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Tolerancia a intolerancia voči Židom v 17.-18. storočí 
 
 
Fenomén tolerancie, resp. intolerancie v 17.-18. storočí v našich dejinách sa 
spája predovšetkým s procesmi reformácie, protireformácie a rekatolizácie, teda 
náboženskou toleranciou katolíckej vládnej moci či väčšiny voči protestantom či 
naopak protestantskej štátnej moci alebo miestnej väčšiny voči katolíkom. 
V tieni tohto zápasu často ostáva problém inej, už od stredoveku niekedy viac, 
niekedy menej tolerovanou alebo netolerovanou menšinou, Židov. 

Židia u nás (v Uhorsku) žili od raného stredoveku, minimálne od čias prvých 
arpádovských kráľov. Na rozdiel od viacerých západoeurópskych 
i východoeurópskych krajín, ktoré židovské obyvateľstvo postupne vyhnali, 
resp. ho vôbec netolerovali, jeho postavenie u nás bolo zväčša výhodnejšie, než 
na ostatnej časti kontinentu.1 Obdobie raného novoveku, začínajúce v našich 
dejinách krvavou moháčskou katastrofou r. 1526, znamenalo zásadný zlom 
a výrazné zmeny vo všetkých sférach spoločnosti a významne sa zmenila aj 
situácia Židov. 

V prvej tretine 16. storočia (ešte počas vlády Jageloncov) stratilo židovské 
obyvateľstvo takmer všetky zo svojich stredovekých privilégií, bolo vytlačené 
z hospodárskeho života, stratilo právne garancie svojej existencie a ocitlo sa na 
okraji spoločnosti.2 Túto zmenu predznamenali niektoré krvavé udalosti, zo 
stredovekých dejín uhorských Židov neznáme. V roku 1526 došlo k obvineniu 
z rituálnej vraždy a následnému vraždeniu Židov v Pezinku, r. 1539 museli 
z toho istého dôvodu opustiť Židia Trnavu a ešte predtým, r. 1536 boli vyhnaní 
z Prešporku.3 

Šírenie reformácie v prvej polovici storočia znamenalo dočasnú zmenu 
v nazeraní na židovské obyvateľstvo a na judaizmus zo strany reformačných 

                                                 
1 V západnej Európe došlo na sklonku stredoveku k vyhnaniu Židov z viacerých krajín: 
z Anglicka, Francúzska, Španielska a Portugalska. 
2 Zmena postavenia Židov na začiatku 16. storočia bola v ostrom kontraste s ich spoločenskými 
pozíciami a právnou istotou z čias panovania Mateja Korvína. 
3 GONDA, László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest 1992, s. 20-24. 
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teológov. To sa však čoskoro zmenilo na snahu o ich získanie a odpor Židov 
vyvolal protižidovské tendencie u protestantských teológov.4 Podobne 
nastupujúca rekatolizácia často nebola ochotná tolerovať konfesionálne aj 
kultúrne odlišné obyvateľstvo. 

V období všeobecného rozvratu a dlhotrvajúcich bojov o trón stratili Židia 
akúkoľvek právnu ochranu a ich majetok sa stal ľahkou korisťou vojska, 
zemepánov a miest. Nenávisť voči moslimom, ako aj všetkým inovercom počas 
protitureckých vojen sa, podobne ako kedysi v časoch križiackych výprav5, často 
obracala proti Židom a neraz ústila do krvavých pogromov. Negatívne dôsledky 
na ich postavenie mal i nástup Habsburgovcov, ktorý v období reformácie 
reprezentoval v strednej Európe militantný katolicizmus a náboženskú 
intoleranciu. 

Ešte v prvej polovici 16. storočia, po krvavých udalostiach v Pezinku, Trnave 
a vyhnaní z Prešporku museli opustiť bezpečné slobodné kráľovské mestá a 
odsťahovať sa na vidiek. V nasledujúcom období si ďalšie mestá, medzi nimi i 
tie, kde Židia ani predtým nebývali, dali v obnovených privilégiách potvrdiť 
zákaz ich usadzovania sa.6 Najdrastickejšie opatrenia prijali banské mestá, ktoré 
v okruhu siedmich míľ pod trestom smrti zakazovali usídliť sa akémukoľvek 
Židovi. Spolu s vykázaním zo slobodných kráľovských a kráľovských banských 
kráľovských miest stratili právo zaoberať sa „kresťanskými” povolaniami, teda 
remeslami a poľnohospodárstvom. Ich hospodárske aktivity sa potom 
obmedzovali iba na drobný obchod, peňazomenectvo a úžeru. Židovské 
obyvateľstvo žilo odvtedy iba na vidieku, v blízkosti poddanských dedín a 
mestečiek, pod ochranou či skôr z milosti miestnych zemepánov. Šľachta sa na 
dlhé desaťročia stala jediným ochrancom Židov a garantom ich existencie. 
Zemepáni si totiž uvedomovali ich užitočnosť a využívali obchodné schopnosti 
kontakty „svojich” Židov. Niekedy, hlavne však v neskoršom období, dávali 
Židom do prenájmu panské pálenice a krčmy. Tí im potom museli poskytovať 
pôžičky, dary a inú finančnú pomoc.7 

Pozíciu Židov v očiach kresťanského obyvateľstva komplikovalo takisto ich 
výsadné postavenie na tureckom území. To malo potom za následok nenávisť 
habsburských vojakov, ktorá sa počas vojen vybíjala v krvavých pogromoch, 
                                                 
4 Martin Luther spočiatku pomýšľal na konverziu Židov, neskôr sa jeho vzťah k nim zmenil. 
Niektorí iní protestantskí teológovia kládli väčší dôraz na Starý zákon, prekladali judaistické diela 
a prispeli k zmene postojov časti verejnosti na židovskému obyvateľstvu. 
5 Práve počas prvej križiackej výpravy došlo k prvým masovým pogromom proti Židom v Porýní a 
strednej Európe. 
6 Popri mestských privilégiách obsahovali protižidovské ustanovenia aj cechové, no najmä 
obchodné privilégiá. 
7 GONDA, László: c. d., s. 27-28. 
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a to najmä v priebehu protitureckých bojov, najmä oslobodzovacej vojny v r. 
1683 – 1699. Príkladom môže byť masaker budínskej obce r. 1686.8 
Protestantskí vodcovia protihabsburského odboja neraz využívali služby 
židovských obchodníkov, vojenské udalosti týchto povstaní priniesli Židom iba 
nové pustošenie a neistotu. Po oslobodení väčšej časti krajiny spod osmanskej 
moci, na prelome 17. a 18. storočia, naďalej charakterizovala vnútornú politiku 
habsburských panovníkov náboženská intolerancia, prejavujúca sa aj potláčaním 
Židov. 

