov pani nosila jedlo? 
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Áno, to zase voľaký... on bol zlatník,... ako sa volal? Akurát ho nemám napísaného. On bol zlatník, 
viete, a oni bývali u jedného pekára. A u toho pekára bývali a od tých som nosila obedy, a potom ešte 
pamätám sa len na tri mená, ale každý deň od druhého som jej nosila jesť, tejto židovke.  
 
To boli aké rodiny, od ktorých ste nosili to jedlo? 
 
Židovské to boli, ešte veľa židovských rodín tu bolo. Viete, až keď prišlo to povstanie, tak potom oni 
voľakde sa... 
 
Aha, takže toto, čo teraz hovoríte, že ste nosili to jedlo, že sa u vás ukrývala tá pani, bývala u vás 
tá pani, to bolo potom, ako ste videli ten transport? S tou vašou spolužiačkou? 
 
Áno, to bolo až potom, lebo ešte časť tých tu zostalo, takže... 
 
A videli ste ešte nejaké iné transporty, že by boli odchádzali z Hlohovca? 
 
Nie, to som nevidela. Ani neviem o tom. 
 
Ani ste nepočuli vtedy od ľudí, že by si niečo takého medzi sebou hovorili? 
 
Nie, nepamätám si, nepamätám si. Tento to jedno som videla. 
 
A nejaké také, že by boli zatýkali alebo brali nejaké židovské rodiny, odvádzali ľudí z domov 
alebo podobné situácie? 
 
No ešte tá jedna, čo som vám hovorila, ta Zacharková, tá tiež mala, tam boli schovaní, a to bolo päť, 
päť ľudí, dvaja manželia a tri deti. A ona tesne... no, však už, už boli Rusi na hraniciach, a vtedy ich 
udala. Tých židov. A ich všetkých zobrali, ale jedna sa vrátila. Len jedna sa zachránila, tej sa podarilo 
utiecť a potom prišla. A prišla jej povedať, že teda prečo im to spravila. 
 
A komu ich udala? Pani Zacharková? 
 
No na garde, však len na garde, však kde inde.  
 
A vy ste boli pri tom, keď ich zatýkali, videli ste to? 
 
Nie, to mi pani Dvoranová hovorila, lebo oni tam... oni bývali v tej uličke, a ona mi hovorila, že ona 
ich videla, všetkých, ako sa chodili do panskej záhrady prechádzať keď... v noci. Lebo oni tam bývali 
v pivnici, v takej malej pivnici tam bývali. A že oni sa tam chodili prechádzať. Tak to... a tí 
Dvoranovci, tam bývali, jedni bývali na jednej strane, tí druhí na druhej strane teda. Dvoranovci na 
tej, Dvoranová už sa vtedy menovala ináč, ešte za slobodna ako bola. 
 
Ale vy ste sa toto dozvedeli ešte počas Slovenského štátu, počas vojny, alebo až po vojne? 
 
No až po vojne, a toto mi hovorila až teraz, teraz mi to hovorila, že ona si na to pamätá. To ja... to nie 
je moja skúsenosť. Len to mi... ako čo som počula.  
 
Áno. A ešte som sa chcela spýtať, ma zaujíma, u vás keď bývala tá pani.  
 
Áno.  
 
Gašparová, hej.  
 
Áno.  
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Ona sa skrývala alebo u vás bývala? 
 
Nie, ona pekne chodila aj do mesta, aj to dievčatko chodilo do mesta, ona sa vôbec neskrývala.  
 
Takže ona bola u vás ubytovaná iba? 
 
Ona bola ubytovaná, áno.  
 
A tu bola odtiaľto z Hlohovce, Hlohovčanka? 
 
Nie, nie, nie, tiež ju rabín... lebo mama chodila rabínovi vypomáhať ako sa predtým hovorilo, 
pedinérka alebo tak, viete... No... A on požiadal mamu moju, že aby to... či by to nespravila. Že aby 
ju... ale nepovedal, že je to židovka. Aj teda musela mať papiere nie židovské, ale bola židovka. Tá 
druhá, tá sa schovávala. Tá druhá, tá pani tá mala mať okolo, štyridsať, päťdesiat rokov.  
 
Schovávala sa kde? 
 
No u nás tiež. 
 
Ale kde ste ju mali schovanú? 
 
