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PREJAVY ANTISEMITIZMU V REGIONÁLNEJ TLAČI NA 

VÝCHODNOM SLOVENSKU V 30. ROKOCH 20. STOROČIA 

 

Monika STAVAROVÁ 

 

Medzi významné a dôležité otázky slovenských dejín nepochybne patrí aj židovská 

problematika a s ňou súvisiaca problematika antisemitizmu. Antisemitizmus čiže 

nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom1 ako predstaviteľom židovského náboženstva, 

etnickej skupine alebo rase, nie je pritom u Slovákov novodobým javom, ale stretávame sa s 

ním na našom území už od obdobia stredoveku, kedy dochádza k všeobecnej spoločenskej 

izolácii Židov, a potom najmä v druhej polovici 19. storočia, v období zmien vnútornej 

národnostnej politiky Uhorska.  

Môj príspevok sa venuje prejavom antisemitizmu v medzivojnovej Československej 

republike (ČSR), pričom konkrétne som sa zamerala na analýzu protižidovských prejavov v 

regionálnej tlači, vydávanej na východnom Slovensku v tridsiatych rokoch. Tridsiate roky 

boli v celej Európe poznačené eskaláciou antisemitizmu a teda aj obyvatelia východného 

Slovenska sa stretávali s týmto javom a to v rôznych podobách, medzi ktorými figurovala aj 

prezentácia antisemitských myšlienok v periodikách.  

 

Východoslovenská stranícka tlač vydávaná v tridsiatych rokoch 20. storočia a jej 

reakcie na židovskú komunitu 

 

V dejinách Slovenska a Slovákov plnila žurnalistika už od vzniku prvých slovenských 

Prešpurských novín (1783-1787) veľmi dôležité spoločensko-politické poslanie. V období 

politického, národného a sociálneho útlaku zo strany uhorskej vládnucej moci sa slovenské 

noviny stali veľmi dôležitým nástrojom formovania a upevňovania národného povedomia 

(Ruttkay, 1987, s. 5). 

Významné postavenie dosiahla tlač aj v medzivojnovej ČSR. Ako ideologická inštitúcia 

v tomto období získala najsilnejšiu pozíciu medzi masovokomunikačnými prostriedkami, a 

teda aj najviac vplývala na verejnosť. Túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomovali aj 

                                                 
1  Čo sa týka používania pojmu Židia, dobovo počas medzivojnovej ČSR bol používaný tento pojem s 
veľkým písmenom, teda Žid, keď sa jednalo o židovskú národnosť, a s malým písmenom žid, keď šlo o židovskú 
konfesiu. Ja som vo svojej práci používala pojem Žid, pretože židovskú komunitu vnímam ako národnosť. 
Pojem žid sa vyskytuje v mojej práci len vtedy, keď citujem dobový prameň. 
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československé politické strany. Tie sa potom snažili pod cieľom dosiahnutia, čo najväčšieho 

vplyvu na spoločnosť vydávať čo najviac periodík. Politické strany pritom dôraz kládli nielen 

na vydávanie ústredných tlačových orgánov, ale i na regionálnu tlač.  

Regionálne periodiká boli dôležité z toho hľadiska, že upevňovali bezprostredný kontakt 

strany so svojimi členmi a stúpencami. Dokonca možno o nich povedať, že mali 

pravdepodobne silnejší dosah na čitateľov ako celoslovenská tlač, keďže sa viac týkali 

domácich obyvateľov.  

Na východnom Slovensku v tridsiatych rokoch vydávalo svoje regionálne noviny a 

časopisy niekoľko politických strán. Najviac periodík tu vychádzalo pod taktovkou 

najsilnejšej československej strany – Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho 

ľudu (agrárna strana). Táto strana vydávala v tridsiatych rokoch päť východoslovenských 

denníkov - Slovenský východ (1919 – 1937) Slovenský hlásnik (1935 – 1936), Východ 

republiky (1935 – 1936) Novosti (1937 – 1938) a Slovenský hlas (1938 – 1939) a tri 

týždenníky - Gazdovské noviny (1920 – 1938), Podtatranská Slovač (1923 – 1933) a 

Podtatranský kraj (1934 – 1938). 

Najmasovejšia slovenská strana – Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS) vydávala 

len jeden politický týždenník orientujúci sa na východné Slovensko a to Slovenskú pravdu 

(1920-1936) a od konca roka 1938 aj jeden denník – Slovenská sloboda (1938 – 1944).  

Dve periodiká s politickým zameraním publikovala aj Československá strana 

národnosocialistická - denník Slovenská krajina (1929 – 1933) a mesačník Svojpomoc (1929 

– 1938) a Československá národnodemokratická strana - týždenníky Echo východu (1932 – 

1935) a Východný Slovák (1922 – 1935). 

Ostatné strany sa buď obmedzili na vydávanie jedného regionálneho periodika, alebo sa 

orientovali na inojazyčnú či záujmovú tlač.  

Každý z týchto novinových titulov pritom predstavoval súbor nesúrodých informácii 

rôzneho druhu a hodnoty, ktoré sa dotýkali aj židovskej problematiky. Pričom obsahom 

spravodajských príspevkov o židovskej komunite boli na jednej strane objektívne informácie 

a na druhej strane subjektívne protižidovsky naladené správy.  

