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Hospodárske, sociálne a kultúrne pomery židovského obyvateľstva v 

Šarišskej stolici v 2. polovici 19. storočia podľa sčítania obyvateľstva v roku 

1869 

 

Jana CHOLEVOVÁ 

 

0 Úvod 

Židovské obyvateľstvo bolo a je, i keď už len v zanedbateľnej forme, súčasťou dejín 

našej krajiny. V minulosti tvorilo výraznú komunitu, ktorá sa zapísala okrem iného i do 

vzhľadu dnešného Slovenska. 

Židovská komunita na Šariši je témou, ktorá je základom tejto práce a nebola pútavá len 

kvôli svojej nespracovanosti. Práca sa preto zameriava na obdobie druhej polovice 19. 

storočia až do roku 1869. No hlavnú pozornosť venuje už spomínanému roku, kedy v 

Uhorsku prebehlo sčítanie obyvateľstva. Práve to sa stalo zdrojom informácií o 

hospodárskom, kultúrnom a sociálnom postavení židovského obyvateľstva v Šariši. 

Daná téma je v súčasnej vedeckej literatúre nespracovaná. Konkrétne o židoch v Šariši 

vyšla iba jedna práca od Dezidera Landu: Storočnica. Venované životu a práci Židov v Šariši 

v posledných troch storočiach, ktorá však nespĺňa všetky kritéria vedeckej práce. Aj napriek 

tomu poskytuje základné informácie o danej problematike. Ani sčítaniu obyvateľstva v Šariši 

sa nevenovala pozornosť odbornej verejnosti a podľa doterajších zistení neexistuje 

monografia, ani štúdia, ktorá by sa zoberala danou témou. 

 Práca sa preto opiera hlavne o fond Štátneho archívu v Prešove: Šarišská župa – 

sčítanie obyvateľstva (1869), ktorý sme spracovali štatistickými metódami a analyzovali. 

Tieto informácie boli doplnené prácami zaoberajúcimi sa dejinami židov, či už vo 

všeobecnosti, alebo v oblasti východného Slovenska, či v období 19. storočia. Pomohli nám 

najmä práca Petra Kónyu Dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho 

vývinu a monografia Petra Kónyu a Dezidera Landu Stručné dejiny prešovských židov. 

Dôležité informácie poskytli i diela Yeshayahu A. Jelínka o židoch v 19. storočí ako i 

spracovania dejín židov od Jána Mlynárika, Milana Augustína, Róberta Büchlera, Eugena 

Bárkánya a Ľudovíta Dojča týkajúce sa židovských náboženských obcí, práce o etnických 

skupinách na Slovensku od Jána Botíka. Tieto informácie boli doplnené i o poznatky 

hospodárskeho rozvoja Slovenska v danom období a vývoja Šariša. 
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Židia v tejto práci sú chápaní ako náboženská skupina, tak ako sa viedli i v písomnej 

agende a už spomínanom sčítaní obyvateľstva. V danom období ich nepovažovali za etnikum 

či etnickú skupinu, kvôli tomu ich v písomnej forme neuvádzame vo variante vlastného 

podstatného mena. 

Cieľom tejto práce je poskytnúť ucelený pohľad na podmienky 11 tisícovej židovskej 

komunity, ktorá v roku 1869 žila v Šariši. Tomuto cieľu sa podriadilo i rozdelenie kapitol 

tejto práce, aby sa čo najlepšie ukázali židovské pomery, ich špecifiká ale i podobnosti s 

ostatným obyvateľstvom. Nemá iba štatisticky zmapovať výskyt židov, ich počet, 

ekonomickú úroveň, úroveň gramotnosti, ale charakterizovať komunitu ako celok. 

 Daná práca je určená pre lepšie pochopenie a priblíženie regionálnych dejín ako i dejín 

židov, či už chápaných ako náboženskú komunitu ako to je v tejto práci, alebo ako etnikum.  

 

1 Dejiny židov v Šariši do roku 1869 

 

Šariš sa nachádzal v severovýchodnej časti Uhorska. Susedil priamo s Haličou. Cez jeho 

územie prechádzala dôležitá obchodná cesta, ktorá spájala mesto Prešov a Krakov. Existencia 

troch kráľovských miest v stolici umožňovala rozvíjať ďalší, nielen medzinárodný obchod. 

Židovské osídlenie je v Šariši dokázané už v stredoveku, no výraznejšie zastúpenie malo 

až od polovice 18. storočia. Listina z roku 1247 poukazuje na existenciu osady Židovský 

Potok, no svedčia o tom i ďalšie geografické názvy v Šariši (Kónya – Landa, 1995, s. 7).  

Prví židia sa usádzali na území Šariša s podporou šľachty, ktorá využívala hlavne ich 

obchodné a finančné služby. Často im prenajímala pálenice, krčmy alebo pôdu (Kónya, 1997, 

s. 54). Medzi známych podporovateľov židovského osídlenia patrili napríklad gróf Haller, 

ktorý umožnil ich usídlenie na jeho pozemkoch v Šarišských Lúkach alebo gróf Erdödy, ktorý 

mal v 2. polovici 19. storočia v službe židov z Chmeľovej, Nižného Mirošova, Nižného 

Orlíka či z obce Roztoky.  

V roku 1726 žilo v stolici len 74 židov. Najviac ich bolo usadených v Hertníku, 3 rodiny 

- 7 židov (Tóth, 1909, s. 106). Sčítanie z tohto roku dokazuje, že veľký prílev židovských 

občanov prichádzal práve z Poľska, pretože židia boli usadení hlavne v severnom pohraničí, v 

dedinách ako Krajná Polianka, Nižný Komárnik, Nižný Orlík, Snakov, Porubka, 

Zborov...(Tóth, 1909, s. 106).V roku 1770 ich bolo v celej stolici 5 386 a ich počet sa neustále 

zvyšoval (Kónya, 1997, s. 53). 

Sústredili sa hlavne v okolí miest, kde sa chceli uplatniť na ich trhoch. Obchodnícke 

cechy sa však všemožne snažili zabrániť židovskej konkurencii. Typickými boli pokusy 
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prešovských obchodníkov (Kónya – Landa, 1995, s. 9). Nevôľa voči židovskému 

obyvateľstvu sa prejavovala v 18. storočí aj vo vidieckom prostredí. Aj v Šariši sa objavujú 

viaceré obvinenia z rituálnych vrážd. Najznámejší je proces z Orkucian. Týkal sa vraždy 5 

ročného chlapca, z ktorého boli obvinení židia zúčastnení na turínskych slávnostiach v 

Mošurove (Kónya – Landa, 1995, s. 12). 