Viete čo, my sme mali len jednu izbu, kuchyňu a ešte sme ich mali aj schovaných. A hentá druhá, čo 
vám hovorím, tá nám pošila všetko možné, duchny aj všetko, za tie dva týždne, čo bola u nás, tak za 
týždne, ja neviem, či ako vynáhradu, ale všetko, čo sme mali pošiť, tak nám pošila. To sa na to 
pamätám. 
 
Chcela som sa ešte vrátiť k tým vaším spolužiačkam, čo ste spomínali, že prišli uprostred roka. 
Dve ste spomínali, jedna bola tá, ktorú ste videli na tej stanici, a tá druhá bola kto? 
 
Pána Dávida voľajaká neter, alebo... tá sa volala Janovicová. Lebo u pána Dávida... pán Dávid mal 
ešte brata... aj jeho ženy sestra, bola. A oni, tento jeho brat, pána Dávida brat, ten chodil s kresťankou, 
aj si ju potom, keď sa vrátili, aj si ju zobral. 
 
A s touto Adou Janovicovou, čo sa stalo? 
 
To... to s pánom Dávidom odišli.  
 
Odišli.  
 
A vy ste ako vedeli, že to sú židovské dievčatá? 
 
No šak to nám povedali, že sú židovky.  
 
Tak nemali nejaké špeciálne odevy, alebo označenie, alebo niečo také? 
 
Nie, nie, nie, nie. Len že prišli z druhej školy. Ale vedelo sa, že sú židovky.  
 
Áno.  
 
Hentá jedna, tá bola Hlohovčanka. Jej otec bol sodár. Ale viete, vtedy sa rozvážala sóda, kto si 
objednal ako, no tak... A on mal výrobu sódy.  
 
A to bola tá Ivaničová? 
 
To bola tá Ivaničová, áno.  
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Chcela som sa ešte opýtať na toho vášho šéfa, pána Dávida.  
 
Áno.  
 
Že teda on tu viedol vlastne tu tú Alpu... 
 
Áno, áno, áno.  
 
Ale miesto neho bol ten pán Žifčák. Pán Žifčák bol tiež Hlohovčan?  
 
Nie, nie, on bol z Dobšinej.  
 
Aha, takže on sa sem prisťahoval.  
 
On sa z tej Alpy z Brna, aby sa tá fabrika dostala, za to sa dostala do Hlohovca, lebo pán Dávid to 
všetko zariadil. Viete. A on tam ako študent, alebo už teda... mal voľajakú školu, inžiniera si spravil 
potom až po válke. A potom, keď sa pán Dávid vrátil, tak oni sa rozdelili. No, dosť sa hádali medzi 
sebou, že ako tú firmu... Lebo pán Dávid sa odsťahoval do Tel Avivu, lebo tam mal švagra. Tak odišli 
do Izraela.  
 
Po vojne? 
 
Po vojne, áno.  
 
 A pán Dávid teda sa... keď vypuklo povstanie, on sa odišiel ukrývať a potom sa vrátil po 
vojne... 
 
Do Poníkov, Poníky... To mi prišlo na rozum, Poníky, tam... Ale on to už musel mať prichystané, lebo 
on ako videl, že ide to povstanie, že je toto, už vedel, že je zle. Tak hneď odišiel. S celou rodinou.  
 
A tam oni sa vlastne zachránili a vrátili sa naspať. 
 
Áno, vrátili sa všetci.  
 
Čo sa stalo s tým rabínom? S ktorým aj vaša mamička bola v kontakte? 
 
To neviem, to neviem... to neviem.  
 
Neviete vôbec? 
 
To neviem, to neviem. Ale tiež zmizol takisto ako... ale zostal tu druhý, voľajaký Glick, bol taký 
maličký, a ten po ňom sa stal rabínom. A ešte dlho bol tento Glick. 
 
A to bolo v ktorom období? 
 
No ešte za Slovenského štátu. 
 
Ešte tu pôsobil v Hlohovci rabín? 
 
Áno, ešte namiesto... alebo len viem, že tento bol rabínom. Ale počkajte, nie, nie. Nie, mýlim sa. On 
prišiel od voľakiaľ, už po...  
 
Po vojne? 
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Po vojne, a vtedy sa stal oným rabínom, áno, áno, áno, lebo ešte dlho chodili po ulici... aj na tú jeho 
ženu sa pamätám. Tak to bolo už po, už po.  
 
Áno.  
 
Ale čo sa stalo s rabínom, no určite sa zachránil. 
 
Prečo myslíte, že určite sa zachránil? 
 
