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Antisemitizmus v stredovekom Uhorsku, jeho korene a prejavy 

 

Zuzana DZIMKOVÁ 

 

     Antisemitizmus znamená odpor voči Semitom, podľa tradície národom odvodzujúcim svoj 

pôvod od Noemovho syna Šema. Samotný pojem antisemitizmus bol po prvýkrát použitý až 

v roku 1879 nemeckým protižidovským aktivistom Wilhelmom Marrom.  

     Antisemitizmus má korene už v staroveku. Pôvodne bol nasmerovaný proti Židom ako 

národu s osobitným náboženským vyznaním. Najstaršie formy antisemitizmu teda splývali 

s antijudaizmom.747 V antike mal antisemitizmus pôvodne podobu klebiet a ohovárania 

vyplývajúcich z nepochopenia ich viery. Napríklad šabat, deň pokoja v judaizme, bol 

považovaný za dôkaz lenivosti Židov, keďže Židia nepracovali každý siedmy deň. Pretože 

Židia odmietli vzdať sa svojej viery a splynúť s okolím, ich okolie sa k nim správalo 

nepriateľsky. Nielenže boli považovaní za  inovercov, ale kvôli odmietaniu prevládajúcich 

náboženských zvyklostí a predstáv boli obviňovaní z pohŕdania a nepriateľstva k bohom. 

Postupne sa tak utváral obraz Židov ako tých, ktorí len svojou prítomnosťou vyvolávajú 

konflikty a vyčleňujú sa z ľudského spoločenstva.748   

 

     Na tieto predstavy nadviazalo kresťanstvo, ktoré rozvinulo tri základné tézy antijudaizmu. 

Po prvé obraz Židov ako vyznávačov škodlivej viery, po druhé ako odporcov väčšinového, 

a teda správneho obrazu sveta a po tretie predstavu Židov ako tých, ktorí sú právom na okraji 

spoločnosti, pretože si sami zavinili svoje  utrpenie.  

     Určujúcou kresťanskou tézou vo vzťahu k Židom bola myšlienka odmietania „ľudu starej 

zmluvy“ alebo „Izraela podľa tela“ v prospech cirkvi, teda „ľudu novej zmluvy“ či „Izraela 

podľa ducha.“ Kresťanstvo malo plne nahradiť náboženskú tradíciu judaizmu a rímska cirkev 

bola povýšená na jedinú pravú predstaviteľku pôvodného biblického posolstva.749 

     Od raného stredoveku bolo vyhnanstvo Židov považované za Boží trest za ukrižovanie 

Krista, prenasledovanie apoštolov a ich nevďačnosť. Práve téma židovského vyhnanstva 

                                                            
747 PAVLÁT, Leo: Antisemitizmus – najsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In: Židé. Dějiny a kultura. 2. vyd., 
Praha : Židovské muzeum v Praze. 2001. s. 83 
748 PAVLÁT, Leo: Antisemitizmus – najsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In: Židé. Dějiny a kultura. 2. vyd., 
Praha : Židovské muzeum v Praze. 2001. s. 83 
749 PAVLÁT, Leo: Antisemitizmus – najsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. In: Židé. Dějiny a kultura. 2. vyd., 
Praha : Židovské muzeum v Praze. 2001. s. 84 
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a blúdenia po svete sa objavuje v koncepte vylúčenia.750 Podľa pápeža Inocenta III. Židia 

nemajú byť zabíjaní, aby kresťania nikdy nezabudli na boží zákon. Židia majú blúdiť po 

svete, až kým si neuvedomia svoje pochybenie a neprijmú Krista.  

 

     Podľa clunyjského opáta Petra Ctihodného Židia vôbec neboli ľuďmi, pretože nemali 

ľudský rozum. Za bytosti bez rozumu boli považovaní práve pre svoje odmietanie 

kresťanstva. Keďže Židia naďalej zachovávali svoje náboženské tradície a odmietali krst, 

cirkev to považovala za neposlušnosť a prejav nepriateľstva až zosobnené pôsobenie síl zla. 

Židia tak boli postupne stotožnení so služobníkmi satana a nepriateľmi Boha. Práve to malo 

byť príčinou ich prekliatia, pretože keď neprijali Krista ako mesiáša,  odpadli tým od Boha a 

ten ich na výstrahu zavrhol. Tým sa vysvetľovala ich diskriminácia a prenasledovanie ako 

„Kristových vrahov.“ Tento názor ovplyvňoval vzťah k Židom už od začiatku 4. storočia, ale 

úplne sa sformoval až v 6. storočí. Základy protižidovských cirkevných argumentov 

sformulovali Tertulian, Origenes, sv. Augustin a Ján Zlatoústy.  

     Aj keď pápeži zvykli zachovávať umiernené stanovisko a teologicky odôvodňovali 

existenciu Židov, nie vždy dokázali zabezpečiť, aby nižší cirkevní predstavitelia nevyvolávali 

nábožensky motivované násilné protižidovské nálady alebo dosiahnuť, aby sa im pokúšali 

zabrániť.  Napriek tomu, že pápeži väčšinou priamo nepodporovali násilie páchané na Židoch, 

neboli naklonení ich aktívnejšej úlohe v spoločnosti. Príliš zhovievavý postoj 

a uprednostňovanie vyčítala pápežská kúria Ondrejovi II., Belovi IV. aj Ladislavovi 

Kumánskemu. Gregor IX. dokonca uvalil na Ondreja II. interedikt. V liste z 3. marca 1231 sa 

Gregor IX. sťažuje, že Židia a Saracéni v Uhorsku, tým že majú  právomoc nad kresťanmi, 

poškodzujú dôstojnosť cirkvi aj kráľovstva. Tým, že oni žijú v blahobyte, kým kresťania sú 

zaťažení dlžobami, vzniká situácia, kedy by mohlo dôjsť k odpadlíctvu kresťanov. Tí by 

mohli konvertovať kvôli lepším podmienkam Židov a Saracénov. 751 Pápež Urban IV. v roku 