V novinách prevažovali jednoznačne správy o Židoch z regiónu a z republiky ako 

spravodajstvo sledujúce zahraničné udalosti. Najpočetnejšie boli články zaznamenávajúce 

rôzne udalosti v židovskej komunite s cieľom priblížiť čitateľom život tejto komunity, či 

povahu Židov. Častým zdrojom obsahu článkov sa stával vzťah Židov ku maďarskej kultúre a 

k používaniu maďarčiny. Medzi ďalšiu populárnu tému patrilo spájanie Židov s jednotlivými 

politickými stranami. V prvej polovici tridsiatych rokov sa v regionálnych novinách vyskytlo 
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aj pár príspevkov venovaných Slovenskému židovskému hnutiu. Medzi ostatné témy, ktoré sa 

na stránkach novín objavili a boli spájané so židovskou menšinou, patrí aj emigrácia, šírenie 

komunizmu, hospodárska kríza, perzekúcie Židov v zahraničí a i. 

 

Prejavy antisemitizmu na stránkach straníckej tlače vydávanej na východnom 

Slovensku v rokoch 1930 – 1938 

 

Medzivojnová Československá republika (1918 – 1939) predstavuje v dejinách 

židovskej komunity priaznivé obdobie pre jej všestranný rozvoj. Je historickou skutočnosťou, 

že demokratický charakter ústavy Židom zabezpečoval občiansku a náboženskú 

rovnoprávnosť a umožňoval im prihlásiť sa k židovskej národnosti. Predstavitelia 

československej vlády sa zase snažili antisemitizmus vytlačiť na okraj domácej politickej 

scény. V priebehu dvadsiatych rokov sa tak podarilo vytvoriť obraz republiky ako 

demokratického štátu, ktorému sa prieči netolerancia k minoritám(Soukupová, 2004, s. 21). 

Nebolo to však bezproblémové obdobie a napriek snahám vlády antisemitizmus v spoločnosti 

pretrvával. Predovšetkým od druhej polovici tridsiatych rokov sa stretávame už s otvoreným 

politickým antisemitizmom, predstavujúcim úvodnú etapu k osudovej tragédii Židov.  

Šírenie antisemitských myšlienok by však nebolo úspešné, ak by neexistovali príčiny k 

jeho prejavom. Medzi tie popredné patrilo silné hospodárske postavenie židovskej komunity, 

nacionálna odlišnosť Židov a ich inklinovanie k maďarskej alebo nemeckej kultúre, či 

náboženská odlišnosť. Vďaka týmto dôvodom sa v tridsiatych rokoch stretávame s rôznymi 

prejavmi antisemitizmu medzi ktoré zahrňujeme aj protižidovské príspevky v novinách a 

časopisoch. Pričom na antisemitské prejavy narážame v rôznych periodikách, či už išlo o 

politickú, alebo záujmovú tlač, alebo či to boli ústredné tlačové orgány politických strán, 

prípadne len regionálna tlač.  

V medzivojnovom období s protižidovskou témou najšikovnejšie vedela pracovať 

Hlinková slovenská ľudová strana. V tridsiatych rokoch sa ale snažila byť v tomto smere 

opatrnejšia.2 Napriek tomu regionálny denník strany, orientujúci sa na východné Slovensko, 

Slovenská pravda, aj v tomto období obsahoval v pomere k ostatným regionálnym periodikám 

oveľa viac protižidovsky ladených článkov. V období autonómie, kedy na východnom 

                                                 
2  Historik Ivan Kamenec si myslí, že to bolo v dôsledku odmietavého postoja Vatikánu a cirkevných 
kruhov k rasovým teóriám šírených z Nemecka. Bližšie viď: KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava : 
Archa, 1991. s. 16 – 17.  
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Slovensku začal vychádzať ľudácky antisemitský a antičeský denník Slovenská sloboda, bolo 

už jasné, že pre HSĽS protižidovská téma predstavuje jednu zo základných častí propagandy.  

Okrem ľudáckej Slovenskej pravdy, boli aj iné regionálne periodiká, na ktorých 

stránkach sa objavili antisemitské články. Medzi noviny a časopisy, ktoré sa mohli „popýšiť“ 

rovnako veľkým počtom antisemitských príspevkov ako Slovenská pravda, jednoznačne 

patrili regionálne týždenníky Československej strany národnodemokratickej - Echo východu a 

Východný Slovák. Predovšetkým Echo východu si nebralo „servítku pred ústa“ pri kritike 

židovskej komunity. Kým však Slovenská pravda sa orientovala v prvom rade na všeobecné 

témy dotýkajúce sa celého územia Slovenska, tieto dva časopisy uprednostňovali regionálne 

problémy.  

Do okruhu novín a časopisov, ktoré obsahovali príspevky s antisemitským nádychom, 

patria aj regionálne periodiká agrárnej strany. Predovšetkým týždenník Podtatranský kraj 

uverejňoval články, kde badať aj prvky antisemitizmu. Pár protižidovsky zameraných 

príspevkov však obsahovali aj Slovenský východ, či Gazdovské noviny.  