Však bol šikovný. Však keď sa ostatní zachránili, tak aj Brodyovci sa zachránili, aj... aj... oni ešte... 
no... Ešte to vám poviem, kde sa schovával, Wulitzer. To som vám hovorila, Wulitzer, kde sa 
schovával. 
 
Wulitzer bol kto? 
 
Oni mali obchod s konfekciou, a to bol žid. A s mojím bratrancom, Kurucom, s Nándorom Kurucom, 
boli kamaráti. A on sa schovával na kalvárii tento Wulitzer, on bol tak starý, ako ten môj bratranec. 
A on ho tam videl, a potom sa schovával v kaplnke, jak je Panenka Mária na kalvárii, tam naša... 
môjho otca tetka tam má kaplnku, teda Kurucova kaplnka. A tento bratranec Kuruc, ten ho v tej 
kaplnke schovával, tohto Wulitzera, až do... do nejakej zimy, až keď prišla zima, už potom nemal kde, 
tak potom u voľakoho... neviem u koho... u voľakých Libantov sa schovával. Aj napísali o tom knihu, 
aj som tú knihu čítala, že ako sa tam schovával v tej krypte.  
 
A vy ste o tom vedeli už počas Slovenského štátu, alebo ste sa to až neskôr dozvedeli? 
 
Nie, to som sa... jak tú knihu som si prečítala, ani neviem, kto mi tú knihu dal, aby som si ju prečítala, 
a tam bolo všetko napísané, ako sa v tej kaplnke schovával, aj sa zachránil.  
 
Ale vy ste to nevedeli, hej? Vtedy, keď tam bol schovaný, to ste nevedeli, že je tam ukrytý, ten 
váš bratranec nehovoril nič? 
 
Nie, nie, nie. Nehovoril nič, aj sa zachránil. Aj neviem, či ešte nežije. Bol tak starý, ako ja, ale ho 
nevídavam, neviem.  
 
A ostal tu žiť v Hlohovci? 
 
Áno, ale však ho nevídavam, tak neviem. Ale viem, že sa potom oženil a mal kresťanku, ženu. Tak 
som sa o to nezaujímala, len zato, že som tú knihu čítala.  
 
Chcem sa ešte spýtať, čo si vy pamätáte, vaše spomienky z toho obdobia Slovenského štátu, na 
nejaké iné židovské rodiny, ktoré tu žili v Hlohovci. Spomenuli ste Brodyovcov.  
 
No, nebudem šúchať. Hmm... jedine títo Brodyovci, tí prišli. Romajovci... aj tí... ona mala... ona 
bola..., oni mali obchod s koloniálnym tovarom, a ten jeden syn, dvaja synovia boli, a ten jeden si 
zobral Nemku, kresťanku a Nemku. A ten sa... ten sa tiež zachránil, ale zomrel prirodzenou smrťou. 
A potom ten jeho brat, neviem, čo sa s nimi stalo, lebo už potom som o nich viacej nepočula, 
nepamätám sa viacej na nich.  
 
A počas Slovenského štátu, čo sa s nimi dialo, oni boli odvedení alebo... čo viete, že... 
 
Ale oni títo... týchto moc,... však chodievali k nám do podniku, a oni normálne chodili, až po ten... až 
po to povstanie. No a potom zmizli. Potom utiekli, schovali sa. Ale kde to, tak to už neviem.  
 
A tí Brodyovci boli kto? Ste spomínali Brodyovcov. 
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Ten jeden Brody, Imro, ten bol klechtlačiar, a ten druhý mal výrobu obuvi. Ešte ten dom aj stojí. 
A oni potom, keď sa vrátili, odišli do Ameriky, aj jeden, aj druhý, a potom vlastne aj skoro všetci 
poodchádzali preč, neostalo tu... ostal len... kto tu ostal... neviem. Pár ich tu zostalo, aj v Hlohovci 
ešte.  
 
A keď sa vrátili, aj pán Dávid keď sa vrátil, vy ste sa s niektorými z nich stretli? Po vojne? Keď 
prišli naspäť? 
 
Áno, áno, áno, áno, áno, ešte aj... ja s pánom Dávidom nie... počkajte áno, lebo... lebo, keď on 
odchádzal do toho Tel Avivu, ešte som mu písala smržky, viete tie, čo si môže so sebou zobrať. Takže 
to už bolo po vojne. Áno, však po vojne sa... ale poodchádzali moc, hovorím, aj tento Imro, aj hentí... 
aj Fuks, aj... no poodchádzali, kde mohli, tam poodchádzali. 
 