V prvej polovici 19. storočia sa v Šariši ustaľovali základné židovské komunity, ktoré 

pretrvali bez väčších zmien až do druhej svetovej vojny. Už pred vydaním zákona z roku 

1840, podľa ktorého bol umožnený voľnejší pohyb židov, sa židovské obyvateľstvo 

koncentrovalo do miest, mestečiek ale usádzalo sa už aj v slobodných kráľovských mestách 

Prešove, Bardejove, Sabinove. Zvýšil sa i počet obyvateľov na vidieku. 

Roku 1850 bolo na území stolice zistených 11 535 židov, podľa sčítania z roku 1857 to 

bolo už 12 197 osôb židovského vierovyznania (ŠA Prešov, fond ŠŽ- súpis obyvateľstva 

1780-1870, kr. 85). V roku 1869 ich tu žilo 13 374 (ŠA Prešov, fond Magistrát Prešov, inv. č. 

299), čo predstavovalo 8 % z celkového počtu obyvateľstva. V slobodných kráľovských 

mestách Prešov a Bardejov ich počty vystúpili nad 1 000. V Bardejove tvorili až 19 % z 

celkového počtu obyvateľov. V Sabinove ich bolo len 239 (ŠA Prešov, fond Magistrát 

Prešov, inv. č. 299). 

Židia si vytvárali svoje náboženské, kultúrne ale i správne centrá vo forme 

náboženských obcí. Na čele všetkých náboženských obcí v Šariši stál najvyšší sudca, neskôr 

predseda. Správnym a kultúrnym centrom boli najprv Šarišské Lúky, potom Prešov (Kónya, 

1997, s. 53). Prvé zasadanie židov celej stolice sa uskutočnilo v roku 1806. Na ňom sa celá 

stolica rozdelila na tri obvody a neskôr sa ich počet rozšíril na 6 a to: Dolná Torysa, Horná 

Torysa, Makovica, Sekčovský, Široký a Topliansky okres (Žudel, 1984, s. 121). Prvým 

predsedom sa stal roku 1813 Mark Holländer, vtedy najvýznamnejší židovský občan mesta 

Prešov (Amir, 2004, s. 29-30). 

O ďalší rozvoj šarišského židovstva sa pričinil hlavne jeho syn, Leo. Ten sa neangažoval 

iba v rámci stolice, ale snažil sa prispieť k zlepšeniu postavenia židovského obyvateľstva v 

celom Uhorsku. Pridal sa napríklad k petícii z roku 1848 za zrovnoprávnenie židov v krajine 

(Amir, 2004, s. 35).  

Zmeny v roku 1869 zasiahli i šarišské židovstvo. Väčšina vidieckych židov sa pridala k 

ortodoxnému prúdu. Neologická obec vznikla v Prešove ešte pred rokom 1869, no jej 

konštituovanie prebiehalo až v rokoch 70 (Tóth, 1912, s. 256). Prílev obyvateľstva z Haliče 

alebo ostatných častí Poľska malo na náboženskú orientáciu židovského obyvateľstva tiež 

svoj vplyv. Priniesol so sebou myšlienky chasidizmu, ktoré sa v niektorých židovských 
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obciach v Šariši ujali. Známe sú najmä Hanušovce a Kurima, ktoré udržiavali kontakty s 

poľskými chasidskými rabínmi, a niektorí sa stali i ich duchovnými vodcami.( Büchler – 

Fatranková-Mičev, 1991, s. 10). 

 

2 Demografické a sociálne pomery židovského obyvateľstva podľa sčítania 

obyvateľstva v roku 1869 

Sčítanie obyvateľstva 1869 zahrňovalo 385 sídel šarišskej župy. Tie boli rozdelené do 

šiestich okresov Horná Torysa, Dolná Torysa, Makovica, Sekčov, Široké a Topľa, pri čom 

každý z nich sa delil ešte na tri obvody. 

Židia sa v Šariši neusadili len v 14 obciach a to v Seniakovce, Severnej, Šváboch, 

Miľpoši, Mikulášovej, Svätom Ďure, Závadke, Andrejovej, Suchej Doline, Brežanoch, 

Lačnove, Rolovej Hute, Lažanoch a Vyšnom Hažgute. 

V celej stolici tak žilo 11 267 židov, ktorí sa sústredili do šiestich spomínaných okresov. 

Predstavovali 7 % z celkového počtu obyvateľov.  

Mierne prevažoval počet žien, ktorých bolo 5 857, mužov bolo 5 410. V celej stolici žilo 

4 338 ženatých/vydatých osôb, 6 651 osôb slobodných, 286 vdov a vdovcov a 10 

rozvedených.  

Najviac židov žilo v Hornej Toryse 2 470, no percentuálny podiel mali najväčší v okrese 

Topľa, až 11 % a najnižší v Sekčove - 6 %. 

Až v štyridsiatich šarišských sídlach žilo viac ako 50 židov, v 14 bol ich počet nad 100. 

Od 100-200 židovských obyvateľov mali Brezovica, Lemešany, Čirč, Široké, Malcov, 

Giraltovce a Raslavice. Od 201-300 židov bolo v Ladomírovej a Veľkom Šariši. Od 300-500 

mali Kurima, Pečovská Nová Ves a Hanušovce a nad 500 židov sa usídlilo v Zborove a 

Šarišských Lúkach. 

Židovské obyvateľstvo týchto 14 sídel predstavovalo 40 % z celkového počtu židov v 

Šariši. Najväčšiu koncentráciu židovského obyvateľstva mali Šarišské Luky a to až 94 % z 

celkového osídlenia dediny. Takáto vysoká koncentrácia židovského obyvateľstva je len 

výnimkou v ostatných 13 sídlach sa pohybovala len od 9 - 36%. 

Šarišské Lúky totiž zohrali v dejinách židovského obyvateľstva v Šariši dôležitú úlohu. 

Dedinu vytvorili samotní židovskí osadníci prichádzajúci do tejto oblasti (Kónya, 1997, s. 

54). Ich prítomnosť sa dá odhadovať už pred 18. storočím. Židia sa tu usádzali hlavne kvôli 

blízkosti trhov v Prešove a Vyšnom Huštáku (Kónya – Landa, 1995, s. 11) ale i blízkosti 

dôležitej cesty do Poľska. Členovia obce zastávali funkcie v stoličnej organizácii židov a aj 
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prešovská obec bola do roku 1845 pod jej správou (Amir, 2004, s. 41). Šarišské Lúky boli i 

správnym a kultúrnym centrom Šariša, kým túto funkciu neprebral Prešov. 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869 žilo v Lúkach 124 židovských rodín, čo 

zahrňovalo 784 židov (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 55). 

Významnou osobnosťou obce bol jej prvý rabín Moše Fränkel, ktorý bol autorom Kroniky 

šarišských židov (Kónya – Landa, 1995, s. 30). 