Na stránkach novín sa čitatelia stretávali s rôznymi druhmi antisemitizmu. Početnú 

skupinu predstavovali napríklad aj antisemitské príspevky obviňujúce Židov z maďarizácie a 

z iredenty. Tieto články sa pritom opierali zvlášť o vytrvalé používanie maďarčiny, alebo 

nemčiny medzi židovským obyvateľstvom. Viackrát tak bolo na stránkach novín zdôraznené, 

že je „priamo smiešne, hovoriť o láske Židov k našému štátu, keď v skutočnosti je známe, že 

maďarizáciu Slovenska udržujú Židia...Na republiku, ktorá im dáva všetky možnosti 

kultúrnej, náboženskej a spoločenskej slobody, židák kašle...Potom nech sa Židia nedivia, že 

ich lásku k našému štátu nedokážeme pochopiť a že im neveríme.“3  

Medzi ďalšiu frekventovanú tému patrila Škodlivosť Židov v hospodárskej oblasti, kde 

antisemitské príspevky kritizovali silnú pozíciu Židovstva v hospodárstve a vyzývali k 

nacionalizácii tejto oblasti. Židia boli vnímaní ako živel, ktorého je v ČSR až nadbytok a ktorí 

spôsobuje, že „na Slovensku nemožno hovoriť o slovenskom kapitále. I tzv. slovenské firmy, 

kresťanské továrne, podniky, statky sú ovládané zväčša nekresťanmi. Poisťovníctvo, rozličné 

spoločnosti a finančníctvo vôbec je v rukách židovských.“4 Na túto tému nadväzovali aj 

príspevky v ktorých bola židovská menšina vykreslená, ako tá časť obyvateľstva, čo zaberá 

pracovné miesta slovenskej inteligencii. 

Niekedy sa v dobovej tlači, najmä v Slovenskej pravde, objavovala aj téma 

židoboľševizmu. Niektorí Židia sa stali členmi komunistických strán a organizácii, pretože 

                                                 
3  Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. In: Echo východu, roč. 3, č. 30, 6. 10. 1934, s. 2. 
4  Z 1162 advokátov na Slovensku je 617 Židov. In: Slovenská pravda, roč. 17, č. 49, 28. 4. 1936, s. 3. 
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myšlienka spoločenskej rovnosti bola pre nich veľmi príťažlivá. Takýto stav však dráždivo 

pôsobil na katolícke obyvateľstvo, a to zvlášť v tridsiatych rokoch, kedy zosilnili obavy z 

boľševickej hrozby. Vďaka týmto faktorom sa tak stretávame v novinách s osočovaním 

židovskej komunity zo šírenia boľševizmu a z protištátnych aktivít. Ako poznamenáva autor 

príspevku Židé u nás a jinde: „Nepočuli sme, aby Žid bol členom nejakej celonárodnej alebo 

aspoň slovenskej korporácie, ale zato sa stretávame so Židmi v organizáciách komunistických 

a rôznych protištátnych skupinách, ako o tom svedčí tento týždeň odhalená protištátna činnosť 

niekoľkých Židov.“5 Snahou tejto skupiny príspevkov bolo hlavne upevniť stereotyp 

vnímajúci židovského občana ako boľševika a komunistu.  

Antisemitský ráz niekedy získali aj články opisujúce vzťah Židov a katolíkov, články 

venujúce sa židovskej emigrácii, alebo články kritizujúce a viniace určitú politickú stranu z 

toho, že prehnane podporuje Židov. Niekedy preblesla v novinách aj správa o židovskom 

nebezpečenstve, či snahe Židov ovládnuť svet.  

Obsahovo regionálna tlač vo svojich antisemitských príspevkoch sa venovala podobným 

problémom ako celoslovenská tlač, zároveň ale zohľadňovala aj miestne špecifiká. Jazyk 

väčšiny článkov bol jednoduchý, ale dynamicky. Základné myšlienky boli väčšinou 

umiestnené v úvode a v závere. Dôraz sa kládol na názov, ktorý predstavoval rozhodujúci 

prvok vo vnímaní textu. Na emocionálnu stránku čitateľa mali zapôsobiť rôzne príklady zo 

života, alebo požívanie rôznych sarkastických pomenovaní Židov typu „unsere Leute“,6 

Židák, Židáček a i. Čo sa týka autorstva antisemitských článkov, drvivá väčšina autorov 

zostávala v anonymite a pravdepodobne to malo za následok, že v článkoch sa niekedy 

objavili aj zvlášť tvrdé slová na židovskú komunitu.7  

Na intenzitu výskytu antisemitských článkov pôsobili rôzne politické a iné udalosti, 

ktoré mali buď celorepublikový, celoslovenský, regionálny, či dokonca celosvetový význam.  