A Fuks bol kto? 
 
Fuks bol, Erno Fuks ho volali... on bol taký... čo ja viem, čo bol... židia ho nemali radi, no... takého... 
ako by som vám to povedala, no... že ľubel ošalit toho hentoho..., aj židia  medzi sebou sa šalili, no 
tak.  
 
A vy ste sa s ním poznali? Vy ste ho poznali osobne? 
 
Osobne som ho poznala, ale nie, že by som sa s ním vyprávala, len viem že kde býval a čo, tak to 
viem.  
 
Aj Brodyovcov aj tých Ronajovcov? 
 
Brodyovcov... s týmto Imrom, on mal kníhtlačiareň, vôbec tlačiareň, a sme mali s nimi styky, 
obchodné styky, lebo keď sme potrebovali tlačivá a to... A velice bol taký, velice fajn človek, tento 
Imro Brody.  
 
A oni teda keď sa odišli schovávať, aj títo Brodyovci, a iné tie rodiny, čo ste spomínali 
Ronajovcov napríklad... Čo sa stalo s ich majetkom? 
 
No však to prišlo do... Arizácia bola.  
 
A to ako prebiehalo? 
 
No ako prebiehalo. No jednoducho povedali, že arizujú to... A zostal nový majiteľ, ale niektorí aj sami 
viete, keď mali napríklad ako títo Ronajovci, to bol veľký obchod, oni mali veľkú výrobňu kapusty 
a čo, to bol veľký obchod, no a oni tam mali... myslím, že to bol Vykopal, a oni ho aj prosili, aby to 
on prevzal. Viete, lebo si mysleli, že im voľačo zachráni. Tak no voľaktorí aj sa vyrovnali, keď prišli, 
to už neviem, ale aj napríklad toto ešte taký bol... Viem, že boli aj takí, ktorí povedali tým svojim 
zamestnancom, že teda aby si prevzali, aby to arizovali oni, aby sa to snažili... ale boli aj takí, čo ich 
jednoducho vyhodili. 
 
Takže sami tí niektorí židovskí majitelia povedali... 
 
Svojim, áno, že... 
 
Preberte to...  
 
Áno, že to preberte. Ten obchod. A ako sa potom vyrovnali, to už neviem to... len viem 
o voľaktorých, že teda, že to tak bolo.  
 
A spomínate si ešte na nejakých ďalších... ďalšie židovské obchody, ktoré boli arizované ? 
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Všetky boli... 
 
Nejaké konkrétne? 
 
Všetky boli arizované, všetky, všetky. Nezostalo ani jedného.  
 
A nejaké také príklady konkrétne, že... nejaký obchod niekto prebral, nejaké mená, spomínate 
si ešte ďalšie? 
 
No viem, že aj tohoto Wilda, Wild to bol cukrár a pekár. No a tiež, ten čo ho arizoval ešte pekne žije. 
Ako sa vyrovnali potom, to neviem. Ale to boli takí dobrí židia, to sa pamätám, tiež som tam chodila, 
tiež mama tam vypomáhala, a ten jeden čo bol syn toho starého, ten vždycky, keď som tam prišla, dal 
mi, viete, to boli také panenky... na jarmekoch, nalepené tam tá, alebo koníček, a vždycky mi dal 
voľačo alebo voľaké cukríky, a vyprával sa so mnou. A to si pamätám, že mi hovoril: „No, ale vieš, 
ale v Amerike je také mesto, toľko ľudí tam žije čo na celom Slovensku. Ja hovorím: “Čo hovoríte, 
však to nie je možné.“ To som si zapamätala... a ešte keď mi dal tu panenku, ja hovorím: „No áno, ale 
ja mám aj bratov.“ Tak mi dal ešte aj koníčkov, to si na nich pamätám tento, a voľajaký Blažej ich 
arizoval.  
 
A oni sa vrátili tiež po vojne títo Wildovci?  
 
Neviem, to neviem, tých som viacej nevidela. Ale vôbec, či vôbec sa nedostali voľakde za hranice, 
alebo... to už neviem.  
 
A spomín... 
 