1263 napísal list Belovi IV., v ktorom mu vyčítal, že napriek hriechu, ktorý všetkých Židov 

predurčuje na večné otroctvo, majú Židia v Uhorsku právomoc nad kresťanmi.752  

     Cirkev kodifikovala svoje vlastné normy upravujúce vzťahy medzi kresťanmi a Židmi. Tie 

najzávažnejšie boli prijaté na III. a IV. lateránskom koncile. Židia museli nosiť rozlišovacie 

                                                            
750 LEGOFF, Jacques: Encyklopedie středověku. 1. vyd., Praha : Vyšehrad, 2002. s. 348  
751 Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s. 10 
752 V kráľovstve svätého Štefana: vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov. Bratislava : Literárne 
informačné centrum, 2003.  ISBN 80-88878-82-9, s. 207 
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znamenia, ktoré by ich odlíšili od ostatných ľudí, museli žiť oddelene od kresťanov, mohli 

vykonávať len niektoré remeslá a obchodnú činnosť a aj to len pre vlastnú potrebu.  

     Zničiť židovskú kultúru a tradície sa cirkev pokúšala dosiahnuť ničením židovskej 

literatúry. V roku 1239 pápež Gregor IX. nariadil konfiškáciu Talmudu a v roku 1322 pápež 

Ján XXII. prikázal jeho pálenie. V roku 1242 došlo k páleniu židovských náboženských kníh. 

 

     Medzi najstaršie prejavy antisemitizmu patrila povinnosť Židov žiť oddelene od ostatného 

obyvateľstva. Ich spolužitie s kresťanmi bolo zakázané na III. a potvrdené na IV. lateránskom 

koncile. Od 16. storočia sa pre tieto miesta začína používať označenie talianskeho pôvodu 

geto. Od roku 1516 mohli totiž benátski Židia bývať iba v časti mesta „geto nuovo“ (nová 

zlievareň). 

     Židia v Uhorsku nemali právo voľne sa usadzovať. Mohli sa usadiť len na kráľovskej 

pôde, kde na to dostali povolenie, pod hradmi a v mestách, kde sídlil biskup. Keď sa neskôr 

začali usadzovať v mestách, bola pre nich vyhradená vlastná štvrť, geto. Len zriedkavo bolo 

ich postavenie natoľko priaznivé, aby sa  mohli usadzovať medzi kresťanmi. V stredovekom 

Uhorsku žili Židia v dvanástich slobodných kráľovských mestách, v piatich biskupských 

sídelných mestách a v devätnástich zemepanských mestách a mestečkách.753 

     Židia boli závislí na panovníkovi alebo zemepánoch, ktorí ich kedykoľvek mohli 

vypovedať zo svojho panstva. Ľudovít I. Veľký sa pokúsil obrátiť Židov na katolicizmus a 

prisľúbil im, že v prípade konverzie získajú rovnaké práva a slobody ako kresťanskí 

obyvatelia krajiny. V roku 1360 preto nariadil všetkým Židom, aby sa nechali pokrstiť alebo, 

aby opustili Uhorsko.754 Väčšina uhorských Židov to odmietla a odišli najmä do Rakúska 

a Poľska. V roku 1371 však boli zavolaní naspäť a kráľ žiadal, aby platili dane podľa 

predchádzajúcich zvykov. Kronika magistra Jána zo  Šarišských Sokoloviec ako zdôvodnenie 

uvádza, že Ľudovít Veľký horlil za spásu duší  a preto túžil obrátiť Židov na kresťanskú vieru. 

Tento zámer sa mu však pre tvrdohlavosť Židov nepodarilo uskutočniť, a preto kráľ vyhnal 

Židov z celej krajiny.755      

                                                            
753 HRADSKÁ, Katarína: Židovská Bratislava.  1.vyd., Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., 1998. ISBN 978-
80-89218-80-6, s. 11 
754 Dejiny Židov v Bratislave. zost. SALNER, Peter, 1. vyd., Bratislava :  Inštitút judaistiky FFUK, Ústav 
etnológie SAV, Židovská náboženská obec Bratislava, 1997. ISBN 80-967704-1-1, s. 13 
755 Pod vládou Anjouovských kráľov. 1. vyd., Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002. ISBN 80-88878-
72-1, s.287-288 
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     Nemanželský syn kráľa Mateja Korvína Ján vypovedal Židov z Taty.756 V roku 1526 boli 

Židia vyhnaní z Bratislavy. Po bitke pri Moháči ich kráľovná vdova Mária obvinila z podielu 

na porážke uhorského vojska. Mandátom z 9. októbra 1526 na žiadosť bratislavských 

mešťanov a magistrátu prikázala vyhnať Židov z mesta. Ich domy a majetok spolu 

s vlastníctvom Židov, ktorí už skôr opustili mesto, sa mal predať na dražbe a získané peniaze 

sa mali využiť na opevnenie a obnovu mesta.757   

 

     Ďalším nariadením majúcim za cieľ izolovať Židov od ostatného obyvateľstva bola 

povinnosť nosiť na odeve zvláštne znamenie. Tieto znamenia boli odlišné v závislosti od 

krajiny. Mali podobu žltého alebo červeno-bieleho kolieska alebo pásky na vrchnej časti 

odevu, zvláštneho plášťa alebo klobúku. Podnetom pre ich zavedenie bolo nariadenie IV. 

lateránskeho koncilu. Židia a Saracéni žijúci v kresťanských krajinách sa mali odlišovať od 

kresťanov zvláštnym odevom, aby sa tak predišlo sexuálnym stykom s príslušníkmi iného 

vierovyznania. Toto opatrenie malo odlíšiť kresťanov od rovnakého ľudského druhu, ktorý sa 

im podobal.758 

     Nosenie rozlišovacích znamení (signa infamiae) v Uhorsku ako prvý zaviedol Ondrej II. 

v Berežskej dohode.759 Tento príkaz zopakovala budínska synoda zvolaná v roku 1279 

z pápežovej iniciatívy. Prijala nariadenie nosiť rozlišovacie znaky v podobe červeného kruhu 

na ľavej strane vrchného odevu.760 Bez tohto označenia sa Židia nemohli zdržiavať na 

verejnosti a kresťania s nimi vtedy nemohli obchodovať, pretože by sa tým vystavili hrozbe 

interediktu. Ladislav IV. Kumánsky však synodu rozpustil a prijaté uznesenia vyhlásil za 

neplatné.  