Medzi zahraničné udalosti, ktoré aj v regionálnych periodikách spôsobili zvýšený 

záujem o židovskú komunitu a súčasne mali aj protižidovský charakter patril nástup Hitlera k 

moci (30.1.1933), predstavujúci významný medzník pre Československu republiku. Na jednej 

strane Hitlerov záujem o strednú Európu predstavoval vážne nebezpečenstvo pre ČSR 

susediacu s Nemeckom, na druhej strane práve blízkosť ČSR a jej demokratický a liberálny 

                                                 
5  JANÍK, Václav: Židé u nás a jinde. In: Echo východu, roč. 3, č. 20, 23. 6. 1934, s. 1.  
6  unsere Leute – naši ľudia 
7  Anonymita zvádzala novinára k nezodpovednosti a ľahkomyseľnosti. Na druhej strane je nutné 
poznamenať, že v medzivojnovej ČSR vo mnohých redakciách, hlavne ak išlo o stranícke noviny bola zavádzaná 
tzv. nútená anonymita, čiže sa novinárom nedovoľovalo podpisovať svoje výtvory. Bližšie viď: PRÍDAVOK, 
Peter: Čo sa žiada od dobrého novinára a čo žiada dobrý novinár. In: Slovenský východ, roč. 14, č. 191, 21. 8. 
1932, s. 8 - 9.  
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postoj voči židovskej komunite, robil z republiky vhodnú cieľovú krajinu pre židovských 

emigrantov, ktorých emigrácia vzrástla práve po roku 1933 (Čermáková, 2004, s. 11). 

Vo väčšine novín bola táto téma prezentovaná vo forme krátkych informatívnych správ 

zo zahraničia. Napríklad Slovenský východ v roku 1933 poskytoval veľké množstvo správ 

typu „Židia hlásajú bojkot proti Nemecku“, „V Nemecku vypovedali boj Židom“, „Vo Francii 

sa modlia za prenasledovaných Židov v Nemecku“ a i. Okrem nezaujatých príspevkov sa na 

stránkach regionálnych periodík našli aj také, ktoré mali subjektívny nádych a antisemitské 

znaky. Hlavnou témou bola zväčša emigrácia židovského obyvateľstva z Nemecka, ktorá po 

roku 1933 výrazne vzrástla. No napriek tomu, že útočiskom utečencov sa stali české mestá 

ako Praha, Brno, Ostrava a Olomouc, venovali miesto tejto téme aj regionálna tlač na 

východnom Slovensku. Konkrétne regionálne periodiká Československej 

národnodemokratickej strany mali zvýšený záujem o túto problematiku. Ich cieľom bolo 

poukázať na emigrantov ako na nepriaznivý živel pre ČSR: „Ak si udrží Hitler svoje pozície, 

dočkáme sa , že v Nemecku dôjde skoro k „sťahovaniu národov“. Ale kam potom? Do 

Palestíny? Tam nie je žiadny kšeft pre „unsere Leute“. Alebo do Poľska? Tam je už Židov 

dosť. Židom sa darí najlepšie v Československu, hlavne na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. 

Máme teda nádej, že keď v Nemecku dôjde k najhoršiemu, bude hlavný prúd týchto Chainov, 

Mojžišov, Eliášov a iných synov z rodu Izraela smerovať do krajiny „zasľúbenej“ - t. j. do 

Československa. Máme sa teda načo tešiť!“8 Okrem týchto protiemigrantských príspevkov sa 

objavili aj nepriame podpory protižidovských aktivít v Nemecku. Napríklad redaktor Echa 

východu Václav Janík9 reagoval na udalosti v Nemecku aj týmito slovami: „Žid je nielen 

rasou, ale i povahou stvorenie veľmi záhadné a platí na neho skôr pevná ruka než čokoľvek 

iného.“10 Jednou z príčin takejto orientácie národnodemokratických periodík bol 

pravdepodobne aj program strany, ktorý presadzoval okrem iného aj nacionalizmus a mal 

protinemecký smer.11 Židovskí emigranti boli tak chápaní ako neoddeliteľná súčasť 

nemeckého obyvateľstva a antisemitizmus ako súčasť českého a zároveň aj slovenského 

nacionalizmu a boja proti Nemcom.  

Nástup Hitlera k moci tiež spôsobil posilnenie sebavedomia nemeckej menšiny v ČSR. 

V roku 1933 tak došlo k vzniku Sudetonemeckej strany vedenej Konradom Henleinom, ktorá 

                                                 
8  Československo v naději... In: Echo východu, roč. 1, č. 5, 21. 5. 1932, s. 4. 
9  Václav Janík bol hlavným redaktorom novín Echo východu a od 16. 9. 1933 sa stal aj zodpovedným 
redaktorom a vydavateľom týchto novín. Bližšie viď: KIPSOVÁ, Mária: Bibliografia slovenských a inorečových 
novín a časopisov z roku 1919-1938. Martin : Matica Slovenská, 1968. s. 169.  
10  JANÍK, Václav: Židé u nás a jinde. In: Echo východu, roč. 3, č. 20, 23. 6. 1934, s. 1.  
11  Československá národná demokracia v tridsiatych rokoch sa začala prikláňať k nacionálnemu 
radikalizmu a v roku 1934 sa spojila s Národní ligou, ktorá sympatizovala s fašizmom. 
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sa snažila o program autonómnych Sudet. Táto strana od roku 1933 získavala čoraz viac 

voličov a v roku 1935 predstavovala najsilnejšiu menšinovú stranu v ČSR. Podobné úsilie ako 