A ešte vám poviem... tie...tie macky, čo sme robili... tie macky, čo sme robili... No ten hodinár, čo 
bol... bože ako sa volali... no... on mal aj zlatníctvo aj hodinár, mali poschodový dom, a vedľa bola 
pekáreň... A ešte tehdy židia boli... ten transport prvý odišiel, a potom tí, čo zostali, tí mali pokoj. 
A tam na Veľkú noc, keď mali židia Veľkú noc, tak nás... keď mama robila so židmi, tak to sa 
poznala, takže macky aby sme.... ten pekár súhlasil s tým, a tak nás bolo tam päť žien, a vyrábali sme 
tie macky, viete. A tak sa pamätám, že ako to robili taký, taký valček mali a no... tu zarábať mohla len 
židovka. A to cestíčko, keď ho zarobili, už sa viacej nesmelo, nemohlo zostať stáť, už s tým sa muselo 
vždycky voľačo robiť. A my koľkorazy... i oni, vždycky sa im to jednako nepodarilo, viete, či sa to... 
No a potom s tým valčekom sa robili tie, viete, ako vyzerajú macky? No, a to sa robilo, to sa pieklo 
u toho... 
 
Tam v tej pekárni? 
 
V tej pekárni, áno.   
 
Za to... to bolo za Slovenského štátu, áno? 
 
To bolo za Slovenského štátu, to bolo tajné, to nebolo len tak, to verejné nebolo, to bolo tajné. 
 
Ale vy ste tam mohli ísť sa pozrieť? 
 
Nie, aj ja som to... aj ja som gúľala to cestíčko. 
 
Takže vy ste im tam vypomáhali, lebo tá vaša mamička u nich robila? 
 
Mama aj ešte... päť žien tam bolo. 
 
Ako nežidoviek alebo židoviek?  
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Nežidoviek. Nežidoviek, židovky to len zarábali, to mohli len židovky zarábať. 
 
Áno.  
 
Tak vidíte, že ešte boli, no, na Veľkú noc, ale židovskú, židovská Veľká noc, nie na našu Veľkú noc. 
No neviem, čo by som vám ešte povedala.  
 
Ja sa vás ešte opýtam na, spomínali ste, že tu tie gardistické pesničky vyhrávali, aj ľudia spievali 
po uliciach, že gardisti pochodovali, že to si spomínate. Pamätáte sa, žeby tí gardisti robili 
nejaké veci, nejaké ďalšie ich aktivity, alebo... Že ako sa správali tí gardisti? 
 
Viete čo, to ma tak nezaujímalo. To neviem, to by som nemohla povedať. 
 
Nejakú takú spomienku, nevynára sa vám nejaká taká spomienka? Nejaká, v súvislosti s ich 
správaním sa? Bolo tu veľa gardistov v Hlohovci? 
 
Viem, že boli, že pochodovali. Ale koľko ich bolo, ako bolo, viete... také decko... nezaujímalo ma to.  
 
A ešte sa chcem opýtať, keď sa pán Dávid vrátil, po vojne... 
 
Áno. 
 
Vy ste spomínali, že ste mu robili zoznam tých vecí, keď už ako chcel odcestovať, hej... Ako si 
spomínate, o čom ste sa rozprávali... alebo aké bolo to vaše stretnutie? 
 
Tak on mi bol šéfom, tak však nemohol, hej, voľaké také intímne, alebo čo... že by sa bol so mnou 
rozprával, to nie Len viem... že bol tam v tých Poníkoch, u voľakoho. Ale aj viem, že sa vyrovnávali 
s oným, so Žifčákom, a že bolo to také dosť veľké vyrovnávanie. Len nevyrovnávali sa predo mnou, 
ale vždycky šli dozadu, do tej výrobne, no a tam konečne prišli, že sa teda dojednali, že on ho 
vyplatil, Žifčák ho vyplatil. 
 
A tak celkovo, ako prijali ľudia, ktorých vy ste poznali tu v Hlohovci, týchto židov, ktorí sa 
vrátili naspäť po vojne, pána Dávida, alebo tie ostatné rodiny? Ako sa k nim správali? 
 