     Zvláštne označenie pre Židov sa neujalo a na väčšine územia kráľovstva sa nariadenie 

nedodržiavalo. Výnimku tvorili mestá Budín, kde museli Židia od roku 1421 nosiť červený 

plášť so žltým znamením a Bratislava, kde Židia nosili červený plášť s kapucňou. Aj v  týchto 

mestách však existovali výnimky. Kráľ Vladislav II. napríklad povolil bratislavskému 

                                                            
756 Hungary: Knihovna Židovského muzea v Praze. dostupné online. licencovaná databáza Jewish encyclopedia,   
757 TANDLICH, Tomáš: Listina uhorskej kráľovnej Márie Habsburskej o vyhnaní Židov z Bratislavy z roku 
1526. In: ACTA JUDAICA SLOVACA 5. Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 1999. ISBN 80-8060-
027-9, s. 9 
758 LEGOFF, Jacques: Encyklopedie středověku. 1. vyd., Praha : Vyšehrad, 2002. s. 348 
759 Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s 14 
760 Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s 52-53 
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židovskému lekárovi Tadeášovi výnimku, aby „mohol pokojne navštevovať svojich 

chorých.“761  

 

     V stredoveku boli rozšírené povesti o Židoch, ktoré mali dokázať ich odlišnosť od 

ostatných ľudí a ich nenávisť ku kresťanstvu a kresťanom. Medzi  najrozšírenejšie predstavy 

patrili tie o znesväcovaní hostie, šírení chorôb a rituálnych vraždách.  

     IV. lateránsky koncil v roku 1215 nahradil nekvasený chlieb pri prijímaní hostiou 

a súčasne prijal tzv. transsubstanciačnú teóriu, že pri prijímaní je v hostii a víne prítomný 

Kristus. Následne sa v roku 1243 v Belitze pri Berlíne objavilo prvé obvinenie Židov zo 

znesvätenia hostie. Židia údajne bodali, pálili a mučili hostiu, aby tak znovu mučili Krista 

a hostia mala podľa svedectiev krvácať a stonať. Od 13. storočia obvinenia zo znesväcovanie 

hostie viedli k súdnym procesom, pri ktorých boli Židia mučení a po odsúdení popravení, 

často však rozzúrený dav zaútočil aj na židovskú štvrť. Obvinenie zo znesvätenia hostie 

v stredovekom Uhorsku nie je známe.  

     Ďalšou častou poverou bolo obvinenie z rituálnej vraždy. Nenávisť Židov ku kresťanom 

mala byť taká veľká, že mali vraždiť kresťanov vždy, keď  sa  im naskytla príležitosť. 

K prvému takému obvineniu došlo v roku 1144 v anglickom Norwichi, keď Židia mali 

ukrižovať kresťanského chlapca Williama, aby si tak pripomenuli utrpenie Krista na kríži. Za 

potrebou Židov vraždiť deti a panny mala byť ich nenávisť k čistote a nevinnosti. V roku 

1236 sa v súvislosti s prípadom vo Fulde objavuje po prvýkrát povera o rituálnom požívaní 

krvi. 

     Ďalším dôvodom mala byť potreba kresťanskej krvi ako lieku na ich choroby. Podľa 

niektorých dobových predstáv mali Židia odlišnú fyziologickú stavbu tela ako ostatní ľudia 

a preto trpeli rôznymi chorobami. Deti sa mali rodiť so zakrvavenou rukou, akoby vytrhnutou 

z matkinho tela,  alebo slepé a zrak získali až po umytí očí krvou. Podľa povery sa mali 

natierať krvou, aby  sa tak chránili pred leprou. Tieto povery sa neúspešne pokúsil v roku 

1247 vyvrátiť svojou bulou pápež Inocent IV. 

     Za panovania Vladislava II. Jagellonského boli Židia V Uhorsku po prvýkrát obvinení 

z rituálnej vraždy- alilat dam. V roku 1494 sa v Trnave stratil kresťanský chlapček,  ktorého 

predošlý deň údajne videli v židovskej štvrti. Drábi, ktorí prehľadávali domy, mali nájsť 

v jednom z nich stopy po čerstvej krvi a zatkli majiteľa aj s rodinou. Mestská rada dala 5. 

                                                            
761 BARKÁNY, Eugen- DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. 1. vyd., Bratislava, 1991, 
ISBN 80-851285-6-X, s. 23 
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augusta 1494 uväzniť a mučiť väčší počet Židov. Ženy sa pod hrozbou mučenia priznali, že 

chlapca zabili a pili jeho krv. Podľa svedectiev získaných pri mučení mala kresťanská krv 

štyri použitia. Po prvé  bola  liekom na zastavenie krvácania pri obriezke, po druhé  krv po 

pridaní do jedla mala pomáhať vzbudzovať lásku, po tretie, keďže židovskí muži mali 

menštruovať rovnako ako ženy a liekom na to mala byť práve krv a posledným dôvodom 

malo byť tajné prikázanie, aby bola v každodenných bohoslužbách obetovaná krv vždy v inej 

obci a v tom roku to pripadlo Trnave.762  Na základe takto vynúteného svedectva bolo 22. 

augusta 1494 upálených  šestnásť židovských mužov a žien a ďalší odsúdení na vysoké 

pokuty. Bránu, ktorou vyhnali Židov z Jeruzalemskej a Jerichovej ulice z mesta, nechal  

magistrát zamurovať a na pripomenutie udalosti umiestnil na tzv. židovskú bránu sochu 

dieťaťa, ktoré údajne zavraždili.763 Z rovnakého zločinu boli trnavskí Židia obvinení aj v roku 

1539. 