Nemci vyvíjalo aj maďarské etnikum, ktoré sa prejavilo predovšetkým v tridsiatych rokoch už 

ako výrazne iredentistické. Ich snaha o revíziu Trianonskej zmluvy (4. 6. 1920) a rozbitie 

stability československého štátu smerom do vnútra i navonok bolo riadené z Budapešti.12 Po 

roku 1936, keď sa zjednotili do Zjednotenej maďarskej strany na čele s grófom Jánosom 

Esterházym, sa svojím napojením na Budapešť ani netajili a hoci na prvý pohľad paradoxne, 

podporovali program HSĽS a SNS s cieľom vytvorenia autonómie Slovenska, ich konečným 

cieľom zjavne nebola politická samostatnosť Slovenska, ale rozbitie Československého štátu 

a vďaka tomu opätovné pripútanie Slovenska k tzv. „Veľkému Maďarsku“ (Purgat, 1970, s. 

78 – 118). V tejto súvislosti treba pripomenúť aj medzinárodné aktivity slovenských 

iredentistov z tohto obdobia. Konkrétne Viktor Dvorčák a František Jehlička sa usilovali 

práve v tridsiatych rokoch pre svoje iredentistické požiadavky využívať aj Spoločnosť 

národov a k nej pridružené organizácie. Roku 1933 založili v Ženeve tzv. Slovenskú radu a v 

jej mene zostavili memorandum, ktoré odovzdali Spoločnosti národov. V ňom tvrdili, že „ak 

Slovensko nebude čo najskôr pripojené k Maďarsku – postihne ho úplná národná a 

hospodárska katastrofa.“ Odpoveď od Spoločnosti národov, v ktorej mal významné 

postavenie československý minister zahraničia Eduard Beneš, nikdy nedostali (Ruttkay, 1998, 

s. 45). 

Otázka revizionizmu a iredenty sa teda v tridsiatych rokoch stala veľmi citlivou a 

dôležitou témou a preto sa jej venovalo dostatok miesta aj na stránkach novín. Pričom aj keď 

iredentizmus bol propagovaný maďarskou menšinou, z iredentizmu a revizionizmu boli 

obviňovaní aj Židia, ktorí sa hlásili k maďarskej národnosti. V dôsledku toho, ale aj vďaka 

všeobecnému zosilneniu nacionalistického hnutia, sa stretávame s množstvom antisemitských 

článkov obviňujúcich židovskú komunitu z toho, že práve vo „východoslovenských mestách, 

kde Maďarov vôbec niet, Židia udržujú maďarčinu, podporujú proti nášmu štátu pracujúcu 

tlač a tak i hnutie, smerujúce k ohrozeniu našej samostatnosti.“13  

Okrem maďarsky orientovanej židovskej menšiny sa do centra pozornosti 

protižidovských článkov dostala aj nemecky hovoriaca skupina. Na tu sa zameralo najmä 

Echo východu, ktoré vo svojej rubrike „Co bychom rádi věděli“, uverejnilo viacero židovskú 

menšinu kritizujúcich príspevkov. Napríklad v roku 1932 v tejto rubrike sa objavili aj takéto 

                                                 
12  Maďarské strany počas celého obdobia existencie ČSR získavali stabilný a pomerne vysoký počet 
volebných hlasov v každom volebnom období. 
13  Židovská otázka a slovenský ľud. In: Slovenská krajina, roč. 2, č. 89, 18. 4. 1930, s. 1. 
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riadky reagujúce na nemecké reklamy v židovských obchodoch a reštauráciách: „V Košiciach 

je skutočných Nemcov sotva do mariášu a ostatné obyvateľstvo sa má učiť nemecky kvôli 

tomu Židáčkovi, ktorý tieto automaty po krčmách fedruje?...Tak sa zdá, že trúfalosť 

niektorých košických Židov nemá medze a bude treba už raz ich čachry a provokácie 

zaraziť.“14  

Okrem Košíc aj iné východoslovenské mestá bojovali proti tzv. „židovskému 

maďarčeniu“. Medzi takéto mestá patrili napríklad aj Prešov a Rožňava, kde sa uskutočnili v 

15. roku existencie ČSR aj protirevizionistické demonštrácie, alebo manifestácie, sprevádzané 

aj protižidovskými výstupmi, na ktoré samozrejme reagovala aj vtedajšia regionálna tlač. 

Kým ale niektoré časopisy tieto výtržnosti odmietli,15 iné ich obhajovali. Napríklad 

Týždenník Východný Slovák prešovské výtržnosti obhajoval tým, že „toto maďarčenie 

odrodilých Slovákov a židov pôsobí veľmi urážlivé na národne cítiaci a zmýšľajúci ľud, 

najmä však na mládež, ktorá súc naplnená hnevom nad maďarskou provokáciou začala 

demonštrovať a odstraňovať to, čo slovenský Prešov znešvárovalo...Ľudia, ktorí nemohli 

naďalej strpieť provokatívne maďarčenie v kaviarni Berger a ktorí nemajú v žilách vodu, ale 

čistú slovanskú krv, rozhorčili sa natoľko, že neboli schopní to už zniesť.“16  

Záver prvej polovice tridsiatych rokov patril v ČSR voľbám, ktoré zásadne zmenili 

politické spektrum krajiny. Voľby do oboch komôr Národného zhromaždenia sa uskutočnili 