Myslím, že normálne, to teda... Však prečo by sa k nim mali zle správať? Veď to boli všetko takí 
slušní ľudia, nemôžem povedať, že by boli nejakí... všetci, koľko, koľkých som poznala, boli slušní 
ľudia. A ešte vám poviem... ten... doktor Neumann, to boli traja bratia, dvaja boli... dvaja boli mäsiari, 
a tej jeden bol doktor. A táto doktorova žena, len to si pamätám, viem, že ten Neumann, že ho moc za 
doktora... nemal moc kunšaftov, lebo voľajaký nebol moc dobrý, ako doktor. Ale tá žena bola velice 
pekná a keď bolo u nás Božie telo, že sa kvetinky rozsypali, predstavte si, ona vždycky prichystala 
takýto kôš, mala tam vzadu ružovú záhradu, samé ruže vysadené, asi ona bola z bohatého rodu, a ona 
otrhala všetky tie ruže, a už ako dievčatá my sme to tam išli zobrať, ako deti, a ona nám vždycky, 
každý rok, pamätám sa... ja len na dva roky sa pamätám, čo som bola v tom spolku. A každý ten rok 
ona... aj hovorili tie dievčatá druhé, že ona každý rok prichystá ten kôš ruží.  
 
A to bolo v akom spolku keď ste boli? 
 
To bol katolícky spolok... 
 
To bol židovský lekár a mal katolíčku za ženu? 
 
Nie, ona bola tiež židovská... židovka, ale toto... prečo to ona robila, to neviem. Ale vždycky 
prichystala prací kôš, viete, také užívali... a plný prichystala. Možno sa jej páčila tá procesia s tým, 
alebo čo, ale za každým... 
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Hej, a toto, o čom hovoríte, to bolo už za Slovenského štátu, alebo ešte pred? 
 
Myslím, že to bolo už za Slovenského štátu, myslím, že to už bolo, alebo ja keď som do toho spolku 
išla, tak to už som bola... to už som bola trošku väčšia, asi desať alebo dvanásť rokov som mala. Ale 
že takto sme sa z pól... eh... no ako bych sa vyjadrila... 
 
Spolunažívali. 
 
No spolunažívali, áno. Nemôžem povedať, že by naši ľudia boli nejako bývali proti tým židom. No 
ale viete, potom už... no neviem, čo by som vám mala ešte povedať.  
 
Takto, urobme si teraz kratučkú prestávku, dobre. 
 
No.  
 
Lebo ja sa chcem opýtať aj tuná kolegyne, aj kolegu, či oni nemajú nejaké otázky, ktoré by vám 
chceli položiť. Prípadne vy ak sa potrebujete napiť, alebo niečo. 
 
Dobre.  
 
Dobre?  
 
Dobre, áno? 
 
Pani Spálová, vy ste spomínali na začiatku, keď sme sa začali rozprávať, že keď vznikol 
Slovenský štát, spomínala ste tú rabovku.  
 
No. 
 
A ja sa chcem opýtať, kedy presne sa tá rabovka konala? To bolo v tom období, keď vy ste 
videli ten transport s tou vašou spolužiačkou, bolo to potom, alebo to bolo predtým ešte?  
 
To bolo predtým. Myslím, že hneď ako nastal Slovenský štát, to bolo asi vtedy. Lebo hovorím, to 
neboli len židovské obchody, to bolo aj... no bol tam Mituch, však druhý nebol tam žid na lúke... či on 
druhý nebol kresťan, obchodník. Čo sa ja pamätám, boli len tri obchody kresťanské. Bol Mituch, bol 
Vavro, a bol Lenert. A ja viacej, ja na viacej sa nepamätám, žeby boli. To boli všetko židovské 
obchody.  
 
Takže boli vyrabované všetky židovské obchody aj tie kresťanské? 
 
Aj kresťanské. 
 
Kto to raboval, kto tam bol? 
 
No, hovorím vám, tí, čo bývali tam pri nás tí horňáci...no 
 
Tí... 
 
A tých bolo, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. No a oni, ja som len videla, ako išli s tými obrazmi, 
a taniermi, alebo čo ja viem, a hentem tu... mne sa ľúbil ten popolník, a donedávna som ho mala, a už 
ho nemám. Lebo tam boli dvaja psíčky. Tak som si ho vypýtala a ten mi aj zostal, lebo hentí museli to 
všetko vrátiť, čo pobrali. Šak vrátili, čo vrátili, ale...  
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Tá situácia s tou vašou spolužiačkou, na tej stanici, čo ste vy videli... ľudí, vlak... Hovorili ste, že 
ste vedeli, že tí ľudia, ktorí tam sedeli a čakali, že to boli židia, lebo tak ľudia rozprávali, že berú 
židov. 
 
Áno.  
 
Hej. Mali aj nejaká označenia? Oni...? 
 
