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Úvod 

Prvá písomná zmienka o  meste Pezinok pochádza už z  roku 1208, 
keď Ondrej II. daroval Tomášovi z  rodu Hunt-Poznanovcov zem zvanú 
„Bozen.“ Tomáš so svojimi synmi Sebešom a  Alexandrom sa následne 
stali zakladateľmi mocného a  významného rodu grófov zo Svätého Jura 
a  Pezinka. V  ich rukách bolo Pezinské panstvo až do roku 1543, keď 
smrťou Krištofa II. rod vymrel po meči. V  polovici 16. storočia sa pre 
panstvá Pezinok a Svätý Jur začalo náročné obdobie, počas ktorého prešli 
rukami viacerých záložných majiteľov. Vlastnili ich napr. Šerédiovci, Eck 
zo Salmu a  Neuburgu, Ján Krušič z  Lepoglavy, či Štefan Ilešházi. Práve 
v  období správy posledného menovaného začali pezinskí a  svätojurskí 
mešťania boj za vykúpenie miest zo zálohu, čo sa im po dlhých peripetiách 
aj podarilo. Po Ilešháziho smrti v roku 1609 spory o vlastníctvo panstiev 
pokračovali, dokonca sa na istý čas vrátili Korune a  napokon ich do 
zálohu a časom i do dedičnej správy získali Pálfiovci. Tí však už boli iba 
majiteľmi samotných panstiev, nie miest. V  roku 1615 sa totiž Pezinok 
stal kráľovským mestečkom a  v  roku 1647 aj plnoprávnym slobodným 
kráľovským mestom.

Práve 17. storočie sa pre Pezinok stalo obdobím výrazných zmien, čo sa 
podpísalo aj pod vzhľad mesta. V prvom rade prišlo k výstavbe kamenného 
mestského opevnenia a v tomto čase bola prestavaná väčšina meštianskych 
domov. Rozmach sa dotkol aj cirkevných a správnych budov. Toto všetko sa 
dialo na pozadí vážnych politických udalostí v podobe osmanskej hrozby 
a  domácich stavovských povstaní. Posledné z  radu protihabsburských 
povstaní vedené Františkom II. Rákocim v rokoch 1703 – 1711 sa výrazne 
dotklo aj Pezinka. Hoci po Satumarskom mieri (1711) prichádzalo ku 
konsolidácii pomerov, dialo sa tak pozvoľne a  Pezinok sa z  pohrôm 
spamätával pomerne dlho. 

Predmetom našej monografie a  výskumu je však 18. storočie 
a  konkrétnejšie dva tematické okruhy – sociografia1 a  demografické 
pomery2 na presne definovanom území mesta Pezinok v priebehu celého 

1 Sociografia – odbor sociológie využívajúci štatistické údaje na popis sociálnych javov. 
Zaoberá sa zhromažďovaním informácií o  spoločnosti, jej štruktúrach a  spoločenských 
vzorcoch. Veľká časť sociografie sa zameriava na rôzne podskupiny spoločnosti (napr. 
etnické, susedské, či pracovno-geografické).
2 Demografia – veda, ktorá sa zaoberá štúdiom štruktúry, vývoja, charakteristík a veľkosti 
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18. storočia, ktoré pozostávalo z vnútorného mesta uprostred hradieb a ulíc 
predmestia. Naším primárnym cieľom bude získanie čo možno najväčšieho 
množstva informácií o  živote, majetkových a  sociálnych pomeroch 
Pezinčanov v 18. storočí a dôležité pre nás bude aj štatistické spracovanie 
získaných poznatkov a ich komparácia. Na tento účel využijeme veľké 
množstvo dostupných archívnych dokumentov, ako aj odbornej literatúry.

Prostredníctvom štyroch hlavných kapitol sa v monografii sústreďujeme 
na niekoľko charakteristík a  tematických okruhov, na základe ktorých 
sa pokúsime o  vytvorenie komplexného obrazu o  živote a  spoločnosti 
Pezinčanov v 18. storočí a  tiež na to, ako sa tunajšie obyvateľstvo počas 
storočia rozvíjalo a menilo. Vo všeobecnosti sa zameriame na spoločenskú 
štruktúru a hierarchiu obyvateľstva, jeho majetkové pomery, zamestnanie, 
etnicitu a vierovyznanie. Okrem toho budeme analyzovať aj demografické 
ukazovatele súvisiace s narodeniami, sobášmi a úmrtiami. 

Publikácia pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Vzhľadom na 
pomerne širokú pramennú bázu sa v prvej kapitole monografie venujeme 
stručnému rozboru archívnych dokumentov k  skúmanej problematike, 
ako aj súčasnému stavu bádania. Spomíname tu najdôležitejších autorov 
a ich publikácie, v ktorých sa zaoberali buď dejinami Pezinka, výskumom 
spoločnosti alebo demografie, prípadne dotvárajú charakter monografie. 

V druhej kapitole sa zameriavame na dejiny Pezinka v priebehu 17. a 18. 
storočia, resp. udalosti, ktoré najväčšmi vplývali na život Pezinčanov v tomto 
období (najmä stavovské povstania, hrozbu v podobe osmanskej expanzie, 
rastúce dlhy Pezinka po tom, ako sa stalo slobodným kráľovským mestom 
a pod.). Súčasťou tejto kapitoly je aj podrobnejší pohľad na vzhľad mesta 
v 18. storočí, jeho pôdorys, uličnú čiaru, kúrie, meštianske domy a rôzne 
iné stavby, najmä hospodárskeho charakteru. Taktiež sa stručne zmienime 
aj o extraviláne mesta, pričom najdôležitejším zdrojom informácií v tomto 
smere sú dva kolorované plány Pezinka z druhej polovice 18. storočia. 

Tretia kapitola obsahuje prehľad vývoja pezinského obyvateľstva do 18. 
storočia. Jej cieľom je v  krátkosti oboznámiť s  demografickým vývojom 
Pezinka až do doby, ktorá je predmetom nášho skúmania a poukázať tak 
na rozširovanie mesta, rýchlosť rastu obyvateľstva, ako aj faktory, ktoré na 
tieto skutočnosti vplývali. 

ľudskej populácie. Opiera sa o štatistiku a používa ju ako základný nástroj na prezentovanie 
zistených údajov a vykonanie potrebných porovnaní. 
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Najdôležitejšiu výskumnú časť monografie však tvorí aj obsahovo 
najrozsiahlejšia štvrtá kapitola. Táto časť je rozdelená na niekoľko 
podkapitol, vzhľadom na vybrané skúmané charakteristiky. V prvom rade 
sa tu zameriavame na dôkladnejší rozbor archívnych dokumentov, ktoré 
sme stručne načrtli v prvej kapitole. Tento krok považujeme za dôležitý 
kvôli objasneniu významu a výpovednej hodnoty jednotlivých archívnych 
prameňov či ich skupín. Následne sa sústreďujeme na sociálnu štruktúru 
pezinského obyvateľstva, ktoré sme si za účelom podrobnejšej analýzy 
rozdelili na šľachtu, meštianstvo a  nevýsadné obyvateľstvo. Pri každej 
z  týchto spoločenských vrstiev začíname ich charakteristikou, ktorú 
aplikujeme na malokarpatskú oblasť. Ďalej sa venujeme počtu šľachtických, 
meštianskych a  nevýsadných domácností, ich štruktúru, majetkové 
zázemie a vzájomné väzby v obdobiach, keď nám pramene umožňujú tieto 
údaje zistiť. Samostatnú podkapitolu venujeme aj podrobnejšiemu rozboru 
majetkových pomerov obyvateľstva, hlavne domom a  ich veľkostným 
podielom, stavebnému materiálu, ako aj ďalším príslušnostiam, ktoré 
Pezinčania vlastnili. V ďalšej časti sa zaoberáme počtom remeselníckych 
domácností v meste a na jednotlivých uliciach predmestia, príslušnosťou 
remeselníkov k  cechom a  ich majetkovou situáciou. Pozornosť však 
venujeme aj niektorým konkrétnym funkciám v  mestskej správe, ich 
predstaviteľom a rôznym druhom povolaní pezinského obyvateľstva, ktoré 
sa nám podarilo zachytiť. Ďalšou charakteristikou výskumu obyvateľstva, 
ktorou sa v monografii zaoberáme, je jeho etnicita a vierovyznanie, hoci treba 
podotknúť, že tento druh informácií poskytuje pomerne málo prameňov. 
V poslednej podkapitole sa zameriavame na kľúčové udalosti (medzníky) 
v živote každého človeka – narodenie (resp. krst), sobáš a úmrtie. V tejto 
časti monografie je pre nás najprínosnejší rozbor matričných záznamov 
z  celého 18. storočia a  ich vzájomná komparácia. V  tejto súvislosti sme 
sa zo štatistického uhlu pohľadu sústredili na niekoľko charakteristík. Pri 
matrikách pokrstených sa venujeme sezónnosti narodených, najčastejším 
krstným menám, vplyvu mien rodičov a  motivácii pri dávaní mien, 
pomeru medzi narodenými chlapcami a dievčatami, ako aj viacpočetným 
a nemanželským narodeniam. Zo sobášnych matrík sa zaoberáme počtami 
a sezónnosťou sobášov, s čím súvisí aj status snúbencov vstupujúcich do 
manželstva, ich priemerný vek či pôvod. Z  matrík zomrelých zisťujeme 
počet a  vek zomrelých, počet úmrtí v  detskom veku, pomer zomrelých 
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mužov a žien aj vo vzťahu k veku a pod. Zameriame sa tiež na konkrétne 
demografické veličiny ako sú hrubá miera pôrodnosti, sobášnosti 
a úmrtnosti, prirodzený prírastok či úbytok obyvateľstva, indexy vitality 
a ďalšie. Cieľom takto zvolených charakteristík je vytvorenie si čo možno 
najlepšej predstavy o rôznych aspektoch života Pezinčanov v priebehu 18. 
storočia, ktoré by zároveň mali vytvoriť komplexne pôsobiaci celok. 

Neodmysliteľnou súčasťou nami zvolenej témy sú aj rôzne tabuľky a grafy, 
podrobne spracúvajúce a  sprehľadňujúce množstvo číselných údajov. 
Preto sú v  monografii zakomponované mnohé tabuľky, predovšetkým 
pri zisťovaní počtu domov a  ich stavebnom materiáli, počte domácností 
a pri štatistických údajoch súvisiacich s narodeniami, sobášmi a úmrtiami. 
Rovnako tak využívame pri niektorých ukazovateľoch aj grafy. Súčasťou 
monografie je aj slovníček pojmov a  výrazov, mapová príloha, ako aj 
menný a miestny register.
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1 Dejiny Pezinka v kontexte sociografie a demografie 

1.1 Archívne pramene k skúmanej problematike 

Najdôležitejším zdrojom informácií pre našu monografiu sú archívne 
pramene, ich podrobná analýza a  rozbor za účelom dosiahnutia 
stanovených cieľov. 

Najväčšie množstvo pre nás relevantných prameňov je uložené 
v  Štátnom archíve v  Bratislave – pracovisku Modra. Ide predovšetkým 
o veľmi rozsiahly a rôznorodý fond Magistrát mesta Pezinka, do ktorého 
bola zaradená aj vecná skupina Súpisy obyvateľstva. V rámci tejto skupiny 
nájdeme hneď niekoľko súpisov obyvateľov mesta, ale i predmestia Pezinka 
z rôznych období 18. storočia, ktoré majú v našom výskume nezastupiteľné 
miesto.

V  rámci fondu Magistrát Mesta Pezinka má pre nás význam aj vecná 
skupina Cechové písomnosti, v ktorej nájdeme súpisy cechových majstrov 
a tým pádom aj remesiel v Pezinku. Na voľných hárkoch papiera sa v tejto 
zložke nachádzajú súpisy remeselníkov aj z roku 1764, čo je veľkou výhodou, 
keďže z toho istého roku pochádza aj súpis slobodného kráľovského mesta 
Pezinok.3 

Ďalším podstatným zdrojom informácií je skupina prameňov pod 
názvom Daňová pokladnica, ktorá je tak isto súčasťou fondu Magistrát 
mesta Pezinka. Hoci ide vyslovene o  pramene nedemografickej povahy, 
ktoré nemali nijakú ambíciu na štatistické spracovanie, aj tento súbor 
prameňov môže byť cenným dielikom do skladačky spoločenských 
a demografických pomerov Pezinka v 18. storočí. V súbore Daňová 
pokladnica je totiž uložený celý rad dokumentov pod názvom Portion 
und Gaben Buch, alebo iba Portion Buch (Kniha porcií a dávok / Kniha 
porcií).4 Ako už názov napovedá, ide o  pramene finančnej, daňovej 

3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Modra, 
Magistrát mesta Pezinka (ďalej citované MV SR, ŠABApM, MMP), Vecná skupina Cechové 
písomnosti, Súpis cechových majstrov jednotlivých cechov v  Pezinku z  roku 1764, (voľné 
hárky papiera) Inv. č. 1147.; MV SR, ŠABApM, MMP: Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 
Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148. 
4 Porcia – 1. štátna daň, ktorá sa vyrubovala podľa počtu port (brán) na stolicu; 2. daň / 
poplatok, ktorý sa odvádzal zemepánovi (napr. za poľnohospodársku pôdu); 3. časť štátnej 
dane, ktorá sa odvádzala formou zásobovania vojska. KOPECKÁ, Martina. – LALIKOVÁ, 
Tatiana. – ONDREJKOVÁ, Renáta a kol. Staršia slovenská lexika v medzivojnových vzťahoch. 
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povahy. Ide v  podstate o  zúčtovanie a  evidovanie platieb daní, pôžičiek 
a nedoplatkov obyvateľov Pezinka. Zapísané boli všetky hlavy domácností, 
a to aj v tom prípade, pokiaľ nemali nijaké nedoplatky. V rokoch 1773 – 
1793 bolo zaznamenávané aj remeslo, resp. povolania hláv domácností 
a podrobnejšie informácie o majetkovej situácii daňovníkov, čo je pre nás 
veľmi prínosné. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa zaujímame aj o vzhľad mesta v 18. storočí, 
sú pre nás nevyhnutnosťou aj mapy. Z 18. storočia sa nám zachovali dva 
kolorované plány mesta. Starší, z roku 1767 sa vo väčšej miere sústreďoval 
na pezinský chotár (extravilán) a mladší z roku 1785 podrobne zobrazuje 
intravilán mesta.5 Na porovnanie alebo doplnenie informácií o pôdoryse 
mesta a ďalších podrobnostiach nám slúžia podklady prvého vojenského 
mapovania Uhorska (1782 – 1785), dostupné na internete.6 

Druhým dôležitým archívom je pre nás Maďarský národný archív, 
v  ktorom sa nachádzajú exempláre celokrajinských súpisov daňovníkov 
z rokov 1715 a 1720,7 ale aj rôzne urbáre, či listiny, ktoré využívame. 

Ďalšie exempláre spomínaných súpisov daňovníkov sa nachádzajú 
v  Štátnom archíve v  Bratislave, vo fonde Župa Bratislavská I. – Daňové 
súpisy. Súčasťou bratislavskej verzie súpisov je aj záverečný komentár, 
tzv. Observationes, ktorý v  budapeštianskych súpisoch chýba.8 Verzie 
súpisov sa od seba mierne odlišujú, preto sa v  mongrafii zameriame na 
oba exempláre. Z fondov Štátneho archívu v Bratislave využívame okrem 

Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra SAV, 2011, s. 104. Dostupné na internete [online]. [cit.2021-08-09]. <https://www.
juls.savba.sk/attachments/pub_starsia_slovenska_lexika/starsia.pdf.>.
5 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.; 
MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2..
6Prvé vojenské mapovanie  Uhorska (1782–1785), [online]. Dostupné na internete: <https://
mapire.eu/en/map/firstsurvey-hungary/?layers=147&bbox=1899009.3328815212%2C615
0572.337720461%2C1950566.1084598724%2C6165859.743377496> 
7 Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, Az 1715. évi országos összeírás, N 78 – 21 Bazin. 
Archivum regnicolare, Conscriptio regnicolaris Anno 1715. [online]. Dostupné na internete: 
<http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras.> Ďalej citované 
ako MNL.; MNL Budapest, Az 1720. évi országos összeírás, N 79 – 21 Bazin. Archivum 
regnicolare, Conscriptio regnicolaris Anno 1720. [online]. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>.
8 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1715, Bazin. (v čase bádania prístupný formou CD). Župa Bratislavská I. 
– Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis Anno 1720, Bazin. (v súčasnosti 
prístupný formou CD).    
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fondu Župa Bratislavská I. aj skupinu Kongregačné písomnosti, hoci len ako 
doplnkový zdroj informácií.