19. 5. 1935, pričom kandidovalo šestnásť politických strán pre voľby do poslaneckej 

snemovne a pätnásť pre voľby do senátu. Voľby priniesli víťazstvo Sudetonemeckej strane. V 

ČSR prehlasovanej za jednonárodnú československú republiku tak vyhrala strana menšiny, 

ktorá získala 18 % hlasov. Medzi československými stranami tradične zvíťazila 

Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu, ktorá vďaka volebnej 

matematike získala nakoniec v poslaneckej snemovni o jeden mandát viac ako víťazná 

Sudetonemecká strana. Na Slovensku zvíťazil Autonomistický blok. Na Podkarpatskej Rusi 

získali najviac hlasov zase komunisti. Politické pozície si upevnili i československí sionisti. 

Volieb sa zúčastnila aj Židovská strana, ktorá vstúpila do volebného paktu s Československou 

sociálnodemokratickou stranou. Táto dohoda tak umožnila národným Židom získať opäť dva 

poslanecké mandáty (Čermáková, 2004, s. 15-16). 

                                                 
14  Co bychom rádi vědeli od majitelů restaurace „Schmiedl“ v Košicích. In: Echo východu, roč. I., č. 17, 
13.8. 1932, s. 2. 
15  Napríklad týždenník Šariš v príspevku „Výtržnosti v Prešove“ označil tieto demonštrácie ako prejavy 
opilcov a výtržníkov. Bližšie viď: Výtržnosti v Prešove. In: Šariš, roč. 4, č. 41, 28. 10. 1933, s. 5. 
16  Dozvuky prešovských demonštrácií proti maďarčeniu. In: Východný Slovák, roč. 12, č. 45, 17. 11. 
1933, s. 3. 
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Voľby, vďaka svojej dôležitosti, ale aj výsledkom, sa stali vďačnou témou v novinách. 

Pred voľbami väčšina strán využívala svoje noviny na propagandu a zároveň aj na 

očierňovanie konkurenčných strán. V takýchto príspevkoch sa dalo naraziť aj na 

protižidovské útoky. Agrárny regionálny časopis Podtatranský kraj sa v tomto období zameral 

predovšetkým na najväčšieho konkurenta a to HSĽS. Témou niektorých protiľudáckych 

príspevkov sa stala aj spolupráca kresťanskej HSĽS so židovským obyvateľstvom, ktorí 

následne boli predstavovaní ako ziskuchtivý na roľníkov neberúci ohľad podnikatelia: „Za 

židovské peniaze aj teraz štvú a nadávajú na republikánsku stranu, na to čo táto strana 

vymohla pre slovenského roľníka, len, aby slovenský roľník ostal aj naďalej otrokom 

Židov.“17 Regionálny týždenník HSĽS Slovenská pravda si zase za cieľ svojej kritiky vybrala 

Sociálnu demokraciu, ktorá išla do volieb v spoločnom zoskupení so sionistickou Židovskou 

stranou. Slovenská pravda tak vyzývala svojich čitateľov, aby túto zostavu nevolili, pretože 

„Židia všetkých smerov sledujú len jeden cieľ a tým je nadvláda ich rasy nad celým svetom. 

Sociálni demokrati sú im ochotným nástrojom, spojujú sa s nimi a zapredávajú už takto 

vopred záujmy robotníctva židovským fabrikantom a buržujom. Ani najznámejší soc. 

demokrat žid nevyvráti, že jeho súverci majú v rukách veľkú časť bohatstva celého sveta. Oni 

na burzách a v obchodoch rozhodujú o cenách, ich chamtivosť je príčinou biedy a strádaniach 

tisícich.“18 Príčinou týchto ostrých slov na stránkach ľudácky novín bol aj program 

sionistickej Židovskej strany, ktorá sa postavila za celivosť ČSR, čo autonómiu presadzujúca 

HSĽS nevnímala práve najlepšie.  

Po voľbách zase strany prostredníctvom tlače reagovali na ich výsledky. Agrárna strana, 

vedomá si toho, že na Slovensku vyhral Autonomistický blok, sa snažila podkopať autoritu 

HSĽS. Využívala pritom aj tému obilného monopolu, ktorý presadila a s ktorým HSĽS 

nesúhlasila. V príspevkoch, kde sa strana zmieňuje o obilnom monopole a HSĽS, sa objavili 

aj riadky venované židovským podnikateľom, ktorí taktiež nesúhlasili s monopolom: „Na 

Slovensku pred zavedením obilného monopolu vykupovali zväčša obilie len židovskí 

obchodníci. Títo boli obilným monopolom najviac postihnutí, keďže sa zaoberali hlavne 

špekulačnými obchodmi. Preto za drahé peniaze, ktoré venovali ľudákom, si zariadili v 

ľudáckej tlači, aby štvala proti monopolu.“19 Takéto príspevky poskytoval čitateľom najmä 

agrárny týždenník Podtatranský kraj.  

