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Abstract:
Pilinský P. 2015: Jewish population of city Levice according to data from 

nationwide census of 1869. Acta Musei Tekovensis Levice 10: 187 – 197.
 In my contribution I want bring to the reader the results of my own research and 

study of a series of documents relating to a nationwide census of 1869. It was the 
first comprehensive and detailed census of this kind in the territory of Hungary. This 
set of documents is a key to any subsequent study of the Jewish community in city 
Levice. As the county and business center, the city was obviously an attraction for the 
Jewish population. Contribution contains statistical results as the number of Jewish 
residents, the proportion of men, women and children, the number of families, 
immigrant origin, occupation and social status... In the end of the article, through the 
contemporary city map I show the occupancy of Jewish population.

Key words: Jew, jewish community, census 1869, city Levice, economic and social 
status

ÚVOD

 Celé 19. storočie, no hlavne jeho prvá polovica sa niesla v duchu postupnej to-
lerancie a akceptácie židovského obyvateľstva v Uhorsku a Európe. Prvé tendencie 
sa objavili za prispenia a súhlasu miestnej šľachty, ktorá iniciovala ich usádzanie 
v menšej miere, a to predovšetkým zo zištných dôvodov. Mnohí židovskí prvousad-
líci totiž pracovali ako správcovia a prenájomcovia panského majetku, čo vyplývalo 
vo všeobecnosti z ich obchodnej a ekonomickej zdatnosti. Následne vďaka niekoľkým 
sčítaniam nariadeným Tekovskou stolicou či Uhorským parlamentom tak máme v ru-
kách prvé seriózne zmienky a súpisy židov aj na území župy.
 Z literatúry1 sa dozvedáme, že v roku 1837 boli medzi prvými usadlíkmi v Levi-
ciach: Jakub Goldberger, Jakub Weisz, Mayer Friedmann, Izrael Freudenberg, Jonáš 
Friedmann a vdova po Jozuovi Kohnovi. Títo usadlíci mali aj svojho rabína, ktorý sa 
volal Juda Heilbrun. O štyri roky neskôr v roku 1841 ďalšie sčítanie udáva na území 
mesta už 16 rodín a celkovo 68 osôb.2 Postupné rozrastanie židovskej obce dokladá 
1 SÁNDOR, K. Z dejín židovskej komunity v Leviciach. Tekovské múzeum v Leviciach. 1997.
2 Štátny archív v Nitre (ďalej ŠAN), fond (ďalej f.) Tekovská župa, kongregačné písomnosti, šk. 603, 

fascikel 7, č. 2 601.
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aj ďalší súpis z roku 1844, z ktorého sa dozvedáme, že na území mesta žilo 32 rodín 
a celkovo 147 židovských osôb.3

 Druhá polovica 19. storočia je už v znamení úplného zrovnoprávnenia židov s os-
tatným obyvateľstvom Uhorska, ku ktorému prispel rad reforiem po páde Bachovho 
absolutizmu. Od roku 1860 majú židia povolenie vlastniť nehnuteľný majetok a v roku 
1861 bol taktiež úplne zrušený zákaz ich usádzania sa v banských mestách. Zákonným 
článkom č. 17 z roku 1867 sa židovskí obyvatelia úplne zrovnoprávnili s ostatnými 
obyvateľmi Uhorska. O rok neskôr im bolo udelené i volebné právo.4

CELONÁRODNÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA 1869

 Aby sme si dokázali utvoriť podrobnú predstavu o počte židovských obyvateľov 
v meste Levice v druhej polovici 19. storočia, ich sociálnej a spoločenskej úrovni, 
zamestnaní či povolaní, vzdelaní a mieste bydliska, je kľúčovým materiálom pre 
štúdium rozvoja tejto komunity súbor dokumentov vzťahujúcich sa k celonárodnému 
sčítaniu obyvateľstva.
 Išlo vôbec o prvé moderné sčítanie obyvateľstva, ktoré vychádzalo zo zákona, 
prijatého 29. marca 1869. Ten nariadil do budúcnosti okrem roku 1869, vykonávať 
súpisy obyvateľstva vždy k poslednému dňu roku končiaceho nulou, čiže každých 
desať rokov. Prvé sčítanie bolo teda k 31. decembru 1869 a následne, v rokoch 1880, 
1890, 1900 a 1910.
 Šťastím pre nás je, že aj keď sa materiály tohto sčítania nezachovali kompletne, 
jednou z úplne zachovalých oblastí súpisu je Tekovská župa. Napríklad sčítacie hárky 
zo susedného Hontu sa nezachovali vôbec. Zničené boli údajne počas prechodu frontu 
v zime roku 1944 – 1945.
 Sčítacie hárky boli určené do každého domu a na Levice pripadlo približne 740 
hárkov. Boli vytlačené v maďarskom jazyku, poprípade v dvojjazyčnej maďarsko–slo-
venskej či nemecko–slovenskej verzii. Hárok podrobne informuje o krajine a mieste 
sčítania, presnej adrese (danom dome), ku ktorej hárok prislúchal, o tom či objekt má 
aj obchodnú časť (obchod, predajňu) poprípade remeselnícku dielňu a iné súčasti, ako 
je komora, pivnica, stajňa, kôlňa, sklad a pod., tiež o skladbe obytných častí objektu, 
teda počte a umiestnení bytov (prízemie, poschodie), počte izieb, kuchýň a predizieb 
v jednotlivých bytoch. Vnútorná časť hárku informuje o každom obyvateľovi prísluš-
ného domu. Uvádzalo sa celé meno, pohlavie, rok narodenia, vierovyznanie, rodinný 
stav, povolanie alebo zamestnanecký vzťah, mesto, župa či okres pôvodu, to či je 
uvedený cudzinec (neprislúchajúci miestu sčítania) alebo tamojší. Ďalej zisťovali jeho 
prítomnosť alebo neprítomnosť v meste, či bola dlhšia lebo kratšia ako jeden mesiac 
i to, či vie čítať a písať. Dokument takisto mapuje aj skladbu a počet chovaných hos-
podárskych a domácich zvierat.

3 Štátny archív v Nitre, pobočka Levice ( ďalej ŠAN – pLv), f. Magistrát mesta Levice (ďalej MML), 
administratívne spisy, šk. 37, spis 24.

4 ŠVOLIKOVÁ, M. Z histórie židovskej komunity v Leviciach. Levice : Tekovské múzeum v Leviciach, 
2012, p. 7 a 11.
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Vonkajšia a vnútorná dvojstrana sčítacieho hárku.5

5 ŠAN, f. Tekovská župa, podžupan 1870, šk. 26 a 27, Sčítanie ľudu 1869.
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 Po preštudovaní každého dokumentu – sčítacieho hárku sme sa dopracovali 
k celkovému počtu 603 obyvateľov židovskej viery. Keďže v dokumente zapísali aj 
osoby cudzie, teda neprislúchajúce k miestu sčítania, museli sme konečný číselný udaj 
pre správne pochopenie a interpretáciu rozdeliť na dva. Jedným je spomínané číslo 
603, čo je počet všetkých židovských obyvateľov zdržiavajúcich sa počas sčítania 
na území mesta Levice a druhým údajom je číslo 531, čo je len počet obyvateľov s do-
movskou príslušnosťou, teda obyvateľov, čo mali trvalý pobyt v meste. Rozdiel tak 
činí 72 osôb, ktorým ešte nebola vydaná domovská príslušnosť, keďže tá sa vydávala 
až po preukázaných 10 rokoch pobytu na území mesta.
 Dôvodom prečo je dôležitá  diferenciácia tohto poznatku, je aj  rozpor v číselných 
údajoch, ktoré sa uvádzajú v sčítaniach cirkevného schematizmu. Neuvedenie tohto 
faktu by malo za následok skreslené poznanie o demografickom vývoji. Cirkevný 
schematizmus uvádza v roku 1869 len 415 židovských obyvateľov na území mesta. 
Nie je však známe či sa jedná o všetkých, alebo len o obyvateľov s domovskou prís-
lušnosťou. Každopádne rozdiel bezmála 188 osôb medzi týmito dvoma dokumentmi 
je tak veľký, že by mohol značne skresliť celú hospodársku štúdiu.

Dôvody ako mohlo k takýmto číselným rozporom dôjsť, sú a asi aj navždy ostanú 
v štádiu úvah a teórii.
S konečným údajom 603 obyvateľov sa dostávame na zhodnú stranu s údajmi uve-
denými v Encyklopédii židovských náboženských obcí na Slovensku.6 Táto publikácia 
sa opiera o skoršie štúdie R. J. Büchlera a údaje zo Štatistického úradu Slovenskej 
republiky.