V takomto postavení vstupovali Židia po satmárskom mieri (1711) do novej 
epochy v dejinách svojej krajiny. V prvých desaťročiach sa štát o Židov príliš 
nestaral a tak naďalej žili z milosti svojich zemepánov na ich vidieckych 
majetkoch. Svojím pozitívnym vzťahom k Židom sa stali známi hlavne bohatí 
magnáti na západe krajiny: Eszterházyovci, Zichyovci, Pálffyovci a 
Batthyányovci.9 Pod ich ochranou sa rozvíjali viaceré prosperujúce obce 
v zemepanských mestách a mestečkách. Napriek neexistencii patričnej 
legislatívy vytvárali tak oveľa tolerantnejšie ovzdušie voči Židom než 
v západných krajinách monarchie. Jej výrazom bol príchod nového židovského 
obyvateľstva, spôsobený nariadením Karola III. z r. 1726, podľa ktorého sa smel 
na území habsburských dedičných dŕžav v každej židovskej rodine oženiť iba 
jeden muž. Desiatky rodín sa vtedy vysťahovali z Rakúska, Čiech a Moravy a 
usadili sa v susedných západných stoliciach.10 

Významné zmeny v postavení uhorských Židov priniesla vláda Márie 
Terézie. Po vyčerpávajúcich vojnách s Tureckom a neskôr o habsburské 
dedičstvo sa panovníčka rozhodla zlepšiť katastrofálny stav štátnych financií 
všeobecným zdanením Židov, ktoré bolo príležitostne nariaďované už od konca 
17. storočia. Preto r. 1749 zaviedla tzv. tolerančnú daň (Census Judaeorum, 
Tolleranztaxa), v zmysle ktorej museli všetci Židia za „tolerovanie holej 
existencie” platiť dva zlaté ročne.11 Napriek tomu a stále neexistujúcej 
legislatíve upravujúcej postavenie Židov, vytvorilo sa v Uhorsku v druhej 
polovici storočia oveľa tolerantnejšie prostredie voči Židom ako v okolitých 
krajinách. Krajina preto priťahovala stále početnejších židovských 
prisťahovalcov. Už od konca 17. storočia k nám začali prenikať Židia z Poľska, 
z krajiny z najmohutnejšou židovskou komunitou v Európe. Táto migrácia 
výrazne vzrástla hlavne od druhej polovice storočia, predovšetkým však po 

                                                 
8 Po dobytí Budína vojskami Svätej ligy 2. septembra 1686 vojaci na mieste povraždili asi päťsto 
z tisíc členov budínskej židovskej obce. R. VÁRKONYI, Ágnes: Buda visszavívása. Budapest 1985. 
9 GONDA, László: c. d., s. 38. 
10 Tamže, s. 313. 
11 Tamže. 
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rozdelení Poľska a pričlenení Haliče k monarchii.12 Noví prisťahovalci, ktorí sa 
usádzali najmä v severovýchodných stoliciach, sa výrazne odlišovali od ich 
súvercov na západe krajiny. Bolo to zväčša vidiecke obyvateľstvo, ktoré pre 
usádzanie vyhľadávalo malé dediny a mestečká mimo hlavných centier, kde žilo 
z milosti zemepánov. V nich žili v neveľkých obciach, zaoberali sa podomovým 
obchodom, nájmom krčiem, páleníc, ale i pôdy. Po niekoľkých rokoch sa 
sťahovali na juh, do blízkosti kráľovských miest, ktoré poskytovali viac 
možností na podnikanie v obchode, resp. prenikali do tokajskej oblasti na 
južnom Zemplíne, kde sa venovali obchodu s vínom.13 

Významným medzníkom v dejinách Židov v celej habsburskej monarchii 
bola vláda Jozefa II. V roku 1783 vydal patent pod názvom Systematica Gentis 
Judaicae regulatio, znamenajúci výrazný zvrat v celom ďalšom živote Židov 
v krajine. Dovoľoval im usadzovať sa vo všetkých dovtedy pre nich uzavretých 
oblastiach vrátane slobodných kráľovských miest, s výnimkou kráľovských 
banských miest, ktoré si udržali už spomínanú výsadu. Priznával im právo 
zaoberať sa obchodom bez obmedzenia a všetkými remeslami, ktoré boli 
dovtedy prísne strážené cechovými predpismi. Taktiež smeli voľne prenajímať a 
obrábať pôdu. Ďalej upravoval spôsob zakladania a vedenia židovských 
konfesijných škôl a umožňoval židovským deťom pokračovať v štúdiu na 
kresťanských školách, vrátane gymnázií i univerzít. Zrušil povinné nosenie 
odlišného židovského odevu i akýchkoľvek rozlišovacích znakov a spolu 
s kresťanským oblečením dovoľoval nosiť dokonca aj zbraň. Patent sa pritom 
snažil zasahovať i do vnútorných židovských záležitostí. Zakázal napríklad 
používanie jazyka jiddisch a s výnimkou bohoslužieb a bohoslužobnej literatúry 
i hebrejčiny. Obidva archaické jazyky nariadil nahradiť spisovnou nemčinou.14 

V reformách, týkajúcich sa židovského obyvateľstva, pokračoval 
i v nasledujúcich rokoch. V roku 1785 zrušil ponižujúce pomenovanie 
tolerančná daň a nahradil ho pojmom komorská daň (taxa camerale). O tri roky 
vstúpilo do platnosti ďalšie nariadenie, prikazujúce všetkým Židom používanie 
priezvisk. Tak fakticky jozefínske reformy priniesli pre židovské obyvateľstvo 
Uhorska skutočné obdobie tolerancie a väčšina zmien v ich právnom postavení 
sa stala základom prvého zákona o Židoch z r. 1791.15 

                                                 
12 Už po prvom delení Poľska r. 1772 získala monarchia poľský záloh a ďalšie rozsiahle územia 
s početným židovským obyvateľstvom. 
13 BÁRKÁNY , Eugen – DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991, 
s. 361. 
14 II. József türelmi rendelete. In: GONDA, László: c. d., s. 261-268. 
15 Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár 1740-1835. Budapest 1901. 
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Napriek spoločnému legislatívnemu rámcu v celej krajine sa situácia a život 
Židov na západe a východe Uhorska (resp. v užšom význame dnešného 
Slovenska) v mnohom odlišovali. Kým na západe žilo židovské obyvateľstvo 
(najmä pôvodom z rakúskych a českých krajín) predovšetkým vo väčších 
zemepanských a slobodných kráľovských mestách, vo východných stoliciach 
predstavovali typický vidiecky živel, bývajúci najmä v dedinách a mestečkách. 
Židia v slobodných kráľovských mestách boli až do konca 18. storočia skôr 
výnimkou. Samozrejme, kvôli neexistencii príslušných právnych noriem, veľkú 
úlohu v tom zohrávala najmä miera tolerancie okolitého kresťanského 
obyvateľstva. 

Významné miesto v hospodárskom vývine celého regiónu malo šesť 
slobodných kráľovských miest (Košice, Prešov, Levoča, Bardejov, Sabinov 
a Kežmarok), v ktorých sa sústreďoval obchod a väčšina remeselnej výroby 
v tejto časti krajiny. Je preto samozrejmé, že už od stredoveku boli veľmi 
príťažlivé pre židovských obchodníkov. Všetky sa však úporne a úspešne bránili 
snahám Židov o usadenie sa a podnikanie. Ich brány ostávali pre nich zavreté, 
výnimkou boli krajinské trhy (jarmoky), ani vtedy však nesmeli v meste 
prenocovať. Hlavnou prekážkou prítomnosti (tolerovania) Židov v slobodných 
kráľovských mestách boli miestni obchodníci, obávajúci sa o svoje výsady 
a príjmy, plynúce z obchodu. Náboženské dôvody zohrali zrejme iba podružnú 
úlohu a tak si už začiatkom 17. storočia nechali vtedy protestantské mestské rady 
schváliť privilégiá, zakazujúce Židom pobyt v mestách.16 Z toho dôvodu si 
zakladali tzv. jišuvy, osady v obciach vzdialených iba niekoľko hodín cesty od 
kráľovských miest, z ktorých mohli bezpečne dochádzať denne na trhy.17 

Zo všetkých slobodných kráľovských miest bývali v priebehu 18. storočia 
Židia iba v Bardejove, kde už začiatkom 18. storočia mali synagógu, iné objekty 
a cintorín na predmestí Dlhý rad.18 Židovské obyvateľstvo je doložené aj 
v celokrajinských súpisoch. V roku 1720 žilo v meste 8 a r. 1735 12 židov.19 Ich 
usadenie sa najskôr umožnil hlboký hospodársky úpadok mesta, v dôsledku čoho 
došlo k oslabeniu obchodníkov a zmene v hospodárskom vývine mesta, 
v ktorom začali hrať Židia významnú úlohu. 

