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O židoch v Brezovici v 2. polovici 19. storočia 

 

Veronika Drábová 

 

Jews in Brezovica in the second half of 19th century 

Submitted paper deals with the history of Jewish community in Brezovica in the second half of 19th 

century. First modern Hungarian census in 1869 was used as primary archive source material. Paper 

analyzes life of local Jewish community with emphasis on their way of housing, internal family 

organization, economic conditions and state of education. The development of Jewish religious 

communities in Šariš county occurred in second half of 19th century. In this time period, village 

Brezovica was home to a large Jewish community. Local Jews significantly influenced the 

development of society in Brezovica, however, the only witnesses of their influence today are grave 

stones of old Jewish cemetery. 
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Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným dokladom vývoja našej spoločnosti, filozofie, 

náboženstva, vedy, techniky či umenia. Je tiež dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne 

slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, 

ktorí žijú alebo v minulosti žili na našom území.1  

Židia kedysi tvorili významnú súčasť jednotlivých regiónov Slovenska, tak z hľadiska 

počtu, ako aj spoločenského postavenia, o čom svedčí dodnes zachovaných vyše sto synagóg 

a modlitební či skoro sedemsto židovských cintorínov. Nebyť tragických udalostí druhej 

svetovej vojny či neskoršieho komunistického režimu, možno by ich bolo oveľa viac. Je preto 

dôležité zachovávať a prispievať k obnove židovského kultúrneho dedičstva, ktoré máme. 

Príspevok je venovaný židovskému obyvateľstvu v obci Brezovica nad Torysou. Tá bola 

v minulosti sídlom početnej židovskej komunity, avšak dnes o tom svedčia už len zachované 

náhrobné kamene židovského cintorína. 

 

Židia v Šariši do roku 1869 

Už v období stredoveku sa v Šarišskej župe objavujú židia, čoho dôkazom je 

stredoveká listina z roku 1247. Tá dokladá existenciu osady Židovský Potok. No až koncom 

18. storočia ich počet v župe narastá výraznejšie, pre porovnanie v roku 1726 tu žilo iba 74 

                                                           
1 KOVÁČ, Martin – CHOMOVÁ, Svetlana – STRELKOVÁ, Jarmila. Historické, spoločenské kultúrne 

dedičstvo sídel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2012, s. 6. 
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židov.2 No v roku 1770 ich počet stúpol na 5 386 židov, ktorí sa usádzali najmä v okolí miest, 

aby sa mohli dostať na miestne trhy.3 

Správnym a tiež kultúrnym centrom boli najprv Šarišské Lúky, až neskôr ich 

vystriedal Prešov.4 Na prvom zasadaní židov celej stolice, ktoré sa uskutočnilo v roku 1806, 

bola celá stolica rozdelená na tri obvody a v neskoršom období sa ich počet zvýšil na šesť. 

Nakoniec ju teda tvorili tieto obvody: Dolná Torysa, Horná Torysa, Makovica, Sekčovský, 

Široký a Topliansky okres.5 V roku 1813 sa stal prvým predsedom najvýznamnejší židovský 

občan mesta Prešov Marek Holländer.6 O rozvoj židovskej komunity na Šariši sa významne 

zaslúžil najmä Holländerov syn Leo, ktorý sa okrem pôsobenia na úrovni stolice snažil 

prispieť k zlepšeniu postavenia židovského obyvateľstva v rámci celého Uhorska. Bol jedným 

z tých, ktorí sa napríklad pridali k petícii z roku 1848 za zrovnoprávnenie židov v krajine.7 

 

Židia v Brezovici do roku 1869 

Prvú písomnú zmienku o Brezovici (Breznicz) ako súčasti panstva Torysa 

obsahuje listina z roku 1274, a potom z roku 1317 (Berzeuice/Brezuicz). Jej majiteľom bola 

šľachtická rodina Berzeviczyovcov, ktorá tu dala postaviť aj hrad. Od 14. storočia sa 

Brezovica rozvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým právom. Obyvatelia sa živili 

poľnohospodárstvom, chovom dobytka, hrnčiarstvom a výrobou drevených nástrojov. 