Najrozsiahlejšiu skupinu prameňov, na ktorú sa pri našom výskume 
sústredíme tvoria matriky pokrstených, sobášených a zomrelých pezinskej 
farnosti počas celého 18. storočia a  ich podrobný rozbor. Problémom 
môžu byť hiáty vo vedení, resp. zachovaní matrík – napr. matrika 
zomrelých Pezinka sa nám zachovala až od roku 1725, hoci bola vedená 
nepochybne skôr. Menšie medzery sa objavujú aj v matrikách sobášených 
a pokrstených. Všetky zachované matriky sú dostupné na internete.9

Okrem spomenutých archívnych prameňov sú pre nás dôležité 
aj geografické práce, topografické lexikóny a  cestovateľské príručky 
súdobých autorov. Prirodzene najviac informácií k  jednotlivým sídlam 
obsahujú Historicko-zemepisné vedomosti o  súvekom Uhorsku, alebo 
skrátene Notície, od polyhistora Mateja Bela. Pezinok sa nachádza 
v  druhom zväzku, ktorý vyšiel v  roku 1736.10 Bel sa sústredil na vzhľad 
mesta, jeho najdôležitejšie budovy, históriu mesta a  kľúčové udalosti 
v  nej, ale aj na samotné obyvateľstvo, ktoré opisuje na základe rôznych 
charakteristík. Z  topografických lexikónov spomeňme známy lexikón 
Jána Mateja Korabinského z  roku 1786 (Geographisch-historisches und 
Produkten Lexikon von Ungarn),11 či prvú časť trojzväzkového lexikónu 
Andrása Vályiho z  roku 1796 (Magyar Országnak leirása).12 Sporadicky 
možno využiť aj prvý zväzok diela Karla Gottlieba Windischa z roku 1780, 
s názvom Geographie des Königreichs Ungarn.13 

Samozrejme, v  našej monografii využijeme aj iné typy archívnych 
prameňov. Všetky archívne pramene podrobnejšie predstavujeme a bližšie 
sa im venujeme v úvode  4. kapitoly monografie. 

9 Všetky matriky sú sprístupnené online na portáli na <https://www.familysearch.org/>
10 BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico historica II. Viedeň: 1736, 587 s. 
11 KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von 
Ungarn, Bratislava 1786, 858 s. [online] Dostupné na internete: <https://books.
google.sk/books?id=mNMBAAAAYAAJ&pg=PP7&hl=sk&source=gbs_selected_
pages&cad=3#v=onepage&q&f=false >
12 VÁLYI, András. Magyar Országnak leirása. I. kötet. Budan: A  Királyi Universitásnak 
Betüivel, 1796, 704 s. [online] Dostupné na internete: <https://mek.oszk.hu/14500/14515/
pdf/>
13 WINDISCH, Karl Gottlieb. Geographie des Königreichs Ungarn, Erster Theil, 
Pressburg, 1780, 395 s. [online] Dostupné na internete: <https://books.google.cz/
books?vid=NKP:1002284182&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false>
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1.2 Súčasný stav výskumu 

Odbornú literatúru k  téme našej monografie by sme mohli rozdeliť do 
troch kategórií. Prvú tvorí literatúra viažuca sa priamo k pezinským dejinám. 
Pezinok patrí k  tým šťastnejším slovenským mestám, na historiografii 
ktorých sa neustále pracuje. Zásluhu na tom majú predovšetkým viacerí 
historici, archivári a pracovníci miestnych múzeí. Za všetkých treba v prvom 
rade spomenúť významného historika, archivára a  dlhoročného riaditeľa 
modranského archívu Jána Milana Dubovského. Spolu s Jurajom Žudelom 
sú zostavovateľmi veľmi kvalitne spracovanej monografie mesta s názvom 
Dejiny Pezinka z roku 1982.14 Práve táto monografia je zdrojom základných 
informácií o  rôznych aspektoch života v meste v  jednotlivých obdobiach. 
Časť publikácie bola prirodzene venovaná aj osídleniu a obyvateľstvu v nami 
sledovanom 18. storočí. Hoci autor tejto časti, Juraj Žudel, využil značné 
množstvo prameňov a  vytvoril aj prehľadné tabuľky, rozsah a  komplexné 
zameranie monografie neumožnilo podrobnejší výskum a závery. Napriek 
tomu je publikácia pre nás nesmierne prínosná v  mnohých ohľadoch. 
Ján Milan Dubovský je tiež autorom mnohých článkov z  dejín Pezinka, 
okolitých miest a obcí. Tieto články s rôznou tematikou zvykol zverejňovať 
v lokálnom periodiku Pezinčan a v roku 1997 vyšli aj knižne pod názvom 
Peripetie slobody – pezinská čítanka.15 Mesto Pezinok má i staršiu monografiu 
od autorky Dariny Lehotskej z roku 1947, ktorá vyšla pod názvom Dejiny 
mesta Pezinka. K demografii a spoločenským pomerom však obsahuje len 
minimum informácií.16 

Spomedzi ďalších autorov treba uviesť súčasnú riaditeľku Mestského múzea 
v  Pezinku Petru Pospechovú, ktorá je autorkou a  spoluautorkou mnohých 
monografií, štúdií a článkov zaoberajúcich sa Pezinkom. Hoci sa primárne venuje 
17. storočiu, mnohé jej publikácie majú pre nás značný význam. K takým patrí 
monografia Bránami mesta. Životopis starého domu z roku 2008,17 ktorá vznikla 
v spoluautorstve s Petrom Wittgrúberom. Ide o veľmi špecifickú publikáciu, 

14 ŽUDEL, Juraj – DUBOVSKÝ, Ján a kol. Dejiny Pezinka. Bratislava: Obzor, 1982. 265 s. 
15 DUBOVSKÝ, Ján Milan. Peripetie slobody – Pezinská čítanka. Pezinok: Mesto Pezinok, 
1997, 279 s. 
16 LEHOTSKÁ, Darina. Dejiny mesta Pezinka. Turčiansky svätý Martin: Matica Slovenská, 
1947, 103 s. 
17 POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. Bránami mesta. Životopis starého domu. 
Pezinok: Mestské múzeum v Pezinku, 2008, 275 s. 
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ktorá mapuje domy na jednotlivých uliciach vnútorného mesta spolu s  ich 
majiteľmi. Každý dom obsahuje na začiatku prehľad známych majiteľov, ktorí 
ho vlastnili v rôznych obdobiach, čo nám pomôže v ich identifikácii v nami 
skúmaných prameňoch. V tom istom roku vyšiel pri príležitosti 800. výročia 
mesta aj zborník Bozen... Pezinok 1208 – 2008, ktorého zostavovateľkou bola 
opäť Petra Pospechová.18 Zborník sa venuje rôznym témam, pričom pre nás 
je najviac prínosná štúdia Michala Duchoňa, v  ktorej sa venuje mestským 
elitám v Pezinku v ranom novoveku, s presahom do 18. storočia.19 Z hľadiska 
správy mesta je nám veľmi nápomocná monografia malého formátu autorov 
Martina Hrubalu, Petry Pospechovej a Petra Wittgrúbera s názvom V službách 
mesta – z vývoja pezinskej mestskej samosprávy v 17. – 19. storočí.20 Obsahuje 
totiž nielen podrobnosti o jednotlivých mestských funkciách, ale sporadicky aj 
menovite spomína osoby, ktoré tieto funkcie vykonávali. Petra Pospechová je 
zároveň spoločne s Martinom Hrubalom aj zostavovateľkou malokarpatského 
historického občasníka Historika,21 v ktorom rôzni autori uverejňujú výsledky 
svojho výskumu, geograficky obmedzeného na oblasť pod Malými Karpatami. 
Zatiaľ vyšlo desať čísel občasníka, pričom pre nás prospešné štúdie uvádzame 
v záverečnom zozname literatúry. 

Malokarpatskej oblasti, a  teda aj Pezinku sa venuje aj už spomínaný 
Michal Duchoň, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na poznanie mestskej 
spoločnosti a elít. Uveďme napr. štúdiu Šľachta v malokarpatských mestách 
v ranom novoveku (16. – 18. storočie).22 Vzhľad pezinských domov a  ich 
propozíciu Duchoň priblížil v  štúdii „Maličký statek, který mi Pan Buh 
propustil“. Dom a  domácnosť malokarpatských mešťanov v  17. storočí vo 

18 POSPECHOVÁ, Petra (zost.). BOZEN...Pezinok 1208 – 2008. Zost. Pezinok: Mesto 
Pezinok, 2008, 132 s. 
19 DUCHOŇ, Michal. Mestské elity v Pezinku v ranom novoveku. In POSPECHOVÁ, Petra 
(zost.). BOZEN... Pezinok 1208 – 2008. Pezinok: Mesto Pezinok, 2008, s. 99 – 106. 
20 HRUBALA, Martin – POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. V službách mesta 
– z vývoja pezinskej mestskej samosprávy v 17. – 19. storočí. Pezinok: Mesto Pezinok, 2005, 
89 s. ISBN 80-969179-1-9. Správe Pezinka sa venuje aj diplomová práca Tatiany Koričovej 
z  roku 1973, uložená v  Štátnom archíve v  Bratislave, pracovisku Modra. KORIČOVÁ, 
Tatiana. Správa mesta Pezinka v 16. – 18. storočí. Diplomová práca. Bratislava: Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 19723, 79 s. 
21 HRUBALA, Martin – POSPECHOVÁ, Petra (Zost.) Historika: Malokarpatský 
historický občasník, 2012 – 2019. 
22 DUCHOŇ, Michal. Šľachta v malokarpatských mestách v ranom novoveku (16. – 18. 
storočie) In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 – 13.[online]. Dostupné na internete: 
<http://forumhistoriae.sk/documents/10180/39394/Duchon.pdf>
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svetle testamentov a  pozostalostných inventárov.23 Na dotvorenie obrazu 
o  Pezinku a  jeho spoločnosti tiež často používame monografiu z  pera 
Diany a  Michala Duchoňovcov s  názvom Zločin v  meste. Kriminalita 
a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.24 Obsahuje prehľadné informácie 
o  obyvateľstve mesta a  jeho spoločenskom postavení, ako aj stručné 
dejiny mesta. Michal Duchoň je tiež autorom viacerých inventárov, teda 
archívnych pomôcok Štátneho archívu v Bratislave, pracoviska Modra.25

Vedeniu daňovej agendy v Pezinku 18. a prvej polovici 19. storočia sa vo svojej 
diplomovej práci venovala Marta Demovičová.26 Je pre nás prínosná, keďže sa 
v našej monografii venujeme aj rozboru daňových kníh (kníh porcií a dávok), 
hoci nie z finančnej stránky. Ako sme už na začiatku konštatovali, pezinské 
dejiny sú pomerne dobre spracované a venuje sa im viacero autorov. Napriek 
tomu nebola dosiaľ 18. storočiu Pezinka venovaná dostatočná pozornosť, a to 
najmä jeho demografii a s ňou súvisiacim spoločenským pomerom.

Druhú kategóriu odbornej literatúry, používanej v  našej monografii 
tvoria publikácie týkajúce sa demografického výskumu a  historickej 
demografie, ktorých je však v  rámci slovenskej historiografie pomenej. 
Demografickému bádaniu a jeho významu sa u nás venuje predovšetkým 
Mária Kohútová, pričom jej štúdie majú pre nás kľúčový význam. 
V najväčšej miere v monografii využívame štúdie, v ktorých sa Kohútová 
venovala celokrajinským daňovým súpisom z  rokov 1715 a  1720, napr.  
K  hodnote daňových súpisov z  rokov 1715, 1720 a  ich údajom o  počte 
obyvateľstva,27 alebo Trnava podľa daňového súpisu z  roku 1715,28 ale aj 

23 DUCHOŇ, Michal. „Maličký statek, který mi Pan Buh propustil“. Dom a  domácnosť 
malokarpatských mešťanov v 17. storočí vo svetle testamentov a pozostalostných inventárov. 
In Historické rozhľady, 2005, roč. 2, s. 51 – 78. 
24 DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal. Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť 
v ranonovovekom Pezinku. Bratislava: Pro Historia, Historický ústav SAV, 2014, 197 s. 
25 Najviac využívame inventár zostavený k daňovej pokladnici mesta. DUCHOŇ, Michal. 
Magistrát mesta Pezinok – Inventár IV. zväzok, Daňová pokladnica (1604 – 1921). Modra: 
MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Modra, 2007, 143 s. 
26 DEMOVIČOVÁ, Marta. Daňová agenda mesta Pezinka v  18. a  1. polovici 19. storočia, 
Diplomatický a historický rozbor. Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, 1972, 102 s. 
27 KOHÚTOVÁ, Mária.  K hodnote daňových súpisov z  rokov 1715, 1720 a  ich údajom 
o počte obyvateľstva. In Historický časopis, roč. 32, č. 1, 1984, s. 83 – 100. 
28 KOHÚTOVÁ, Mária. Trnava podľa daňového súpisu z roku 1715. In RÁBIK, Vladimír a kol. 
Trnava 1211 – 2011, Historické štúdie k dejinám mesta. Trnava: Katedra histórie a Inštitút pre 
výskum prameňov k slovenským dejinám Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity; Kraków: 
Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, s. 238 – 260. 
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mnohé iné.29 Za vzorovú a  prelomovú publikáciu v  oblasti historickej 
demografie a  štatistiky treba určite považovať monografiu Antona 
Špiesza a Jozefa Watzku s názvom Poddaní v Tekove v 18. storočí.30 Hoci 
sa publikácia netýka nami sledovanej geografickej oblasti a  sústreďuje 
sa výlučne na nižšie spoločenské vrstvy, je pre nás hodnotná z  hľadiska 
kvality svojho spracovania.

Demografii a  osídleniu sa venoval aj už spomínaný Juraj Žudel, 
spoluautor a zostavovateľ Dejín Pezinka. Z mnohých jeho štúdií využijeme 
najmä tie, v ktorých sa venoval konkrétnym súpisom domov a  súpisom 
obyvateľstva, a boli zverejnené v Slovenskej archivistike.31 

V  rámci Katedry etnológie a  muzeológie na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v  Bratislave bolo založené aj centrum pre 
historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska. To sa od svojho vzniku 
stalo spoločne s občianskym združením Muzeológia a kultúrne dedičstvo 
vydavateľom edičného radu zborníkov Populačné štúdie Slovenska, ktoré 
kontinuálne vychádzajú od roku 2013. Štúdie sú zvyčajne zamerané na 19. 
a 20. storočie. Pavol Tišliar však v 8. čísle uverejnil štúdiu, zasahujúcu aj do 
18. storočia, zameranú na pramene štatistickej povahy v 18. a 19. storočí.32 
Podobného charakteru je aj monografia Pavla Tišliara a Branislava Šprochu, 
Premeny vybraných charakteristík obyvateľstva Slovenska v 18. – 1. polovici 

29 KOHÚTOVÁ, Mária. Pramene štatistickej povahy. In Studia Historica Tyrnaviensia 
VII. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v  Trnave, 2008, s. 107 – 114.; 
KOHÚTOVÁ, Mária. Pramene výskumu počtu obyvateľov v  mestách. In KOHÚTOVÁ, 
Mária – LOPATKOVÁ, Zuzana a  kol. Metodologické limity historického prameňa. 
Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 2014, s. 113 – 119.; KOHÚTOVÁ, Mária. Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. 
storočí. Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 68 s. ISBN:978-80-
8082-349-8.; KOHÚTOVÁ, Mária. Štatistiky obyvateľstva v Uhorsku v 18. storočí. [online 
]. Dostupné na internete<http://www.infostat.sk/vdc/pdf/doc/kohutova.pdf>; KOHÚTOVÁ, 
Mária. Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. Bratislava: Veda, 1990, 181 s.    
30 ŠPIESZ, Anton – WATZKA, Jozef. Poddaní v Tekove v 18. storočí. Bratislava: Slovenská 
archívna správa, 1966, 245 s. 
31 ŽUDEL, Juraj. Daňové súpisy domov slovenských stolíc z  roku 1598. In Slovenská 
archivistika, 1992, roč. 27, č. 1, s. 73 – 82.; ŽUDEL, Juraj. Súpisy obyvateľstva slobodných 
kráľovských miest na Slovensku z 2. polovice 18. storočia. In Slovenská archivistika, 1987, 
roč. 22, č. 1, s. 82 – 101. 
32 TIŠLIAR, Pavol. K  vybraným prameňom štatistickej povahy v  18. a  19. storočí. In 
Populačné štúdie Slovenska 8,  Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci 
s Centrom pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave, 2016, s. 7 – 20. 
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20. storočia.33 Okrem slovenskej historiografie treba zmieniť aj maďarských 
historikov, ktorí sa venovali historickej demografii, predovšetkým Józsefa 
Kovacsicsa,34 Zoltána Dávida,35 Gusztáva Thirringa,36 Deszőa Dányiho,37 
či Ignácza Acsádyho. V  štúdiách sa zaoberali rôznymi druhmi súpisov, 
ako aj viacerými aspektami jozefínskeho sčítania obyvateľstva. V súvislosti 
s celokrajinskými súpismi daňovníkov z rokov 1715 a 1720 je veľmi známa 
práca Ignácza Acsádyho s názvom Magyarország népessége a pragmatika 
sanctió korában 1720 – 1721 z roku 1896.38 Napriek tomu, že ide o veľmi 
hodnotnú a  rozsiahlu monografiu, v  našej monografii ju nevyužívame, 
vzhľadom na nie vždy správne údaje a  závery. Naším cieľom je vytvoriť 
si o  problematike týchto súpisov vlastný názor, na základe vlastného 
podrobného spracovania, rozboru a analýzy. 