                                                 
16 KÓNYA, Peter: Stručné dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. 
Prešov 1997. 
17 Boli spravidla súčasťou blízkych dedín, zriedkavejšie samostatnými obcami, obývanými iba 
Židmi. 
18 BÁRKÁNY , Eugen – DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991, 
s. 353-357. 
19 Magyar - Zsidó Oklevéltár. XVII. Budapest 1977, s. 301. ACSÁDY, I.: Magyarország népessége 
a Pragmatica Sanctio korában. Budapest 1896, s. 60. 
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Do Prešova sa židovskí obchodníci pokúšali dostať od polovice 17. storočia. 
Získali však iba právo navštevovať miestne trhy a všetky pokusy o zakúpenie 
nehnuteľností či iné preniknutie do mesta skončili neúspešne. V priebehu 18. 
storočia sa Židia viackrát pokúšali do mesta dostať, k čomu dostali aj súhlas 
Miestodržiteľskej rady, pre odpor mestskej rady však stále neúspešne. Napriek 
tomu sa im podarilo zriadiť v jednom z meštianskych domov ilegálnu 
modlitebňu. Príchod prvého Žida do mesta umožnila až tolerancia Jozefa II. 
v polovici 80-tych rokov. Ten napokon prekonal odpor mestskej rady aj 
obchodníkov a stal sa zakladateľom židovskej obce v meste.20 Do Sabinova, 
Košíc, Levoče a Kežmarku sa Židom podarilo dostať až v 19. storočí.21 

Oveľa lepšie možnosti pre život a hospodárske aktivity Židov poskytovali 
zemepanské mestečká, kde žili pod ochranou zemepánov, využívajúcich ich 
obchodnícke a podnikateľské schopnosti. Živili sa predovšetkým obchodom a 
nájmom panských regálov, ako boli krčmy, pálenice, pivovary, neskôr i pôda 
a mlyny. Vďaka racionálnemu využívaniu týchto objektov mohli platiť ich 
židovskí nájomcovia pravidelnú sumu nájmu, predstavujúcu pre zemepánov 
významný zdroj príjmov. Židovské obyvateľstvo týchto mestečiek (maximálne 
niekoľko desiatok rodín) malo tak zaručené priaznivé podmienky pre svoj 
hospodársky, spoločenský a náboženský rozvoj. Už v 18. storočí mohlo vytvoriť 
rozvinuté židovské obce s vlastnými synagógami, kúpeľmi, školami a inými 
objektmi. Za podobných okolností vznikali židovské obce aj v niektorých 
poddanských dedinách. Sčítania Židov v 18. storočí tak v hornouhorských 
stoliciach zaznamenali už nemalý počet židovského obyvateľstva. 

Najviac Židov žilo v tomto období v Zemplínskej stolici, kde vznikli aj 
najväčšie židovské obce, v pomerne veľkom počte žilo židovské obyvateľstvo aj 
v Šarišskej a Užskej stolici a v najnižšom na Spiši.22 

Geografická poloha Zemplínskej stolice, v bezprostrednom susedstve 
s Haličou, predurčila jej územie od 18. storočia za cieľ tisícov židovských 
prisťahovalcov. Túto migráciu pozitívne ovplyvnili aj ďalšie skutočnosti. Na 
území stolice nebolo žiadne slobodné kráľovské alebo kráľovské banské mesto, 
ktoré by prekážalo v usadzovaní sa Židov, naopak, početné zemepanské 
mestečká a ich trhy vytvárali vhodné podmienky pre podnikanie židovských 
obchodníkov. Severojužne pretiahnutý tvar územia z neho urobil prirodzenú 
komunikačnú spojnicu medzi východným vnútrozemím Uhorska a Haličou 
(resp. Poľskom), po ktorej sa po stáročia prepravovali rôzne tovary. Ďalšie 

                                                 
20 KÓNYA, Peter – LANDA, Dezider: Stručné dejiny prešovských Židov. Prešov 1995, s. 17-21. 
21 KÓNYA, Peter: Stručné dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. 
Prešov 1997. 
22 Tamže. 
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možnosti obchodného podnikania ponúkali juhozemplínske vinohradnícke 
mestečká, produkujúce kvalitné tokajské vína, vyhľadávané hlavne na poľských 
trhoch. Priaznivé podmienky pre usadzovanie sa Židov na ich majetkoch 
vytvárali veľkí pozemkoví vlastníci, Drugettovci, Csákyovci, Nyáryovci, 
Sztárayovci a iní zemepáni. Židovskí prisťahovalci sa usadzovali tak 
v zemepanských mestečkách, ako i v dedinách a popri obchode sa zaoberali 
pálením pálenky, krčmárstvom a často i poľnohospodárstvom na prenajatej 
panskej pôde. 

Okrem tokajských vinohradníckych mestečiek (Tokaj, Mád, Tolcsva, Tállya) 
najpočetnejšie, najstaršie a najvýznamnejšie obce existovali vo viacerých 
trhových mestečkách, poväčšine neďaleko od poľskej hranice. Prítomnosť Židov 
v Humennom je dokázateľná už r. 1684. Zaoberali sa nájmom krčiem, pivovaru, 
pálenice a obchodom s vínom. V priebehu 18. storočia vznikla v meste i 
náboženská obec a z polovice storočia pochádzala i prvá synagóga. Novšia bola 
postavená r. 1792. Jozefínske sčítanie ľudu zaznamenalo v mestečku 260 
Židov.23 V Stropkove žili Židia podľa tradície už v prvej polovici 17. storočia. 
Z neznámych príčin boli z mestečka vyhnaní a opäť sa v ňom usadili až 
začiatkom 19. storočia. Vo Vranove možno síce reálne predpokladať prítomnosť 
Židov už začiatkom 17. storočia, prvé správy o nich pochádzajú však až 
z r. 1770. Vtedy už existovala židovská obec so synagógou a inými objektmi.24 
Rovnako prvé správy o židovských nájomcoch pôdy v Michalovciach 
pochádzajú z prvej polovice 18. storočia. Koncom storočia bola založená 
židovská obec a prvá modlitebňa, neskôr mikveh a škola.25 Z početných 
židovských obcí na Zemplíne významnejšie už v 18. storočí existovali 
i v Sečovciach, Pozdišovciach, Somotore a v mnohých menších dedinách. 