Ako bolo už vyššie spomenuté, v hárkoch boli uvedení aj obyvatelia, ktorí 
sa dlhodobo zdržiavali mimo domova. Celkovo to bolo 13 osôb a údaje o nich sú 
neúplné. Pravdepodobne sa im neprikladala väčšia dôležitosť. Avšak dozvedáme sa, 
kde sa zdržiavajú, poprípade z akých dôvodov. V štyroch prípadoch išlo o štúdium, 
v troch o službu vo vojsku, v dvoch prípadoch o učňovstvo, tri prípady uvádzajú len 
miesto zdržiavania sa a v jednom len strohé „preč z domu.“ Okrem tohto faktu je 
v súpise uvedených ešte päť sporných osôb, ktoré nie sú evidované ani ako cudzinci 
ani ako dlhodobo preč z domova a číselný súčet členov v domácnosti ich obchádza. 
Čiže môžeme predpokladať, že i napriek týmto faktom išlo o obyvateľov mesta, aj 
keď z tých či iných dôvodov, ktoré nepoznáme, neboli započítaní do celkového počtu. 
A tak z určitého uhla pohľadu možno povedať, že mesto Levice malo v tomto období 
až 621 židovských obyvateľov.

Po štatistickom vyhodnotení dokumentov sčítania sa dopracujeme k údajom o hos-
podárskej činnosti, životnej úrovni, postavení v spoločnosti, mieste pobytu, mieste 
pôvodu, vzdelaní jednotlivých osôb a iným údajom.

6 Publikácia vyšla v roku 2010 v Bratislave vďaka SNM – Múzeu židovskej kultúry. Informácie o Leviciach 
sa nachádzajú v zväzku II (L–R) na strane 10 – 14.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE PO VYHODNOTENÍ SČÍTANIA
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Obyvatelia

s domovskou príslušnosťou 531
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Publikácia vyšla v Bratislave vďaka SNM Múzeu židovskej kultúry. Informácie o
zväzku II (L R) na strane

Vzdelanie

číta, píše 391

len číta 17

bez vzdelania (väčšinou malé deti) 188

údaj nie je známy 7
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Najstarším židovským obyvateľom Levíc v dobe sčítania bol vdovec, 82 ročný 
Martin Štern narodený v roku 1787 a pochádzajúci z Komárňanskej župy. Podľa 
sčítania žil v jednej domácnosti spolu so svojim 59 ročným synom, jeho o dva roky 
mladšou manželkou a ich 15 ročnou dcérou, ktorá sa narodila už v Leviciach.

Z týchto údajov je evidentné, že už v tomto období patrila väčšina židovských 
obyvateľov k strednej a vyššej vrstve obyvateľstva. 56,1 % domácností malo jednu či 
dve slúžky alebo sluhov, v niektorých prípadoch aj kočišov a dojky. Vo viac ako 80 % 
prípadov išlo o slúžku iného vierovyznania, v mnohých prípadoch bez vzdelania.



192

Okrem uvedených obchodných aktivít je v súpise uvedených aj niekoľko osôb, 
ktoré poberajú štátnu podporu (maď.: álamizsna), žold, alebo si obživu zaobstarávajú 
žobraním. Súpis uvádza aj učňov a tovarišov v jednotlivých odvetviach obchodu. 
V niektorých prípadoch sú židia aj želiarmi či nádenníkmi, avšak v mnohých prípa-
doch vykonávali súčasne aj obchodnú činnosť. Ženy a mladé dievčatá sú až na pár 
výnimiek len v domácnosti poprípade uvedené ako kuchárky.

OBLASTI PÔVODU

Celkovo sa do mesta okrem Tekovskej župy prisťahovalo 303 židov z rôznych žúp 
Uhorska, ale aj Rakúska a oblasti Čiech a Moravy. Z obcí na území župy to bolo len cca 
47 osôb, avšak priamo z Levíc už pochádzalo viac ako 250 obyvateľov. V niektorých 
prípadoch z dôvodu nečitateľnosti záznamov, alebo absencie údajov nebolo možné 
identifikovať župu či obec pôvodu, preto sú aj samotné údaje orientačné, avšak rozdiel 
by nemal činiť viac ako +,– 3 osoby pre niektoré údaje. Najväčší prílev židovských 
usadlíkov bol z Nitrianskej župy a to cca 157 osôb, čoho príčinou sú pravdepodobne 
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Obchodné aktivity

klampiarsky majster 1 krajčír 15

obchodník s kožou 4 obchodník so zmieš. tovarom 3

obchodník s obilím 9 obchodník s alkoholom 1

obuvník 7 garbiar 2

obchodník s módnymi odevmi 1 krajčírka 5

obchodník s octom 2 hostinský 1

obchodník s dreveným uhlím 1 prenájomca panského majetku 1

obchodník s koreninami 2 podomový obchodník 7

gombikár 1 vlastník domu 2

obchodník s koňmi 1 pekár 1

mäsiar 4 obchodník 35

živnostník 35 krčmár 1

pálenie alkoholu 1 knihár 2

obchodník s textilom 2 kupec, nákupca 2

obchodník s múkou 1
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predošlé obchodné aktivity na levických jarmokoch. Na druhej strane najmenej je to 
z Liptovskej, Torontálskej, Hevešskej, Čongrádskej, Novohradskej župy a z Čiech, 
odkiaľ sa podľa súpisu prisťahovalo z každej len po jednej osobe.