Na objasnenie a vysvetľovanie pojmov z oblasti demografie a štatistiky 
v monografii využívame predovšetkým dielo Základy historické demografie 
od Eduarda Maura39 a Úvod do štúdia dejepisu Júliusa Bartla.40 V  tomto 
ohľade je pre nás veľmi dôležitá aj najnovšia rozsiahla publikácia Jána 
Goliana z  roku 2019 s  názvom Život ľudu detvianskýho. Historicko-
demografická a  kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní 
v  dlhom 19. storočí.41 Hoci je monografia primárne zameraná na 19. 
storočie a odlišný geografický región, je pre nás veľmi prínosná z hľadiska 
demografických pojmov, spôsobov štatistického spracovania historických 
prameňov a výpočtov demografických ukazovateľov. 

33 TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA, Branislav. Premeny vybraných charakteristík obyvateľstva 
Slovenska v 18. – 1. polovici 20. storočia. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. v 
spolupráci s Centrom pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2017, 167 s. 
34 KOVACSICS, Jozséf (Zost.). A történeti statisztika forrásai. Budapest, 1957, 465 s. 
35 DÁVID, Zoltán. Az 1715—20. évi összeírás. In KOVACSICS, Jozséf (Zost.). A történeti 
statisztika forrásai. Budapest, 1957, s. 145 – 199. 
36 THIRRING, Gusztáv. II. József magyarországi népszámlálásai. In Magyar Statisztikai 
Szemle,1931,  roč. 9, č. 2. s. 112 – 134. 
37 DÁNYI, Desző. A hazai népesség és népesedésstatisztika kezdetei. In Történeti 
Demográfiái Füzetek, 1993, č. 12, 183 s. 
38 ACSÁDY, Ignácz. Magyarország népessége a pragmatika sanctió korában 1720 – 1721. In 
Magyar statisztikai közlemények, új folyam XII.kötet. Budapest, 1896, 496 s. 
39 MAUR, Eduard. Základy historické demografie. Praha: Univerzita Karlova, 1983, 194 s. 
40 BARTL, Július. Úvod do štúdia dejepisu. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, 130 s.
41 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografická a  kultúrna sonda do 
každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok: Society for Human 
Studies, 2019, 432 s. ISBN:9788097291341. 
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Do tretej kategórie nami využívanej odbornej literatúry spadajú 
monografie, štúdie a  články, ktoré dopĺňajú charakter našej monografie. 
Ako príklad môžeme uviesť monografiu venujúcu sa výskumu matrík Jany 
Sarmányovej-Kalesnej s názvom Cirkevné matriky na Slovensku v 16. – 19. 
storočí.42 

Uvedená odborná literatúra však v našej publikácii  bude zohrávať iba 
sekundárnu úlohu, keďže hlavným cieľom je pre nás spracovanie, analýza 
a rozbor archívnych prameňov a ich vzájomná komparácia. 

42 SARMÁNYOVÁ - KALESNÁ, Jana. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. 
Bratislava: Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR, 1991, 541 s. 
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2 Pezinok v 17. a 18. storočí 

2.1 Pezinok vo víre stavovských povstaní

Obdobie 17. a  začiatku 18. storočia bolo pre Uhorsko mimoriadne 
búrlivé. Habsburgovci ako panovníci Uhorska si ešte stále nedokázali získať 
dostatočnú priazeň a podporu uhorskej šľachty. Práve naopak, v priebehu 
storočia proti nim vypuklo hneď niekoľko otvorených vzbúr, stavovských 
povstaní. V 17. storočí zároveň vrcholila osmanská expanzia a všetky tieto 
nepriaznivé okolnosti stáli na pozadí vážnych konfesionálnych sporov 
a nezhôd. 

Vojenským konfliktom 17. storočia sa nevyhol ani malokarpatský 
región, vrátane mesta Pezinok. Mestečká a  neskôr slobodné kráľovské 
mestá často nevedeli, či sa majú prikloniť na stranu povstalcov, alebo 
zachovať vernosť viedenskému dvoru. Mestá boli v  tomto období 
prevažne evanjelické a vo vodcoch povstaní preto videli istú možnosť na 
vyriešenie náboženských rozporov. Na druhej strane sa mestá nechceli 
otvorene stavať proti panovníkovi a ohroziť tak právoplatnosť mestských 
výsad, ktoré sa im medzičasom podarilo získať.43 Osídlenie Pezinka však 
stavovskými povstaniami mnohokrát utrpelo. V roku 1605 bolo mestečko 
vypálené vojskami Štefana Bočkaja a  v  roku 1620 ho naopak požiarom 
zničil cisársky veliteľ Karol Bonaventura Bukvoy. O  tom, že pezinské 
obyvateľstvo malo z povstalcov strach a nedostavaným mestským hradbám 
príliš nedôverovali svedčí aj udalosť zo 7. apríla 1645, keď mešťania na čele 
s  mestským kapitánom utiekli pred hrozbou útoku Juraja Rákociho do 
hôr.44 Nezávideniahodné postavenie malokarpatských miest umocňoval 
pohyb povstaleckých, ale aj cisárskych vojsk v  ich okolí. Najväčšiu záťaž 
však pre mestá, a teda aj Pezinok predstavovali vysoké náklady – v prvom 
rade vo forme špeciálnych štátnych daní, a napokon v podobe tzv. porcií 
na vydržiavanie cisárskeho vojska, jeho ubytovanie a zásobovanie. Tieto 
sumy sa v priebehu storočia navyšovali. V roku 1690 Pezinok odovzdal do 
stoličnej pokladnice 4 333 zlatých a ďalších 228 zlatých na vojenské výdavky. 
O  rok neskôr odišlo z  mestskej pokladnice 5  029 zlatých na ubytovanie 

43 BURDOVÁ, Lucia. Vojnové udalosti 17. – 18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského 
regiónu. In Historika: Malokarpatský historický občasník, 2016, roč. 5, č. 2, s. 21. 
44 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 43 a 52.
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vojska. V roku 1692 to už bolo 5 750 zlatých pre vojakov a 1 337 zlatých pre 
potreby stolice. Následne sa sumy vyšplhali do astronomických výšok, keď 
v roku 1693 dosiahli vojenské výdavky mesta 9 515 zlatých, v roku 1694 až 
11 685 zlatých a v roku 1695 sumu 8 979 zlatých. Prirodzene, s takýmito 
vysokými výdavkami neúmerne rástol aj mestský dlh. Zatiaľ čo v  roku 
1694 dlh mesta predstavoval sumu 21 342 zlatých, do roku 1709 narástol 
na 44  900 zlatých. Niekoľko rokov po skončení posledného povstania 
Františka II. Rákociho, v roku 1718, dosiahli dlžoby Pezinka sumu 70 000 
zlatých.45 V roku 1727 predstavovali vojenské náklady mesta celkovo 5 250 
zlatých a 9 denárov, z toho 4 966 zlatých a 40 denárov tvorilo kontribučný 
poplatok. Mesto tiež odovzdalo 22 siah dreva a poskytlo 12 a ¾ port na 
ubytovanie vojakov.46 Samozrejme, že mesto nemohlo takéto dlhy utiahnuť 
samo a muselo si požičiavať. Do roku 1735 sa dlh mesta dostal na čiastku 
54  098 zlatých a  k  tomu 1  443 zlatých nezaplateného úroku.47 Dokonca 
aj po dlhšom čase od skončenia stavovských povstaní sa neustúpilo 
v nariadeniach týkajúcich sa povinnosti ubytovávania vojska. Napr. v roku 
1742 kráľovská miestodržiteľská rada nariadila mestám Pezinok a  Svätý 
Jur, aby poskytli vojsku ubytovanie. V  Pezinku mali byť ubytované tri 
stotiny, vo Svätom Jure dve stotiny.48

V  roku 1703 vypuklo posledné z  radu stavovských povstaní – vzbura 
Františka II. Rákociho. Začiatky povstania neboli zo strany rebelov 
jednoduché a  vzhľadom na prvotné útoky na šľachtické sídla a  kúrie sa 
šľachta k vzbure stavala veľmi vlažne a s nedôverou. Okrem toho povstalci 
zo začiatku nedisponovali riadnou výzbrojou a  vystrojením. Banský 
majster z Banskej Štiavnice Ján Krištof Zweig si dokonca do svojho denníka 
poznamenal, že „to ani nie sú vojaci, ale húfy otrhaného ľudu.“49 Už na 
prelome rokov 1703 a 1704 sa však kuruckým vojakom podarilo obsadiť 

45 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 19 – 22.; ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, 
J. Dejiny Pezinka, s. 34.
46 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Kongregačné písomnosti, Výpis z účtov pre vojsko 
v Pezinku, inv. č. 492, 1727, f-10, n-2.
47 ŠPIESZ, Anton. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v  rokoch 1680 – 1780. Košice: 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1983, s. 25 – 26. 
48 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Kongregačné písomnosti,  Kráľovská miestodržiteľská 
rada nariaďuje, aby vojsku v Pezinku a Svätom Jure bolo poskytnuté ubytovanie, inv. č. 622, 
1742, f-4, n-9. 
49 MRVA, Ivan. Povstanie Františka II. Rákociho. In SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena 
(Eds.). Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k  300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. 
Trenčianska Turná – Bratislava: Eterna Press, 2008, s. 71.
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Pezinok, Svätý Jur a Senec, kde si zároveň vybudovali tábor. V Pezinku sa 
v zime ubytovalo 300 kurucov a okrem toho im Pezinčania museli zaplatiť 
aj tzv. výpalné v hodnote 1 000 zlatých, aby mesto uchránili od vypálenia. 
Samozrejmosťou bolo aj zásobovanie kuruckého vojska naturáliami.50 
Z októbra 1704 sa nám zachoval súpis fiškálnych majetkov Bratislavskej 
stolice, ktorý bol vyhotovený z  poverenia Františka II. Rákociho. Šlo 
vlastne o  podrobný popis stavu jednotlivých panstiev, hradov, majerov 
a iných hospodárskych objektov. O tom, že Pezinské panstvo na tom nebolo 
najlepšie svedčí stav samotného Pezinského hradu. V súpise sa uvádza, že 
hrad bol sčasti spustošený a v ruinách. Panská valcha bola taktiež zničená 
vojskom a lepšie na tom nebol ani výsek mäsa či výčap, ktorý bol opustený. 
Naopak, dobre na tom bol mlyn s dvomi kolesami, ktorý bol v čase súpisu 
dobre vybavený a zariadený.51 

Postupne nasledovali striedavé úspechy cisárskej a  kuruckej armády 
– v  zime 1704 kurucov vytlačil cisársky veliteľ Siegbert Heister, avšak 
jeho vojaci neboli k  miestnemu obyvateľstvu o  nič miernejší a  rovnako 
v Pezinku rabovali. Na jar 1705 sa Rákociho postavenie znovu upevnilo 
a  do malokarpatských miest opäť pritiahli kurucké vojská, pričom 
ustupujúci labanci vypálili tri štvrtiny Pezinka. Ohňu sa vtedy nevyhla 
radnica, mestský mlyn ani pivovar. V auguste 1705 boli kurucké oddiely 
porazené pri Budmericiach, avšak táto porážka neznamenala koniec 
plieneniam, ani  ohrozovaniu miest pod Malými Karpatmi. Až po bitke 
pri Trenčíne v auguste 1708 sa kurucká moc začala rozpadať, ale s vpádmi 
do Bratislavskej stolice Rákociho vojaci neprestali až do roku 1710. 
Avšak ani po skončení kuruckých nájazdov nemali mestá a  obce pokoj. 
Boli zdevastované, oslabené, mnoho ľudí živorilo a  ocitlo sa na hranici 
chudoby. V roku 1710 zároveň oblasť Malých Karpát zasiahol mor, ktorý 
ešte umocnil ťaživú a bezvýchodiskovú situáciu výrazne zadlžených miest. 
Morová nákaza tiež v tomto období preskočila aj na dobytok.52 

50 BURDOVÁ, L. Vojnové udalosti 17. – 18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského 
regiónu, s. 24. ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 34.
51 MNL – OL, E 156 – a – f. Urbaria et Conscriptiones (ďalej U et C), fasc. 034, no. 042/c. 
Conscriptio bonorum fiscalium in inclyto comitatu Posoniensi existentium.
52 BURDOVÁ, L. Vojnové udalosti 17. – 18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského 
regiónu, s. 25. ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 34.
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Ťaživá situácia malokarpatských miest ohľadne dlhov sa prejavovala 
opakovane ešte veľmi dlho po podpísaní Satumarského mieru53 a 
skončení povstania Františka II. Rákociho. Nové pôžičky, ktoré si mesto 
bralo nestačilo pokrývať staré dlžoby. Preto sa Pezinok často obracal na 
viedenský dvor s prosbou o finančnú pomoc a odpustenie dodávok okovov 
vína. Situácia sa napokon čiastočne vyriešila v  roku 1741, keď Mária 
Terézia natrvalo zbavila Pezinok a  Svätý Jur povinnosti odovzdávania 
650 okovov vína pod podmienkou, že ho musia predať a  každoročne 
predkladať Uhorskej komore vyúčtovanie o  využití peňazí. Táto úľava 
však zo strany panovníčky nebola zadarmo – mestá museli jednorázovo 
zaplatiť výkupnú sumu z tejto povinnosti vo výške 15 500 zlatých. Pezinok 
vyplatil z tejto sumy 5 961 zlatých.54 Dlhy Pezinka potom postupne klesali. 
Zatiaľ čo v roku 1747 boli na úrovni sumy 55 493 zlatých, do roku 1768 
klesli na sumu 37 359 zlatých.55 Úpadok po Satumarskom mieri sa okrem 
iného prejavil aj v  celokrajinských súpisoch daňovníkov z  rokov 1715 
a  najmä 1720. Napriek tomu treba povedať, že po skončení posledného 
stavovského povstania nastal postupný príliv poddanského obyvateľstva 
(zväčša rodiny z iných dedín Bratislavskej stolice) do obcí a miest, ktoré 
boli počas neho zničené. Tento jav si možno všimnúť  aj v prípade Pezinka 
a ďalších slobodných kráľovských miest (vo Svätom Jure, Modre, Trnave). 
V Bratislave sa však poddaní v tomto období usádzali minimálne.56

2.2 Vzhľad Pezinka v 18. storočí 

Podobu Pezinka v  18. storočia môžeme odvodiť z  viacerých zdrojov. 
Samotné súpisy obyvateľstva sú veľmi prínosné najmä pre poznanie 
ulíc mesta a  počtu domov, ktoré sa na nich nachádzali. Z  18. storočia 
už máme zachované aj obrazové materiály. Dôležitá je hlavne mapa 
pezinského intravilánu z  roku 1785, ale aj staršia chotárna mapa 
z  roku 1767, či vojenské mapovania. Ako vyzeralo mesto Pezinok 