Základom židovskej spoločnosti bola rodina. Predstavovala ústredný bod ich života, 

bola inštitúciou, prostredníctvom ktorej sa cez dodržiavanie prikázaní uchovávalo židovské 

náboženstvo. V celom Šariši žilo 2 247 židovských rodín a to najviac v Toplianskom okrese, 

kde žilo 467 rodín, 

Rodiny židov môžeme rozdeliť na dve základné typy a to rodiny jednoduché, ktoré 

tvorili rodičia (v prípade úmrtia a rozvodu len jeden rodič) a ich deti a rodiny rozšírené, ktoré 

okrem rodičov a detí pozostávali i z iný rodinných príslušníkov ako boli súrodenci, starí 

rodičia, tety, strýkovia, zaťovia ...(nepočítame čeľaď, sluhov, súkromných učiteľov a pod.) 

V Šariši mali najväčšie zastúpenie jednoduché rodiny, ktorých bolo 1 868. Rozšírené sa 

vyskytli v 279 prípadoch. Aj v jednotlivých okresoch zastúpenie jednoduchých rodín 

niekoľkonásobne prevyšovalo rodiny rozšírené. Najčastejším príkladom rozšírenej rodiny 

bola rodina pozostávajúca z rodičov a ich vydatých/ženatých detí. Tiež častá bola kombinácia 

jedného rodiča – ovdoveného alebo rozvedeného so svojimi deťmi i vnúčatami. V spoločnej 

domácnosti sa už menej vyskytovali iní rodinní príslušníci ako súrodenci, či strýkovia, ujovia. 

Hlavou rodiny bol otec. Mal zodpovednosť za následné šírenie židovskej viery v rodine 

a zachovávanie zvykov a tradícií (Haumann, 1991, s. 124). 

Povinnosťou ženy bolo starať sa o rodinu. Z náboženských obradov mala na starosti 

zapaľovanie sabatných sviečok, miesenie cesta na sobotný chlieb a obradný kúpeľ. Ním sa 

totiž podľa zvykov očisťovala po menštruačnom období (Botík, 2007, s. 106). Len málokedy 

ženy pracovali. Ich prioritnou úlohou bolo starať sa o domácnosť. Z prác skôr vypomáhali 

manželom, no ako vdovy niekedy po smrti partnera preberali jeho zamestnanie. 

Najvýraznejšie sa to prejavuje u žien krčmárok. V Šariši sa tak živilo 20 vdov. 

Charakteristickým znakom pre židovské rodiny bolo uzatváranie manželstva iba so 

židovskými partnermi. Svadba s nežidom znamenala vyobcovanie zo spoločenstva a 

exkomunikovanie (Botík, 2007, s. 106). To by danému previnilcovi výrazne skomplikovalo 

jeho následné zaradenie v spoločnosti. Dodržiavanie tohto pravidla bolo samozrejmé aj pre 

oblasť Šariša. 
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Keďže židia patrili k menším komunitám na území Slovenska a manželstvá uzatvárali 

iba medzi sebou, vytvorila sa v ich spoločnosti špeciálna funkcia šadchena – 

sprostredkovateľa sobášov (Slaner, 2000, s. 20). Jeho úlohou bolo sprostredkovať manželské 

zväzky medzi neznámymi rodinami, ktoré bývali vo vzdialených mestách, niekedy i krajinách 

(Botík, 2007, s. 106). Príkladom je muž, ktorý pochádzal so Spišskej Starej Vsi a jeho žena, 

ktorá sa narodila v Užhorode (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 3). 

Tiež muž pôvodom z Moravy a manželka z Prešova (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie 

obyvateľstva (1869), inv. č. 159), či muž z Ľvova a jeho manželka zo Šindliara (ŠA Prešov, 

fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č.284).  

Ukončenie manželstva bolo možné dvoma spôsobmi a to ovdovením a rozvodom. Na 

Šariši žilo v roku 1869 268 vdov a vdovcov, počty rozvedených boli menšie. V celej župe ich 

bolo iba 10. Rozvod povoľovala i Tóra. Počítala s ním i svadobná zmluva ketuba, ktorá 

stanovovala výšku finančného odškodného v prípade rozvodu či ovdovenia (Salner, 2000, s. 

20). Muž sa mohol rozviesť bez väčších obmedzení, zatiaľ čo žena nemohla o rozvod 

požiadať, musela rozvodový dokument dostať od muža (Salner, 2000, s. 20). Sčítanie 

obyvateľstva v roku 1869 uvádzalo iba rozvedené ženy, ktoré žili so svojimi deťmi alebo sa 

vrátili späť k rodičom. To by znamenalo, že rozvedené ženy si ťažšie hľadali manželov a to aj 

kvôli tomu, že židovských žien bolo v Šariši viac ako mužov, ale možným vysvetlením je i to, 

že muži sa s nimi rozviedli, kvôli už vyhliadnutému druhému zväzku. 

Pre ortodoxné rodiny, ku ktorým patrili i šarišské židovské rodiny, bol charakteristický 

väčší výskyt detí. Priemerný počet detí pripadajúci na židovské rodiny v stolici predstavoval 

však iba 3 na každú rodinu. Viac bolo dievčat ako chlapcov. 

 

3 Hospodárske pomery podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869 

Na hospodárskom postavení židovského obyvateľstva v Šariši sa odráža celková 

hospodárska situácia v Uhorsku a východných oblastí Slovenska.  

Územie Slovenska zaznamenáva tak ako celé Uhorsko zaostávanie za ostatnou časťou 

monarchie. Priemyselná revolúcia sa výraznejšie začala v Uhorsku uplatňovať až v 60. – 70. 

rokoch 19. storočia a v poľnohospodárstve sa ešte často uplatňoval trojpoľný systém (Tkáč, 

2005, s. 96). K tomu budovanie manufaktúr hlavne na západe a strede Slovenska prehlbovalo 

ekonomické rozdiely medzi východom a západom. Tak došlo k stagnácií predtým 

významných východoslovenských kultúrnych a hospodárskych centier ako Košice, Prešov, 

Bardejov a Sabinov (Kovačevičová, 1983, s. 280). Z toho je zrejmé, že celá Šarišská stolica 

zaznamenala výrazný hospodársky úpadok.  
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Židovské obyvateľstvo sa v druhej polovice 19. storočia presadzovalo ako v 

poľnohospodárstve tak i priemysle. Aj v živote Šariša tvorili dôležitý hospodársky element, 

no kvôli historickému vývoju sa uplatňovalo iba v určitých oblastiach ekonomiky.  

Kvôli neustálym diskriminačným zákonom sa vedeli rýchlejšie prispôsobovať dobovým 

podmienkam a využiť možnosti svojho postavenia v spoločnosti. Orientovali sa hlavne na 

potreby trhu (Jelínek, 1999, s. 16). Z priemyslu našli uplatnenie hlavne v ľahších odvetviach 

ako je priemysel potravinársky, v poľnohospodárstve sa presadzovali hlavne ako drobní 

statkári a uplatnenie našli aj v maloobchode. V remeslách nemali až také silné zastúpenie, 

keďže im bolo do roku 1783 zakázané sa v remeselnej výrobe angažovať (Kónya, 1997, s. 