OSÍDLENIE MESTA

Keďže je v súpise uvedená aj presná adresa, ku ktorej prislúchal daný sčítací 
hárok, vieme si urobiť celkom presnú predstavu o osídlení jednotlivých častí mesta 
židmi. Celkovo v súpise nájdeme uvedených 23 ulíc a dve námestia. Avšak po štúdiu 
zápisnice z mestského zastupiteľstva z roku 1890, ktorej obsahom bolo premenová-
vanie ulíc, musíme konštatovať duplicitu niektorých údajov. V súpise sú uvedené dve 
námestia, a to: Főtér (Hlavné námestie) a Piacztere (Trhové námestie). No s určitosťou 
možno tvrdiť, že išlo o jedno a to isté námestie. Rovnako to bolo aj v prípade dvoch 
ulíc: Fogadó utcza (Hostinská ulica) a Nagyfogadó utcza (Veľkohostinská ulica). 
Pravdepodobne k týmto rozdielom došlo kvôli sčítacím komisárom alebo z dôvodu, 
že až do zmeny názvov v roku 1890 neexistovala žiadna evidencia ulíc a názvy boli 
určené len tradíciou. Po prihliadnutí na tieto údaje tak možno tvrdiť, že židmi bolo 
osídlených celkovo 22 ulíc a okolie jedného námestia.

Za pomoci týchto údajov tak vieme priradiť jednotlivé lokality mesta k význam-
ným obyvateľom židovskej obce. V súpise sú uvedení napr. aj zástupcovia a funk-
cionári náboženskej obce. Rabínom v tomto období bol 44 ročný Marek Liebman, 
uznávaný učenec a známa duchovná autorita, ktorý nastúpil do funkcie v roku 1850 
ako tretí rabín v poradí. Do Levíc sa prisťahoval z moravského Tovačova spolu s 34 
ročnou manželkou Rozáliou, ktorá pochádzala z Mikulova (v roku 1875 založila 
Spolok židovských žien) a dcérou Janou, ktorá mala v  čase sčítania 18 rokov. Doba 
jeho pôsobenia vo funkcii rabína nie je známa, pretože nie je známy ani rok, kedy 
ho vo funkcii vystriedal jeho nástupca. V čase súpisu bývali na Szappanos utcza 457 
(Mydlárska ulica).

Predsedom náboženskej obce bol 41 ročný Šalamún Dux pochádzajúci spolu s je-
ho o dva roky mladšou manželkou Barborou z Bratislavy. V čase súpisu mali jedného 
syna, 14 ročného Armina a bývali na Oskola utcza 47 (Školská ulica).

Ďalším funkcionárom bol zapisovateľ náboženskej obce, 35 ročný Albert Prizner 
pochádzajúci z Lefantoviec v Nitrianskej župe. Jeho manželka 27 ročná Žofia po-
chádzala z Nitry. V čase súpisu mali štyri deti, troch synov a jednu dcéru. Bývali 
na Kaszino utcza 259 (Ulica Kasíno).

Významnou osobnosťou v tomto období, ktorá sa nemálo zaslúžila aj o rozvoj sa-
motnej náboženskej obce bol Dr. Jozef Pollák (v novembri 1881 si zmenil priezvisko 
na Pólya). Narodil sa v roku 1830 v Drietome.7 Podľa súpisu v tom čase býval spolu so 
svojou 27 ročnou manželkou Žofiou (za slobodna Ernfeldovou, uvedenou už v súpise 
nariadeným Tekovskou stolicou z roku 1844) pochádzajúcou z Nitry a troma deťmi, 