53 Satumarský mier bol podpísaný 1. mája 1711 a  definitívne ním skončilo obdobie 
protihabsburských stavovských povstaní. 
54 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 35. 
55 ŠPIESZ, Anton. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v  rokoch 1680 – 1780. Košice: 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1983, s. 78. 
56 HORVÁTH, Pavel. Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici XVIII. storočia. Bratislava: 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963, s. 242.  
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z východnej strany v roku 1736 máme zachytené na medirytine Samuela 
Mikovíniho, vytvorenej pre druhý zväzok Notícií Mateja Bela. Mesto 
Pezinok pozostávalo v 18. storočí z vnútorného mesta uprostred hradieb 
a  ôsmich ulíc predmestia. Ako bolo pre uhorského polyhistora Mateja 
Bela v  prípade Pezinka zvykom, porovnával ho so susednou Modrou. 
Uviedol, že podobne ako Modru, aj Pezinok pevne obopínali hradby, 
rozširujúce sa do veľkej bašty. Mestské opevnenie malo dve brány. Väčšou 
a pevnejšou bola Dolná brána smerujúca k Bratislave, na dolnom konci 
tzv. Uhorskej, dnešnej Holubyho ulice. Menšia, tzv. Horná, alebo Hradná 
brána vedúca smerom k Modre sa nachádzala v blízkosti hradu, resp. stála 
priamo oproti nemu na hornom konci Veľkej, dnešnej Štefánikovej ulice. 
Obe mali veže a  pri oboch bránach sa nachádzali aj domčeky mestskej 
stráže.57 Bel spomína aj tretiu bránu smerom na východ (tzv. Trnavskú), 
ktorú však v strachu pred Turkami zamurovali v roku 1663.58 Aj skutočnosť, 
že Matej Bel začal pri opise mesta jeho opevnením, podčiarkuje jeho kľúčový 
význam. Okrem obrannej funkcie totiž hradby plnili aj reprezentačný 
charakter a dávali najavo dôležité postavenie mesta. Hradby boli dokonca 
jednou z podmienok pre povýšenie sídla na slobodné kráľovské mesto.59 
Pezinské opevnenie bolo postavené z  kameňa, opatrené strieľňami, 
desiatimi polygonálnymi baštami a jednou polkruhovou, čo potvrdzuje aj 
intravilánna mapa. Obrannú funkciu opevnenia umocňovala aj priekopa, 
napájaná z dvoch prúdov vodou z Cajlanského potoka (Blatiny).60 Priekopa 

57 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785.
58 „Unus & hanc murus incingir ea ferme, qua Modram, structurae forma, licet paullulum 
diffusiore, & magis rotunda. Porta habet duas, validiorem alteram, quae inferior dicitur, 
admittitque. Pisonio venientes, tenuiorem alteram, quae arci obiacet. Utraque turriot fere 
est fastigio. Fuit, & in orientem obuersa porta, sed quam, capto a Turcis, anno MDCLXIII 
Ujvarino, belli metus obturauit...“ BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico historica 
II. Viedeň: 1736, s. 121.
59 Napriek nespornému významu hradieb, prichádzalo počas ich výstavby k  častým 
konfliktom a  sťažnostiam, najmä pezinskej šľachty. Opevnenie totiž oddelilo meštianske 
a šľachtické domy od ich majerov a hospodárskeho zázemia, ktoré sa ocitlo mimo hradieb. 
Ak chceli obyvatelia mesta naďalej majere a  hospodárske budovy využívať, museli 
obísť mesto a  prejsť niektorou z  mestských brán. Pri bránach však podliehali kontrole 
dovážaného tovaru. Šľachta sa preto neraz pokúšala dosiahnuť zbúranie časti hradieb, 
ktoré im bránili vo využívaní ich hospodárskych jednotiek. Niektorí počas stavby hradieb 
dokonca požadovali, aby opevnenie obišlo ich kúrie. Hradby ale boli napokon okolo roku 
1670 dokončené. DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 28 – 29. 
60 Prvé zmienky o  opevnení Pezinka pochádzajú už z  roku 1482, keď do mesta vtrhli 
familiári bratislavského prepošta Juraja a  zbúrali brány opevnenia (portas fortalicii). 
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nebola podľa Bela príliš hlboká a miestami ju dokonca zapĺňali odpadky.61 
Hradby však chránili iba vnútorné mesto a oddeľovali ho od predmestia, 
ako aj od Pezinského hradného komplexu a  panstva. Jedno z  ramien 
Cajlanského potoka (Blatiny) pretekalo aj priamo cez mesto a námestie. 
Mimo hradieb boli situované ulice predmestia, obklopené hospodárskymi 
budovami, poľami, lúkami, vinohradmi, záhradami a  majermi. V  okolí 
mesta sa tak nachádzalo hospodárske zázemie patriace mestu, ale aj 
Pezinskému hradu.62 Bezprostredná blízkosť slobodného kráľovského 
mesta a  panstva je v  mnohých ohľadoch výnimočná, avšak nezaobišla 
sa bez konfliktov, čomu sa ešte budeme v monografii venovať. Podobne 
mesto vo svojom topografickom lexikóne z roku 1786 opisoval aj Ján Matej 
Korabinský.63 

2.2.1Ulice vnútorného mesta a predmestia 

Uličná čiara mesta Pezinok v 18. storočí už bola pomerne ustálená a jej 
priebeh sa od tejto doby výraznejšie nezmenil. Vnútorné mesto tvorilo 
jeden celok, pričom v  rôznych typoch súpisov a  iných prameňov 18. 
storočia nezvykli v rámci neho špecifikovať názvy jednotlivých ulíc. Preto 
ulice vnútorného mesta poznáme predovšetkým zo starších prameňov, 
a potom  z máp z  druhej polovice 18. storočia. Mesto tvorili dve hlavné 
ulice, vedúce paralelne zo severu na juh. Od Hornej mestskej brány 
sa tiahla tzv. „Platea Magna,“ teda Veľká, dnešná Štefánikova ulica. Jej 
spodná časť, poniže námestia sa v nami skúmanom storočí označovala ako 
„Platea Figulorum / Haffner Kassen,“64 teda Hrnčiarska, dnešná Kollárova 
ulica. Tvorila však priame pokračovanie Veľkej ulice. Na význam Veľkej 
ulice poukazujú aj jej predchádzajúce názvy ako Trhová či Hradná 

NAGY, Peter – POSPECHOVÁ, Petra – VAVÁK, Július – WITTGRUBER, Peter. Výskum 
mestského opevnenia v Pezinku. In Zborník SNM Archeológia XCIX, 2005, č. 15, s. 209.; 
MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785.
61 „Moenia, fossae circumueniunt, haud tamen alte depressae, & passim ingestis fordibus 
offusae..“ BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., s. 122.
62 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2..
63 KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von 
Ungarn.1786. s. 552-559. online]. [cit. 2020-12-26]. Dostupné na internete: <https://books.
google.sk/books?id=mNMBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> 
64 Ďalšia Hrnčiarska ulica sa nachádzala na predmestí, preto rovnaký názov môže pôsobiť 
mätúco. 
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ulica. V minulosti sa na nej konali trhy a plnila funkciu spojnice mesta 
s  hradným komplexom. Na tejto ulici bývali zámožní obyvatelia mesta, 
čo dokazuje aj skutočnosť, že na nej stála významná šľachtická kúria 
Stupavských. V  bezprostrednej blízkosti námestia križovala Veľkú ulicu 
menšia bočná ulička, nesúca názov „Tyrnaviensis,“ teda Trnavská, dnes 
Meisslova ulica. Označenie „Trnavská“ odkazovalo nielen na to, že ulica 
smerovala na Trnavu, ale aj na spomínanú Trnavskú bránu, zamurovanú 
v roku 1663. Uzavretím táto ulica stratila svoj predošlý význam a majitelia 
domov sa na nej často striedali.65 Druhou hlavnou ulicou bola „Platea 
Hungarica“ – Uhorská, dnešná Holubyho ulica, cez ktorú v  minulosti 
pretekal Cajlanský potok. Na jej dolnom konci stála Dolná mestská brána. 
V  predchádzajúcich storočiach sa menšia ulička niže námestia nazývala 
ako Garbiarska ulica („Platea cerdonum / Lederergossen“).66 Postupom času 
pretrval len názov druhej hlavnej ulice mesta pod označením Uhorská, 
resp. predtým aj Prešporská ulica („Pressburgergassen“).67 Tieto dve hlavné 
ulice, Veľká a Uhorská, boli tak ako aj v  súčasnosti prepojené na dvoch 
miestach. V  hornej časti mesta ich spájala tzv. „Parochialis platea,“ teda 
Farská ulica, ktorá sa tak nazýva dodnes. V minulosti sa nazývala aj ako 
Kostolná ulica,68 a  ako aj jej označenie napovedá, viedla a  vedie popri 
najstaršom pezinskom kostole a fare. Druhou spojnicou dvoch hlavných 
ulíc bolo samotné námestie („Forum“), centrum spoločenského života 
Pezinčanov. Obklopovali ho významné mestské budovy, kostol, meštianske 
a šľachtické domy, bolo dejiskom trhov a jarmokov. Matej Bel konštatoval, 

65 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 15 - 16.; MV SR, ŠABApM, 
f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.; MV SR, ŠABApM, f. 
Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
66 Označenie Garbiarska ulica skutočne odkazovalo na koncentráciu garbiarov, ktorí pri 
svojej remeselnej činnosti využívali prietok potoka v zadných traktoch svojich domov. Do-
kazuje to aj archeologický výskum domu a dvora na Holubyho 22, ktorý tu prebehol v lete 
roku 2006. Na nádvorí parcely sa okrem iného našli dve veľké kruhové drevené garbiarske 
kade, ktoré boli zapustené do zavezeného koryta Cajlanského potoka. CHOMA, Igor. Ar-
cheologický výskum na Holubyho ulici 22 v Pezinku. In Zborník Slovenského národného 
múza CII, Archeológia, 2008, s. 180. [online]. [cit. 2020-07-01]. Dostupné na internete:   
<https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/zborniky/z18/Zbor-
nikSlovenskehoNarodnehoMuzeaArcheologia18_2008_171_188.pdf?58cfd2f02b29c>.; 
POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. Gotická architektúra na Holubyho ulici. In 
Pezinčan, 2006. [online]. [cit. 2020-07-01]. Dostupné na internete:<http://www.pezincan.
pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2006-12&article=123&print=true> 
67 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 43.
68 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 41. 
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že pezinské námestie je malé, na rovnej ploche uprostred mesta, pričom ho 
nerovnomerne pretína potok.69 Čo sa týka ulíc mesta sa Bel posťažoval, že ak 
dlhšie prší, bahno, ktoré sa na nich vytvorí je takmer nemožné prejsť.70 Ján 
Matej Korabinský v roku 1786 taktiež informuje o významných budovách 
v blízkosti námestia. Medzi inými uviedol aj krčmu či hostinec „U zlatého 
jeleňa,“ pričom hotel Jeleň funguje na pezinskom námestí dodnes.71 

Osem ulíc pezinského predmestia na rozdiel od vnútorného mesta 
odlišovali aj v  rámci rôznych súpisov a  ďalších prameňov 18. storočia. 
Pokiaľ začneme od severnej strany, komplex Pezinského hradu 
ohraničovala zo severu ulica „Baumgarten“ (Záhradná, dnešná Zámocká 
ulica). Z východnej strany susedila s hradom „Platea Pistorum“ (Pekárska, 
dnešná Rázusova ulica). Zo západu to boli dve ulice spojené do jedného 
celku – „Platea Capraria“ (Kozia ulica)72 a „Frauenberg,“ ktoré dnes tvoria 
Kupeckého ulicu. Nevieme však s úplnou istotou povedať, ktorá časť dnešnej 
Kupeckého ulice sa nazývala „Kozia“ a ktorá „Frauenberg.“ Mapy z rokov 
1767 a 1785 sú v tomto ohľade nejednoznačné.73 Samotné hradby mesta 

69 Ulička, cez ktorú v minulosti námestím tiekol Cajlanský potok nesie v súčasnosti názov 
Potočná. K zakrytiu potoka prišlo v polovici 20. storočia. 
70 „Forum in medio ciuitatis est, loco plano, modice tamen, riuulo interfluente, discisso, 
&inaequali... In plateis coenum damnaueris, propemodum impermeabile, si caelum depluat 
diutius.“ BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., s. 122 - 123.
71 KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn.1786. 
s. 555.
72 Na Kozej, dnešnej Kupeckého ulici, sa narodil a prežil detstvo významný barokový maliar 
českého pôvodu, Ján Kupecký. Pochádzal z  tkáčskej rodiny. Ján Kupecký nevidel svoju 
budúcnosť v tkáčskom remesle a približne ako 15 ročný odišiel z Pezinka, aby sa mohol 
vyučiť maliarskemu umeniu. Jeho rodina však v Pezinku zostala. Z matrík nám vystupuje 
predovšetkým jeho brat Juraj, ktorý sa v máji 1698 oženil so Zuzanou Kujczonovou a mali 
spolu päť detí. Brat Jána Kupeckého Juraj zomrel 20. augusta 1734, avšak vek nebol uvedený. 
Jeho manželka Zuzana zomrela ako 49 ročná vo februári 1728. Samotný Ján Kupecký zomrel 
16. februára 1740 v Norimbergu. Encyklopédia Slovenska, III. zväzok K – M, Bratislava: 
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1979, s. 278.; Matricula Copulatorum 1668 
– 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712; Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., 
Pezinok, Inv. č. 1717.
73 Ulica „Frauenberg“ bola menšia a  nachádzalo sa na nej takmer o  polovicu menej 
domov, ako na Kozej ulici. Aj na základe opisu urbára z roku 1736, podľa ktorého sa na 
Frauenbergu, západne od hradu nachádzal  pálfiovský mlyn s pivovarom, sa prikláňame 
k  názoru, že „Frauenberg“ predstavoval menšiu časť dnešnej Kupeckého ulice, bližšie 
k  mestu. MNL – OL, E 156 – a – f. U  et C, fasc. 52, no. 28. Conscriptio Universorum 
Oppidorum, Possessionum et Praediorum ad Arces Szent György et Bozin Spectantium, 
Anno 1736 peracta.; MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 
1767, Inv. č. Pe-1.; MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 
1785, Inv. č. Pe-2.
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zo západu susedili s  druhou Hrnčiarskou ulicou („Platea Figulorum“). 
Pod názvom „Hrnčiarska“ ju poznáme aj v  súčasnosti. Z  juhu vnútorné 
mesto ohraničovali tri zvyšné ulice predmestia. Smerom od východu na 
západ to boli: „Platea Hospitalis“ (Špitálska, dnes Moyzesova ulica), „Platea 
Bodenzeil“ (dnešná Jesenského ulica) a  napokon „Platea Nova“ (Nová, 
dnes Bratislavská ulica).74 Nová  ulica vznikla ako posledná a v minulosti 
mala na rozdiel od ostatných pezinských ulíc zvláštne postavenie. Založil 
ju Štefan Ilešházi ako majiteľ Pezinského panstva, pričom podľa urbára 
z roku 1598, v ktorom figuruje pod názvom „Illésháza,“ bola vnímaná ako 
osobitná časť Pezinka. Až po Ilešháziho smrti v roku 1609 sa ulica začína 
objavovať pod názvom „Nová“ a po roku 1615 bola pripojená k Pezinku.75 
Názvy jednotlivých ulíc predmestia sa v  prameňoch mierne líšili, podľa 
toho, či bola použitá ich latinská, nemecká alebo maďarská podoba.76 

2.2.2 Kúrie, domy a stavby v Pezinku 18. storočia 

Mesto, to neboli iba hradby, šľachtické kúrie a meštianske domy. Jeho 
podstatnou súčasťou boli rôzne mestské, hospodárske a cirkevné budovy. 
Reprezentačnú funkciu mala predovšetkým budova radnice, ktorá na 
pezinskom námestí stojí dodnes. Nová radnica bola postavená v rokoch 
1654 – 1657 a  vznikla spojením dvoch meštianskych domov a  tiež 
mestského kúpeľa. Staršia, nie tak reprezentatívna radnica sa nachádzala 
v  dome vedľa súčasného Dolného kostola, ktorý bol postavený súčasne 
s  novou radničnou budovou. Radnica plnila mnoho funkcií, sídlil v  nej 
mestský magistrát, bola v nej radná a súdna sieň, administratívne priestory 
pre notára, archív, či žalár.77 Podľa Mateja Bela sa na jej prízemí nachádzali 
obchodné priestory, krčma a  lekáreň. Ján Matej Korabinský v roku 1786 
spomína iba obchodné priestory a  lekáreň.78 Na priečelí radnice sa od 
čias jej výstavby nachádza nápis z  Knihy proroka Melachiáša „Priblížim 