34), no mnohí sa uplatnili v slobodných povolaniach. 

Podľa zistení zo sčítania obyvateľstva z roku 1869 najrozšírenejšími povolaniami u 

židovského obyvateľstva bolo: krčmárstvo (574 osôb) s 15 %, hospodárenie (362 osôb) s 9 %, 

nádenníctvo (338 osôb) s 9 %, remeslá (311 osôb) s 8 %, obchodovanie (273 osôb) s 7 %, 

pomocné práce (272 osôb) s 7 %, služba (184 osôb) s 5 %, učiteľské povolanie (118 osôb) s 3 

%, žobranie(115 osôb) s 3 %. Povolanie vykonávalo 3 839 osôb nepočítajúc do toho osoby 

študujúce, ktorých bolo 447. 

Najrozšírenejším povolaním židovského obyvateľstva bolo teda v roku 1869 

krčmárstvo. Zaoberali sa nim prevažne muži, ale v prípade úmrtia manžela toto povolanie 

preberali i ženy. Krčmu si židia prenajímali, najčastejšie od šľachty a zemanov, majetnejší ju 

mali v osobnom vlastníctve. Na Šariši sa v roku 1869 evidovalo 89 nájomníkov krčiem. O 

častosti povolania svedčí i to, že takmer v každej dediny, kde boli židia na Šariši usídlení mali 

v držbe krčmu. 

Špecifikom slovenských židov bolo, že sa po židoch z Podkarpatskej Rusi sa najviac 

zaoberali poľnohospodárstvom z celej komunity v Európe. Hospodárili na vlastných 

veľkostatkoch, veľkostatky spravovali, hospodárili popri výkone iného povolania (Jelínek, 

1993, s. 274). Od kresťanských hospodárov sa však židovskí odlišovali svojim prístupom k 

tomuto povolaniu. Nesnažili sa len uživiť ale i hospodársky presadiť. Zvykom bolo, že práve 

židovské obyvateľstvo zavádzalo na svojich pôdach moderné mechanizmy ako mláťačky, 

pumpy na vodu, močovku a podobné stroje (Jelínek, 1993, s. 257). Dôkazom je aj sčítanie 

obyvateľstva na Šariši, kde sa hospodárenie stalo druhým najčastejšie sa vyskytujúcim 

povolaním. Pôdu si v Šariši prenajímalo 86 židov o vlastníkoch štatistiky menovite nehovoria. 

Bez pôdy, ale zaoberajúc sa poľnohospodárstvom bolo 35 želiarov. Za gazdov, hospodárov a 

statkárov bolo považovaných 271 židov. Hospodárili aj popri vykonávaní iných zamestnaní 

ako napríklad popri krčme, alebo popri remesle. 



 406

Remeslá boli pri sčítaní zastúpené v pestrej škále. Nájdeme tu krajčírov, kožušníkov, 

obuvníkov ale i stolárov, súkenníkov, garbiarov, zámočníkov, mlynárov či strojníkov. 

K typickým židmi často vykonávaným povolaniam patrilo spracovanie mäsa ale i 

krajčírstvo a remeslá súvisiace s výrobou odevov. Tieto odvetvia totiž podliehali 

náboženským predpisom - halache. Nariadenia sa týkali výberu surovín, prípravy jedál i 

používaní kuchynských riadov. Jedným z dôležitých pravidiel bol zákaz konzumovania svíň, 

tiav, oslov, koní, mäsožravcov, hlodavcov a vodných cicavcov. Ešte prísnejší zákaz platil pre 

používanie krvi, keďže podľa judaizmu v nej sídlila ľudská duša (Botík, 2007, s. 107). Preto 

mala náboženská obec zvyčajne svojho mäsiara, ktorý vykonával zabíjanie a porciovanie 

zvierat podľa náboženských predpisov, tak aby vo zvierati nezostala krv. Na tieto účely slúžili 

kóšer bitúnky, takzvané šachterne. V majetnejších domácnostiach zamestnávali i kuchárku, 

ktorá bola výlučne židovského vierovyznania. Toto povolanie vykonávali ženy. 

Halacha zakazovala tiež nosenie odevov vyrobených z látok zo zmiešaných materiálov 

(Botík, 2007, s. 107). Preto sa židovské obyvateľstvo začalo zaoberať krajčírstvom, 

obuvníctvom, kožušníctvom. V Šariši mali tieto povolania silné zastúpenie. Už v roku 1848 

existovalo v Šarišských Lúkach silné zastúpenie krajčírov, keďže sa zachovala sťažnosť 

krajčírskeho cechu v Prešove na ich konkurenciu (Amir, 2004, s. 31). Aj v roku 1869 tam 

pôsobilo 9 krajčírov(ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 55). 

 K tradičným povolaniam vykonávaných židmi patrilo i liehovarníctvo. Liehovary, 

pálenice si židia prenajímali najmä od zemanov a šľachty (Jelínek, 1999, s. 17). Na Šariši ich 

bolo 50. 

Veľké počty šarišských židov sa venovalo obchodu. Židia sa už od dávna pokladali za 

sprostredkovateľov medzi mestom a dedinou (Haumann, 1997, s. 58). Túto funkciu 

vykonávali najmä podomoví obchodníci, ale i drobní dedinskí predavači. Z špecifických 

obchodov sa venovali židia najmä obchodu s vlnou, s drevom(alebo doskami), so soľou a 

koňmi, s obilím, dobytkom, handrami s plátnom.  

Už od stredoveku sa židia presadili v peňažníctve. Bola to sféra, v ktorej sa kresťanské 

obyvateľstvo neangažovalo, keďže požičiavanie peňazí bolo proti ich viere. Kvôli mnohým 

obmedzeniam, ktoré determinovali možnosti uplatnenia sa židovského obyvateľstva pred 

rokom 1840, sa práve požičiavanie peňazí na úrok stalo ich častým povolaním. V súpise 

obyvateľstva 1869 sa toto povolanie vyskytuje v dvoch podobách buď iba ako „žije z peňazí – 

najíma peniaze“ alebo úžerník. Požičiavaním peňazí sa zaoberalo 39 židov čo predstavovalo 1 

%. „Z peňazí“ žilo 26 osôb. V niektorých dedinách sa vyskytlo i samostatné povolanie 

úžerník. Tento zápis sa vyskytoval v 13 prípadoch. 
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Pre židovské obyvateľstvo bola charakteristická vysoká úroveň vzdelanosti, ktorá je 

podrobnejšie rozobraná v kapitole Kultúrne pomery. So vzdelanosťou však súvisí i niekoľko 

povolaní, ktoré sa na Šariši podľa sčítania z roku 1869 u židov vyskytovali. V prvom rade ide 

o učiteľskú profesiu, profesiu knihviazača, ktorá súvisela s potrebou vydávania hebrejských 

textov.  