Ja som videla len chrbty, viete, oni boli všetci k tomu vlaku... tie vagóny, to boli tie... nákladný aut... 
nákladný vlak to bol, tam stál. A stál po celom... po celom tom, ako oni sedeli. Po celým... A oni boli 
tak ďaleko od seba, od... jeden, druhý, v takých klbkách tak spolu, asi rodiny dokopy boli. A táto 
spolužiačka, tá voľačo stála a voľačo im dávala tam. Ale hovorím, ju som spoznala preto, že ona sa 
otočila, a vtedy som ju spoznala, ale ináč som videla len chrbty.  
 
Ale nejaké označenie nemali na sebe, iné? Hej? 
 
To neviem. 
 
Nevideli ste?  
 
Ale že židia nosili hviezdu, to viem.  
 
To si pamätáte?  
 
To si pamätám, áno, tu... tú žltú hviezdu že nosili, to si pamätám. 
 
Aha a kde ju nosili?  
 
Tuto.  
 
Na šatách to mali pripevnené? 
 
Na šatách, na kabáte alebo, no tak, no...  
 
A tak museli chodiť po ulici alebo... 
 
To si pamätám, áno, to vidíte, až keď ste to pripomenuli, inak by mi to neprišlo na rozum.  
 
A toto zhruba, tie hviezdy keď nosili, to bolo v ktorom roku? 
 
Viete čo, to si už nepamätám, to neviem.  
 
Bolo to ešte pred tým transportom alebo po tom transporte, ktorý ste videli? 
 
Myslím, že pred tým transportom, lebo potom... hovorím vám, po tom transporte ich tu... no ostali, ale 
tí nenosili. Alebo nosili... neviem, viete čo, neviem... To neviem, to si nepamätám.  
 
Ale to, čo si spomínate, že mali tie hviezdy, to bolo pred tým transportom, áno?  
 
Áno. Myslím, že to bolo predtým.  
A ešte o toho Seidlera vám chcem povedať.  
 
Chceme vám teraz poprosiť, aby ste nám povedali, kto je na tejto fotografii, trošku vyššie, aby 
to kamera videla.  
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A ukazujte vy.  
 
Vy... vy nám hovorte, že kto je na tej fotografii.  
 
Toto je Josef Balko, a bol úrad... bol ten agent, no jak sa hovorí, agent, čo chodil po obchodoch, po 
obchodníkoch a objednávky obstarával. Toto bola jeho sestra, to bola úradníčka, ako účtovníčka. 
Tento dole je Žifčák... potom nad ním som ja... počkajte, že som vám to špatne povedala... nedá sa to 
vymazať?  
 
Môžete sa opraviť.  
 
Lebo takto, toto je Balko, úradník. Toto je Žifčák, teda majiteľ. Toto som ja. Toto je sestra toho 
Balkova, to bola účtovníčka. A toto je pán Dávid. Čo bol spolumajiteľ firmy.  
 
Pán Dávid sa ako volal krstným menom?  
 
Michal.  
 
A pán Žifčák? 
 
Gejza. Dobre? 
 
Ďakujeme.  
 
A o tom pánovi Seidlerovi, čo ste nám ešte chceli povedať? 
 
No chcela som povedať k tomu Seidlerovi, on bol taký pekný, pekný chlapec to bol, no mládenec bol 
taký, pekný. Robil v kníhkupectve ako predavača, a teda išiel sa schovať, išiel do Maďarska, cez 
Maďarsko, a voľačo si zmyslel, išiel si ešte voľačo kúpiť, vrátil sa naspäť, a tam ho ako chytili. No 
a dostal sa do koncentračného tábora, a potom v tom koncentračnom tábore si našiel jednu, a keď sa 
vrátili, tak si ju aj zobral za ženu, ona bola v kníhkupectve u nás, vedúca, a mali spolu jedného syna. 
A ešte vaši Mikovci ho poznajú, on bol... oni... ja som myslela, že je doktor ako, lekár, ale oni 
hovoria, že je doktor, ale nie je lekár. Ale to vždycky... nikdy som nevedela, že prečo si taký pekný 
človek zobral... ona musela byť od neho staršia, ale oni sa tam v tom koncentračnom tábore 
voľajako... asi si vypomáhali jeden s druhým, a on si ju potom zobral.  
 
A to ste sa vy aňuž po vojne toto dozvedeli, áno? 
 
Áno, áno, keď sa on vrátil, a potom hovorím, mali toho jedného toho syna a on...   
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