74 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
75 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 43.
76 Napr. na staršej chotárnej mape Pezinka z roku 1767 figurujú ulice pod názvami „Baum 
Karten Platea, Poken Kaβen, Keiβ Kaβen, Fraunberg Kaβen, Hofner Kaβen, Xenodochialis 
Platea, Platea Poden czeil a  Nova Platea.“ MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a  plánov, 
Chotárna mapa Pezinka 1767.
77 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 26.;  ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. 
Dejiny Pezinka, s. 232 - 233.
78 KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn.1786. s. 555.
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sa k Vám na súd, a budem rýchlym (bystrým) svedkom proti čarodejníkom, 
krivoprísažníkom a tým, čo hanobia nádenníkov, vdovy a siroty, pokorujú 
cudzinca a  neboja sa ma – hovorí Pán zástupov.“79 Ďalšia významná, 
dodnes stojaca budova, sa nachádzala na rohu Garbiarskej, resp. Uhorskej 
(dnešnej Holubyho ulice). V  priebehu storočí bola známa pod rôznymi 
názvami a  plnila viaceré funkcie. Postavená bola ešte v  stredoveku, 
pričom v listine z roku 1425 sa spomína ako „Perghauz.“80 Ako už názov 
napovedá, dom v tomto období slúžil ako centrum vinohradníckej správy 
a  vinohradníci v  ňom odovzdávali hôrne. V  rokoch 1575 – 1580 dal 
dom prestavať majiteľ pezinského panstva Ján Krušič, podľa ktorého sa 
začala nazývať ako Krušičova kúria. V  privilégiu Mateja II. pre Pezinok 
z  roku 1615 si panovník vyhradil, že kúria zostane majetkom hradného 
panstva, resp. eráru. Do pol roka však prišlo k zmene a kúria sa dostala 
do správy mesta. Slúžila ako daňový a mestský dom či mestská viecha.81 
Na mape z roku 1767 je kúria označená ako „Domus Comunitatis,“ teda 
spoločný, vo význame mestský dom. Podľa mladšieho kolorovaného plánu 
mesta z roku 1785 slúžila ako mestský dom, resp. ako vojenská ubytovňa. 
Vedľa Krušičovej kúrie sa v  roku 1785 nachádzala škola, tzv. normálka. 
Ešte v  roku 1767 však budova slúžila ako sídlo jezuitov, ktorí prišli do 
Pezinka začiatkom roka 1753.82 K  mestským budovám patril aj mestský 
špitál, stojaci na Špitálskej, dnes Moyzesovej ulici. Opäť ide o  budovu, 
ktorej počiatky siahajú do stredoveku. Starali sa v  ňom o  chudobných, 
chorých, siroty či pocestných. Mnoho z najbiednejších obyvateľov mesta 
tu ukončilo svoju životnú púť, čo dokazujú záznamy z matrík zomrelých. 
V roku 1767 sa v areáli špitálu nachádzala aj rozpadnutá kaplnka.83 Dom 

79„Et accedam ad vos in iudicio, et ero testis velox maleficis et adulteris, et qui calumniatur 
mercedam mercenarii, et humiliant viduas, et opprimunt peregrinum, nec timuerunt me, dicit 
Dominus exercituum.“ BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., s. 122.; 
DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 7. 
80 MNL DL 11726, „... Perghauz vocata insuperiori aac platee cerdonum constructa...“
81 POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter. Krušičova kúria vo svetle pamiatkového 
výskumu. In Pezinčan, júl 2007,. [online]. [cit. 2020-07-02]. Dostupné na internete: 
<http://www.pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2007-07&article=6327> ; 
ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 234.
82 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.; 
MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.; 
ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 77.
83 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.; 
MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
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direktora chóru aj so záhradou sa nachádzal na Farskej ulici, hneď oproti 
najstaršiemu pezinskému kostolu Nanebovzatia Panny Márie, približne 
z polovice 14. storočia. Kostol obklopoval katolícky cintorín. Hneď oproti 
gotickému kostolu, krížom cez Veľkú, dnešnú Štefánikovu ulicu, sa v 18. 
storočí nachádzal ďalší, pomerne veľký evanjelický cintorín. Tretí cintorín 
pre katolíckych aj evanjelických obyvateľov predmestia bol situovaný za 
hradbami na predmestí, na Hrnčiarskej ulici.84 Okrem gotického kostola 
boli v tomto období dominantami Pezinka ďalšie dva kostoly. Tzv. Nový, 
dnešný Dolný kostol bol postavený v  rokoch 1655 – 1659 a  pôvodne 
slúžil evanjelikom. Počas obdobia rekatolizácie bol kostol na námestí 
evanjelikom niekoľkokrát odobraný, pričom boli nútení využívať  na svoje 
bohoslužby iné priestory.85 Tretí kostol, situovaný pri horných hradbách 
v západnej časti mesta patril kapucínom. Tí prišli do Pezinka ešte v roku 
1674 a bolo to ich prvé pôsobisko v Uhorsku. V roku 1675 daroval šľachtic 
Matej Hedly svoju kúriu aj s mlynom a záhradou panovníkovi Leopoldovi 
I. na výstavbu budúceho kláštora. Základný kameň kapucínskeho kostola 
a kláštora bol ale položený až v júli 1715. Veľmi štedrým prispievateľom na 
výstavbu bol napr. Štefan Kohári.86 Kostol bol konsekrovaný v roku 173087 
a  stal sa trvalou súčasťou panorámy Pezinka. Súčasný evanjelický kostol 
bol postavený až v  roku 1783 88 a  jeho existencia na intravilánnej mape 
z roku 1785 ešte nie je zachytená. 

84 ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.; Takéto 
usporiadanie cintorínov v meste potvrdzuje aj odpoveď na trinástu z 87 otázok, na ktoré 
malo mesto Pezinok odpovedať v  rámci súpisovej akcie slobodných kráľovských miest, 
uskutočňovanej v rokoch 1762 – 1764. Práve 13. otázka sa zaujímala o cintoríny v meste 
a o to, či sú rozdelené pre rôzne konfesie. Odpoveď Pezinka znela, že priamo v meste sú 
oddelené cintoríny pre katolíkov v areáli Farského kostola a hneď oproti pre evanjelikov. 
Uviedli tiež cintorín na predmestí pre obe konfesie. MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná 
skupina Súpisy obyvateľstva, Odpovede mesta Pezinka na otázky Kráľovskej dvorskej komory 
z  roku 1764, Inv. č. 1148. Bližšie k  pezinským cintorínom pozri: MACKOVÁ, Alena. 
Pezinské cintoríny v druhej polovici 18. storočia. In DĚDOVÁ, Mária – HRNČIARIK, Erik 
– LOPATKOVÁ Zuzana (zost.). Doctorandorum Dies 2021, Trnava : Filozofická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 84 – 93. ISBN 978-80-568-0405-6.
85 BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., s. 122; ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, 
J. Dejiny Pezinka, s. 76.
86 JURÍKOVÁ, Erika – SIPEKIOVÁ, Nicol. Kronika pezinského kapucínskeho kláštora z 18. 
storočia. In Bibliotheca Antiqua 2012, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení 
knihoven ČR, 2012. s. 178-182.; DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 27. 
87 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 77.
88 HARMINC, Ivan a kol. Súpis pamiatok na Slovensku, zväzok druhý K – P, Bratislava: 
Obzor 1968, s. 465. 
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Najmä vďaka mapám z rokov 1767 a 1785 vieme, kde boli v Pezinku 18. 
storočia situované rôzne budovy hospodárskeho charakteru. Na mladšej 
z máp sú zobrazené iba dva mestské mlyny. Prvý z nich bol situovaný vo 
vnútornom meste na Uhorskej, dnešnej Holubyho ulici, severozápadne 
od gotického kostola. Druhý mlyn sa spoločne s mestským pivovarom89 
nachádzal na predmestí, na rozhraní Pekárskej ulice a „Baumgarten.“ 
Predpokladáme, že ide o  miesto na Rázusovej ulici, na ktorom 
v súčasnosti stojí tzv. „Biely dom.“ Na staršej chotárnej mape z roku 1767 
sú však okrem uvedených zakreslené ďalšie dva mestské mlyny. Jeden 
z  nich s  dvomi kolesami patril šľachtickej rodine Duchoňovcov a  stál 
taktiež na dnešnej Rázusovej ulici. Druhý bol postavený na rozhraní 
ulíc „Poden czeil“ a  „Nova Platea,“ teda tesne za hradbami, medzi 
Jesenského a Bratislavskou ulicou. Z kníh porcií a dávok z  rokov 1718 
a 1719/1720 a súpisu z roku 1732 vieme o ďalšom mlyne aj s pivovarom, 
ktoré patrili Pálfiovcom. Objekty boli vždy zapísané v  závere ulice 
Frauenberg (na dnešnej Kupeckého ulici).90 Aj podľa opisu urbára z roku 
1736 sa napravo (pri pohľade od hradného komplexu smerom k mestu) 
nachádzal mlyn s  dvomi kolesami, napájaný vodou z  Cajlanského 
potoka (Blatiny). Naprieč tomuto mlynu, na opačnej strane potoka stál 
pivovar. Polohu pálfiovského mlyna a  pivovaru vidieť aj na chotárnej 
mape z  roku 1767, pričom zodpovedá predošlému opisu a  budovy sa 
skutočne nachádzali západne od hradu.91 Na dohľad od hradu, po jeho 
ľavej strane, boli v roku 1736 situované dve alódiá, pričom jedno patrilo 
Jánovi a druhé Rudolfovi Pálfimu. Severne od nich sa nachádzal hostinec 

89 Aj v  roku 1764 sa uvádza iba jeden mestský pivovar. MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná 
skupina Súpisy obyvateľstva, Odpovede mesta Pezinka na otázky Kráľovskej dvorskej komory 
z roku 1764, Inv. č. 1148.
90 „Pálffys Braühaus, Pálffys Mühl“ MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 
1921), Portion und Gaben Buch 1718 – 1720, Inv. č. 2811.;  „Palffiana Mola et Braxatorium“ 
MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732, (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
91 MNL – OL, E 156 – a – f. U et C, fasc. 52, no. 28. Conscriptio Universorum Oppidorum, 
Possessionum et Praediorum ad Arces Szent György et Bozin Spectantium, Anno 1736 
peracta.; MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. 
Pe-1.; Na prvom vojenskom mapovaní boli v rámci vnútorného mesta a predmestia Pezinka 
zachytené štyri mlyny. Prvé vojenské mapovanie  Uhorska (1782–1785), [online]. Dostupné 
na internete :<https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-hungary/?layers=147&bbox=1899009
.3328815212%2C6150572.337720461%2C1950566.1084598724%2C6165859.743377496> 
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s malým skladom obilia (sýpkou) a smerom k dedine Cajla bol aj panský 
výsek mäsa.92 Takéto rozloženie mlynov v  meste i  na oboch stranách 
predmestia mimo hradieb umožnilo hneď niekoľko ramien Cajlanského 
potoka, obtekajúceho Pezinok zo všetkých strán, a  tečúceho aj priamo 
cez mesto. Chotárna mapa zobrazuje aj ďalších trinásť mlynov na tokoch 
Cajlanského potoka smerom k Limbachu, k Slovenskému Grobu, či na 
Cajle. Tri z  nich smerom na Limbach boli v  kombinácii s  pivovarom. 
S  mlynmi a  pivovarmi bezprostredne súvisia priestory na skladovanie 
obilnín. V  Pezinku sa mestská sýpka a  sklad obilia nachádzali na 
Hrnčiarskej ulici na predmestí. Sýpka pritom priamo susedila s katolícko-
evanjelickým cintorínom. Na výrobu piva, a tiež vína nadväzuje ich výčap. 
Na mape z  roku 1785 je zachytený kúsok od hradieb v  juhovýchodnej 
časti predmestia na Špitálskej, dnes Moyzesovej ulici. Tento mestský 
výčap sa nazýval „Koruna“ a  prislúchala k  nemu súkromná záhrada.93 
Samozrejme, výčapných miest bolo v meste viacero. Matej Bel spomína 
krčmu aj na prízemí radnice.94 Z  máp vieme identifikovať aj výseky 
mäsa. V  roku 1767 sa mestské jatky nachádzali priamo na Uhorskej 
(Holubyho) ulici, približne na mieste súčasného Kultúrneho domu. Na 
mladšej mape pezinského intravilánu je zaznačený iba pálfiovský výsek 
mäsa na dolnom konci Pekárskej, dnešnej Rázusovej ulice. Výsekov mäsa 
však opäť bolo viacero. Napr. na základe zachovaného ohodnotenia kúrie 
Stupavských z  roku 1733, ktorá sa nachádzala na Veľkej (Štefánikovej) 
ulici, vedľa evanjelického cintorína a  oproti gotickému kostolu, vieme, 
že jej súčasťou boli aj jatky na dvore.95 Kúria bola už v  roku 1785 vo 
vlastníctve mesta. Podobne z  odpovedí mesta na 87 otázok dvorskej 
komory z roku 1764 vieme, že v Pezinku sa nachádzali tri mestské výseky 
mäsa.96 

To, čím sa slobodné kráľovské mesto odlišovalo od mestečka či dediny, 
boli bezpochyby šľachtické kúrie a meštianske domy. Kúrie boli v Pezinku 
situované takmer výlučne na „Platea Magna“ a „Platea Figulorum,“ teda 

92 MNL – OL, E 156 – a – f. U et C, fasc. 52, no. 28. Conscriptio Universorum Oppidorum, 
Possessionum et Praediorum ad Arces Szent György et Bozin Spectantium, Anno 1736 peracta.
93 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.; 
MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
94 BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., s. 122.
95 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 27.
96 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Odpovede mesta Pezinka na 
otázky Kráľovskej dvorskej komory z roku 1764, Inv. č. 1148.
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na Veľkej a  Hrnčiarskej, dnešnej Štefánikovej a  Kollárovej ulici. Iba už 
spomínaná Krušičova kúria, ktorá však už nebola v súkromných rukách, 
stála na rohu námestia a Uhorskej (Holubyho) ulice. Na mapách z rokov 
1767 a 1785 sú zakreslené tri kúrie, všetky na Veľkej a Hrnčiarskej ulici. 
Najsevernejšie, vedľa evanjelického cintorína sa nachádzala kúria Stupav-
ských, ktorá už v roku 1785 bola majetkom mesta. Ján Matej Korabinský 
uvádza, že mesto kúpilo túto kúriu za 22 000 zlatých.97 Ďalšou bola kúria 
Majtániovcov98 priamo oproti námestiu. Posledná sa nachádzala o niečo 
južnejšie a nazývala sa ako Szegediovská kúria, resp. v čase vzniku máp 
už bola v  rukách baróna Bujanovského.99 Ďalšia významná stavba, hoci 
nie priamo kúria (aj keď sa tak zvykne nazývať) na dnešnej Štefánikovej 
ulici patrila Palúckym.100 Bohužiaľ, dodnes stoja iba Szegediovská kúria 
a meštiansky dom Palúckych. Meštianskych domov je však v Pezinku za-
chovaných podstatne viac, hoci časť z nich podľahla v priebehu 20. sto-
ročia novej výstavbe. Mešťania si svoje domy stavali na oboch hlavných 
pezinských uliciach (Veľkej a Uhorskej), a tiež na námestí. Väčšina meš-
tianskych a vinohradníckych domov bola postavená v priebehu 16. – 17. 
storočia, a následne v menšej miere prestavovaná. Niektoré však možno 

97 Predtým známa ako Györyovská, Illenbeckovská, Wiserovská, či kúria Medňanských. 
Majetkové podielové vlastnícke vzťahy boli pomerne zložité a stali sa zdrojom častých nezhôd 
a sporov. V priebehu 18. storočia ju mal v zálohu šľachtic Pavol Stupavský, avšak niekedy 
po roku  1780 sa stala majetkom mesta. Kúria slúžila ako priestor pre dielne pezinských 
remeselníkov a  neskôr tu bol zriadený hostinec. POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. 
Bránami mesta, s. 57 - 58.; KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-
Lexikon von Ungarn.1786. s. 555.
98 Dnes na jej mieste stojí obchodný dom BILLA. Pôvodne patrila šľachtickému rodu 
Segnerovcov. Niekedy začiatkom 18. storočia ju zálohovali Samuelovi Majtánymu, ktorý sa 
v roku 1729 stal jej jediným vlastníkom. POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami 
mesta, s. 160 - 161.
99 V  súčasnosti Hotel Tilia a  reštaurácia Pezinský preš. Kúria bola majetkom mnohých 
pezinských šľachtických rodín. Patrila k slobodným šľachtickým domom a jej najstarším 
známym majiteľom bol pezinský richtár Tomáš Tabrer (v prvej polovici 17. storočia). 
Ďalším majiteľom bol Gašpar Szegedy, podľa ktorého kúria získala svoje meno. Neskôr 
kúriu užíval Samuel Majtány či rodina Kastenhofferovcov. Jozef Bujanovský, vojak a neskôr 
generál pluku vojvodu Ferdinanda, sa majiteľom kúrie stal zrejme niekedy začiatkom 80. 
rokov 18. storočia. Jeho rodina kúriu vlastnila do začiatku 19. storočia. POSPECHOVÁ, 
P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 92 - 93.
100 Tzv. Palugayovská kúria (resp. meštiansky dom Palúckych) na Štefánikovej ulici 
bola vo vlastníctve tohto šľachtického rodu do 60. rokov 18. storočia. Neskôr objekt 
vlastnila šľachtická rodina Nedeckých, spríbuznená s  Palúckymi. POSPECHOVÁ, P.- 
WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 23 – 24. 
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datovať aj do 15. storočia.101 Práve v tomto období možno v Pezinku po-
zorovať veľký stavebný rozmach. Domy malokarpatských mešťanov bývali 
stavené buď na pôdoryse tvaru „L“ alebo „U.“ Domy v  tvare „L“ bývali 
súčasťou radovej zástavby, pričom dvor bol zastavaný z troch strán. Typic-
ké pre tieto domy bol podjazd, z ktorého sa dalo prejsť do obytných častí 
domu. Do podjazdov sa z ulice vstupovalo cez široké polkruhové brány. 
Pokiaľ bol dom poschodový, obytné priestory zvyčajne umiestnili na po-
schodie, zatiaľ čo na prízemí bola kuchyňa a komora. Dvory bývali dlhé, 
s bytovými jednotkami rozdelenými medzi potomkov či nájomníkov (ho-
fierov), čo je typické pre malokarpatskú oblasť. Za obytnými traktami boli 
situovanébudovy. Meštianske domy bývali tradične podpivničené.102 Podľa 
zachovaného súpisu z roku 1764 bola väčšina domov vo vnútornom mes-
te postavená z pevných materiálov, akými bol kameň či pálená tehla, prí-
padne s prímesou nepálených tehál. Domy boli zväčša pokryté šindľový-
mi strechami, avšak často sa vyskytli aj zmiešané strechy s využitím slamy 
(najmä v zadných traktoch a na hospodárskych budovách).103 Problémom 
novovekých miest boli časté a ničivé požiare, ktoré pravidelne zasahovali 
aj Pezinok.104 Po veľkom požiari v roku 1679 bolo v júli 1695 prijaté roz-
hodnutie, ktoré nariaďovalo majiteľom domov v meste nahradiť v priebe-
hu mesiaca (!) všetky slamené strechy šindľovými. Samozrejme, že takáto 
požiadavka bola úplne nereálna. V roku 1714 sa opäť zakázalo používať 
ako krytinu slamu či trstinu, pričom kráľovský komisár dokonca nariadil 
strhnutie takýchto striech a pokutovanie ich majiteľov sumou 32 zlatých.105 
Následne, v roku 1729 mestský magistrát vydal nariadenie, podľa ktorého 
sa zakazovalo fajčiť na ulici. Tomu, kto tento príkaz porušil, „mala byť faj-
ka zhabaná a rozšliapaná.“106 Aj tieto, niekedy úsmevne pôsobiace opatre-