K zaujímavým povolaniam, ktoré sa v stolici vyskytovali patrili 2 hodinári, ktorí bývali 

v Giraltovciach(ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 323) a v 

Šarišských Lúkach, kde pôsobil aj hrobár (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva 

(1869), inv. č. 55). Lesníctvom sa zaoberal 1 muž žijúci v Kapušanoch (ŠA Prešov, fond ŠŽ – 

sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 348). Ojedinelým bol i lekár a 2 pôrodné baby zo 

Zborova (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 198).  

Domy židovského obyvateľstva sa od ostatných vidieckych ale i mestských príbytkov 

nelíšili. Jediným pravidlom, ktoré určila halacha bolo umiestnenie mezuzy na vstupné dvere. 

Mezuza je úzka trubička zo skla, dreva alebo kovu umiestnená šikmo v hornej časti rámu 

dverí tak, aby špička ukazovala do vnútra bytu (Haumann, 1997, s. 125). V jej vnútri je 

umiestnený pergamenový zvitok s prvými dvoma odstavcami vyznania viery a slovom Šadaj, 

čo značí Všeomohúci. Spravidla je toto božie meno vidieť otvorom v mezuze. Židia sa pri 

príchode a odchode mezuzy dotýkajú na znak požehnania (Pavlinocová – Horyna, 2003, s. 

147). 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869 bolo v celom Šariši 1 742 domov obývaných 

izraelitmi (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 396). Z celkového 

počtu 23 383 bytových jednotiek (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 

397), ktoré sa v Šariši nachádzali to predstavuje 7 %.Tak ako v celej stolici, i u židovského 

obyvateľstva mali najvýraznejšie zastúpenie prízemné domy. Len 4 domy mali pivničný 

charakter a 9 domov bolo poschodových. Priemerne na židovský dom pripadali 2 izby a 1 

komora a na každý druhý dom predizba a kuchyňa. Po porovnaní so župnými priemermi je 

zrejmé, že židovské obyvateľstvo malo približne rovnaké bytové podmienky ako ostatné 

obyvateľstvo stolice.  

Sčítanie obyvateľstva evidovalo pri každom dome počet hospodárskych zvierat. Tie boli 

rozdelené do 8 základných kategórií a to: kone, mulice, somáre, rožný dobytok, ovce, kozy, 

svine a včely – úle (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 400).  

V celom Šariši židia chovali 44 600 kusov zvierat. Priemerne tak na jednu židovskú 

domácnosť pripadalo 26 kusov. Najväčší výskyt je zaznamenaný u oviec. Súvisí to s tým, že 

nevyskytovali v malých počtoch ale väčších stádach nad sto kusov. Priemerne na každú 
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domácnosť vychádzalo 18 kusov oviec. Rozšírenejšie boli šľachtené druhy. Ich veľký počet 

súvisí s takzvanou vlnovou konjuktúrou, ktorá dosiahla vrchol v 20. – 30. rokoch 19. storočia 

a znamenala zvýšený chov španielskych šľachtených oviec, ktoré mali kvalitnú vlnu. Tá sa 

potom vyvážala i na mimouhorský trh(Kohútová – Vozár, 2006, s.103-104). Ukážkovým 

príkladom je hospodár zo Svinie, ktorý choval až 900 kusové stádo (ŠA Prešov, fond ŠŽ – 

sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č.313).  

Druhým najrozšírenejším typom bol rožný dobytok, u ktorého trochu prevažoval 

švajčiarsky druh. Priemerne však v každej domácnosti boli aspoň 2 kusy švajčiarskeho i 

uhorského rožného dobytka, pričom najobľúbenejším zvieraťom bola práve krava. 

Kone sa vyskytovali u 62 % domácností. Veľký výskyt zaznamenali i kozy a aj napriek 

tomu, že židia nemohli konzumovať bravčové mäso, chovali svine.  

Ak počítame iba jednotlivé zvieratá, najrozšírenejšie boli šľachtené ovce. Za nimi 

nasledovali ovce nešľachtené, potom kozy, švajčiarske a uhorské kravy. 

 

4 Migračné pohyby 

 

Obyvateľstvo Šariša nebolo jednoliate, pochádzalo z rôznych oblastí a zotrvávalo v 

ustavičnom pohybe. Je potrebné všímať si nie len trvalú migráciou ale i dočasnou, za prácou 

alebo vzdelaním. V sčítaní obyvateľstva z roku 1869 bolo ťažké ich obe odlíšiť a to najmä pri 

emigračných pohyboch. 

Na územie východného Slovenska začínajú prúdiť žida najmä z východu, a to Ukrajiny 

a haličskej časti Poľska (Kovačevičová, 1991, s. 73), ale aj zo západu, hlavne Čiech a to cez 

Oravu, sever Liptova a Spiš (Weinbergerová, 2000, s. 46). Zo sčítania je zrejmé, že najviac 

židov pochádzalo z oblasti Zemplína. Až 475 osôb využilo blízkosť hraníc so Šarišom a 

usadilo sa v jednotlivých dedinách. Druhým smerom, z ktorého židia do Šariša prichádzali bol 

smer severný. Až 311 osôb pochádzalo z Haliče. Prisťahovalectvo umožňovala nie len 

blízkosť hraníc, ale i vysoké počty židovského obyvateľstva Haliče. Aj napriek 

vysťahovalectvu tu žilo v roku 1857 448 973 židov a ich počet sa v roku 1869 ešte zvýšil na 

575 918 (Zamorski, 1989, s. 69). Židia do Šariša prichádzali hlavne z mestečiek s dosť 

vysokou koncentráciou židovského obyvateľstva a pomerne blízko hraníc. Boli to mestá ako 

Gorlice, ktoré mali v roku 1869 cez 5 000 židovských obyvateľov (Zamorski, 1989, s. 75), 

Nowy Sacz s 8 033 židovskými obyvateľmi, Tarnow s 14 147 obyvateľmi (Zamorski, 1989, s. 

76). Ďalej židia pochádzali zo Spiša, a to najmä Huncoviec, dôležitého centra židovského 

vzdelania (Weinbergerová, 2000, s. 46).  
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Vyše 100 židovských obyvateľov Šariša pochádzalo z Abova. Ostatné stolice neboli 

zastúpené viac ako 20 osobami. Podľa počtu prisťahovalcov do Šariša boli v tomto poradí: 

Boršodská, Liptovská, Užská, Sabolčská, Peštianská, Gemerská, Nitrianska, Prešporská, 

Trenčianska, Hevešská, Ostrihomská, Tekovská, Hontianska, Bihárska. 

Okrem Haliče a Uhorska prichádzali do Šariša židia i z iných krajín. Našlo o výraznejšie 

prisťahovalectvo, zahrňovalo len niekoľko osôb. Z Moravy a Čiech pochádzalo po šesť osôb, 

z Rakúska štyri a z Bosny a Ruska po jednej.  