Z remesiel sa v 18. storočí darilo kolárskemu, zámočníckemu, tkáčskemu a súkenníckemu. 

V priebehu 19. storočia tu bolo založených niekoľko menších priemyselných podnikov na 

spracovanie poľnohospodárskych plodín a tiež papiereň. Ku koncu 18. storočia sa v Brezovici 

údajne usadilo niekoľko židovských rodín, malo ísť o prisťahovalcov z Haliče. 

V dokumentoch a ani v daňových listinách z tohto obdobia sa však nenachádzajú zmienky 

o židoch natrvalo usadených v obci, doložený je iba pobyt židov v niektorých okolitých 

lokalitách. Začiatkom 19. storočia do obce prišli prisťahovalci z Haliče a v 20. rokoch žilo 

v Brezovici viac ako 160 židov. Údajne bola v tomto období založená aj náboženská obec.8 

                                                           
2 SABOLOVÁ, Jana – SABOL, Dominik. Migrácia židovského obyvateľstva v 19. storočí na príklade regiónu 

Šariša (Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869). In Acta judaica slovaca. 2012, č. 18, s. 46. 
3 KÓNYA, Peter. Dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. Prešov 1997, s. 53. 
4 KÓNYA, Peter. Dejiny Židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. Prešov 1997, s. 53. 
5 ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 121. 
6 Marek Holländer bol prvým židom, ktorý najprv mohol obchodovať v Prešove a neskôr sa v meste natrvalo 

usadil. Vieme, že sa narodil okolo roku 1760 v Tarnopoli v Haliči. O jeho detstve a mladosti nie je veľa 

informácií, skoro sa začal venovať obchodu a zbohatol. Vďaka bohatstvu potom získal veľmi dobré kontakty vo 

Viedni, až v blízkosti panovníka. Bližšie pozri: KÓNYA, Peter – LANDA, Dezider. Stručné dejiny prešovských 

židov. Prešov : PVT a. s. Bratislava divízia Prešov, 1995, s. 17. 
7 AMIR, Giora. Prešov, osud židovskej obce, jednej z mnohých. Bratislava 2004, s. 29 – 35. 
8 BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM 

– Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 65 – 66. 
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Náboženská obec s vlastným rabínom bola doložená v roku 1828, založil ju obchodník Marek 

Holländer, ten sa stal neskôr jedným zo zakladateľov židovskej komunity v Prešove.9 Spolok 

Chevra kadiša vznikol v roku 1830. Prvým rabínom bol M. Hirtenstein, po ňom v rokoch 

1830 – 1849 Šalamon Ganzfried z Užhorodu.10  

V Brezovici sa vystriedalo niekoľko rabínov: vnuk Chatama Sofera Šimon Ehrenfeld, 

neskorší hlavný rabín Michaloviec, Jezajaš (Ješajahu) Ehrenfeld, ktorý bol potom rabínom 

v Šuranoch, posledným bol Izrael M. Braun. Pod rabinát v Brezovici patrili židia asi zo 14 

okolitých dedín. Predsedami náboženskej obce boli napr. Heinrich Klein a Jozef Langer. Do 

náboženskej obce v Brezovici patrili tiež židia z obcí Nižný Slavkovov, Blažov (dnes 

Javorina), Torysa, Krivany a Vysoká.11 

 

Demografické a sociálne pomery židov v Brezovici podľa sčítania obyvateľstva v roku 

1869 

V rámci analýzy židovského obyvateľstva v Brezovici pracujeme s dochovaným 

archívnym materiálom, je ním prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku z roku 1869. 

