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\J Židech v Turnově (něm. Turnau) zmiňuje se
m sty dr. J. V. Š i m á k v I . a I I I . d le svých „Př běhů
města Turnova'' i J . P r á š e k v „Dějinách města
Turnova nad Jizerou". Z těchto knih sebrána a sesta
vena je následuj c  historie židovstva v T.

Doba nová a posledn  je zpracována dle zápisů obce
židovské.

Stopy o. ž. v T. sahaj  daleko do minulosti. Rozvoj
o. ž. souvisel zde s finančn  t sn  pana Kraj ře z Kraj
ku. Tomu nelze se diviti, nebo  pan Kraj ř vedl ná
kladné stavby, opravil zámek na H rubém Rohozci, i
zámek brandejský. P ř i obnoven  městských knih tur
novských r. 1526 byla o. ž. zde již dokonale zř zena.

Jednotliv  členové obce s dleli bu  v domech před
městských v ulici Židovské nebo nabývali i domů ve
vnitřn m městě. Správu vedl rychtář, ale občanské zá
ležitosti př slušely radě konšelské.

Později upraven byl i poměr náb. o. ž. k obci měst
ské ve př čině synagogy a sepultury. Ze zápisu na no
vou synagogu z r. 1719 jde najevo, že městská obec
dala židům právo zř diti si gynagogu i sepulturu.

Prvn  synagogu měli židé v ulici Jič nské (č. 299)
a sepultura byla v sousedstv  domu a sahala až do ny
nějš ho pivovaru Svobodova v ulici Sobotecké (podle
vypravován  majitele pivovaru). Nápisy na náhrobn ch
kamenech dosud zachovaných sahaj  až do počátku
17. stol.

Společenské postaven  židů bylo sn žené a opo
vržené. Živnost měli v lichvě a ve všelikém obchodu;
zabývali se kramářstv m, řemesly a měli obchodn  spo
jen  i se sousedn mi a vzdálenějš mi městy. Městský
řád r. 1568 přikazoval sousedům, aby židů v ničem
nefedrovali, ciz ho žida nesměl hospodář přijmouti a
učiniti mu pohodl , až přinesl mu jistotu od pána.
O trz ch směl žid kupovati až po kupc ch křes an
ských.

Prvn  žid, o němž zápisy mluv , je M o j ž š , řečený
kloboučn k. R. 1527 splác  na dluh 5 kop svému zeti
Jakubovi židu. Ostatek byl mu odpuštěn. R. 1534 má
dům v H ruštické ulici, ale prodlužený. Připov daj
se naň věřitelé Ješek žid pro dluh 25 kop, čtyři měš
ané, jižto ručili za žida v 50 kop. m š. za v no na

Kost, Jan z Biberstejna na Kosti měl dluh a spravedl
nost na gruntě u Mojž še žida v ulici H ruštické 251.
Jiř k Tarant a Zalman žid, rukojm  v 50 kop. m š. za
šafrán u Petra Tměného v Boleslavi. O dům ten žid
přišel. R. 1533 vdává Mojž š dceru svou Magdalenu
Benešovi, synu Barocha žida z Litoměřic; věnem dal
j  druhou půli. Byl to dům nejsp še v ulici Jič nské,
nebo  r. 1537 Vaněk, někdy p sař skalský, zabavil
Mojž šovi dům, „v němž bydl  nad šatlavou", pro dluh
17 kop 8 gr. za třešně; téhož  Mojž še upom ná Dorota
H ladomřice o dluh za krávu.

Ze ové Mojž šovi zůstávali též v městě. Jakub žid
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ještě r. 1557, Beneš žid r. 1535, kdy prodal k obci
svých 39 kop na domě Šimona Ptáčka za 24 kop ho
tových.

Výše uvedený Ješek má r. 1546—1548 dluh za ko
řen  u nebožky D oroty bednářky. Zalman r. 1535 drž
dům v městě, koupený od Jiř. Taranta, snad někdy
Mojž šův. R. 1542 ruč  zaň Vaněk kožišn k v 60 kop.
u pana Jana z Bibrstejna na Kosti.

R. 1528 v Praze před soudem stoj  Raychil židovka
z T. Téhož r. David žid prodal 27 kop m š.. peněz
gruntovn ch na domě Jiř ka bednáře.

I s á k žid, řeč. rychtář, měl r. 1529 dům v městě
u H radeb, pen ze na domě v rynku a pohledávky
i kolik lid . Žena jeho sluje S á r a . R. 1538 vyhořel
a půjčil mu pán 15 kop. U mřel asi 1545 a dům po
něm koupil pan Jiř  Loukovský. Dceru svou Marianu
vdal r. 1536 za Jeremiáše žida, obchodn ka s kožemi.

K o l m a n žid, snad bratr Isákův, žil v T. r. 1537
až 1546, A r o n žid má r. 1537—1542 dům na Tráv
nice; 1542 dluhuje pražskému velkokupci Zikmundovi
z F raysku, pánu z Bibrstejna, za ovce sedlákům ze
Semtiškova a Ouře.
Židovka Kutra r. 1547 kupovala kment a věci krám

ské. Žid Chaim se ženou Markétou r. 1557 koupil dům
v ulici H ruštické.

Isák Turek r. 1552—1557 měl v městě dům a ob
chod. Potom odstěhoval se do Polska, ř kali, Izák
Cech de Colo. R. 1562 zplnomocňuje pražské souvěrce
Marka a Davida, aby vymáhali v T. pen ze za jeho
dům.

Později u soudu městského objevuj  se r. 1587 ži
dovka D orota, r. 1588 Šimon žid a r. 1591 Lazar.

P řed dobou bělohorskou bylo v T. na 300 domů.
Požárem r. 1643 zničeno bylo 119 domů a zpustlo asi
15. Zbylo tedy asi 170 domů.

Bern  rolla z r. 1562—1564 uvád  46 domů, 35 cha
lup a 110 domků, 9 domů žid. usedlých, 16 m st sou
sedských, 5 chalupnických, 16 domků a 7 žid., tedy
pustých bylo 84.

Revise bern  r. 1713 č tá 154 domů sousedských, 91
ostatn ch, celkem 245. R. 1707 hrozný oheň strávil
177 domů, takže zbylo po ohni pouze 68 domů zacho
valých v celém městě.

Když r. 1805 zavedeno bylo druhé č slován , bylo
domů celkem 372, z nichž 21 žid. Od těch dob počet
domů vzrůstá. Domy žid. obdržely pak asi r. 1875
m sto dosud ř mského č slován  č sla nová, běžná.

Po hrozném požáru r. 1643, kdy téměř celý T. vy
hořel, nastaly veliké změny. Mnohé domy úplně za
nikly, jiné dostaly se koup  novým majitelům. Také
žid. škola změnila s dlo své. Dne 4. března 1647 kou
pili Lebl Marek a Beneš, starš  židé, od Václava Der
tulina domek na obci a při témž domku č. X, nyn
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