Aj Šarišská stolica bola pre svoju geografickú polohu na hraniciach s Haličou 
od začiatku cieľom mnohých židovských prisťahovalcov. Títo sa usadzovali 
v prvom rade v pohraničných obciach a odtiaľ potom prenikali hlbšie do 
vnútrozemia. Na tomto území po stáročia priťahovali židovských obchodníkov 
tri bohaté slobodné kráľovské mestá s ich týždennými a výročnými trhmi, ktoré 
však až do konca 18. storočia ostali pre židovské obyvateľstvo zavreté. Prví 
Židia v Šariši sa usadzovali na majetkoch šľachty, kde sa zaoberali pálením 
pálenky, krčmárstvom a obrábaním prenajatej panskej pôdy. Neskôr ako jedno 
z hlavných zamestnaní prevládol maloobchod. Najvýznamnejšia židovská obec 
vznikla neďaleko Prešova v obci Šebeškelemeš (Šarišské Lúky) v prvých rokoch 

                                                 
23 KÓNYA, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch 1670 – 
1918. In: Fedič, Vasil a kol.: Dejiny Humenného. Humenné 2002, s. 113. 
24 BÁRKÁNY , Eugen – DOJČ, Ľudovít: c. d., s. 405-430. 
25 Tamže. 
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18. storočia. Táto dedina je zaujímavá už aj tým, že ju založili sami Židia a 
netvorila teda súčasť už existujúcej obce. Ležala asi 5 km od mesta, na ceste 
smerom na sever do Bardejova, na východ na Zemplín a ďalej do Poľska. 
Miestni Židia mali veľmi dobré vzťahy s tunajšou statkárskou rodinou grófa 
Hallera. V blízkosti Bardejova existovala podobná obec v mestečku Zborov, 
neďaleko poľskej hranice. Menšia skupina Židov žila v Zborove už koncom 17. 
storočia a ich potomci spolu s novými prisťahovalcami založili v nasledujúcom 
storočí samostatnú obec s vlastným cintorínom a modlitebňou. Podobné funkcie 
vo vzťahu k mestu Sabinovu a jeho trhom plnila židovská obec v dedine 
Pečovská Nová Ves. Obec vznikla v priebehu 18. storočia a jej členovia sa 
zaoberali prevažne obchodom. Koncom 18. storočia bola postavená prvá 
synagóga a cintorín. V 18. storočí k nej patrili Židia, žijúci v malých skupinách v 
okolitých mestečkách a dedinách, v Kurime, Veľkom Šariši, Šarišských 
Michaľanoch, Orkucanoch, Mošurove a inde.26 

Územie Abovsko-Turnianskej stolice neležalo bezprostredne na hraniciach 
s Haličou a preto sa na ňom usadzovali Židia, ktorí už predtým niekoľko rokov 
žili v šarišských alebo zemplínskych obciach a tiež prisťahovalci 
z juhozemplínskych mestečiek. Podobne ako v Šariši, aj na tomto území už od 
stredoveku žilo v menšom počte židovské obyvateľstvo. Jeho prítomnosť 
v období pred začiatkom veľkej migrácie zo severu a východu dokazuje azda 
i legendárna „židovská synoda”, konaná v roku 1650 v obci Veľká Ida.27 V 18. 
storočí bola najväčšia židovská obec v Rozhanovciach neďaleko Košíc a v tom 
období vznikli aj obce vo Veľkej Ide a Barci, ktorých obyvatelia boli tiež 
hospodársky závislí od blízkych Košíc.28 

V Užskej stolici žili Židia za podobných podmienok ako na Zemplíne. 
Prekvitajúce obce mali už v 18. storočí najmä v mestečkách ako Užhorod, Veľké 
Kapušany, Sobrance či Pavlovce nad Uhom.29 Usádzanie sa židovského 
obyvateľstva na území Spišskej stolice komplikovalo niekoľko skutočností. 
V jej severnej a strednej časti existovali dve slobodné kráľovské mestá a viacero 
výsadných nemeckých miest, ktoré netolerovali vo svojej blízkosti židovských 
konkurentov. Južná časť stolice predstavovala oblasť hornouhorských banských 
miest a bola tak pre Židov neprístupná.30 Židovské obce vznikli už v 17. storočí 

                                                 
26 Tamže, s. 341-367. 
27 KÓNYA, Peter: Stručné dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. 
Prešov 1997. 
28 BÁRKÁNY , Eugen – DOJČ, Ľudovít: c. d., s. 383-393. 
29 Tamže, s. 431-437. 
30 V zmysle zákona, platného až do r. 1859. Židovské obce v dolnospišských mestách vznikli až 
v druhej polovici 19. storočia. 
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iba na severe, v oblasti poľského záboru. Z nich najznámejšie boli 
v Huncovciach (so svetoznámou ješivou), Spišskej Starej Vsi či iných menších 
mestách. Boli veľmi úzko spojené s veľkými poľskými obcami, odkiaľ 
pochádzali aj ich rabíni či mnohí členovia.31 

Tolerancia, resp. intolerancia voči Židom na území bývalého Horného 
Uhorska (dnešného východného Slovenska) mala predovšetkým hospodársky 
základ. Najväčším odporcom tolerancie židovského obyvateľstva boli mešťania 
slobodných kráľovských a banských miest, ktorí vystupovali proti nim 
predovšetkým ako proti ekonomickým konkurentom a pomerne dlho 
(v Košiciach až do r. 1840) neboli ochotní akceptovať ani novú legislatívu, 
upravujúcu ich postavenie. Obchodníkmi ovládané magistráty vytvárali potom 
miestnu legislatívu, zabraňujúcu Židom v nadobúdaní nehnuteľností a pobyte 
v mestách. Hospodárske príčiny mala aj tolerancia zemepánov voči Židom, 
usadeným na ich majetkoch. Z nájmu ich regálov a obchodu im totiž plynuli 
príjmy neraz istejšie a vyššie, než dôchodky z poddanských dávok alebo 
majerského hospodárstva. 

Samozrejme, intolerancia a tolerancia voči Židom mala v tom období 
i ďalšie, náboženské či psychologické príčiny, ako dokazujú tragické udalosti 
orkucianskeho procesu z r. 1764 – 65, posledného súdneho procesu na základe 
obvinenia z tzv. rituálnej vraždy. Príčinou tejto tragickej udalosti bolo objavenie 
zohavenej mŕtvoly päťročného sedliackeho chlapčeka pri Orkucanoch neďaleko 
Sabinova. Výpoveď ďalšieho dieťaťa, ktoré videlo približne v čase vraždy na 
ceste skupinku Židov, sa stala pre stoličný súd dôvodom na zatknutie 
sedemdesiatich Židov z okolitých obcí, zhromaždených v dome Jakuba 
Jozefoviča v Mošurove. Všetci boli odvedení do Prešova, kde dal súd po 
predbežnom vypočúvaní tridsiatich uväzniť a ostatných prepustiť. Hneď na 
začiatku vyvolala táto udalosť protižidovskú hystériu v Šariši a mnohí Židia zo 
strachu o život narýchlo opúšťali územie stolice. Súd postupoval voči 
uväzneným veľmi surovo a odmietol im dokonca i právo na obhajobu. Tragédia 
by bola nadobudla určite väčšie rozmery, ak by sa neboli šarišskí Židia obrátili 
s prosbou o pomoc na vplyvnú prešporskú židovskú obec. Po jej intervenciách 
u kráľovnej prikázala Miestodrtžiteľská rada prideliť obvineným Židom 
advokáta a pri súdení prísne postupovať podľa platných zákonov.32 Zároveň 
zakázala predávanie pochybných obrázkov s vyobrazením malého „mučeníka” a 
akékoľvek ďalšie prenasledovanie Židov v Šarišskej stolici. Súd s tridsiatimi 
uväznenými sa konal 14. júla 1764. Všetci boli obvinení z brutálnej vraždy 
                                                 