Sčítanie sa týkalo dokopy 385 sídel Šarišskej župy, výnimku tvorili iba kráľovské mestá, a to 

Prešov, Bardejov a Sabinov, tie spadali pod právomoc Budapešti. Obce boli rozdelené do už 

spomínaných šiestich okresov (Dolná Torysa, Horná Torysa, Široké, Topľa, Sekčov 

a Makovica). Okresy sa ešte ďalej delili na obvody. Zo sčítania sa dozvedáme, že židia sa v 

Šariši nevyskytovali len v 14 obciach, a to v Seniakovciach, Šváboch, Milpoši, Brežanoch, 

Fričovciach, Lažanoch, Lačnove, Rolovej Hute, Podhoranoch, Radváni, Jurskom, Závadke 

a Mikulášovej. Okresom, v ktorom sa židia usádzali najmenej, bol o. Široké. Práve v tomto 

okrese bolo aj najviac obcí, až šesť, v ktorých úplne absentovalo židovské obyvateľstvo.12 

 Brezovica patrila do okresu Horná Torysa. Po Pečovskej Novej Vsi, kde žilo najviac 

židov v tomto okrese, konkrétne 330, tak druhým najväčším sídlom bola práve táto obec. 

V roku 1869 tu bolo 212 domov, v ktorých žilo dokopy 1 440 obyvateľov. Z toho bolo 254 

židov, tvorili  teda 17,6 % obyvateľstva Brezovice. Žili v 45 domoch, buď sami, alebo ich 

zdieľali spolu s kresťanmi. Mužského pohlavia bolo 127 židov a rovnaký počet (127) bolo 

                                                           
9 Bližšie pozri LANDA, Dezider – KÓNYA, Peter. Marek Holländer a vznik náboženskej obce v Prešove. 

Prešov : Židovská náboženská obec, 1999. 33 s.  
10 BÁRKÁNY, Eugen. Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 

2017, s. 32. 
11 BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM 

– Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 65 – 66. 
12 Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. László Sebők, összeállította. [Budapest] : TLA Teleki László Intézet 

: KSH Népszámlálás : KSH Levéltár, 2005, s. 153 – 154. 
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ženského pohlavia. Okrem židov sa ľudia hlásili k ďalším dvom konfesiám. Najviac 

obyvateľov sa hlásilo k rímskokatolíkom, a to 1 157, zvyšných 38 ku gréckokatolíkom.13 

 

Tab. č. 1 Počet obyvateľov v roku 1869.14 

 obyvatelia židia 

domov 212 45 

rodín 483 54 

mužov 723 127 

žien 709 127 

 

Základom židovskej spoločnosti bola rodina, v rámci ktorej sa zachovávalo židovské 

náboženstvo. Na čele rodiny stál muž – otec, ktorý bol nositeľom tradícií a zvykov a jeho 

najdôležitejšou úlohou bolo zachovávať židovskú vieru. Žena – matka sa mala starať 

o rodinu, nebolo zvykom, aby pracovala. Pomáhala manželovi, prípadne ak muž náhodou 

zomrel, tak po ňom prebrala jeho živnosť. Manželstvo bolo uzatvárané medzi osobami 

židovského vierovyznania. Svadba s nežidom predstavovala okamžité vylúčenie 

z náboženskej obce.15 Židovská svadba prebiehala podľa rituálneho zvyku. Jej súčasťou bolo 

podpísanie predmanželskej zmluvy, ketuby. Táto zmluva riešila finančné vysporiadanie 

v prípade rozvodu.  Podľa židov bolo manželstvo rozlučiteľné, ukončiť sa dalo rozvodom, 

tzv. odštiepením. No zatiaľ čo muž sa mohol rozviesť v podstate bez problémov, žena 

nemohla len tak požiadať o rozvod.16 V Brezovici žilo najviac 6-členných a 2-členných rodín. 