101 Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky, [online]. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: <https://www.pamiatky.sk/
PO/po?page=10&Kraj=1&Okres=7&Obec=52&KatastralneUzemie=&Ulica=&Orientac-
neCislo=&UnifikovanyNazovPO=&CUZText=&SearchButton=H%C4%BEada%C5%A5> 
102 DUCHOŇ, Michal. „Maličký statek, který mi Pan Buh propustil“. Dom a domácnosť 
malokarpatských mešťanov v 17. storočí vo svetle testamentov a pozostalostných inventárov. 
In Historické rozhľady, 2005, roč. 2, s. 56 – 59. 
103 Obytným domom sa podrobnejšie venujeme v samostatnej časti monografie. 
104 Silné požiare v Pezinku vypukli napr. v rokoch 1679, 1707, 1755, 1768, 1779 či 1784. 
Opatrenia v  záujme protipožiarnej ochrany sa ujímali veľmi pomaly. ŽUDEL, J. – 
DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 47.
105 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 45 - 47.
106 WITTGRÚBER, P. – POSPECHOVÁ, P. Roku Pána..., s. 29.
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nia svedčia o veľkých obavách z požiarov, ktoré nezriedka dokázali zničiť 
značnú časť mesta. Jeden z mnohých veľkých a ničivých požiarov vypukol 
v meste aj 8. septembra 1784, pričom v dôsledku neho zhorelo, alebo bolo 
poškodených celkovo 100 domov v meste i na predmestí.107 Podstatne hor-
šia situácia bola na pezinskom predmestí, na ktorom výrazne prevládali 
domy z nepálených tehál so slamenými strechami. Takéto domy sa v  la-
tinských prameňoch zvykli označovať ako „gazulae.“ Len zopár domov na 
predmestí sa mohlo pochváliť šindľovou strechou.108 Korabinský sa vo svo-
jom lexikóne zmieňuje, že takmer všetky domy v meste mali svoje záhrady 
a domy na predmestí aj prídomové vinohrady.109

2.2.3 Extravilán Pezinka v 18. storočí 

Spomeňme stručne aj vzhľad pezinského chotára. Pri pohľade zo severnej 
strany mesto dodnes obkolesujú kopce Malých Karpát. Na kolorovanom pláne 
pezinského extravilánu z roku 1767, ktorého autorom bol geometer Samuel 
Coroni, je pásmo lesa dokonca odstupňované podľa prevládajúcich druhov 
stromov. V lesoch nad Pezinkom prevládali duby, buky, lipy a uvádzajú sa 
aj čerešne. O podrobnom spracovaní mapy svedčí aj zaznačenie hraničných 
medzníkov. Prekvapujúca môže byť aj skutočnosť, že vrch Malých Karpát 
„Baba“ je pod týmto názvom zapísaný už na tejto mape ako „Mons Baba.“ 
Východnú časť pezinského chotára ohraničoval Cajlanský potok (Blatina), 
na ktorom stálo niekoľko mlynov, pálfiovská papiereň, z ktorej dodnes stojí 
už len sušiareň papiera,110 a tiež valchovňa.111 V tesnej blízkosti boli situované 
mestské kúpele, v minulosti využívajúce železitú vodu.112 Zo západu obtekal 

107 KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn.1786. s. 554.
108 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 47, 53.
109KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von 
Ungarn.1786. s. 555.
110 So stavbou sušiarne papiera začali Pálfiovci v roku 1620. V súčasnosti je však bohužiaľ táto 
budova s murovanou konštrukciou v dezolátnom stave. Register nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, [online]. [cit. 2020-09-18]. 
Dostupné na internete: <https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1975>  
111 Pôvodne patrila pravdepodobne pezinskému súkenníckemu, príp. tkáčskemu cechu.
112 Pezinské kúpele však už v  čase vydania Notícií Mateja Bela pustli. Samotný Bel vo 
svojom diele uvádza, že kúpele boli „...celkom zničené v čase cudzích vojenských nájazdov zo 
strachu pred potulujúcimi sa nepriateľmi.“ BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico 
historica I. Viedeň, 1735, s. 27.; FRIMMOVÁ, Eva. Minerálne pramene a  liečivé vody 
v Bratislavskej stolici podľa Mateja Bela. In Kniha 2009. Zborník o problémoch a dejinách 
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pezinský chotár Limbašský potok, na ktorom boli opäť vybudované mlyny.113 
Pásmo lesa postupne prechádzalo do vinohradov na južných svahoch 
Karpát. Vzhľad pezinských viničných hôr chválil aj Ján Matej Korabinský, 
pričom konštatoval, že rodia dobré víno, základnou chuťou podobné 
muškátovému vínu. Okov vína sa okolo roku 1786 predával za sumu 8, 
10, až 14  dukátov, avšak vývoz vína do Sliezska a Poľska už nebol taký 
častý a rentabilný ako v minulosti.114 Nižšie vinice ustupovali pasienkom, 
menším lúkam a poliam, podelených medzi mesto a Pálfiovcov. Uprostred 
mesta, ale predovšetkým na predmestí a v areáli hradného komplexu sa 
rozprestierali záhrady a ovocné sady, ktoré neušli ani pozornosti Mateja 
Bela.115 Na juhu mesta, za dnešnou železničnou stanicou sa napr. v roku 
1785 nachádzali rozľahlé slivkové sady. Mestské aj pálfiovské majere 
boli situované za hradbami, vo východnej časti mesta a priamo susedili. 
Rozsiahlejšie lúky, polia a  háje sa nachádzali predovšetkým na juh od 
mesta. Bolo tomu tak v čase návštevy Mateja Bela v tridsiatych rokoch, ale 
aj koncom 18. storočia. V okolí mesta vinice v najväčšej miere obklopovali 
hradný areál, menej ich bolo juhozápadne od mesta.116 

K zaujímavostiam, ktoré si ešte na mapách Pezinka z 18. storočia možno 
všimnúť patria napr. hliniská a  tehliarske pece. Nachádzali sa južne od 
mesta popri ceste k  Viničnému. Pri pohľade od mesta naľavo od cesty, 
stála tehliarska pec Pálfiovcov a pec napravo od cesty patrila mestu. Aj na 
tomto príklade vidieť prekrývajúce sa hospodárske záujmy mesta Pezinok 
a pezinského panstva vo vlastníctve Pálfiovcov. Bližšie k mestu popri ceste 
do Viničného bola situovaná mestská šibenica. Uprostred už spomínaného 
slivkového sadu na juh od mesta sa dokonca nachádzala strelnica.117 

Možno konštatovať, že pezinský chotár mal vhodnú polohu, ktorá 
umožňovala jeho dostatočné využitie. Dôležitá bola najmä vhodná pôda 

knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009 s. 136. 
113 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.
114 KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn.1786. 
s. 555.
115 „... Reliqua horti insident, & pomaria, fructus varii.“ BEL, M. Notitia Hungariae novae 
geographico historica II., s. 123.
116 „...Inde, qua sese protendit planities orientem versus, & meridiem, campos, agros & 
prata, nec non opaca nemora, pulcerrimo situ explicat....“ BEL, M. Notitia Hungariae 
novae geographico historica II., s. 123.; MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa 
intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
117 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.
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pre pestovanie viniča v  kombinácii s  využitím južných svahov Malých 
Karpát, na ktoré dopadal dostatok slnečného svetla. Zanedbateľné neboli 
ani možnosti lesného hospodárstva, využívanie vodných tokov, lúk, 
pasienkov a polí. 
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3 Demografické pomery Pezinka do 18. storočia 

3.1 Vývoj pezinského obyvateľstva do 18. storočia 

Osídlenie predstavuje veľmi dôležitý ukazovateľ vývoja každého sídla, 
jeho rozmachu, či prípadne úpadku. Sledovanie počtu port, resp. usadlostí 
dokáže prezradiť, či sídlo prosperovalo, alebo naopak stagnovalo. Zároveň 
sa na tomto údaji dajú dobre ilustrovať dôsledky nepriaznivých okolností, 
ako napr. vojenských konfliktov, plienenia, požiarov a  iných katastrof, 
ktorým muselo obyvateľstvo čeliť. Pred 18. storočím nevznikali pramene 
demografickej povahy, ani podrobnejšie dokumenty typu celokrajinských 
súpisov daňovníkov či súpisov duší. Informácie o počte usadlostí v období 
15. – 17. storočia obsahujú predovšetkým stoličné portálne súpisy, urbáre 
a súpisy domov. 

Prvý presnejší údaj o  počte usadlostí v  Pezinku poznáme z  roku 1425 
(resp. 1424).118 Ide o  listinu Bratislavskej kapituly, ktorá bola vydaná 
v súvislosti s ocenením a ohodnotením majetku Pezinok. Pezinské panstvo 
bolo následne ako výsledok dlhoročného sporu medzi grófmi zo Svätého 
Jura a  Pezinka, bratmi Mikulášom II. a  Jurajom II. rozdelené.119 Práve 
vďaka listinám, ktoré vznikli ohľadom tohto sporu o  majetky poznáme 
podrobnosti o pôdoryse Pezinka v prvej štvrtine 15. storočia, a tiež detailný 
opis Pezinského hradu. Pezinok mal v  tomto období 317 poddanských 
usadlostí, čo je pomerne vysoký počet.120 V období prvej polovice 15. storočia 
vieme aj o  existencii niekoľkých ulíc: Hradnej /Trhovej ulici (v novoveku 

118 MNL DL 11718. Datovanie listiny je sporné. Priamo v listine sa uvádza, že bola vydaná 
na oktávu sviatku sv. Michala Archanjela v  roku 1425. V  tom prípade by šlo o  dátum 
vydania na ôsmy deň po tomto sviatku, a  teda 6. októbra 1425. Na portáli Maďarského 
národného archívu je nesprávne uvedený dátum 19. septembra 1425. Daniel Gahér 
vo svojej dizertačnej práci uvádza, že priamo na listine je nesprávne uvedený rok 1425 
a  listina bola vydaná o  rok skôr. Zároveň však za dátum vydania listiny považoval 29. 
septembra 1424, teda deň sviatku sv. Michala, pričom nevzal do úvahy spomínanú 
oktávu po tomto dátume. GAHÉR, Daniel. Grófi zo Svätého Jura a  Pezinka v  neskorom 
stredoveku. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského v  Bratislave, 
Filozofická fakulta, 2012, s. 57. online. [cit. 2020-09-20].Dostupné na internete:  
<https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=89B7BE4D03EE00FA755F07DB65D5> 
119 MNL DL 11686, 11726. 
120 „...in opido... Bozyn...in toto tricente decem et septem sessiones iobagionales...“ MNL DL 
11718. Pre porovnanie, poddanská dedina Limbach mala v tom čase 60 usadlostí, Viničné 
42 usadlostí, Zumberg 43 usadlostí, z toho 3 opustené, Cajla 26 usadlostí. 
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Veľká ulica), Uhorskej ulici, pričom jej spodná časť sa koncom stredoveku 
nazývala Garbiarska a následne o uliciach totožných s neskoršími názvami 
z novoveku – Záhradnej, Pekárskej, Bodenzeil a Frauenberg. Poslednú ulicu 
nazývanú Vorberg („Worbergergossen“) nevieme identifikovať. Stredoveké 
pramene nespomínajú Farskú, Trnavskú, Špitálsku, Koziu, Hrnčiarsku (na 
predmestí) a  Novú ulicu. Posledné dve menované vznikli až v  novoveku. 
Obyvateľstvo Pezinka na konci stredoveku bolo prevažne nemecké, potom 
slovenské a maďarské. Nemci mali prevahu v držbe vinohradov, ale zrejme 
aj v  remeslách. Vzhľadom na skutočnosť, že Nemci na základe priezvisk 
v registri desiatkového vína z roku 1437121 obývali každú z pezinských ulíc, 
už viac nemožno hovoriť o nemeckej a slovenskej časti Pezinka, ako tomu 
bolo v období ranného a vrcholného stredoveku.122 

Po vymretí grófov zo Svätého Jura a  Pezinka po meči v  roku 1543 sa 
Pezinské panstvo prehuplo do novej etapy svojich dejín. Panstvá Pezinok 
aj Svätý Jur pripadli na základe práva odúmrte panovníkovi123 a  boli 
pod správou Uhorskej komory. Čoraz viac sa však prejavovala potreba 
finančných prostriedkov, a  preto panstvá postupne prechádzali rukami 
záložných majiteľov. Prvým z nich sa stal Gašpar Šerédi, neskôr jeho brat Ján 
a synovec Gašpar II. Podmienky pezinských, ale aj svätojurských poddaných 
sa výrazne zhoršili a  prichádzalo k  častým sťažnostiam na neprimerané 
roboty, dávky, či fyzické tresty. Pre ilustráciu, Gašpar Šerédi sa napr. zmocnil 
cirkevných majetkov a výnosov z farských vinohradov na oboch panstvách. 
Svätojurskí, ale zrejme aj pezinskí poddaní boli nútení odovzdávať desiatok 
z celej úrody a nie iba z vína, ako to bolo v čase grófov. Poddaní v Pezinku 
tiež boli nútení pestovať aj kapustu a  mak, hoci predtým to nebolo ich 
povinnosťou. Po sťažnostiach obyvateľov oboch mestečiek sa Gašpar II. 
Šerédi musel v roku 1559 panstiev vzdať a odstúpiť ich Uhorskej komore. 
V  nasledujúcich rokoch tak panstvá zostali v  držbe panovníka.124 Okrem 
samotných majiteľov ohrozovali mestečká aj vojenské konflikty spojené 
s  vypaľovaním domov a  podobne. K  výraznejšiemu zlepšeniu pomerov 
obyvateľov panstiev neprišlo ani v  správe ďalších záložných majiteľov – 
Eckharta (Ecka) zo Salmu a Neuburgu, Jána Krušiča z Lepoglavy a napokon 

121 MNL DL 35031. 
122 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 41 – 42. 
123 Ferdinandovi I. Habsburskému (1526 – 1564). 
124 GAHÉR, Daniel. Gašpar Serédi († 1550) prvý záložný majiteľ Svätého Jura a Pezinka. In 
Historika: Malokarpatský historický občasník, 2016,  roč. 5, č. 2, s. 15 – 16. 
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Štefana Ilešháziho.125 Práve za vlastníctva posledného menovaného sa situácia 
vyhrotila do snahy panstiev Pezinok a Svätý Jur o vykúpenie sa zo zálohu.126 
Úspechy však v  tomto ohľade dosiahli až po Ilešháziho smrti († 1609), 
keď sa v  roku 1615 stali slobodnými kráľovskými mestečkami a napokon 
v  roku 1647 plnoprávnymi slobodnými kráľovskými mestami. Prišlo tak 
k vyčleneniu miest zo správy panstiev, ktoré už boli v držbe Pálfiovcov. 