31 KÓNYA, Peter: Stručné dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. 
Prešov 1997. 
32 ŠA Prešov, ŠŽ 49: Kongregačné zápisnice Šarišskej stolice, 1763-1765. 
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kresťanského chlapčeka s cieľom získať jeho krv na rituálne účely. Obžaloba sa 
opierala o výpoveď Ladislava Davidoviča, iba nedávno pokrsteného maloletého 
syna jedného z obvinených a takisto pokrstenej Židovky Kataríny Šridekovej, 
ktorí vraj počuli ako sa obžalovaní nepriamo dohovárali o vykonaní vraždy. 
Hlavným dôkazom bol pritom obraz zavraždeného dieťaťa, ktorý namaľoval 
známy prešovský maliar Andrej Trtina. Napriek tomu, že nepoznal hebrejčinu, 
rozpoznal vraj v početných popáleninách na chlapcovom tele hebrejské písmená, 
a tak ich, samozrejme, zachytil na obraze. Tie potom „prečítal” meretický učiteľ 
Herško Horimlovič a prispel tak ďalším svedectvom pochybnej obžalobe. 
Napriek spochybneniu všetkých svedectiev i dôkazov obhajcom, ponechal súd 
naďalej vo väzení ôsmich obvinených. Kvôli nedostatku dôkazov odporúčal 
troch vypočúvať s pomocou mučenia. Keďže dvaja z väzňov prejavili záujem 
o krst, neboli podrobení ťažšiemu mučeniu. To bolo aplikované iba na 
mošurovskom učiteľovi Moše Jozefovičovi, ktorý nevydržal surové muky a dva 
dni po vypočúvaní zomrel. Po ďalších úpenlivých prosbách žiadala Mária 
Terézia od súdu podrobné informácie o priebehu tragického vypočúvania. Po ich 
predložení v polovici marca 1765 odmietla uznať argumenty i dôkazy obžaloby, 
stoličnému súdu v Prešove nariadila ukončiť celú causu a prepustiť všetkých 
siedmich uväznených Židov.33 

Všetky uvedené skutočnosti bližšie dokumentuje vývin židovskej komunity 
v ranom novoveku v slobodnom kráľovskom meste Prešove a dvoch 
hornozemplínskych mestečkách: Humennom a Michalovciach. 

Prešov bol vtedy významným slobodným kráľovským mestom, ktoré od 
stredoveku bohatlo predovšetkým z obchodu. To bol pravdepodobne hlavný 
dôvod, prečo Židia v meste od jeho vzniku až do konca 18. storočia bývať 
nesmeli. Tento zvyk si dali neskôr obchodníci potvrdiť od panovníka. Príkladom 
môže byť konfirmácia privilégia prešovského obchodníckeho cechu od kráľa 
Mateja II. z r. 1615. 

Tieto správy poukazujú na to, že už začiatkom 17. storočia boli hlavnými 
odporcami usadzovania sa Židov v Prešove obchodníci, a to zo strachu z ich 
možnej úspešnej konkurencie. Obchodnícky cech zakázal napr. všetkým svojím 
členom kupovať v meste od Židov akékoľvek výrobky, aby títo, z dôvodu 
dopravy a predaja objednaného tovaru, nemali zámienku vstupovať do mesta a 
tam ponúkať svoje tovary mešťanom. Člen cechu, ktorý by tento zákaz porušil, 
mal byť potrestaný pokutou vo výške piatich rýnskych zlatých.34 Ak magistrát 
nechcel počas trhu vpustiť Židov do mesta, musel pre jarmok vymedziť miesto 
                                                 
33 Tamže. 
34 AUSTERLITZ, Tivadar: A Sárosvármegyei zsidóság története. LÁNYI , Menyhért – PROPPERNÉ 

BÉKEFI, Hermin: Szlovenszkói zsidóhitközségek története. Košice 1933, s. 110. 
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za hradbami, na predmestí. Tak tomu bolo napr. r. 1650, keď mestská rada 
nariadila konanie trhu na Hornom predmestí (Huštáku) pri Hornej bráne a podľa 
dobovej správy tak učinila „zo strachu pred Židmi”.35 

Napriek platnosti týchto i ďalších obmedzení sa Židia v nasledujúcich 
desaťročiach nevzdali snahy preniknúť do Prešova. V roku 1702 prisúdil 
prešovský mestský súd Židovi Izákovi Hirschlovi dom senátora Pavla 
Szikszayho ako náhradu za dlh.36 Aj keď na priamy zásah kráľa Leopolda I. sa 
Hirschl nakoniec do Prešova prisťahovať nesmel a panovník nariadil mestskej 
rade odškodniť ho ináč, poukazuje táto správa na niekoľko závažných 
skutočností. Okrem už uvedenej snahy preniknúť do mesta pomocou vlastníctva 
nehnuteľnosti je to hlavne skutočnosť, že pre bohatých mešťanov bolo vtedy 
bežnou praxou požičiavanie veľkých súm peňazí od Židov a v neposlednom rade 
i zmena postoja mestskej rady k Židom, a to natoľko, že bola z vlastnej vôle 
ochotná akceptovať Žida ako vlastníka meštianskeho domu. Druhá podobná 
správa pochádza z r. 1709, z obdobia povstania Františka II. Rákócziho. Knieža 
nariadil Hospodárskej rade (Consilium Oeconomicum) konfiškáciu majetku 
nebohého Žida menom Berkó v Prešove, ktorý mal dosahovať hodnotu 4000 
zlatých.37 

Po satmárskom mieri nastalo v meste dlhé obdobie rekatolizácie, poznačené 
náboženskou neznášanlivosťou a poznamenalo i vzťah magistrátu k Židom. 
V r. 1734 pobýval v meste istý solivarský Žid, ktorý ošetroval svojho chorého 
kresťanského priateľa. Mestská rada pritom zachovala k jeho pobytu neutrálny 
postoj a bola ho azda ochotná aj tolerovať. Jezuitský superior sa však obrátil so 
sťažnosťou na vyššie svetské i cirkevné úrady. Dotyčný Žid bol potom z Prešova 
vykázaný až na príkaz Miestodržiteľskej rady a po doručení listu od jágerského 
biskupa, ktorý v prípade jeho tolerovania v meste hrozil richtárovi a senátorom 
vyobcovaním z cirkvi.38 

Na neprítomnosť židovského obyvateľstva v meste poukazujú takisto súpisy 
Židov z rokov 1720 a 1735. Napriek existujúcim zákonom sa Židia i v priebehu 
18. storočia naďalej pokúšali preniknúť do Prešova a usadiť sa tam. V roku 1749 
sa obrátili zástupcovia šarišských Židov Moyses Šalamon a Berl Hašiovic na 
Miestodržiteľskú radu s prosbou, aby im bolo dovolené slobodne vchádať do 
mesta a bez prekážok obchodovať s vínom i s iným tovarom. Okrem práva 
pobytu a slobodného obchodu v meste prosili vtedy aj o dovolenie založiť si 

                                                 
35 "...aus Furcht vor den Juden..." Z kroniky evanjelickej a. v. cirkvi v Levoči. Magyar - Zsidó 
Oklevéltár. V. I. Budapest 1959, s. 615. 
36 Magyar - Zsidó Oklevéltár. II. Budapest 1937, s. 323. 
37 Magyar - Zsidó Oklevéltár. V. II. Budapest 1960, s. 97, s. 1004. 
38 RUBY, József: Az Eperjesi kir. kath. Fögymnasium története 1673 - 1890. Eperjes 1890, s. 39. 
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synagógu a cintorín.39 Po opakovaných prosbách nechala Miestodržiteľská rada 
prešetriť skutočný postoj mesta voči židovským obchodníkom a prostredníctvom 
stoličnej vrchnosti vyzvala mestskú radu, aby zrušila zákaz pobytu a iné 
protižidovské obmedzenia.40 V ďalšom období mohli za poplatok chodiť do 
Prešova i mimo času jarmokov, obchodovať aj na týždenných trhoch a nocovať 
na prešovských predmestiach. Pritom však boli vystavení diskriminácii zo strany 
časti mešťanov a najmä vojenských veliteľov, ktorí sa neradi zmierovali s novou 
realitou. Poukazujú na to sťažnosti Židov z Huncoviec na veliteľa prešovskej 
vojenskej posádky. Miestodržiteľská rada sa vtedy opäť postavila na stranu 
Židov a vyzvala najvyššie veliteľstvo, aby prikázalo prešovskému veliteľovi 
vpúšťať do mesta Židov zadarmo a nebrániť im v nocľahu na predmestí.41 