V jednom dome žili najčastejšie 1 – 2 židovské rodiny, menej časté boli 3, najviac ľudí, ktorí 

žili v jednom dome, bolo 16. V domoch žili so židmi aj ľudia iného vierovyznania, zo 45 

domov to bolo až 29, najčastejšie išlo o rímskokatolíkov. Z už spomínaných 254 židov bolo 9 

ovdovelých, z toho boli všetko ženy. Rozvedených tu nenachádzame. V židovskej rodine mali 

najčastejšie 1 – 3 deti, zriedkavejšie to bolo viac. Medzi najčastejšie židovské priezviská 

patrili: Grümvald, Sóffer, Muller, Friedman, Neumann, Klein a Goldberger.17 

 Ďalším zaujímavým údajom, ktorý sa zo súpisu dozvedáme, je miesto narodenia 

obyvateľov. Najviac židov žijúcich v roku 1869 v Šariši prišlo zo Zemplínskej stolice. Až 475 

                                                           
13 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
14 Údaje prevzaté z Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. László Sebők, összeállította. [Budapest] : TLA 

Teleki László Intézet : KSH Népszámlálás : KSH Levéltár, 2005, s. 153; ŠA Prešov, fond Šarišská župa – 

sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
15 NOSEK, Bedřich – DAMOHORSKÁ, Pavla. Židovské tradice a zvyky. Praha : Karolinum, 2011, s. 113 – 125. 
16 FRANEK, Jozef. Judaizmus. Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve. Bratislava : Archa, 1993, s. 17. 
17 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
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osôb využilo blízkosť hraníc so Šarišom a usadilo sa v jednotlivých dedinách. V každom 

z okresov Šariša žilo najmenej 19 židov pochádzajúcich zo Zemplína. Dôvod môžeme vidieť 

aj v kultúrnej a sociálnej previazanosti regiónov. Tie mali k sebe blízko aj v rámci 

presadzujúceho sa ortodoxného smerovania judaizmu. Najmä vidiek, ako aj Bardejov 

a Sabinov boli centrami ortodoxného židovstva, rovnako na tom boli i zemplínske mestečká. 

Po zrušení zákazu usadzovania sa židov v slobodných kráľovských mestách v roku 1840, boli 

pre židov v Zemplínskej stolici, kde sa nachádzali iba zemepanské mestá, práve Prešov, 

Sabinov a Bardejov so svojimi trhmi príťažlivé.18 Aj do Brezovice prichádzali židia najmä zo 

Zemplínskej župy, ale tiež zo Spiša či z okolitých obcí, ako Torysa, Pečovská Nová Ves, 

Krivany, Široké a ďalšie. Mnohí prišli tiež z Haliče.19 

 Zo sčítania vieme zistiť, akú prácu, resp. povolanie vykonávali židia v Brezovici. 

Medzi typické a židmi často praktizujúce povolania patrilo spracovanie mäsa, taktiež  

krajčírstvo a remeslá, ktoré súviseli s výrobou odevov. Tieto odvetvia museli podliehať 

náboženským predpisom (halache). Pravidlá ovplyvňovali výber surovín, prípravu jedál 

a používanie kuchynských riadov. Jedným z dôležitých nariadení bolo obmedzenie 

konzumácie istých druhov mäsa. Prísne zakázané bolo aj používanie krvi, lebo v nej sídlila 

ľudská duša. Zakázané bolo aj nosenie odevov vyrobených z látok zo zmiešaných materiálov. 

Práve preto sa židia začali zaoberať krajčírstvom, obuvníctvom a kožušníctvom.20 Židia 

v Brezovici mali medzi sebou krajčíra, obuvníka aj osobu, ktorá sa venovala práci s mäsom. 

Väčšinou sa venovali poľnohospodárstvu alebo obchodovaniu. Išlo o drobných podomových 

obchodíkov, obchodníkov s plátnom, obilím a múkou, ale aj obchodníkov s vlnou. Už od 

stredoveku bolo o židoch známe, že sa venovali požičiavaniu peňazí. Kresťania sa tejto 

činnosti venovať nemohli, keďže by išli proti svojej viere. V súpise obyvateľov Brezovice sa 

taktiež nachádza žid, ktorý sa živil úžerníctvom. Židia boli známi aj prevádzkovaním krčiem. 