Pri emigračných trasách je potrebné rozlíšiť emigráciu v rámci Uhorska a mimo jeho 

hraníc. Základnou tendenciou v 2. polovici 19. storočia, bolo ubúdanie vidieckeho 

obyvateľstva, a jeho sústredenie sa do väčších miest. V rámci Rakúsko-Uhorska bola 

emigrácia z územia Šariša namierená najmä na Viedeň a Budapešť (Lešticová, 2002, s. 173). 

Z veľkých miest mal najvýznamnejšie zastúpenie Temešvár so šiestimi vysťahovalcami a 

Veľký Varadín s rovnakým počtom židov, ktorí sa tu usadili. Po jednom odišli židia i do 

Jágru, Ostrihomu, Miškovca, a rakúskeho Grazu. Zo šarišských miest boli obľúbené najmä 

Prešov, Bardejov a Hanušovce. Najvyhľadávanejšie mestá z iných žúp boli Košice s 8 

prisťahovalcami, v malom počte Michalovce, Stropkov, Vranov, Užhorod.  

Celkovo žilo mimo Šariša 137 židov, ktorí sa tu síce narodili, ale zo stolice odišli. 

Najviac židov zo Šariša smerovalo do Zemplína a to až 26. Do Abova smerovalo 13 

obyvateľov Šariša, na Spiš 12, do Užskej stolice 6 a do Novohradskej, Hontianskej, 

Liptovskej stolice po jednom. Židia odchádzali i do stolíc Bihárskej (8 ľudí) a Hevešskej (7 

osôb), no i do Rakúska a 1 do Srbska. Do Haliče smerovalo 7 osôb a to hlavne do Tarnowa a 

Nowého Saczu. 

Cestovanie do zahraničia bolo náročnejšie. Pri vycestovaní bolo potrebné vlastniť 

cestovný pas, ktorý vydávala príslušná stolica a mať isté finančné prostriedky (Rychlýk, 2007, 

s. 6). No aj napriek tomu najviac vysťahovalcov smerovalo práve do zahraničia. Jedinou 

krajinou, do ktorej židovského obyvateľstvo podľa sčítania 1869 vycestovávalo boli Spojené 

štáty americké alebo ako uvádza sčítanie „Amerika“ (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie 

obyvateľstva (1869), inv. č. 68).  

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1869 sa do USA vysťahovalo 31 ľudí. Pri desiatich z nich 

sa uvádza i miesto pobytu. Až piati sa usadili v Clevelande a po jednom v New Yorku, 

Nashville, Manville, Knoxville (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 

55). Boli to prevažne obchodníci, ale i remeselníci. Vyskytli sa i sluhovia. 
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5 Kultúrne pomery 

 

Kultúra židovského obyvateľstva sa značne odlišovala od kresťanského, ktoré tvorilo v 

Uhorsku väčšinu. Bola silne spätá s náboženstvom a cirkevnými predpismi, halachou. 

Halacha zahrňovala „cely nábožensko-právny systém judaizmu, ktorý obsahoval príkazy a 

zákazy písomnej a ústnej tradície tóry“(Pavlincová – Horyna, 2003, s. 85). Týkali sa nie len 

náboženských otázok, ale aj bežného života.  

Základom náboženského života židov boli náboženské obce. Židovská náboženská obec 

bola autonómna verejnoprávna jednotka, ktorá sa riadila stanovami týkajúcimi sa vnútorných 

i vonkajších záležitostí. Stanovy a činnosť židovských obcí boli pod dozorom zemepánov. 

Predstavenstvo obce malo na starosti okrem iného i vyberanie daní, preto bola organizovanosť 

židovského obyvateľstva zemanmi podporovaná (Tóth, 1992, s. 7). 

Na čele obce stál Roš hakahal, čiže predseda. Druhým najvýznamnejším členom 

predstavenstva bol rabín, ako náboženský vodca, no v menších obciach mal na starosti i 

samosprávu. Vo väčších boli i juristi, prísediaci, pokladník, účtovník, úradníci či kantor 

(Botík, 2007, s. 103). 

 Kvôli spomínanej funkcii rabína sa dali zistiť počty náboženských obcí aj zo sčítania 

obyvateľstva v roku 1869. Funkciu rabínov vykonávalo 11 mužov a to v obciach Šarišské 

Lúky, Zborov, Lemešany, Kurima, Pečovská Nová Ves, Hanušovce, Ladomírová, Brezovica, 

Čirč, Giraltovce a Vyšné Raslavice. V 19. storočí bolo na celom území Uhorska 85 

náboženských obcí (Botík, 2007, s. 103). Šarišské obce teda tvorili 13 % zo všetkých 

náboženských obcí v krajine. 

 Všetky náboženské obce patrili k ortodoxnému prúdu alebo zastávali myšlienky 

chasidizmu. V Šariši bola jedinou neologickou obcou obec v Prešove (Kónya – Landa, 1995, 

s. 34). Hlavnými nositeľmi ortodoxie boli rabíni z Pečovskej Novej Vsi a Šarišských Lúk, 

ktorí zastupovali šarišské náboženské obce i na židovskom kongrese v Pešti v roku 1868 

(Kónya – Landa, 1995, s. 34). 

Centrom chasidizmu v Šariši sa stali Hanušovce a Bardejov. Vyznačovali sa väčšou 

izoláciou od okolia ako aj od ostatných židovských komunít. V Bardejove, s veľkým 

predpokladom, že aj v okolí, si napríklad zachovávali i svoj tradičný odev (Weinbergerová, 

1996, s. 41-42). Dôkazom inklinácie k Haliči a udržiavaním kontaktov s týmito oblasťami je i 

rabín z Hanušoviec, ktorý z Haliče pochádzal (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva 

(1869), inv. č. 345). Ostatní rabíni boli zväčša zo Šariša. Iba rabín z Pečovskej Novej Vsi (ŠA 

Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 92) pochádzal z Abova a rabín z 
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Vyšných Raslavíc sa narodil na Zemplíne (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva 

(1869), inv. č. 263). Rabínov zo západu mali len 2 náboženské obce a to Šarišské Lúky, 

presnejšie z Trenčína (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č.55) a 

Brezovica z Topoľčian (ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 55). Môže 

to byť dôkazom ich významnejšieho postavenia v spoločenstve šarišských náboženských 

obcí. 

Každá obec musela mať kvôli svojej náboženskej funkcii postavenú synagógu, alebo 

modlitebňu. V blízkosti tiež boli stavané rituálne kúpele. Väčšie obce mali i vlastné kóšer 

bitúnky a pekárne. Súčasťou každej bol cintorín (Sopoliga, 1999, s. 21). So Šarišom sa spája 

najstaršia do súčasnosti zachovaná synagóga datovaná rozpätím rokov 1725-1745. Ide o 

Veľkú synagógu v Bardejove (Popoliga, 1999, s. 155). 