Židia sa v druhej polovici 18. storočia zdržiavali v meste nielen v čase 
jarmokov, ale i týždenných trhov, neraz v sobotu a iné sviatky. Aby počas týchto 
dní alebo v priebehu dlhšieho pobytu nemuseli odchádzať do Šarišských Lúk, 
tajne zakúpili (resp. prenajali) niekedy v druhej polovici 18. storočia malý 
remeselnícky dom na Jarkovej ulici (č.16), v ktorom si zriadili provizórnu 
modlitebňu.42 

Prví Židia sa v Prešove usadili až počas panovania Jozefa II., v 80-tych 
rokoch 18. storočia. Keďže súpis obyvateľstva z r. 1784 neuvádza ešte žiadne 
židovské obyvateľstvo, mohlo k tomu dôjsť až v druhej polovici desaťročia.43 
Podľa tradície i staršej literatúry, opierajúcej sa o už neexistujúce pramene44, bol 
týmto prvým Židom v meste Marek Holländer s rodinou. Marek Holländer sa 
narodil r. 1760 v Tarnopoli v Haliči. Bol úspešným obchodníkom a nadobudol 
veľké bohatstvo. Vďaka nemu sa mu podarilo získať kontakty na dvore cisára 
Jozefa II.45 Je pravdepodobné, že pôvodne sa nasťahoval do blízkych Šarišských 
Lúk, kde vetdy už žila rodina tohto mena. Presný rok jeho príchodu do Prešova 
nie je známy, pravdepodobne to však bolo medzi rokmi 1784 – 1789.46 Najprv 
býval vo veľkom nájomnom dome v severozápadnej časti námestia47, o niekoľko 
                                                 
39 Tamže. Magyar - Zsidó Oklevéltár XIII. Budapest 1970, s. 235, 236. 
40 Magyar-Zsidó Oklevéltár. XV. Budapest 1972, s. 143. 
41 Tamže, s. 453. 
42 Modlitebňa bola objavená až r. 1928 a následne v nej bolo zriadené židovské múzeum. 
43 ŠA Prešov, Pobočka Prešov, Mag. 2414: Súpis obyvateľov z r. 1784. 
44 Napr. kronika šarišských Židov z r. 1792-1832 od rabína Moše Fränkela. 
45 ÚJVÁRI, P.: Zsidó Lexikon. Budapest 1926, s. 377. 
46 Újváryho židovský lexikon uvádza rok 1780, ktorý je však nesprávny tak vzhľadom na súpis 
z r. 1784, ako i na fakt, že patent Jozefa II. o Židoch bol prijatý až r. 1783. Nereálny je aj rok 1789, 
ktorý udáva T. Austerlitz (c. d.), pretože v tom čase mal už Holländer otvoriť v meste 
veľkoobchod so súknom. 
47 ŠA Prešov, Pobočka Prešov, Mag. 2399: Conscriptio Individualis animarum in Libera et Regia 
Civitate Eperiessiensis 1813. 
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rokov kúpil reprezentačný dvojposchodový moderný dom na druhej strane. 
V meste, napriek protestom obchodníckeho cechu, úspešne pokračoval 
v podnikaní. V roku 1789 založil prosperujúci veľkoobchod so súknom a 
predával takisto iné tovary. Metská rada spočiatku s nevôľou niesla prítomnosť 
židovského obchodníka a snažila sa ho vyhostiť. Avšak na to, vďaka Jozefovmu 
patentu, nemala právny podklad. Zakrátko magistrát spoznal, že Holländerove 
schopnosti, majetok a styky na dvore môžu priniesť úžitok i mestu a zmieril sa 
s jeho trvalým pobytom v Prešove. Okrem toho mu prenajal aj výhradné práva 
na predaj liehovín a vína. Holländerovo postavenie neohrozili ani negatívne 
zmeny po smrti Jozefa II. Naďalej sa venoval obchodu, postavil si novú vilu na 
západnom okraji mesta a neskôr (r. 1839) rozšíril svoje aktivity i na podnikanie 
v poľnohospodárstve, keď si prenajal veľkostatok grófa Csákyho v Szikszó.48 

S prítomnosťou židovského obchodníka v meste a jeho úspešným 
podnikaním sa však ťažko vyrovnával obchodnícky cech. Po niekoľko desaťročí 
preto vyvíjal všemožné úsilie s cieľom dosiahnuť jeho vyhostenie, alebo aspoň 
zákaz obchodovania. Keď už zástupcovia cechu nenarazili na pochopenie na 
radnici a márne boli aj ich intervencie u stoličnej vrchnosti, obrátili sa so 
sťažnosťou na Holländera na Miestodržiteľskú radu a vyžiadali si dokonca i 
audienciu u kráľa Leopolda II. Keď ani tieto ich snahy neboli úspešné a 
najvyššie štátne úrady nič proti Holländerovi nepodnikali, napísali r. 1794 výzvu 
ku všetkým obchodníckym cechom v Uhorsku. Prosili ich v ňom o podporu 
v boji proti Holländerovi, ktorý, napriek ich dlhodobej snahe „židovským 
spôsobom pokračoval v obchode na škodu všetkému kresťanskému 
obyvateľstvu”.49 Väčšina obyvateľstva však nepociťovala jeho prítomnosť ako 
ťarchu, pretože ani táto iniciatícva sa neskončila úspešne. Obchodníci sa však 
ešte dlho nemienili vzdať v boji so židovskou konkurenciou. Ešte r. 1808 
vyzýval cech mestskú radu, aby zakročila proti „nájomcovi pálenky Markovi 
Holländerovi a zakázala mu akýkoľvek obchod s vínom, vlnou, antimónom a 
pod., pretože sa zaoberá úžerou a všetkým mešťanom kradne kúsok chleba od 
úst... a zároveň ho donútila zastaviť zamýšľanú stavbu nového domu na 
predmestí”.50 Napriek tomu, že sťažnosť podpísalo viacero popredných 
mešťanov ako Villetz, Fröhlich, Rochlitz, Christmann, magistrát ju 

                                                 
48 AUSTERLITZ, Tivadar: c. d.,s. 115- 18; ÚJVÁRI, P.: Zsidó lexikon, s. 377; BÁRKÁNY , J.: A prešovi 
zsidók története. 1800-1942. Rkp.; KÓNYA, Peter – LANDA, Dezider: Stručné dejiny prešovských 
Židov. Prešov 1995, s. 17-21. 
49 AUSTERLITZ, Tivadar: c. d., s. 114. 
50 List obchodníckeho cechu mestskej rade z 13. októbra 1808. Archív Prešovského židovského 
múzea. 
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neakceptoval. Na znak zmierenia sa s mestskou radou a mešťanmi dal Holländer 
roku 1826 postaviť nad jednou z mestských cisterien sochu Neptúna. 

Prvé správy o Židoch v Humennom pochádzajú už z polovice 17. storočia, 
nedokazujú však, že už vtedy boli usadení v mestečku. Ich pobyt v meste 
potvrdzuje až údaj z r. 1684, o tom, že trvalo tam bol prítomný iba jeden 
židovský árendátor a ostatní Židia prichádzali do Humenného len v čase 
vinobrania nakúpiť víno.51 Takisto urbár z r. 1690 uvádza, že nájomcom krčmy 
bol židovský árendátor.52 Bol ním azda práve Jakub Izraelovič, nájomca vdovy 
po Žigmundovi Drugethovi, uvádzaný v súvislosti s kúpou Rákócziho hrozna.53 
V roku 1702 je v mestečku doložený nájomca Jozef Salamonovič.54 Počet Židov 
v Humennom bol v tomto období veľmi nízky, nepresahoval niekoľko rodín a 
nemožno predpokladať, že už vtedy existovala v meste modlitebňa, príp. iná 
židovská kultová inštitúcia. 