Aj v priebehu 16. storočia sa pezinské obyvateľstvo živilo predovšetkým 
vinohradníctvom a  rôznymi druhmi remesiel. Prevahu malo naďalej 
nemecké obyvateľstvo, avšak Slováci začali nadobúdať väčší význam. Od 
polovice 16. storočia sa už obyvatelia Pezinka nelíšili iba národnostne, ale 
aj nábožensky. V kanonickej vizitácii z roku 1561 sa ešte uvádza, že sviatosti 
v Pezinku sú vysluhované podľa rímsko-katolíckeho rítu a ľud je katolícky, 
rovnako ako farár Ján. Avšak už o  rok neskôr sa situácia zmenila. Kostol 
mal byť reformovaný, ľud bol sčasti katolícky a sčasti „nakazený luteránskou 
herézou.“ Farár Ján už mal dokonca manželku.127 Od tohto obdobia mali 
stúpenci evanjelickej viery v Pezinku prevahu a k výraznejšej zmene v tomto 
ohľade prišlo až v druhej polovici 18. storočia, po príchode jezuitov a dlhšom 
pôsobení kapucínov v meste. 

125 DUCHOŇ, Michal. Majitelia Pezinského a Svätojurského panstva v rokoch 1543 – 1609. 
In Historika: Malokarpatský historický občasník, 2013, roč. 2, č. 1, s. 11 – 14. 
126 S vykúpením sa panstiev zo zálohu Štefana Ilešháziho cisár Rudolf II. súhlasil v septembri 
1598, pričom inskripčná suma bola stanovená na 140 000 toliarov a inskripčná doba (od 
roku 1590) na 10 rokov. V roku 1600 Rudolf od mestečiek žiadal vyplatenie sumy 50 000 
zlatých na hradenie svojich vojenských výdavkov. Privilegiálna listina týkajúca sa vykúpenia 
zo zálohu a prevodu panstiev bola Rudolfom II. vydaná 2. februára 1602. Touto listinou 
sa mešťania Pezinka a  Svätého Jura stali majiteľmi obidvoch panstiev aj s  hradmi, proti 
čomu vehementne protestoval Štefan Ilešházi. Práve odpor voči rozhodnutiu panovníka 
sa Štefanovi Ilešházimu stal takmer osudný, keď bol v  marci 1603 odsúdený za zločin 
zneuctenia majestátu a boli mu zhabané všetky majetky. Ilešházi pred trestom utiekol do 
Poľska. Po vypuknutí Bočkajovho povstania prišlo k Ilešháziho návratu z poľského exilu 
a  po nástupe arcikniežaťa Mateja na uhorský trón získal obe panstvá späť do svojho 
vlastníctva. V januári 1609 boli panstvá opätovne zálohované Štefanovi Ilešházimu a jeho 
manželke Kataríne Pálfiovej za inskripčnú sumu 301 000 zlatých. Ilešházi však krátko nato, 
5. mája 1609 zomrel a rozpútal sa chaos, ako s obomi panstvami naložiť. DUCHOŇOVÁ, D. 
– DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 13 - 17.; KOHÚTOVÁ, Mária. Uplatnenie patronátneho 
práva v  Pezinku a  Svätom Jure v  prvej polovici 17. storočia. In LOPATKOVÁ, Zuazana 
(Ed.) Otázky zemepanského hospodárenia a  správy v  novoveku. Trnava: Katedra histórie, 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019, 
s. 135 – 136. 
127BUCKO, Vojtech. Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564. Bratislava: 
Unia, kníhtlačiareň Bratislava, 1939, s. 133 a 144 „...Populus partim Catholicus, partim 
heresi lutherana infectus. Plebanus Joannes uxorem habet... „
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V tomto neľahkom období výrazne kolísal aj počet port a usadlostí. Vyšší 
počet port mal Pezinok v rokoch 1553 – 1556 (85 – 87,5 port). Horšie na 
tom bolo mestečko v rokoch 1564 – 1567, keď malo mať iba 60 – 63 port.128 
Z roku 1559 sa nám zachovali dva dôležité pramene. Prvým je súpis domov 
zo 16. augusta 1559, v ktorom je Pezinok rozdelený na 1. – 6. ulicu (Prima 
Platea – Platea Sexta) a okrem nich sa uvádza ulica za hradom („Platea post 
arcem“) a Záhradná ulica („Pamgort“). Ide o menný zoznam hláv domácností, 
veľkosti usadlostí a výšky dane. V meste bolo 46 celých usadlostí (najmä na 
prvej a druhej ulici), 56 polovičných usadlostí a 73 štvrtinových (z toho 4 
opustené a oslobodené od dane). Okrem toho sa spomína celkovo 6 mlynov, 
dom farára, dva domy patriace k  hradu (jeden opustený), kúpeľný dom, 
špitál, mestský dom, ďalej dom provizora Pezinského panstva, jeden dom, 
ktorý bol predtým opustený a v  čase súpisu slúžil pre žobrákov, niekoľko 
slobodných domov a ďalších 6 opustených štvrtinových usadlostí.129 Z toho 
istého roku, z  24. októbra pochádza urbár Pezinského a  Svätojurského 
panstva, ktoré boli v tom čase vo vlastníctve Gašpara II. Šerédiho. V urbári 
sa uvádza, že Pezinok mal 42 celých, 59 polovičných, 70 štvrtinových domov 
a ďalej 6 slobodných domov.130 

V roku 1598 mal mať Pezinok celkovo 370 domov, z toho 6 opustených 
a 14 domov želiarov sa nachádzalo v panskej záhrade. Treba však podotknúť, 
že 66 domov sa nachádzalo na Novej ulici (vtedy pod názvom „Illésháza“), 
ktorá v tom čase ešte nebola integrálnou súčasťou Pezinka. Pripojená k nemu 
bola až po roku 1615. Bez týchto usadlostí tak Pezinok v roku 1598 mal 304 
domov. Z hľadiska počtu usadlostí neúplný urbár z roku 1601 eviduje iba 
246 domov, z  toho 233 poddanských. Tieto domy, zapísané na deviatich 
uliciach boli rozdelené na štvrtinové, osminové, šestnástinové a  1/32. 
Najviac bolo osminových a šestnástinových, zato usadlostí o veľkosti 1/32 
bolo iba 14, z toho dve boli pusté. Opustené boli aj dva ďalšie 1/16 domy 
a v meste sa nachádzalo aj sedem kúrií a šesť ďalších domov.131 V roku 1634 
žilo podľa kanonickej vizitácie v Pezinku okolo 1 500 ľudí, avšak v roku 1645 
vypukol v meste mor, ktorý negatívne ovplyvnil populačnú krivku. Mesto 

128 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 42.
129 Regestum domorum oppidi Bozyn – Conscriptio seu connumeracio domorum opidi Bozyn 
1559, HU MNL OL,f. Urbaria et Conscriptiones, E 156 - a, Fasc. 099, No., 057.
130 Inscriptio Ferdinandi 1m super oppides Bazini et Szent Geörg, 1559, HU MNL OL, f. U et 
C, E 156 – a, Fasc. 052., No. 025.
131 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 43 a 53. 
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dokonca muselo najať štyroch kopáčov hrobov. Chorí boli počas epidémie 
sústreďovaní v tzv. nüembergerovskom dome, avšak situácia bola taká zlá, že 
nakazení zomierali priamo na uliciach.132 

V  roku 1671 mal Pezinok 375 domov, z  toho 150 sa nachádzalo vo 
vnútornom meste, ktoré už bolo opevnené hradbami a 225 stálo na predmestí. 
Oproti roku 1598 tak prišlo iba k minimálnemu rastu počtu domov (o päť). 
Na túto skutočnosť vplývalo aj nepokojné obdobie stavovských povstaní 
a najmä tureckých prepadov. Pri druhom vpáde Turkov v septembri 1663 sa 
totiž obyvateľstvo predmestia nestihlo spamätať a dostať sa včas do bezpečia 
hradieb. Najväčšmi postihnutá bola Nová ulica, ktorú Turci podpálili. 
Spamätávala sa z toho nesmierne ťažko, ako o tom svedčí účet mestského 
kapitána z roku 1671. Podľa neho stálo na Novej ulici iba 38 domov, čo je 
takmer o polovicu menej, ako v roku 1598.133 

Situáciu pred vypuknutím posledného stavovského povstania Františka 
II. Rákociho dokumentuje súpis nehnuteľností a  zároveň zoznam cechov 
zo 17. septembra 1696.134 Bol vyhotovený súpisovými komisármi z Banskej 
Štiavnice, Dávidom Armbrusterom a  Jánom Piroltom, a  to z  príkazu 
Uhorskej komory. Prítomní boli aj vedúci predstavitelia Pezinka - senátori 
Ján Juraj Viser a František Richter, ako aj tribún ľudu František Hegyi. Domy 
v  Pezinku boli pre potreby súpisu rozdelené do ôsmich kategórií (tried). 
Uviedli však iba počet domov, ktoré do konkrétnej triedy spadali, takže 
nevieme určiť kritériá, podľa ktorých boli zadeľované.135 Do prvej triedy bol 
zaradený iba jeden jediný dom v meste, ktorý prevyšoval všetky ostatné. Do 
druhej triedy spadalo 45 domov, do tretej 21 domov. Vo štvrtej triede bolo 36 
domov. Až 74 domov vo vnútornom meste bolo zaradených do piatej triedy. 
Všetky domy zadelené do 6. – 8. triedy boli situované na predmestí, pričom 
v šiestej triede bolo 74 domov, v siedmej 97 domov a v ôsmej 38 domov. 
Pezinok mal v roku 1696 celkovo 386 domov. V súpise sa tiež uvádza, že 

132 WITTGRÚBER, P. – POSPECHOVÁ, P. Roku Pána..., s. 23.; ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, 
J. Dejiny Pezinka, s. 44. 
133 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 45.
134 MV SR, ŠABApM, MMP: Listiny 1511 – 1830, Súpis nehnuteľností, mešťanov a obyvateľov 
mesta Pezinok z roku 1696, Inv. č. 163. 
135 MACKOVÁ, Alena. Možnosti výskumu demografických a  spoločenských pomerov 
na príklade Pezinka v  prvej polovici 18. storočia. In DĚDOVÁ, Mária – LOPATKOVÁ, 
Zuzana (Zost.) Doctorandorum Dies 2020. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2020, s. 89. [cit. 2021-03-07] online. Dostupné na internete: <http://ff.truni.sk/
zborniky-casopisy/doctorandorum-dies-2020 > 
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najchudobnejšie domy 6. – 8. sa nazývali „gazulae“ a mali strechy pokryté 
slamou. 

Súčasťou súpisu bol aj zoznam remeselných odvetí s počtom remeselníkov 
a  ich príslušnosťou k  cechom. Celkovo komisári zaznamenali 38 druhov 
remeselnej činnosti a 193 remeselníkov. Väčšina remeselníkov bola súčasťou 
domácich cechov, avšak vyskytli sa aj výnimky. Až 19 remeselníci boli členmi 
cechov v  Bratislave alebo Trnave, a  jeden hrebenár bol dokonca členom 
cechu vo Viedni.136 Podrobnosti sme zhrnuli v tabuľke č. 1.

136 MV SR, ŠABApM, MMP: Listiny 1511 – 1830, Súpis nehnuteľností, mešťanov a obyvateľov 
mesta Pezinok z roku 1696, Inv. č. 163.



  Druh remesla Počet remesel-
níkov Príslušnosť k cechu a poznámky

1. Čižmári 18 iba desiati remeslo vykonávali a mali tu svoj cech

2. Debnári 9 mali tu svoj cech

3. Farbiar 1 mal samostatný cech

4. Garbiari 5 iba traja remeslo vykonávali

5. Gombikári 6 mali tu svoj cech

6. Holiči 2 /

7. Hrebenár 1 bol členom cechu vo Viedni

8. Hrnčiari 5 mali tu svoj cech

9. Kamenár 1 mimo cechu

10. Klobučníci 4 mali tu svoj cech

11. Kníhviazač 1 bol členom cechu v Bratislave

12. Kolári 4 mali tu svoj cech

13. Kováči 7 iba šiesti remeslo vykonávali a mali tu svoj cech

14. Kožušníci 6 mali tu svoj cech

15. Krajčíri 19 Iba pätnásti remeslo vykonávali a mali tu svoj cech, vlastnili jednu vinicu o veľkosti 
desať kopáčov

16. Kúpeľník 1 bol členom cechu v Bratislave

17. Lekárnici 2  

18. Mäsiari 13 iba ôsmi mali výsek mäsa

19. Medovnikár 1 bol členom cechu v Bratislave

20. Murári 3 mali tu svoj cech

21. Mydlári 4 iba dvaja remeslo vykonávali a boli členmi cechu v Bratislave

22. Nožiari 3 boli členmi cechu v Bratislave

23. Obchodníci 11 /

24. Obuvníci 8 iba siedmi remeslo vykonávali a mali tu svoj cech

25. Pekári 8 Šiesti mali svoj cech

26. Plátenkári 6 mali tu svoj cech

27. Povarzníci 3 boli členmi cechov v Bratislave (1) a Trnave (2)

28. Remenári 2 boli členmi cechov v Bratislave (1) a Trnave (1)

29. Sklenári 2 mimo cechu

30. Stolári 4 mali tu svoj cech

31. Súkenníci 12 iba jedenásti remeslo vykonávali a mali tu svoj cech, dvaja boli členmi cechu v 
Bratislave

32. Sústružník / tokár 1 bol členom cechu v Bratislave

33. Tesári 3 mali tu svoj cech

34. Tkáči 5 mali tu svoj cech

35. Výrobca mečov 1 mimo cechu

36. Výrobcovia železné-
ho náradia 3 /

37. Zámočníci 4 mali tu svoj cech

38. Zlatníci 4 boli členmi cechov v Bratislave a Trnave

  Spolu 193  

Tab. č. 1 – Počet remeselníkov v Pezinku a ich príslušnosť k cechu v roku 1696
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4 Spoločenský a demografický vývoj Pezinka v 18. storočí 

4.1Archívne pramene

Obdobie 18. storočia je pre výskum demografickej povahy špecifické. 
Hoci ešte nemožno v  plnej miere hovoriť o  tzv. štatistickom období, 
postupne sa začínajú objavovať či zdokonaľovať rôzne typy historických 
prameňov, ktoré možno využiť pri výskume demografických, ale aj 
spoločenských pomerov. Je však potrebné rozlišovať pramene rôzneho 
charakteru. V prvom rade ide o pramene demografickej povahy, ktorých 
cieľom bolo už v čase svojho vzniku zistiť počet či štruktúru obyvateľstva 
v krajine, prípadne jej časti v určitom období. Za takéto druhy prameňov 
považujeme sčítania obyvateľstva137 a ich revízie, ktoré sú zároveň zdrojom 
informácií sociálneho charakteru (štruktúry obyvateľstva, národnosti, 
náboženského vierovyznania, zamestnania a  pod.). Tieto pramene 
demografickej povahy môžeme ďalej rozdeliť na dva základné typy. Prvý 
typ sa sústreďuje na zistenie stavu populácie len v určitom okamihu. Do 
tejto skupiny zaraďujeme predovšetkým rôzne druhy súpisov. Druhý typ 
sa však zameriava na pravidelnú evidenciu zmien, ku ktorým v populácii 
prirodzene prichádza. Typickým príkladom takéhoto druhu prameňa sú 
matriky, do ktorých sa v  ideálnom prípade nepretržite zaznamenávali  
údaje o narodení, sobášoch a úmrtiach obyvateľov konkrétnych sídel, resp. 
farností. V 18. storočí už bolo vedenie matrík zaužívanou praxou.138  