V židovskom náboženstve sa prikladala veľká váha vzdelanosti. Dôraz sa kládol hlavne 

na poznávanie Tóry a základov židovského náboženstva. Takmer všetci židovskí chlapci či už 

z neologických alebo ortodoxných obcí navštevovali elementárnu školu, kde sa naučili 

hebrejskú abecedu a základy judaizmu, židovské dievčatá boli do náboženskej reformy z 

vzdelávania vylúčené (Haumann, 1997, s. 132). Vyššie vzdelanie poskytovali ješivy.  

Z celkovej štatistiky Šarišského obyvateľstva vyplýva, že čítať ovládalo 21 % všetkých 

obyvateľov Šariša, presnejšie 23 % žien a 19 % mužov. Pri znalosti čítania a písania sú známe 

výsledky iba u mužov, pretože výsledky u žien boli poškodené až na toľko, že sa nedali 

použiť(ŠA Prešov, fond ŠŽ – sčítanie obyvateľstva (1869), inv. č. 396). Čítať a písať vedelo 9 

% mužov a predpokladáme, že v približných číslach sa pohybovali znalosti i u všetkého 

obyvateľstva Šariša. Náš odhad je od 5 -9 %. 

Úroveň židovskej vzdelanosti sa značne odlišuje od hodnôt celej stolice. Viac 

židovského obyvateľstva bolo úplne gramotných ako pologramotných. Preto percentuálne 

hodnoty sú úplne odlišné. Až 33 % židovského obyvateľstva ovládalo čítať a písať, preto sú 

hodnoty pri pologramotnosti nízke, len 6 %. Z toho jednoznačne vyplýva, že židovské 

obyvateľstvo bolo vzdelanejšie ako ostatok obyvateľov Šariša. 

Tieto závery platia aj pre percentuálny podiel gramotnosti u mužov a žien. Čítať a písať 

ovládalo až 47 % mužov, u žien to bolo 20 %. Pologramotných bolo 5 % mužov a 7 % žien. 

Celkovo sa dá povedať, že istý druh vzdelania malo 52 % mužov a 28 % žien, čo 

prevyšovalo stoličné priemery (u žien je to iba pravdepodobné, keďže sa nezachoval 

percentuálny podiel ich úplnej gramotnosti). 

Židia nenavštevovali základné školy bet ha-midraš, kde sa naučili čítať a písať a ktoré 

mali povinnosť zriaďovať židovské náboženské obce (Botík, 2007, s. 105), ale snažili sa 
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získať i vyššie vzdelanie. To dosahovali v školách vyššieho typu, takzvaných talmud tóra a v 

ješivách (Haumann, 1997, s. 133), ale aj v štátnych školách a univerzitách. 

K najvýznamnejším ješivám na území dnešného Slovenska patrili ješivy v Prešporku, 

Huncovciach, Senici, Liptovskom Mikuláši, Nitre a Svätom Jure (Weinbergerová, 1996, s. 

44). Ich význam potvrdzuje i sčítanie obyvateľstva v roku 1869. Aj študenti zo Šariša 

navštevovali niektoré z nich. Na každej zo škôl v Huncovciach, Bratislave a Nitre sa 

vzdelával jeden študent pochádzajúci zo Šariša. 

Jednoznačne sa dajú dokázať dvaja šarišskí židia, ktorí navštevovali univerzitu. Jeden 

vo Viedni na lekárskej fakulte a jeden na viedenskej univerzite, bez určenia odboru. S veľkou 

pravdepodobnosťou sa však na univerzite vzdelávalo až 5 študentov. 

Zo základných židovských škôl bola najobľúbenejšia škola v Prešove. Existovala už v 

tridsiatych rokoch 19. storočia (Tóth, 1912, s. 257) a roku 1857 už fungovala ako štvortriedna 

židovská škola. Vyučovacím jazykom bola nemčina a v roku 1857 mala 75 žiakov (AMIR, 

2004, s. 40). Jej význam tiež začal prekračovať hranice stolice. Z celého Šariša tam za 

vzdelaním smerovalo 11 židovských študentov. Z ostatných šarišských škôl boli obľúbené 

najmä školy v Bardejove, Sabinove a Raslaviciach.  

Okrem už spomínaných škôl odchádzali študenti za vzdelaním i mimo hraníc stolice, 

niekedy i krajiny. Najviac z nich smerovalo na Zemplín, kde študovalo 8 žiakov. Študenti 

odchádzali i do škôl na Spiši, do Abova a Užskej stolice.  

Oveľa obľúbenejšie boli školy vo vzdialenejších stoliciach Uhorska a to školy vo 

Veľkom Varadíne a Temešvári ale i Biharskej a Sabolčskej stolici. Z ostatných uhorských 

miest boli navštevované ešte Debrecín, a Kluža. Jeden zo študentov odchádzal za vzdelaním 

do Rakúska bez presnejšej špecifikácie, a rovnako jeden do USA. 

 

6 Záver 

 

Zo skúmania židovskej komunity, ktorá sa usadila v Šariši vyplynuli viaceré zistenia. 

Išlo o početné spoločenstvo s 11 267 členmi, ktoré predstavovalo 7% z celkového počtu 

obyvateľov. Boli rovnomerne rozmiestnení po celom regióne Šariša s výnimkou 14 dedín. 

Koncentrovali sa však do 11 náboženských obcí a to do Šarišských Lúk, Zborova, 

Lemešian, Kurimy, Pečovskej Novej Vsi, Hanušoviec, Ladomírove, Brezovice, Čirča, 

Giraltoviec a Vyšných Raslavíc, ktoré riadili nie len ich náboženský život ale i kultúru a mali 

i správne funkcie. Najvýznamnejšiu úlohu zohrávali Šarišské Lúky, ktoré boli istú domu i 

centrom židovského života na celom Šariši. Následne ich vystriedal Prešov. V Lúkach však aj 
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napriek tomu zostala vyše 700 členná komunita a patrila k najpočetnejším a najvýznamnejším 

v Šariši (vynímajúc slobodné kráľovské mestá). 

Židovské obyvateľstvo do Šariša prichádzalo neprestajne aj v 19. storočí. Usádzalo sa 

najmä na majetkoch šľachty, ktorá im prenajímala regálne práva najmä riadenie krčiem a 

páleníc. V Šariši k ním patrili napríklad gróf Haller alebo gróf Erdödy.  

Pri prisťahovalectve do stolice rozlišujeme 2 základné smery a to prílev z Haliče prílev z 

okolitých žúp.V Haliči žilo veľké množstvo židov, ktorí vo veľkom počte obývali i mestá ako 

Ľvov, Krakov, Nowy Sacz, Gorlice, Tarnow odkiaľ do Šariša prúdilo najviac židovských 

prisťahovalcov. Ich koncentrácia v severných slúžnovských okresoch bola väčšia ako v 

južných a to najmä kvôli blízkosti spoločných hraníc.  