     K rozsiahlemu prenasledovaniu Židov došlo na konci stredoveku v Pezinku práve 

v súvislosti s obvinením z rituálnej vraždy. V roku 1529 bol v Pezinku zabitý deväťročný 

chlapec Johann Meilinger. Z jeho smrti boli obvinení Židia, ktorí ho mali zabiť z rituálnych 

dôvodov. Niekoľko desiatok ich bolo uväznených a následne mučených, aby na nich vynútili 

priznanie. Tridsať pezinských Židov, mužov aj žien, bolo potom upálených a deti boli dané na 

výchovu kresťanským rodinám.764 

     Rozšírenou poverou bolo aj obviňovanie Židov zo šírenia chorôb. Počas morovej epidémie 

v rokoch 1348-1350 sa rozšírila povesť, že Židia otrávili vodu v studniach a prameňoch, aby 

tak vyhladili kresťanov. V roku 1349 po vypuknutí morovej epidémie boli Židia po prvýkrát 

vypovedaní z Uhorska.765 

     Snaha obmedziť interakcie medzi Židmi a kresťanmi aktívne presadzovaná od 12. storočia 

viedla k zúženiu možností ich živobytia. Zvláštnou možnosťou obživy pre Židov boli 

finančné služby ako požičiavanie na úrok alebo na dlžný úpis. Táto činnosť bola 

z ekonomického hľadiska nevyhnutná, ale cirkev ju považovala z kresťanského hľadiska za 

nemorálnu a na III. lateránskom koncile bolo kresťanom zakázané venovať sa obchodovaniu 

                                                            
762 Pod osmanskou hrozbou: osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči v roku 
1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korvína. ed. Pavel Dvořák, 1. vyd.,  Bratislava 
: Literárne informačné centrum, 2004. ISBN 80-88878-90-X, s.  
763 BARKÁNY, Eugen- DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. 1. vyd., Bratislava, 1991, 
ISBN 80-851285-6-X, s. 122 
764 BARKÁNY, Eugen- DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. 1. vyd., Bratislava, 1991, 
ISBN 80-851285-6-X, s. 68 
765 Hungary: Knihovna Židovského muzea v Praze. dostupné online, licencovaná databáza Encyclopaedia 
Judaica 
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s peniazmi. Podľa stredovekých predstáv je úžerník zlodejom, ktorý okráda Boha, pretože 

predáva čas, ktorý uplynie medzi momentom pôžičky a splátky s úrokom.766 Sv. Ambrož 

definuje úžeru ako možnosť získať viac, ako bolo dané a  podľa učenia sv. Anselma je úžera 

totožná s krádežou. Úžerníctvo tak pripadlo Židom a po zákaze venovať sa 

poľnohospodárstvu a remeslám sa stalo dôležitým zdrojom ich obživy. 

     Úroky, na ktoré sa požičiavalo boli vysoké, napríklad Žigmund Luxemburský v roku 1431 

stanovil ich výšku na 104 %, ak to nebolo dohodnuté inak.767 Vysokými úrokmi sa Židia 

snažili vykryť vysokú rizikovosť, pretože od 14. storočia panovníci často odpúšťali splatenie 

úrokov alebo dlžnej čiastky mestám, ale aj celej krajine.  

     Za vlády Ľudovíta I. sa verejne pálili dlžobné úpisy, čo Židom  spôsobilo veľké 

hospodárske škody. V roku 1392 Žigmund Luxemburský oslobodil Bratislavčanov od 

splatenia ich dlhov miestnym Židom. Kráľovná Alžbeta, matka Ladislava Pohrobka, odpustila 

bratislavským mešťanom a časti šoproňských mešťanov splatenie ich dlhov židovským 

veriteľom. Okrem toho podriadila bratislavských Židov administratívnej a súdnej právomoci 

mesta. Zrušila tak židovské privilégium, podľa ktorého Židia podliehali zvláštnemu 

židovskému súdu. Ján Huňady v roku 1450 oslobodil bratislavských mešťanov od povinnosti 

splatiť pôžičky Židom. Kráľ Ladislav pri svojom nástupe na trón v roku 1453 odpustil 

bratislavským mešťanom úroky za akékoľvek dlhy, ktoré by od nich požadovali  Židia 

z Bratislavy alebo iných miest. Prikázal tiež, aby Židia prispievali na udržiavanie mestského 

opevnenia  a ďalšie verejné výdaje. 

     Matej Korvín v priebehu svojej vlády odpustil dlhy židovským veriteľom niekoľkokrát. 

V roku 1475 Matej Korvín oslobodil bratislavských mešťanov od splatenie polovice úrokov. 

Istinu a druhú polovicu úrokov mali dlžníci splatiť do dňa sv. Michala. Okrem toho im 

zakázal brať do zástavy nehnuteľný majetok. Ako dôvod uviedol, že je povinnosťou každého 

dobrého kresťana vyhýbať sa kontaktom so Židmi tak, ako je to len možné.768 V roku 1488 

odpustil splatenie úrokov obyvateľom Trnavy a okolia. Vladislav Jagellonský oslobodil 

všetkých obyvateľov krajiny od splatenia pohľadávok voči Židom.   