7 Uvedený rok narodenia 1830 je podľa ŠVOLIKOVÁ, M. cit. d., p. 7. V súpise obyvateľstva z roku 1869 
je uvedený rok narodenia 1831. Istotne však ide o chybu, keďže rok 1830 má okrem iného uvedený aj na 
náhrobnom kameni a v nekrológu vtedajších novín Bars.
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dcérami Irenou a Annou a synom Pavlom8 na Úri utcza 11 (Panská ulica). V roku 1858 
získal diplom chirurga na univerzite vo Viedni a v tom istom roku sa aj prisťahoval 
do Levíc. Stal sa podpredsedom Tekovsko – hontianskeho lekárnického spolku, pred-
sedom náboženskej obce, židovskej školskej stolice, členom výboru levického Kasína, 
jedným zo zakladajúcich členov Levickej sporiteľne a úverového ústavu a členom 
jej vedenia. Bol členom dozorného výboru Učiteľského ústavu, členom mestského 
zastupiteľstva a členom viacerých aj zahraničných lekárskych spolkov. V neposled-
nom rade sa počas svojho druhého volebného obdobia ako predseda náboženskej obce 
zaslúžil o výstavbu novej synagógy.9

Mapa osídlenia mesta židovským obyvateľstvom podľa údajov z celonárodného 
sčítania obyvateľstva 1869.10 (strana 192 – 193)

Legenda: 1 – Főtér/ Piacztere (Hlavné alebo taktiež Trhové námestie), 2 – Báthi utcza 
(Bátovská ulica), 3 – Görbe Báthi utcza (Krivá Bátovská ulica), 4 – Fazekas utcza 
(Hrnčiarska ulica), 5 – Fogadő/ Nagyfogadő utcza (Hostinská alebo taktiež Veľkohos-
tinská ulica), 6 – Kaszino utcza (Ulica Kasíno), 7 – Rozmaring utcza (Rozmarínová 
ulica), 8 –  Háromszív utcza (Ulica Troch sŕdc), 9 – Sörház utcza (Pivárenská ulica), 
10 – Országút (Štátna cesta), 11 – Rósza utcza (Ružová ulica), 12 – Oskola utcza 
(Školská ulica), 13 – Zöldkert utcza (Záhradná ulica), 14 – Úri utcza (Panská ulica), 
15 – Galamb utcza (Holubia ulica), 16 – Szappanos utcza (Mydlárska ulica), 17 – 
Pollák utcza (Poľská ulica), 18 – Váralatti utcza (Ulica Podhradie), 19 – Kamengyi 
utcza (Ulica Kamendi), 20 – Ladányi utcza (Ludanská ulica), 21 – Görbe malom utcza 
(Krivá mlynská ulica), 22 – Egyenes malom utcza (Rovná mlynská ulica), 23 – Ká-
polna utcza (Kaplnková ulica)

ZÁVER

Téma a problematika rozvoja židovskej populácie je v poslednej dobe bádateľsky 
i publikačne veľmi príťažlivá. Mnohé mestá na Slovensku vydali publikácie venované 
rozvoju židovskej komunity, alebo sa jej venujú v rámci monografií. Výnimkou neboli 
samozrejme ani Levice. Našim cieľom preto bolo priniesť celkom nové poznatky 
z vlastného bádania. Príspevok sa venuje len výsledkom štúdia rozsiahleho súboru 
dokumentov vzťahujúcich sa k prvému celonárodnému sčítaniu obyvateľstva z roku 
1869, výsledky ktorého doposiaľ neboli nikde publikované. Tieto dokumenty nám 
umožnili veľmi podrobne nahliadnuť do vtedajšej židovskej komunity v meste 
a urobiť si tak detailný obraz o jej situácii a postupnom rozvoji v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím, kedy evidencia nebola tak podrobne prepracovaná, a preto aj 
jej výpovedná hodnota bola menšia. Napríklad sčítanie z roku 1844 obsahovalo len 
8 Irena 4 roky, Anna 3 roky, Pavol 1 rok, neskôr mali ešte tri deti: Oľgu 1870 – 1937, Margitu 1874 – 1924 

a Vojtecha 1882 – 1892, ŠVOLIKOVÁ, M. cit. d., p. 6.
9 ŠVOLIKOVÁ, M. cit. d., p. 7.
10 Upravené podľa: ŠAN – pLv, f. Okresný súd Levice, parcelný register mesta Levice, katastrálna mapa rok 

1860.
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údaje o menách v jednotlivých rodinách, vek jej členov, dátum prisťahovania do mesta 
a povolanie hlavy rodiny. Celkový počet židovských obyvateľov v tom roku bol len 
147 rozdelených v 32 rodinách. Za 25 rokov tak došlo k viac ako štvornásobnému 
nárastu obyvateľov. Ich počet bol až 603 obyvateľov žijúcich v 105 rodinách, ktoré 
sa stali významnou spoločenskou a hospodárskou zložkou mesta.
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 – oblasť danej ulice



197