                                                 
17  Útek z Hlinkovej strany : Za judášske peniaze Ľudáci zrádzajú Slovensko! In: Podtatranský kraj, roč. 2, 
č. 20, 17. 5. 1935, s. 10.  
18  Spoločná kandidátka soc. demokratov a židov. In: Slovenská pravda, roč. 16, č. 18, 5. 5. 1935, s. 4.  
19  Je cenový rozdiel len krivdou slovenských roľníkov? In: Podtatranský kraj, roč. 2, č. 33 16. 8. 1935, s. 
2.  
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Voľby v roku 1935 predstavovali poslednú významnú udalosť prvej polovice tridsiatych 

rokov v ČSR a ukázali aj kam smeruje jej vývoj. Druhá polovica len potvrdila tento vývojový 

trend. Zároveň sa stala osudovou etapou pre jednotný Československý štát, ktorý sa na jej 

konci rozpadol.  

Fatálne dôsledky malo toto obdobie aj pre židovskú komunitu, ktorá sa musela nielen v 

ČSR, ale aj v celej Európe vysporiadať so silnejúcim antisemitizmom. V tejto fáze tridsiatych 

rokov pokračujú protižidovské akcie v Nemecku a Rumunsku a zároveň dochádza k 

zosilneniu protižidovského hnutia v Poľsku a Maďarsku. ČSR ešte v tejto etape vývoja sa 

snažila udržiavať obraz demokratického štátu, a preto sa aj stala centrom mnohých 

emigrantov. Na druhej strane aj v Československom štáte posilňuje svoje aktivity 

nacionalistické hnutie, ktoré sa neraz uchyľovalo aj k antisemitizmu. Už v roku 1936 sa 

stretávame s výraznejšími protižidovskými vystúpeniami na Slovensku.  

Najvhodnejším príkladom zosilnenia protižidovských tendencií predstavujú Bratislavské 

študentské protižidovské demonštrácie, ktoré iniciovala mládežnícka sekcia Slovenskej 

národnej strany, Omladina. Zámienkou k vypuknutiu demonštrácii ktoré prerástli do 

výtržnosti a násilností bola premiéra francúzsko-českého filmu Golem, pojednávajúceho o 

pražskom rabínovi a jeho vytvorenom sluhovi Golemovi. Protestujúci študenti sa snažili o 

zrušenie tohto podľa nich protikresťanského filmu (Kovács, 1994, s. 95). Táto udalosť 

neostala bez povšimnutia ani vtedajšej tlače. Kým však regionálne periodiká agrárnej strany 

ako Slovenský východ, či Východ republiky, upozornili na uskutočnené demonštrácie len 

krátkym informujúcim článkom, ľudácky regionálny týždenník Slovenská pravda venoval 

tejto udalosti podstatne viac priestoru. Pričom spravodajcovia Slovenskej pravdy nielen 

svojím príspevkami tieto demonštrácie podporili slovami: „Daly práve na 24. apríla, na kedy 

pripadá ste výročie výletu Štúrovej družiny na Devín, do svojho programu film, ktorý je až 

krikľavo preslaknutý židovskou tendenciou. Národná mládež slovenská iba prejavila s tým 

svoj nesúhlas,“20 ale nezdržali sa ani antisemitských výpadov typu: „Táto Štúrova nezlomnosť 

a húževnatosť je nám potrebná zvlášť dnes, keď sa množia bezočivé výpady proti nášmu 

náboženstvu alebo národnému cíteniu, keď sa pod rúškom akéhosi zle chápaného 

demokratizmu a pod titulom akejsi poddajnej humanity zapelešuje kupecký duch, ktorý z 

púhej ziskuchtivosti šliape po našich tradíciách a ohľadáva korene našej budúcnosti. Táto 

ziskuchtivosť, ktorá obchoduje vlastenectvom a internacionalizmom, mravmi a nemravmi 

                                                 
20  Demonštrácie! In: Slovenská pravda, roč. 17, č. 48, 26. 4. 1936, s. 1. 
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jednako ako obyčajným tovarom, nerozmnožuje národný majetok Slovákov a Čechov, ale 

nebezpečne sústreďuje bohatstvo v rukách nám neprajných.“21  

Súčasťou článkov reagujúcich na demonštrácie boli aj osočovania židovskej menšiny z 

boľševizmu. Takýto prejav predstavoval dôsledok konzervatívneho katolicizmu, 

prezentovaného v niektorých kruhoch HSĽS, ktorý si Židov spájal s negatívnymi symbolmi 

súvisiacimi s formovaním liberálnej občianskej spoločnosti, šírením ateizmu, materializmus a 

ľavicového internacionalizmu.  