     Okrem cenzu museli Židia platiť aj mimoriadne dane, kedykoľvek to od nich bolo 

požadované, napríklad v čase vojny. Napríklad v Bratislave od Židov vyberali mimoriadnu 

daň v rokoch 1471, 1493, 1504, 1514 a 1521.  

                                                            
766 pozri LE GOFF, Jacques: Peníze a život: ekonomika a zbožnost ve středověku. 1. vyd., Praha : Argo, 2005. 
ISBN 80-7203-657-2, 85 s. 
767 ŠPIESZ, Anton: Bratislava v stredoveku. 1. vyd., Bratislava : PERFEKT, 2001. ISBN 80-8046-145-7, s. 138 
768 PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. Wayne State University Press, 1996. ISBN 0814325610, s. 82  
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     Židia boli v podstate jedinou možnosťou na získanie pôžičky pre mešťanov 

a predstaviteľov miest v prospech mestskej pokladne. Aby získali pôžičky museli dať mestá 

niekedy do zálohy mestský majetok, čo zvyšovalo nepriateľstvo voči Židom. K tomu 

prispievali aj etnické nezhody. Väčšinové obyvateľstvo miest v západnom Uhorsku, kde 

sídlilo najviac Židov, bolo nemeckého pôvodu a prechovávalo k Židom nenávisť a odpor 

typické pre nemecké krajiny v stredoveku. Útoky na Židov boli typické práve pre mestá so 

signifikantnou populáciou nemeckého pôvodu.769  

 

     Najvýraznejším a najničivejším prejavom antisemitizmu boli pogromy. Pojem pogrom 

pochádza z ruštiny a znamená búrka. V súvislosti so Židmi sa tento termín po prvýkrát objavil 

v roku 1871, keď došlo k útoku na židovskú kolóniu v Odese.  

     Prvou známou obeťou protižidovských vystúpení, ktorú poznáme po mene, bol istý 

Shabbatai, ktorý zomrel 1. augusta 1130. V korutánskom Völkermarkte sa zachoval jeho 

náhrobný kameň. Je to vôbec najstarší židovský náhrobný kameň zachovaný v Rakúsku. 

Shabbatai bol pravdepodobne predstavený židovskej náboženskej obce a za neznámych 

okolností bol zabitý v Uhorsku. Jeho telo bolo následne prevezené do vlasti, kde bol 

pochovaný.770  

     Niekedy medzi rokmi 1270-1280 boli v Bratislave umučení rabín Jonah bar Saul a jeho 

žiaci, ktorí sa odmietli nechať pokrstiť. Udalosť je zaznamenaná v kódexe Menor z Mainzu. 

V ručne písanej modlitebnej knižke Machsor sa zachovala elégia na smrť rabína Jonaha bar 

Saula.  

     V roku 1862 boli objavené v Trnave náhrobné kamene obetí pogromu z roku 1391 a medzi 

nimi aj jeden z roku 1340 s nápisom: „Tu odpočíva statočný človek, muž menom Izrael, syn 

Chajima, ktorého zavraždili v noci na posteli.“771 Bližšie okolnosti jeho smrti nepoznáme.  

     Žigmund Luxemburský mal k uhorským Židom tolerantnejší postoj než k židovskému 

obyvateľstvu v ostatných častiach jeho ríše, pretože v Uhorsku bol na nich hospodársky 

závislý. Ich uprednostňovanie však vyvolávalo u ostatných obyvateľov antisemitizmus.772 

V roku 1388 zaútočili na domy bratislavských Židov miestni obyvatelia a v Trnave došlo 

                                                            
769 PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. Wayne State University Press, 1996. ISBN 0814325610, s. 63 
770 SCHREIBER, Sandor: Jewish Inscriptions in Hungary:  from the Third Century to 1685. 1. vyd., Budapest : 
Akadémiai Kiadó, Leiden : E. J. Brill, 1983. s. 107 
771 BARKÁNY, Eugen- DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. 1. vyd., Bratislava, 1991, 
ISBN 80-851285-6-X, s. 119 
772 MLYNÁRIK, Ján: Dějiny Židů na Slovensku. 1. vyd., Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1301-6, s.18 
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v roku 1391 ku pogromu. Do doby vlády Žigmunda Luxemburského spadajú aj prvé útoky na 

Židov počas sviatku Pésach.  

     16. júna 1446, na deň Božieho tela, vtrhla časť obyvateľov Bratislavy do Židovskej ulice 

a vyrabovala domy a synagógu. Podľa prameňov sa mešťania „oborili na bezbranných 

nešťastníkov, ich domy vypálili, poberúc všetko čo našli a tých, ktorí sa nestihli zachrániť, 

povraždili. Vyskytlo sa vtedy väčšie plienenie židov, vrhla sa dokonca aj na kultúrne predmety 

rozzúrená masa. Ten najvzácnejší poklad židov, náboženská kniha Thora, bola rozdriapaná, 

jednotlivé jej listy rozdriapané alebo pustené do vetru.“773 Pri rabovaní bolo Židom ukradnuté 

množstvo vecí, najmä ľahko speňažiteľných. Výrazne poklesli ich peňažné prostriedky, 

pretože v pozemkovej knihe bolo oproti tridsiatim siedmym židovským veriteľom pred 

útokom zaznamenaných len dvadsať. Príčinou týchto útokov bolo pravdepodobne zvýšené 

množstvo exekúcií pre neplatenie dlhov, vysoká úroková miera a strata pozemkov daných do 

zálohy.774 

     Uhorskí panovníci vnímali Židov ako cudzorodý element v kresťanskom Uhorskom 

kráľovstve a snažili sa regulovať ich činnosť. Využívali na to zákony obmedzujúce činnosť 

Židov, rôzne zákazy a mimoriadne dane. Len menšiu časť prijatej legislatívy tvorili výsady 

pre Židov a aj tie  boli viazané na určité  obmedzenia, predovšetkým platenie zvláštnych daní.  