V Brezovici bolo dokonca 5 krčiem a jedna pálenica. Dokladovaného máme tiež učiteľa.21 

 Najdôležitejšou funkciou v rámci židovskej obce bola funkcia Roš hakahal, teda 

osoba, ktorá bola jej predsedom. Druhú najvýznamnejšiu funkciu zastával rabín, teda 

náboženský vodca, no v menších obciach mal na starosti i samosprávu. Väčšie obce mali 

                                                           
18 SABOLOVÁ, Jana – SABOL, Dominik. Migrácia židovského obyvateľstva v 19. storočí na príklade regiónu 

Šariša (Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1869). In Acta judaica slovaca. 2012, č. 18, s. 49. 
19 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
20 BOTÍK, Ján. Etnická história Slovenska, K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska 

a zahraničných Slovákov. Bratislava : Lúč, 2007, s 107. 
21 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
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okrem toho ešte juristov, prísediacich, pokladníka, účtovníka,  úradníkov či kantorov. Funkciu 

zastupujúceho rabína v roku 1869 v Brezovici zastával Móricz Sóffer.22 

 Vzdelávanie detí malo pre židovskú vieru veľký význam. Poznanie Tóry a základov 

židovského náboženstva bolo nevyhnutnosťou. Chlapci navštevovali elementárnu školu, kde 

sa učili hebrejskú abecedu a základy judaizmu, no dievčatá boli zo vzdelávania vylúčené. V 

Brezovici bola ješiva a tiež učilište pre výchovu remeselníkov. Čo sa týka gramotnosti, iba 

čítať vedelo 21 židov, konkrétne 10 mužov a 11 žien, aj čítať aj písať vedelo 98 židov, z toho 

61 mužov a 37 žien, čo znamená, že z celkového počtu 254 židov bolo gramotných  38,6 %.23 

 Po rozkole medzi židmi v Uhorsku na prelome rokov 1868/1869 sa židovská 

náboženská obec v Brezovici prihlásila k ortodoxnému smeru. Vlastnila priestrannú 

klasicistickú synagógu.24 

 Podľa Talmudu by mala synagóga vyčnievať medzi okolitými domami a budovami. 

No drevená synagóga v Brezovici bola jednoduchá a v porovnaní s inými synagógami 

skromná, postavená v poľskom štýle. V rokoch 1952 – 1965 vykonával Eugen Bárkány25 

terénnu pasportizáciu židovských pamiatok na Slovensku. Túto úlohu plnil na žiadosť 

Štátneho židovského múzea v Prahe a Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody v Bratislave. Pri tejto príležitosti navštívil aj Brezovicu a zhodnotil stav, 

v akom sa nachádzala synagóga. Druhá svetová vojna zásadne zasiahla do osudu všetkých 

židovských pamiatok. Po jej ukončení chýbali vlastníci, užívatelia či správcovia týchto 

objektov. Synagógy, modlitebne a iné budovy plniace náboženské účely boli už v roku 1941 

skonfiškované a využívalo ich kresťanské obyvateľstvo, najčastejšie na hospodárske účely. 

Tak sa stalo, že mnoho budov prešlo prestavbou a bol odcudzený a zničený ich interiér. Pri 

mnohých dodnes stojacích objektoch už nie je zrejmé, na čo pôvodne slúžili. Nie je preto 

prekvapením, že aj tu pôvodná synagóga slúžila koncom 60. rokov ako stodola. Jej rozmery 

mali byť 17 x 14 m, avšak inde sa uvádzajú rozmery 12 x 16 m.26 Na galériu pre ženy viedlo 

zboku drevené schodište. Do modlitebne sa vchádzalo cez miestnosť, kde štyri drevené stĺpy, 

postavené okolo vyvýšeného miesta v synagóge – bimy, podopierali drevenú konštrukciu 

podkrovia. Stĺpy mali rozmer 0,2 x 0,2 m, s výškou 1,75 m. Synagóga bola pokrytá škridlou, 
                                                           
22 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
23 ŠA Prešov, fond Šarišská župa – sčítanie obyvateľstva (1869), Brezovica, sign. 1 – 211, inv. č. 63. 
24 BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM 

– Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 66. 
25 Eduard Bárkány (28. 8. 1885, Šarišské Lúky – 3. 11. 1967, Bratislava) bol zakladateľom Židovského múzea 

v Prešove a stal sa aj jeho riaditeľom. V rokoch 1940 –  1942 stál na čele prešovskej neologickej židovskej obce. 