Téma židoboľševizmu sa v Slovenskej pravde vyskytla ešte niekoľkokrát, pričom 

podnetom k takémuto vystupovaniu boli aj zahraničné udalosti, konkrétne španielska 

občianska vojna, ktorá zachvátila Španielsko v rokoch 1936 – 1939 a kde bojovali medzi 

sebou ľavicoví republikáni a pravicoví nacionalisti. Keďže španielskych republikánov 

podporoval Sovietsky zväz a Internacionálne brigády, aj komunisti na našom území sa 

zapojili do podpory. Slovenská pravda, prezentujúca sa ako periodikum katolíkov, 

samozrejme, že tieto akcie neschvaľovala a svoju kritiku obrátila aj proti Židom, ktorí patrili 

do radov Československej komunistickej strany: „Pravda, tá celá kampaň protináboženská 

smeruje len proti kresťanstvu. Komunistický predáci sú skoro všetci Židia, a teda židovskému 

vyznaniu dajú pokoja.“22 Okrem španielskej občianskej vojny boli tieto protikomunistické a 

zároveň protižidovské výstupy Slovenskej pravdy pravdepodobne ovplyvnené aj zjazdom 

HSĽS, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch 19. a 20. septembra 1936. Na tomto zjazde bola 

schválená rezolúcia radikálneho krídla HSĽS, ktorá vyzvala na rozhodný boj za autonómiu a 

ohlasovala aj pripojenie k protikomunistickému frontu národov (Škvarna, Dušan a kol., 2006, 

s 146).  

V roku 1937 sa opäť stupňujú prejavy antisemitizmu, čo súvisí so zvyšovaním 

nacionalizmu, nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch. V regionálnej tlači sa stretávame s 

rôznymi formami osočovania Židov. Napríklad v období košických obecných volieb sa 

objavili príspevky aj s takýmto obsahom: „Roľníci buďte uvedomení, že Židia nikdy nebudú 

ťahať za tú niť čo vy, lebo oni vždy majú záujmy proti vám.“23  

Aj keď rok 1937 je poznamenaný antisemitizmom na celom území Slovenska, k 

eskalácii tohto javu dochádza až v roku 1938. Tento rok bol poznačený mnohými dôležitými 

udalosťami. 28. marca nemecký kancelár Adolf Hitler rokoval v Berlíne s predstaviteľmi 

Sudetonemeckej strany Konradom Henleinom a Karlom Hermanom Frankom o postavení 

                                                 
21  Obrana. In: Slovenská pravda, roč. 17. č. 50, 29. 4. 1936, s. 1. 
22  Bezbožníctvo. In: Slovenská pravda, roč. 17, č. 145, 26. 8. 1936, s. 1.  
23  Židom nikdy nesmiete veriť. In: Gazdovské noviny, roč. 19, č. 22, 28. 5. 1937, s. 4. 
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nemeckej menšiny v ČSR. 5. júna v Bratislave sa konala manifestácia za autonómiu 

Slovenska a zároveň bol v Slováku publikovaný nový návrh HSĽS na autonómiu Slovenska. 

29. – 30. septembra bola v Mníchove prijatá tzv. Mníchovská dohoda o odstúpení 

československých pohraničných území obývaných prevažne nemeckou národnostnou 

menšinou Nemecku. 6. októbra bola vyhlásená autonómia Slovenska a 2. novembra 

Viedenská arbitráž rozhodla o odstúpení častí južného Slovenska Maďarsku (Škvarna, Dušan 

a kol., 2006, s 148- 149). 

Odrazom udalostí na politickej scéne boli aj narastajúce antisemitské prejavy 

slovenského obyvateľstva. Postavenie židovských občanov sa prudko zhoršilo a prejavilo sa 

to aj v dobovej regionálnej tlači. Tón tlače sa pritvrdil hlavne po vzniku autonómie a po 

Viedenskej arbitráži. Šíriteľmi antisemitských prejavov a myšlienok sa stali predovšetkým 

ľudácke noviny. Na východnom Slovensku plnil cieľ znevažovania židovskej komunity 

denník Slovenská sloboda. Na druhej strane aj neľudácke noviny sa venovali židovskej otázke 

a jej riešeniu napríklad Podtatranský kraj na ňu reagoval týmto spôsobom: „Nám všetkým je 

iste jasné, že otázku ďalšej židovskej účasti na našom hospodárskom, politickom a kultúrnom 

kolbišti treba určitým radikálnym zásahom usmerniť. Zvlášť do hospodárskeho denia treba 

včleniť viac nášho človeka a tak sa vymaniť z područia tohto živlu, ktorý až na malé výnimky 

nebol našej slovenskej a národnej veci ani v minulosti, ani teraz priateľsky naklonený.“24 

Židovská komunita na Slovensku sa takto po vzniku autonómie Slovenska veľmi rýchlo 

dostala do pozície občanov druhej kategórie. Pre vládnucu elitu HSĽS prestali byť Židia 

partnermi pre diskusiu o ich ďalšom osude. Stali sa len objektom, na ktorom režim realizoval 

svoje predstavy o riešení židovskej otázky. (Nižňanský, Eduard: Židovská komunita na 

Slovensku. http://www.holocaust.cz/cz2/resources/texts/niznansky_komunita [9. 4. 2009]). 

Celkovo možno zhrnúť, že výskyt článkov s protižidovskou tematikou vzrástol 

predovšetkým po roku 1933 a ich význam spočíval v tom, že upozornili na problémy, ktoré sa 

vyskytovali medzi židovskou komunitou a slovenským obyvateľstvom na východnom 

Slovensku, a zároveň poukázali na to, ako sa jednotlivé politické strany stavali ku týmto 

problémom a ku židovskej menšine všeobecne.  

 

 

 

 

                                                 
24  Židovská otázka. In: Podtatranský kraj, roč. 5, č. 44, 28. 10.1938, s. 4.  
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