     Koncil v Sabolči 20. mája 1092 zakázal manželstvá medzi Židmi a kresťanmi, zakázal 

Židom kupovať kresťanských otrokov a pracovať počas kresťanských sviatkov pod hrozbou 

zhabania majetku. 

     Článok X. v Prvej knihe zákonov kráľa Ladislava obsahuje dva rôzne zákazy. Prvý 

zakazuje zmiešané manželstvá a má  náboženský charakter snažiaci sa zabezpečiť ochranu 

kresťanov pred možnou konverziou k judaizmu pod vplyvom ich manžela či manželky. Druhý 

má okrem náboženského aj hospodársky charakter.  

     Článok XXVI. zakázal Židom pracovať počas nedele alebo kresťanských sviatkov. Ak by 

tento zákaz porušili, mali im byť za trest odňaté nástroje s ktorými pracovali, ako trest za 

pohoršovanie kresťanov.775 Kresťania prebrali od Židov prikázanie o siedmom dni ako dni 

pokoja, ale presunuli ho na nedeľu ako pripomienku na Kristovo zmŕtvychvstanie. Keďže 

Židia naďalej slávili šabat, nedeľa ako aj ostatné kresťanské sviatky ako dni pokoja a zdržania 

                                                            
773 HRADSKÁ, Katarína: Židovská Bratislava.  1.vyd., Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., 1998. ISBN 978-
80-89218-80-6, s. 39 
774 HRADSKÁ, Katarína: Židovská Bratislava.  1.vyd., Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., 1998. ISBN 978-
80-89218-80-6, s. 39 
775 Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s. 1  
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sa od práce pre nich nemali opodstatnenie. Zákaz pracovať počas týchto dní teda pre nich 

znamenal nielen zdržanie sa pri práci, ale aj finančnú stratu. Pravdepodobne práve pre ich 

neochotu dodržiavať tento zákaz bolo ako trest zavedené odobratie pracovných nástrojov. 

     V Prvej knihe nariadení kráľa Kolomana sú obsiahnuté kánony zo synody v Tarcali. 

V článku LXXIV. je rovnako ako v nariadení sv. Ladislava zakázaný obchod s kresťanskými 

otrokmi a ich vlastníctvo.776 Židia mali zákaz vlastniť kresťanských otrokov a bol stanovený 

konečný termín, do ktorého majú svojich kresťanských otrokov predať, inak ich musia  po 

vypršaní termínu prepustiť. Židia si mohli najímať kresťanských otrokov od ich kresťanských 

majiteľov, táto možnosť však trvala len do roku 1114. Podľa prvej časti článku LXXV. 

O gazdovstve Židov a ich majetkoch a príbytkoch  mali na obrábanie svojich polí využívať už 

iba pohanských otrokov.777  

     Židia mali zakázané vlastniť kresťanských otrokov pre vlastnú potrebu, na ďalší predaj a 

najímať si  ich na prácu v dobe, keď už v Uhorsku nebolo veľa pohanských otrokov. Tým sa 

uhorským Židom výrazne zúžili možnosti podnikania. V dôsledku toho sa Židia začínali čoraz 

viac sústreďovať na obchod a finančníctvo, teda odbory, ktoré ostali pre nich prístupné a pri 

ktorých nebolo nutné  zamestnávať veľký počet ľudí. 778 

    Podľa článku LXIV. z I. ostrihomskej synody „žiaden kresťan nesmie kúpiť od Židov mäso 

alebo jedlo, ktorým oni opovrhujú.“779 Okrem obmedzenia konkurencie sa týmto zákazom 

kresťanom nariaďovalo nepodporovať Židov v ich náboženských prejavoch.780 

    Podľa § 1. článku LXXV.  Druhej knihy nariadení kráľa Kolomana si Židia mohli kupovať 

majetky, ale mohli žiť iba v sídlach biskupa.781 Prvým dôvodom bolo garantovanie ochrany 

pre Židov opierajúcej sa o veľkú biskupskú autoritu a druhým bol dohľad nad Židmi, aby ich 

styky s kresťanmi neviedli ku prozelytizmu a oslabovaniu kresťanskej vierouky. Toto 

nariadenia však nebolo rešpektované a veľké židovské komunity žili aj mimo biskupských 

sídelných miest, napríklad v Budíne či Bratislave. 

                                                            
776 Dokumenty k dejinám štátu a práva. Hubenák, Ladislav (zost.), 2. vyd., Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Banská Bystrica, 2000. s. 39 
777Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s. 2  
778 PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. Wayne State University Press, 1996. ISBN 0814325610, s. 44 
779 GYÖRFFY, György: Wirtschaft und Gesellschaft der Ungarn um die Jahrtausendewende. In: Studia historica 
Academiae scientiarum Hungaricae 186. Budapešť, 1983. s. 327. Zdroj: ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych 
podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, roč. 48, č. 3, s. 410 
780 ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, 
roč. 48, č. 3, s. 410 
781 Dokumenty k dejinám štátu a práva. Hubenák, Ladislav (zost.), 2. vyd., Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Banská Bystrica, 2000. s. 39 
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     Druhá hlava Druhej knihy zákonov kráľa Kolomana z roku 1100 upravuje pôžičky medzi 

Židmi a kresťanmi. Stanovuje, že pri poskytovaní pôžičky dvoch alebo troch pénz musí dlžník 

odovzdať zálohu a musia byť prítomní okrem kresťanských aj židovskí svedkovia. Pri väčšej 

sume než tri penzy bolo potrebné odovzdať záloh, zapísať požičanú sumu na tzv. kartulu,782 

zaznamenať mená svedkov a opatriť dokument pečaťami oboch strán. Rovnaký postup bol aj 

pri vzájomnom obchodovaní. V prípade budúcich nezrovnalostí sa mala pravda dokázať 

prostredníctvom zálohu a svedkov. Považovalo sa za nedôstojné pre kresťanov, aby svedčili 