Venoval sa zbieraniu judaík a rozvoju kultúrneho života v Prešove. Bližšie pozri: BÁRKÁNY, Eugen. Židovské 

pamiatky na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017, s. 32. 
26 Büchler dokonca uvádza rozmery 18 x 14 m. Bližšie pozri: BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia 

židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 66. 
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steny boli 0,18 m hrubé a zvnútra aj zvonku boli vakované.27 Ako stodola slúžila krátko, 

neskôr úplne zanikla. 

  Na rozdiel od synagógy sa zachovali aspoň pozostatky židovského cintorína. Ten 

vznikol v prvej polovici 19. storočia, okolo roku 1830.28 Náhrobné pomníky židovského 

cintorína majú tiež prvky poľského slohu. Ako písal Bárkány, takmer na každom pomníku 

boli vyryté motívy zvierat, najmä jeleňov, vtákov a levov. Často mali pomníky aj reliéfy 

domu či šiatru. Malo to svoj význam. Tieto obrysy boli symbolom svätyne v Jeruzaleme. 

Pasportizácia židovských cintorínov v Prešovskom kraji v roku 2000 bola zavŕšená zapísaním 

23 z nich do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, v rámci toho aj dva prešovské 

cintoríny a márnica. Bol medzi nimi aj cintorín v Brezovici.29 

 

                       

Židovský cintorín v Brezovici.30 

 

V 80. rokoch 19. storočia mala židovská náboženská obec najviac, skoro 300 členov, 

no v dôsledku migrácie mladých ľudí a rodín do väčších miest ich počet prudko klesol 

a začiatkom 20. storočia žilo v Brezovici už o polovicu židov menej, iba 150. Ich počet bol 

takmer rovnaký ako v 20. rokoch 19. storočia.31 

                                                           
27 BÁRKÁNY, Eugen. Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 

2017, s. 9, s. 149. 
28 BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM 

– Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 66. 
29 BÁRKÁNY, Eugen. Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 

2017, s. 13, s. 149. 
30 Obrázok prevzatý z http://www.brezovicanadtorysou.sk/index.php/fotogaleria/category/52-zidovsky-cintorin. 
31 BÜCHLER, Jehošua Róbert. Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K (prvá časť). Bratislava : SNM 

– Múzeum židovskej kultúry, 2009, s. 66. 
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Tab. č. 1 Prehľad počtu židov v ďalších rokoch sčítaní.32 

rok obyvatelia židia % 

1828 1745 148 8,5 

1869 1440 254 17,6 

1880 1652 272 16,5 

1900 1254 161 12,8 

 

Záver 

K rozvoju židovských náboženských obcí v Šariši dochádza práve v 2. polovici 19. 

storočia. Podobne to bolo aj v obci Brezovica, kde židia tvorili v roku 1869 pomerne početnú 

komunitu. Mali svoju synagógu, spolok, ješivu a jej význam zvyšovalo aj jestvujúce učilište 

so zameraním na remeslá.  

V rámci štúdie sme sa snažili analyzovať každodenný život židovskej obce 

v Brezovici. Vychádzali sme z dobového archívneho materiálu, ktorým je moderné sčítanie 

obyvateľov Uhorska z roku 1869. Zamerali sme sa hlavne na skladbu rodín, charakter 

bývania, pôvod a vzdelanostnú úroveň. Jedinou zachovanou kultúrnou pamiatkou, ktorá nám 

pripomína prítomnosť židov v Brezovici, je ich cintorín. 
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