Na pestrosti židovského obyvateľstva v Šariši malo svoj podiel i uzatváranie 

manželstiev, pri ktorom sa využívala funkcia sprostredkovateľa. Jeho úlohou bolo hľadať 

vhodné zväzky medzi príbuzensky nespätými rodinami. Preto bolo časté manželstvo medzi 

židmi z rôznych častí monarchie a niekedy i mimo jej hraníc. 

Židia sa v 19. storočí začali sústreďovať do miest a mestečiek. V Šariši sa usádzali 

najmä v Prešove a Bardejove ale odchádzali i do Pešti a Viedne, Temešváru, Veľkého 

Varadínu, Miškovca. 

Po roku 1848 však sčítanie zaznamenáva veľký odliv mimo kontinent a to do USA. 

Židia zo Šariša tam odchádzali ešte pred veľkým prúdom vysťahovalectva, ktorý začal v 80. 

rokoch 19. storočia. Smerovali tam za prácou a lepšími podmienkami ale aj kvôli 

perzekúciám, ktoré ich po postihli, kvôli účasti v bojoch v roku 1848-1849 na strane 

revolučnej armády. Do USA a vysťahovalo zo Šariša až 29 osôb. 

Židovská komunita, ktorá sa v Šariši vytvorila bola typickou ortodoxnou komunitou. Tá 

sa vyznačovala častejším výskytom rozšírených rodín, kde spolu bývalo i viac generácii. Na 

každú rodinu pripadali priemerne tri deti. No veľmi často sa vyskytovali rodiny, ktoré mali 5 

a viac detí.Hlavné postavenie v rodine mal muž, ktorý bol nie len nositeľom viery ale i 

obživy. Iba niekoľko žien pracovalo a to zvyčajne ako slúžky, krajčírky či kuchárky. Ako 

vdovy s malými deťmi preberali starostlivosť na seba a preto boli i krčmárkami či 

nádenníčkami, ale častejšie sa o nich postarali ich dospelé deti. Podobné postavenie mali i 

rozvedené ženy, ktoré sa najčastejšie vracali späť k rodičom. Zaujímavosťou je, že v sčítaní 

obyvateľstva sa nevyskytoval ani jeden rozvedený muž, čo poukazuje na to, že založiť si novú 

rodinu u neho bolo ľahšie ako u ženy. 

Muži sa zamestnávali v rôznych odvetviach. Najväčší výskyt malo krčmárstvo, o čom 

svedčí i počet židovských krčiem, ktorých bolo v jednej dedine i niekoľko. Na vidieku sa 



 414

židia vo veľkej miere venovali hospodárstvu, chovu zvierat a obrábaniu pôdy. V mestách 

prevažovalo najmä nádenníctvo, remeslá a obchod. Z remesiel sa venovali najmä tým, ktoré 

potrebovali na dodržiavanie náboženských predpisov. Išlo o zvyky týkajúce sa jedla a 

odievania. Preto sa židia živili najmä krajčírstvom, obuvníctvom, kožušníctvom, 

mäsiarstvom, pekárstvom... Šarišskí židovskí obchodníci sa zameriavali najmä na udržiavanie 

svojich predajní, podomový obchod ale i obchod so špecifickým druhom tovaru, a to najmä 

vlnou a súknom no i drevom či soľou. Pri nich je možné uvažovať, že išlo nie len o obchod v 

rámci stolice ale i mimo jej hraníc. Židia sa venovali i peňažnej sfére, kde požičiavali peniaze 

na úrok, čomu sa kresťanské obyvateľstvo vyhýbalo. Nebolo to však v Šariši až také časté 

povolanie. Úžerníctvo sa vyskytuje iba v niekoľkých prípadoch. Oveľa častejšie je 

prenajímanie páleníc, najmä od miestnych zemanov a šľachty. Slabé zastúpenie mali i 

slobodné povolanie ako lekári či právnici. V celom Šariši sa vyskytoval iba jeden lekár. Na 

rozdiel od ostatného obyvateľstva sa venovali povolaniam ako knihviazač, správca kúpeľov, 

spracovateľ tabaku a výrobca fajok... 

Židovské obyvateľstvo sa svojimi majetkovými pomermi dalo porovnať s ostatným 

obyvateľstvom. Malo rovnaké bytové podmienky a často i povolania. Mnoho židov hlavne z 

Haliče žilo na pokraji chudoby. No medzi majetnejšie vrstvy patrili hlavne hospodáriaci židia, 

ktorí prenajímali pôdu či zvieratá a krčmári. Ostatok židov si mohol tak ako kresťanské 

obyvateľstvo dovoliť vlastniť nanajvýš 1-2 kravy alebo i žiaden dobytok. 

Židia sa však výrazne odlišovali od ostatku obyvateľstva svojou kultúrou. S ňou bolo 

neodmysliteľne späté náboženstvo, ktoré sa vyznačovalo príklonom k ortodoxii a prvkami 

chasidizmu prenikajúceho sem z Haliče. Súčasťou bola i vysoká úroveň vzdelanosti, s ktorou 

sa spájal i výskyt učiteľov. Pôsobili ako súkromný učitelia, či ako pedagógovia na židovských 

školách. Z toho vyplýva, že vysoký bol i počet študentov. Tí sa zamerali nie len na základné 

vzdelanie, ale našli sa i takí, čo študovali vyššie školy a univerzity. Žiaci sa pritom 

neobmedzovali len na domáce školy ale za štúdiom odchádzali i do Nitry, Huncoviec no i 

Viedne, Temešváru či Veľkého Varadína.  

 Celé židovské obyvateľstvo Šariša malo dobrú úroveň vzdelanosti. Vysoké percentá 

gramotnosti dosiahli ako muži, tak i ženy. Takmer polovica mužov bola úplne gramotná a 

takmer štvrtina žien. To boli pri porovnaní z výsledkami celej stolice dokázateľne vyššie 

hodnoty. 

Cieľom práce ako už naznačuje úvod bolo poskytnúť komplexný pohľad na životné 

pomery židovského obyvateľstva Šariša hlavne v roku 1869 ale i predošlom období.  
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Snahou bolo tento cieľ naplniť priblížením pôvodu židovského obyvateľstva, jeho 

kultúrneho i náboženského zaradenia, ekonomického a sociálneho postavenia. V tejto práci sa 

podarilo dosiahnuť zovšeobecnenie pomerov židov celého Šariša pričom poukazuje i na ich 

rozdielne prejavy v jednotlivých slúžnovských okresoch. Porovnanie židovského a ostatného 

obyvateľstva sa uplatnilo hlavne pri ekonomických pomeroch. Túto prácu však determinovali 

možnosti a informácie získané zo sčítania obyvateľstva roku 1869, preto nebolo možné 

vytvoriť komplexnejší pohľad na niektoré aspekty židovského života a to hlavne v oblasti 

kultúry, spolkových a záujmových činností. 
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