Židom a židovskí svedkovia nemohli svedčiť kresťanom.783 Židia síce boli vnímaní ako 

dôveryhodní svedkovia, ale nepožívali rovnakú vážnosť ako ich kresťanskí náprotivci. Zložitý 

administratívny postup mal chrániť kresťanov pred okrádaním zo strany Židov, pretože voči 

Židom vládla všeobecná nedôvera.784 

     V Zlatej bule Ondreja II. z roku 1222 bolo Židom a Izmaelitom zakázané stať sa 

komorskými grófmi, mincovníkmi, soľníkmi a mýtnikmi.785 Tieto funkcie mali byť 

vyhradené iba pre uhorských veľmožov a šľachtu. Zákon  bolo tiež zakázané povýšiť Židov 

a Izmaelitov do šľachtického stavu.786 

     Napriek obmedzeniam Zlatej buly Židia naďalej mali vysoké postavenie na kráľovskom 

dvore. Ondrej II. uprednostňoval svoje ekonomické záujmy pred náboženskými záväzkami. 

Pápež Honorius III. na túto situáciu reagoval zaslaním listu z 23. augusta 1223 Ondrejovi II., 

v ktorom mu vyčítal, že napriek zákazom kanonického práva aj Zlatej buly Židia naďalej 

zastávali verejné funkcie. Vo svojom liste kaločskému arcibiskupovi z 23. augusta 1225 ho 

požiadal, aby kráľa upozornil na ním zložený sľub a vydané zákony a požadoval, aby Židia 

nezastávali verejné úrady. V liste z 3. marca 1231787 sa pápež Gregor IX. sťažuje, že Židia 

a Saracéni, tým že majú  právomoc nad kresťanmi, poškodzujú dôstojnosť cirkvi 

aj kráľovstva. Tým, že oni žijú v blahobyte, kým kresťania sú zaťažení dlžobami, vzniká 

situácia, kedy by mohlo dôjsť k odpadlíctvu kresťanov. Tí by mohli konvertovať kvôli lepším 

podmienkam Židov a Saracénov.  
                                                            
782 Po vzore Slávky Šimekovej používam pre prehľadnosť pojem kartula, chartula sa dá preložiť ako kúsok 
papiera, účet 
783 LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd., Bratislava, 2002. ISBN 80-89047-48-3, s. 
175 
784 ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, 
roč. 48, č. 3, s. 406 
785 Dokumenty k dejinám štátu a práva. Hubenák, Ladislav (zost.), 2. vyd., Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Banská Bystrica, 2000. s. 42 
786 ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, 
roč. 48, č. 3, s.412 
787 Magyar-zsidó oklevéltár. I. kötet, 1092-1539. Monumenta hungariae judaica. Budapest : Wodianer F. és Fia 
bizománya, 1903.,  s. 10 
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     Pápež vyslal do Uhorska svojho legáta Jakuba a listinou z 12. augusta 1233 vyzval 

Ondreja II., aby rešpektoval jeho rozhodnutie. Aby sa Ondrej II. oslobodil od cirkevnej 

kliatby v Berežskej zmluve z 20. augusta 1233 sa zaviazal, že Židia a Saracéni nebudú môcť 

za žiadnych okolností zastávať verejné úrady a to ani ako spoločníci alebo zamestnanci 

kresťanov. Potvrdil zákaz vlastnenia a najímania kresťanských otrokov pre Židov a 

Saracénov. Kráľovskí úradníci mali vo všetkých ohľadoch podporovať biskupov, v ktorých 

diecézach žili Židia, pohania a Saracéni. Židia a Saracéni, ktorí uzavreli manželstvo 

s kresťanmi mali byť predaní do večného otroctva kresťanským majiteľom a všetok ich 

majetok skonfiškovaný.788 

     V roku 1235 Ondrej II. nariadil, že cirkevný desiatok museli odvádzať biskupovi všetci 

bez rozdielu rasy, povolania a vierovyznania vrátane Saracénov a Židov.789 

     V roku 1251 Belo IV. po vzore rakúskeho vojvodu Fridricha II.  Babenberga vydal 

privilégium, ktoré Židom zabezpečilo postavenie a ochranu, právo voľného pohybu 

a obchodovania. Židia boli podriadení kráľovskej komore ako hospodárskej inštitúcii a stali sa 

súčasťou komorského majetku. Vrchnostenské práva v záležitostiach všetkých Židov 

v Uhorsku boli v kompetencii kráľa, ktorý ich riadil prostredníctvom úradu židovského 

sudcu- Iudex iudeorum. Židovskými sudcami boli vždy šľachtici menovaní kráľom.790 Popri 

právnej ochrane zaručovalo toto privilégium osobnú slobodu a slobodné vyznávanie viery.  

     Nariadenie zakazujúce zastávanie verejných úradov Židmi, Izmaelitmi a odpadlíkmi od 

kresťanstva zopakovala aj budínska synoda. 

     Ľudovít Veľký nahradil v roku 1365 vytvoril novým úradom Judex Judeorom totius regni, 

sudcom Židov celého kráľovstva. Funkciu zastával šľachtic reprezentujúci kráľa a konajúci 

v jeho mene vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Židov.791  Prvým známym sudcom boli 

istý Šimon. 