V priebehu 18. storočia postupne rástol počet humenských Židov, ktorí si 
v jeho druhej polovici začali budovať základy vlastnej obce a jej hlavné 
inštitúcie. Súpis židovského obyvateľstva z r. 1725 zaznamenal v mestečku 
dvoch Židov: Michala Salamonoviča a Izraela Jozefoviča.55 Počas konania 
celokrajinského súpisu Židov v roku 1736 žil v Humennom židovský nájomca 
Michal Salamonovič s manželkou, dvoma deťmi, jedným sluhom a jednou 
slúžkou, teda spolu 6 osôb židovského náboženstva.56 O desať rokov neskôr, 
r. 1746, bývali v meste už dve židovské rodiny, Isera Izraeloviča a Jozefa 
Moškoviča, ktoré predstavovali spolu 9 židovských obyvateľov.57 V roku 1752 
pôsobili v Humennom takisto dvaja židovskí nájomcovia. Boli nimi árendátor 
(zrejme krčmy) Izer a mlynár Šalamon.58 

Okrem týchto dvoch rodín boli v Humennom zrejme aj ďalší Židia, trvalo sa 
však v mestečku nezdržiavali. Podobne ako do iných miest, prichádzali na trhy a 
prebývali tam iba po niekoľko dní, príp. dlhší čas v ňom obchodovali. Vo 
väčšom počte sa začali v Humennom usádzať až v druhej polovici storočia. Títo 
Židia pochádzali zo susednej Haliče, odkiaľ prichádzali do Uhorska hlavne po 
jej pripojení k habsburskej monarchii (1772 – 1795), resp. z okolitých obcí, kde 
sa medzitým prechodne zdržiavali. Humenné ako významné obchodné stredisko 

                                                 
51 Magyar-Zsidó Oklevéltár V. 1. Budapest 1959, s. 425. 
52 ŠA Prešov, DH (Drugeth Humenné), 278: Urbár Humenského panstva z r. 1690. 
53 Magyar-Zsidó Oklevéltár VIII. Budapest 1965, s. 295. 
54 Magyar-Zsidó Oklevéltár V. II. Budapest 1960, s. 29. 
55 Magyar-Zsidó oklevéltár VII. Budapest 1963, s. 29. 
56 Tamže, s. 652 
57 Tamže, s. 841. 
58 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV. A. 1001/a: Zemplén Vármegye Közgyőlési és 
Törvényszéki jegyzökönyvei 1558-1785, 43. kötet. 
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v tejto oblasti im poskytovalo vhodné podmienky pre ich ekonomické aktivity, 
pričom im v podnikaní nebránili také obmedzenia ako v slobodných 
kráľovských mestách. Počet Židov v mestečku v prvej polovici 60-tych rokov 
vzrástol natoľko, že r. 1764 pristúpili k stavbe prvej modlitebne.59 

Ešte dynamickejší rast prežívala židovská komunita v posledných dvoch 
desaťročiach 18. storočia. Kým v polovici 80-tych rokov (r. 1787) zaznamenali 
úrady v meste 26 židovských rodín, k roku 1788 bolo v Humennom prítomných 
už 56 rodín a celkovo 260 židovských obyvateľov.60 Väčšina z nich sa zaoberala 
obchodom alebo podnikala ako nájomcovia panských regálov. V polovici 80-
tych rokov bolo v mestečku 12 takýchto židovských árendátorov, ktorí mali 
v nájme okrem hostincov a krčiem takisto iné panské objekty. Ku koncu storočia 
počet týchto nájomcov ďalej rástol, pričom iba na csákyovských majetkoch žilo 
12 árendátorov. V prenájme mali vtedy okrem tradičných výčapov či hostincov 
aj predaj vína, sviečok a obilia.61 Z titulu komorskej dane zaplatili židovskí 
obyvatelia Humenného v r. 1783-1785 po 150 zlatých, r. 1786 však už 290 a 
r. 1788 dokonca 353 zlatých 48 grajciarov.62 Rýchly početný rast a hospodársky 
vzostup židovskej komunity v Humennom umožnila tolerančná politika 
Jozefa II. 

Vďaka rýchlemu početnému rastu židovského obyvateľstva, jeho úspešným 
hospodárskym aktivitám a odstráneniu legislatívnych obmedzení bolo ešte pred 
koncom storočia dovŕšené konštituovanie židovskej obce s potrebnými 
inštitúciami. Potreby rastúcej židovskej komunity si ešte v prvej polovici 90-tych 
rokov vyžiadali nahradenie starej modlitebne novou synagógou. Pozemok na jej 
stavbu, užívaný predtým obchodníkom Izákom Schönbrunnom, poskytol 
židovskej obci gróf Štefan Csáky. Židia sa zaviazali vybudovať na ňom 
v krátkom čase synagógu, pokrytú nie slamenou, ale šindľovou strechou63, čo sa 
realizovalo ešte v nasledujúcom roku (1795).64 Synagóga bola pomerne veľkou 

                                                 
59 Dohoda o prenájme miesta na stvabu synagógy mala byť koncom 19. storočia uložená v archíve 
židovskej náboženskej obce. RÉZ, László: A Drugethek és Homonna reformátiója. Sárospatak 
1899, s. 23. 
60 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely, IV. A. 1003: II. József-féle közigazgatási iratok, 
Fasc. 50. Acta Judaeorum, No. 95: Individual Repartition wieviel an dem von dem Löbl. 
Zempliner Komitat der hiesigen Homonnauer Gemeinde, 1787. No. 96-166: Výkaz počtu Židov a 
židovskej dane z Humenského panstva, 1788. 
61 ŠA Prešov, DH (Drugeth Humenné), 286: Súpis majetkov Štefana Csákyho, 1797. 
62 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely, IV. A. 1003: II. József-féle közigazgatási iratok, 
Fasc. 50, No. 96-166: Výkaz počtu Židov a židovskej dane z Humenského panstva, 1788. 
63 ŠOBA Prešov, DH (Drugeth Humenné), 335: Dohoda medzi židovskou obcou v Humennom a 
grófom Štefanom Csákym o prenájme pozemku na stavbu novej synagógy z 28. apríla 1794. 
64 BÁRKÁNY , Eugen – DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava 1991, 
s. 411. 
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murovanou stavbou nesúcou znaky barokového stavebného slohu. Podľa 
niektorých autorov na jej výstavbu Židia použili kamene zo zbúraného farského 
kostola, čo však nie je doložené. V dohode so židovskou obcou sa gróf Csáky 
zaviazal len k tomu, že jej za nízku cenu poskytne stavebné drevo.65 Prvým 
známym rabínom, pôsobiacim v druhej polovici 90-tych rokov bol Pinkes 
Loires.66 

V Michalovciach sa Židia trvalo usadili až v dvadsiatych rokoch 18. storočia 
a pomerne dlho ostali počtom najmenšou konfesiou. Na svojich majetkoch ich 
usádzali Szirmayovci a neskôr jediní vlastníci mestečka i celého panstva, grófi 
Sztárayovci. Prvé správy o Židoch pochádzajú z r. 1724 a mali by sa vzťahovať 
na viacerých nájomcov.67 Súpis židovského obyvateľstva z r. 1725 zaznamenal 
však v mestečku iba jednu židovskú rodinu, árendátora Izáka Lajboviča.68 
Takisto ďalší celokrajinský súpis z r. 1735 evidoval iba rodinu Herška 
Pinkasoviča, ktorá mala spolu so služobníctvom 8 členov.69 O dva roky neskôr 
žilo v Michalovciach už 14 Židov, z toho 5 dospelých mužov.70 Ich počet stále 
stúpal a tak súpis Židov z r. 1746 zachytil v mestečku 8 rodín a celkom 20 osôb 
židovského náboženstva.71 Avšak na konci 50-tych rokov bývali 
v Michalovciach opäť iba 3 židovské rodiny.72 

Michalovskí Židia sa zaoberali obchodom, remeslom, a čo vtedy nebolo ešte 
obvyklé, aj poľnohospodárstvom. Dokladajú to údaje o židovských árendátoroch 
sedliackych usadlostí r. 1743. Panské krčmy a mlyny boli však minimálne do 
polovice storočia v rukách kresťanských nájomcov. Okrem uvádzaných rodín 
boli vtedy v Michalovciach aspoň dočasne zrejme aj ďalší Židia, trvalo sa však 
v mestečku nezdržiavali. Prichádzali na trhy a prebývali tam iba po niekoľko 
dní, príp. dlhší čas obchodovali. 

V prvej polovici storočia nie je ešte doložená existencia synagógy, 
modlitebne alebo iných kultových objektov. Na druhej strane však pôsobenie 
židovského mäsiara v 50-tych rokoch už poukazuje na konštituovanie istej 

                                                 
65 ŠOBA Prešov, DH (Drugeth Humenné), 335: Dohoda medzi židovskou obcou v Humennom a 
grófom Štefanom Csákym. 
66 ŠA Prešov, DH (Drugeth Humenné), 286: Súpis majetkov Štefana Csákyho, 1797. Nagymihály 
67 LÁNYI , Menyhért – PROPPERNÉ BÉKEFI, Hermin: A szlovenskói zsidóhitközségek története. Kassa 
1933, s. 246. 
68 Magyar-Zsidó oklevéltár VII. Budapest 1963, s. 101. 
69 ACSÁDY, Ignác, Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. Az izraeliták 
összeírása 1736-1738. Budapest 1896. 
70 Magyar-Zsidó oklevéltár VII. Budapest 1963, s. 650. 
71 Tamže, s. 840. 
72 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely. IV – 1005/f. Adózók és zsidó bérlık összeírása 
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náboženskej organizácie v mestečku. Do postavenia vlastnej modlitebne 
navštevovali pravdepodobne synagógu v neďalekých Pozdišovciach.73 

V druhej polovici 18. storočia významnejšie rástla miestna židovská 
komunita. Kým r. 1773 žilo v Michalovciach a Stráňanoch spolu 40 Židov74, 
k roku 1786 stúpol počet židovského obyvateľstva v mestečku na 74.75 Súpis 
z r. 1782 registroval 876 a z r. 1787 už 10 židovských rodín.77 Všetci boli síce 
poddaní so statusom podželiarov, aspoň niektorí z nich, predovšetkým nájomca 
pivovaru, obchodníci a krčmári, no takisto iní árendátori, patrili však 
k najbohatším obyvateľom. Vďaka rýchlemu rastu počtu členov i majetkovej 
úrovne sa táto komunita v druhej polovici storočia osamostatnila od židovskej 
obce v Pozdišovciach a vytvorila si vlastnú organizáciu. K roku 1786 je 
v Michalovciach doložená existencia prvej synagógy78, či skôr iba bet hamidraš 
(modlitebne) a vzhľadom na túto skutočnosť musel vtedy v mestečku existovať 
aj cintorín a pravdepodobne i rituálna škola a chevra kadiša (svätý alebo 
pohrebný spolok). 
 
 
Kónya, Peter 
 

Tolerancia/intolerancia a zsidókkal szemben a 17-18. században 
 
A tanulmány a zsidóság a 17-18. századi helyzetét és a velük szembeni 
tolerancia, intolerancia megnyilvánulásait tekinti át különösen Felsı-
Magyarország helyzetét elemezve. Megállapítja, hogy a 16. századi erıteljesebb, 
különösen a királyi bányavárosokra jellemzı intolerancia vidékre, a 
jobbágyfalvakba és mezıvárosokba kényszeríttette a zsidóságot, s 
életkörülményeik a 17. században sem változtak számottevıen. Pozitív 
fordulatot Mária Terézia 1749-ben bevezetett ún. türelmi adója (Tolleranztaxa) 

                                                 
73 LÁNYI , Menyhért – PROPPERNÉ BÉKEFI, Hermin: A szlovenskói zsidóhitközségek története. Kassa 
1933, s. 246. 
74 Archív Košického rímskokatolíckeho arcibiskupstva. Protocollum Canonicae Visitationis A. D. 
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75 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely, Loc. 30, No. 205: Bevölkerung Summarium von 
dem Zemplin Comitats, Homonnauer Processus, 1786. 
76 BAZML, Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely, IV A, 1005/d Dicális összeírások: Súpis mestečka 
Michalovce z r. 1782. 
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Michalovce z r. 1787. 
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Ungarn. Pressburg 1786, s. 632. 
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hozott, helyzetük országos szintő rendezésére pedig II. József (1783) tett 
kísérletet. A 18. században sokkal toleránsabb környezet alakult ki 
Magyarországon, mint a környezı területeken, s ez a század elsı felétıl vonzotta 
a zsidó telepeseket mind az örökös tartományokból, mind Lengyelországból. 
Felsı-Magyarország hat szabad királyi városa azonban továbbra is ellenállt a 
zsidóság betelepülési szándékának, s ezért építettek ık ún. jisuvokat, nagyobb 
zsidó községeket a szabad királyi városok közvetlen szomszédságában, ahonnan 
mindennap járhattak a vásárokra. A 18. század végéig csak Bártfán telepedhettek 
meg, ahol egy külön zsidó elıváros épült, zsinagógával, iskolával és temetıvel. 
Eperjesen csak a II. József türelmi politikája tette lehetıvé az elsı zsidók 
letelepedését, Kassán, Kisszebenben, Lıcsén és Késmárkon pedig csak a 19. 
században történt meg ez. Igazi lehetıséget a zsidóság gazdasági, társadalmi és 
vallási fejlıdésének a mezıvárosok nyújtottak. Ott a földesurak védelme alatt 
éltek, akik maguk számára kihasználták kereskedelmi és vállalkozói 
képességeiket. A zsidó bérlık, az urasági gazdasági objektumok racionális 
mőködtetése folytán rendszeresen fizethették az árendát, amely a földesúr 
számára stabil, jelentıs jövedelemforrást képezett. A mezıvárosokban (fıként 
Zemplén területén) így már a 18. század elején kialakulhattak virágzó zsidó 
hitközségek, zsinagógákkal, iskolákkal és fürdıkkel.  
 
Peter Kónya 
 

Tolerance and intolerance towards the Jews in the 17-18th centuries 
 
This study offers a survey of the 17-18th century circumstances of the Jews 
especially in Upper Hungary, in the context of tolerance and intolerance towards 
them. It underlies that intolerance towards the Jews forced them to live in 
villages and market towns in the 16th century, and there was no radical change 
in their conditions during the 17th century either. The 18th century saw a 
development of a somewhat more tolerant attitude towards the Jews in Hungary, 
as compared to the neighbouring territories, due to which an ever greater number 
immigrated to Hungary from the Austrian and Czech provinces as well as from 
Poland. However, the six royal free cities of Upper Hungary did not allow the 
Jews to settle, and as a response to this, the Jews established their own villages 
(so-called jisuvs) in the nearby, from where they could easily reach the markets 
of the neighbouring cities. The market towns offered real opportunities for the 
upward social and economic mobility of the Jews, where they could live under 
the protection of landlords, who made benefit of the commercial and 
entrepreneurial skills of the Jews.  