     Žigmund Luxemburský v roku 1396 na žiadosť Židov zo Stoličného Belehradu nariadil, 

aby im tamojšia kapitula obnovila ich staré privilégium a tá v domnienke, že ide o privilégium 

Bela IV. im ho vydala v prepise a Žigmund ho potvrdil pre celé Uhorsko.792 V roku 1436 toto 

privilégium ešte rozšíril. Žigmundovo privilégium povolilo Židom vyžadovať úrok dva 

                                                            
788 PATAI, Raphael: The Jews of Hungary. Wayne State University Press, 1996. ISBN 0814325610, s. 45 
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792 LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd., Bratislava, 2002. ISBN 80-89047-48-3,s. 
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denáre týždenne z kapitálu sto denárov a to aj v prípade, že žiadne úroky neboli dohovorené. 

Dohovoriť sa však mohli aj vyššie úroky. To spôsobovalo vlny hnevu obyvateľstva, ktoré si 

často od kráľa vynútilo, aby znížil alebo zrušil úroky.793 Formálne bola obnovená aj funkcia 

židovského sudcu, v skutočnosti však správu židovských záležitostí vykonávali taverník 

a palatín. Napriek tomu viaceré mestá prijali protižidovské opatrenia.794   

     II. článok Žigmundovho židovského privilégia prikázal, že Židia žijúci v poddanských 

obciach a zemepanských mestečkách musia odvádzať židovskú daň kráľovskej pokladnici aj 

zemepánovi. V dôsledku toho sa Židia v nasledujúcom období znovu koncentrovali  

v kráľovských mestách.795   

     Za vlády Mateja Korvína zanikla funkcia židovského sudcu, na židovskú žiadosť však bola 

okolo roku 1477 vytvorená židovská prefektúra na čele so židovským prefektom- prince des 

Juifs / Obrister priamo podriadeným kráľovi. Bola to odmena za vzácne svadobné dary, ktoré 

kráľovi darovali Židia pri príležitosti jeho svadby s princeznou Beatrice. 

     Posledným uhorským stredovekým zákonom týkajúcim sa Židov je Opus Tripartitum 

z roku 1514. Jeho tretia časť v 36. článku stanovuje formu prísahy Židov v súdnych sporoch 

s kresťanmi. Prísaha pred súdom predstavovala dôkazový materiál a znamenala volanie Boha 

za svedka na podoprenie pravdivosti svojej výpovede. Prisahať bol povinný pravdepodobne 

iba Žid obvinený z nejakého porušenia zákona a nie aj židovskí svedkovia.796 Štefan Verböczi 

v úvode poukazuje na fakt, že mnohé židovské zákony sú škodlivé pre blaho kresťanov 

a prísaha má slúžiť ako ochrana pred židovskými praktikami. Židia pri prísahe mali položenú 

ruku na Tóre  a odriekali pri tom text prísahy. Prisahajúci musel stáť bosý obrátený k slnku, 

odetý v židovskom plášti a na hlave mať židovskú čiapku. Prisahalo sa na Boha, čím vlastne 

pred kresťanmi vyznávali vieru v toho istého Boha, a ich slová tak dostávali istú 

dôveryhodnosť.797 Text prísahy privolával trest boží na prisahajúceho v prípade, že nehovorí 

pravdu. Krivoprísažníkov má pohltiť zem, postihnúť obrna, malomocenstvo, padúcnica, 

                                                            
793 LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd., Bratislava, 2002. ISBN 80-89047-48-3,s. 
175  
794 KÓNYA, Peter: Dejiny židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho  vývinu ., 1997.  s. 28 
795 LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd., Bratislava, 2002. ISBN 80-89047-48-3, s. 
174 
796 ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, 
roč. 48, č. 3, s. 411 
797 ŠIMEKOVÁ, Slávka: Židia v právnych podmienkach Uhorska za Arpádovcov. In: Historický časopis. 2000, 
roč. 48, č. 3, s. 411 
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krvotok, mŕtvica, má ho zastihnúť nečakaná smrť, jeho duša nech nikdy nepríde do 

Abrahámovho lona a má ho zničiť Boh a jeho sila.798  

     Od dôb Bela IV., ktorý 7. decembra 1251 vydal privilégium pre Židov, boli Židia 

považovaní za majetok kráľovskej komory. Toto privilégium znovu potvrdil Žigmund 

Luxemburský a po jeho smrti podľa dobej mienky stratilo svoju platnosť. Keďže Židia boli 

majetkom koruny a po kráľovej smrti ich vlastníctvo prešlo na jeho nástupcu, ktorý mal pri 

príležitosti svojej korunovácie možnosť toto privilégium potvrdiť alebo nepotvrdiť. Práve 

obdobie od smrti kráľa do znovupotvrdenia privilégia bolo pre Židov nebezpečné, pretože 

neboli nijako chránení. To bolo často využívané na protižidovské vystúpenia. Využila to 

napríklad Bratislava, keď po smrti Vladislava Jegellonského uvalila na miestnych Židov 

vysoké dane a niektorých z nich uvrhla do väzenia.  

     Mestá často zavádzali vlastné protižidovské nariadenia, napríklad nosenie rozlišovacích 

znamení a zvláštne dane, niekedy priamo v rozpore s kráľovskými nariadeniami.799 V Šoproni 

napríklad platili Židia zvláštnu daň vo výške dvoch denárov a v Bratislave okrem zvláštnej 

dane platili aj daň z vína používaného na rituálne účely.  

 

     Počas celého stredoveku ostali Židia cudzorodým elementom v krajine a boli tolerovaní 

pre svoju ekonomickú prospešnosť. Práve obchodné vzťahy boli často jediným spôsobom 

kontaktu s ostanými obyvateľmi krajiny. Nepochopenie a neznalosť ich kultúry a tradícii boli 

príčinami nedôvery, povier a strachu. Spolu s nevraživosťou nasmerovanou voči židovským 

úžerníkom boli príčinami stredovekého antisemitizmu, ktorý bol zakorenený  nielen 

u poddaných a mešťanov, ale aj u šľachticov a panovníkov.  
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