137 Prvé celokrajinské sčítanie obyvateľstva Uhorska sa uskutočnilo až v  rokoch 1784 
– 1787 a  nazýva sa aj ako Jozefínske sčítanie. Zámerom Jozefa II. bolo zavedenie stálej 
evidencie obyvateľov. Badateľný je vojenský charakter sčítania. Preto sa pozornosť 
sústreďuje predovšetkým na mužskú populáciu. Zároveň počas priebehu súpisovej akcie 
prišlo v  Uhorsku aj k realizácii ďalšej reformy Jozefa II. – očíslovaniu všetkých domov 
v takom  poradí, v  akom stáli. Nebral sa ohľad na to, či šlo o  domy neprivilegovaných 
vrstiev, alebo šľachtické domy. Číslovali sa všetky rovnako, bez rozdielu. Bola to jedna 
z najnenávidenejších reforiem Jozefa II. a šľachta preto vo viacerých lokalitách po Jozefovej 
smrti reagovala zničením týchto súpisov. TIŠLIAR, Pavol. K  vybraným prameňom 
štatistickej povahy v  18. a  19. storočí. In Populačné štúdie Slovenska 8,  Bratislava: 
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci s Centrom pre historické demografiu 
a populačný vývoj Slovenska Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 2016, s. 9.; KOHÚTOVÁ, 
Mária. Vývoj obyvateľstva na Slovensku v  16. a  17. storočí. Trnava: Filozofická fakulta, 
Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 13. 
138 MAUR, Eduard. Základy historické demografie. Praha: Univerzita Karlova, 1983, s. 6 - 7.
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Prirodzene početnejšiu skupinu tvoria pramene nedemografickej 
povahy, ktoré nevznikali za účelom demografickej štatistiky, ale sledovali 
iný zámer. Najčastejšie mali plniť funkciu podkladovej bázy pre výrub 
daňových povinností, resp. boli využiteľné na zistenie finančných 
možností krajiny (napr. pre potreby financovania armády). Medzi 
pramene nedemografickej povahy môžeme zaradiť urbáre, mestské knihy, 
portálne súpisy, desiatkové registre, a  tiež rôzne iné pramene účtovnej, 
daňovej povahy. Do tejto skupiny tak patrí väčšina prameňov, ktoré 
budeme v tejto kapitole analyzovať v súvislosti s mestom Pezinok. Až do 
tzv. jozefínskeho sčítania obyvateľstva nemožno hovoriť o  prameňoch, 
ktoré by účelovo vznikli s cieľom evidencie celej populácie krajiny. Tomuto 
sčítaniu čiastkovo prechádzali ďalšie súpisové akcie. Pre súpisy daňového 
charakteru však bolo kľúčové majetkové zázemie daňových poplatníkov 
(najmä veľkosť usadlostí, prislúchajúce poľnosti, vinohrady a pod.). Preto 
zapisovali iba hlavy domácností ako užívateľov zdaňovaného majetku.139 
Tieto druhy prameňov teda nemožno chápať ako súpisy obyvateľstva a nie 
je z nich možné zistiť celkový počet obyvateľov. Dá sa z nich odvodiť iba 
približný odhad, ktorý ale nemôžeme overiť a nie je preto smerodajný. Už 
spomínané typy prameňov, akými sú daňové súpisy, mestské knihy, ale aj 
matriky zaraďujeme do kategórie prameňov, zachytávajúcich hromadné 
javy inštitucionálneho typu. Sú totiž založené na opakujúcich sa záznamoch, 
ktoré majú rovnakú alebo podobnú štruktúru.140 Hoci treba mať na zreteli, 
že pramene nedemografickej povahy nevznikli za účelom demografickej 
štatistiky a všímali si svoj vlastný cieľ, aj tieto do určitej miery umožňujú 
štatistické spracovanie. Vyplýva to už zo samotného chápania prameňov 
štatistickej povahy, ktoré sú definované tým, že obsahujú informácie 
kvantitatívneho charakteru o určitom období a stave v minulosti.141 

Pri skúmaní demografických pomerov je nevyhnutné, aby historik 
podrobne poznal spoločenské pomery územia, pre ktoré sa snaží zistiť 

139 KOHÚTOVÁ, Mária. Pramene výskumu počtu obyvateľov v mestách. In KOHÚTOVÁ, 
Mária – LOPATKOVÁ, Zuzana a kol. Metodologické limity historického prameňa. Kraków 
:  Towarzystwo Słowaków w Polsce,  Trnava :  Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v 
Trnave, 2014, s. 113. 
140 BARTL, Július. Úvod do štúdia dejepisu. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 118 
– 120.
141KOHÚTOVÁ, Mária. Pramene štatistickej povahy. In Studia Historica Tyrnaviensia VII. 
Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008, s. 107. 
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údaje o populačnom vývine.142 Z tohto dôvodu je pre nás dôležité získať 
z  dostupných prameňov čo možno najviac relevantných informácií 
a údajov k životu obyvateľov mesta Pezinok. Naším zámerom je podrobná 
analýza historických prameňov, ktoré sa nám vo vymedzenom období 
zachovali pre slobodné kráľovské mesto Pezinok. Štatistické spracovanie 
získaných údajov by však malo len vhodne doplniť výskum demografického 
charakteru a spoločenských pomerov, na ktoré kladieme dôraz. Okrem toho 
sa venujeme aj životným osudom jednotlivcov a čiastočne i rekonštrukcii 
rodín. Pre mesto Pezinok sa v rámci sledovaného obdobia rokov 1701 – 
1800 zachovali viaceré typy dokumentov, z ktorých dokážeme spomínané 
informácie odvodiť.

V  prvom rade treba uviesť rôzne druhy súpisov, ktoré sústreďovali 
pozornosť na mnohé aspekty a sledovali odlišné ciele. Krátko po uzavretí 
Satumarského mieru, v  roku 1712, bol vyhotovený súpis obyvateľov 
predmestia Pezinka.143 Vnútorné mesto nebolo súčasťou súpisu. Vo 
všeobecnosti pozostáva nemecky písaný súpis z  roku 1712 zo siedmich 
ulíc, ktoré však v  skutočnosti nesporne zahŕňali všetkých osem ulíc 
pezinského predmestia. Ulice boli zapísané v tomto poradí: Becken Gassen 
(Pekárska, dnešná Rázusova ulica), Baumgarten (Záhradná, dnešná 
Zámocká ulica), Fraunberg (dnešná Kupeckého ulica), Haffner Gassen 
(Hrnčiarska ulica, ktorá nesie tento názov aj v súčasnosti), spoločne Boden 
Zahl (dnešná Jesenského ulica),  Spitalgassen (Špitálska, dnes Moyzesova 
ulica), a napokon  Neugassen (Nová, dnešná Bratislavská ulica). Ôsmou 
ulicou, ktorá sa v  prameni neuvádza je tzv. Kozia ulica (Geiß Gassen / 
Kecske ucza / Platea Capraria), ktorá tvorila jeden celok s Frauenbergom 
(Kupeckého ulicou).144 Súdiac podľa veľkého množstva domov boli 
však zapísané obe časti dnešnej Kupeckého ulice, hoci na identifikáciu 
použili iba názov Frauenberg. Súpis obyvateľov predmestia predstavuje 
menný zoznam, ktorého prínos spočíva najmä v  získaní informácií 
o počte domov na jednotlivých uliciach. Veľkosť usadlostí sa ale v tomto 

142 MAUR, E. Základy historické demografie, s. 7.
143 MV SR, ŠABApM, f. MMP: Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov 
predmestia Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
144 Kozia ulica v  čase vzniku súpisu (1712) už nesporne existovala. S  týmto názvom sa 
prvýkrát stretávame v mestskej knihe Pezinka z roku 1618. Je možné, že pod týmto názvom 
bola časť dnešnej Kupeckého ulice známa už podstatne skôr. ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. 
Dejiny Pezinka. Bratislava: Obzor, s. 43. 
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prípade nedozvedáme. Zároveň je vďaka nemu možné spoznať mená hláv 
domácností, často aj v  kombinácii s  remeslom, ktoré vykonávali, ale aj 
počet vdov či nájomníkov. Okrem toho bolo v rámci súpisu zaevidovaných 
aj 23 pustých usadlostí, teda pusté miesto, z  ktorých sedem pripadlo 
mestu. Toto označenie môže znamenať, že ide doslova o prázdne parcely, 
na ktorých predtým stáli domy, prípadne mohli byť domy neobývané, či v 
ruinách. Najviac ich bolo spoločne na Frauenbergu a Kozej ulici (8) a na 
Novej ulici (7). Opustené domy, resp. parcely pritom možno dať do súvisu 
predovšetkým s posledným stavovským povstaním Františka II. Rákociho, 
ktoré v značnej miere zasiahlo aj malokarpatskú oblasť.  

Ďalšími, veľmi dôležitými dokumentami sú súpisy daňovníkov z rokov 
1715 a 1720. Zatiaľ čo všetky ostatné pramene, ktoré uvádzame v tejto časti 
monografie majú lokálny charakter, daňové súpisy z  rokov 1715 a  1720 
boli prvými celokrajinskými súpismi v  Uhorsku vôbec.145 Dôvodom 
prvej celoštátnej súpisovej akcie bolo nastavenie daňových povinností 
obyvateľstva s  cieľom vytvorenia stálej armády. Opakujúce sa boje 
s Osmanmi, ale aj vnútorné boje v podobe protihabsburských šľachtických 
povstaní preverili fungovanie uhorského vojenstva. Systém šľachtickej 
insurekcie bol už začiatkom 18. storočia do veľkej miery neprofesionálny, 
nepohotový, zastaraný a  neúčinný. Uvedomoval si to aj Karol III. (VI.), 
ktorý s cieľom zvýšenia obranyschopnosti krajiny považoval za nevyhnutné 
vytvorenie stálej armády. Na jej financovaní sa mali podieľať všetci 
obyvatelia krajiny, vrátane šľachty, ktorá mala byť zároveň odbremenená 
od insurekčnej povinnosti. Snem návrh o  stálej armáde prijal, avšak 
vysoká šľachta považovala povinnosť platiť dane za porušenie svojich 
šľachtických stavovských výsad. Preto zostala napokon naďalej od tohto 
bremena oslobodená a insurekcia šľachty zostala v platnosti. Nič to však 
nemenilo na skutočnosti, že na vydržiavanie stálej armády bolo potrebné 
veľké množstvo financií a prvým krokom k ich zabezpečeniu bolo zistenie 
finančných možností krajiny. Nariadenie o realizácii súpisov daňovníkov 
pochádza z 10. júna 1715, a s ich vyhotovovaním sa po celej krajine začalo 
takmer okamžite. Predmetom zdanenia boli obyvatelia miest (vrátane 
slobodných kráľovských) a dedín, ale zaznamenávali sa aj opustené sídla 
(v takom prípade komisári zaznačovali výnos v čase opustenia). Kľúčové 

145 KOHÚTOVÁ, Mária.  K hodnote daňových súpisov z rokov 1715, 1720 a ich údajom 
o počte obyvateľstva. In Historický časopis, roč. 32, č. 1, 1984, s. 84.
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boli informácie o  majetkových pomeroch, ktoré prislúchali k  menám 
konkrétnych daňovníkov. V  prvom rade sa zaznamenávala veľkosť 
usadlosti, ktorú daňovníci vlastnili, a to predovšetkým vo väčších sídlach. 
Súpisoví komisári sa ďalej zaujímali o výmeru polí na základe množstva 
vysievaného obilia v bratislavských gbeloch, pričom v súpisoch niektorých 
lokalít možno nájsť aj samostatný stĺpec na veľkosť kopaničiarskej pôdy 
(resp. čerstvo vyklčovanej a kultivovanej pôdy). Ďalej sa zaznamenávala 
veľkosť lúk v koscoch a rozloha vinohradov v kopáčoch.146 Vykonanie súpisu 
mali v každej stolici na starosti komisári z  inej časti krajiny, aby nemali 
motiváciu meniť údaje v prospech jednotlivých sídel. V Bratislavskej stolici, 
a teda aj v Pezinku súpis vyhotovili komisári zo Šariša.147 Napriek týmto 
opatreniam sa už v čase vzniku prvého celokrajinského súpisu daňovníkov 
objavili pochybnosti o  jeho hodnovernosti. Aj priamo v  Pezinku prišlo 
k protestom mestskej rady, ktorá tvrdila, že konskripcia „bola vykonaná 
povrchne a bez konzultácie s predstaviteľmi mesta o  tom, aká je skutočná 
situácia.“148 Na druhej strane treba konštatovať, že k  nespoľahlivosti 
údajov najčastejšie prispievali samotní vedúci predstavitelia miest či 
dedín, ktorí sa uvádzaním nesprávnych informácií pokúšali znížiť 
daňovú záťaž. Z týchto dôvodov sa v  roku 1720, teda relatívne krátko 
po prvej súpisovej akcii celokrajinského rozmeru, pristúpilo k  jej revízii 
a  doplneniu.149 Napriek možným zavádzajúcim údajom sú celokrajinské 
súpisy z  roku 1715 dôležitými historickými prameňmi a  ukazovateľmi 
dobového uvažovania. V súlade s nariadením Uhorského snemu boli vždy 
vyhotovené dva exempláre súpisu. Jeden mal byť poslaný Miestodržiteľskej 

146 Gbel – predstavuje hospodársku plošnú mieru, príp. mieru sypanín či  tekutín. Šlo 
o rozlohu, na ktorú sa vysial jeden gbel obilnín.; Kosec – miera, ktorá slúžila na zistenie 
rozlohy lúk. Išlo o plochu, ktorú bol schopný pokosiť jeden človek (kosec) za jeden deň.; 
Kopáč – miera na zisťovanie rozlohy vinohradov. Kopáč reprezentoval plochu, ktorú vo 
vinohrade okopal jeden človek (kopáč) za jeden deň. LANČARIČ, Adrián. Hospodárske 
pomery mestečiek a obcí Červenokamenského panstva podľa daňových súpisov z  rokov 
1715 a 1720. In Litteris ac moribus imbutus – Studia Historica Tyrnaviensia XVI. Trnava: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra histórie a Inštitút pre výskum 
prameňov k  slovenským dejinám Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity; Kraków: 
Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, s. 372.
147 KOHÚTOVÁ, Mária. Trnava podľa daňového súpisu z roku 1715. In RÁBIK, Vladimír 
a  kol. Trnava 1211 – 2011, Historické štúdie k  dejinám mesta. Trnava: Katedra histórie 
a  Inštitút pre výskum prameňov k  slovenským dejinám Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity; Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, s. 238 – 240.
148 KOHÚTOVÁ, M.  K hodnote daňových súpisov z rokov 1715, 1720..., s. 88 – 89. 
149 TIŠLIAR, P. K vybraným prameňom štatistickej povahy v 18. a 19. storočí, s. 9. 
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rade a druhý exemplár zostal stolici.150 Aj pre Pezinok sa nám tak zachovali 
dva exempláre súpisu z roku 1715. Prvý z nich, ktorý obsahuje aj úvodný 
komentár, je v súčasnosti uložený v  Maďarskom národnom archíve 
v Budapešti a druhý sa nachádza v Štátnom archíve v Bratislave. Súčasťou 
bratislavskej verzie súpisu je aj záverečný komentár, tzv. Observationes, 
ktorý v budapeštianskom súpise chýba.151  

Súpisová akcia sa v Pezinku uskutočnila v dňoch 22. – 23. augusta 1715 
pod vedením komisárov Mojžiša Melcera (Melczer) a Žigmunda Antona 
Stánkaja (Sztánkáy), pochádzajúcich zo Šarišskej stolice. Podľa úvodného 
textu súpisu boli pri jeho spisovaní prítomní aj vedúci predstavitelia Pezinka 
– richtár František Richter, konzul Štefan Rigo, senátor Gašpar Erney, ako 
aj ďalší senátor a zároveň notár Imrich Medňanský. Spisovania sa zároveň 
zúčastnili aj predstavitelia Bratislavskej stolice, menovite prísažný súdnej 
stolice Ján Sigraj (Sigray), slúžny Gašpar Farkaš (Farkas) a prísažný František 
Hegy (Hegyi).152 Pezinok bol v rámci súpisu rozdelený na vnútorné mesto, 
skryté za múrmi hradieb a predmestie, ktoré pozostávalo z ôsmich ulíc.153 
Okrem rôznych sociálnych skupín, ktoré boli v súpise zapísané (šľachtici, 
vdovy, dedičia, nevýsadné obyvateľstvo), sa v závere nachádza aj zoznam 
cudzích osôb. Hoci cudzí obyvatelia v meste nevlastnili nič s výnimkou 
vinohradov, aj oni podliehali zdaneniu. Prehľad o  hospodárskej situácii 
mesta a tiež o počte cechov a remeselníkov poskytuje záverečný komentár 
zvaný Observationes. Zaznamenali doň údaje o úrodnosti polí a spôsobe 
ich obrábania, tiež stav a výnosnosť lúk, pasienkov, lesov či vinohradov. 
Čo sa týka remesla, komisári sa zaujímali o počet remeselníkov a zisk z 
daného remesla, resp. o ich živobytie. 

Ako sme už spomínali, súpisy z roku 1715 nemali v celoštátnom meradle 
ani v dobe svojho vzniku veľkú dôveru. Realistickejší obraz o finančnom 

150 KOHÚTOVÁ, M. Trnava podľa daňového súpisu z roku 1715, s. 241.
151 MNL Az 1715. évi országos összeírás, N 78 – 21 Bazin. Archivum regnicolare, Conscriptio 
regnicolaris Anno 1715. [online]. [cit. 2020-03-24].  Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras.>; MV SR, ŠABA, Župa 
Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis Anno 1715, Bazin. 
(v čase bádania prístupný formou CD). 
152 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715. [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné na 
internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >.
153 Teba povedať, že členenie nebolo v  rámci súpisov vždy rovnaké. Napr. mestá Modra 
a Trnava boli rozdelené nie podľa ulíc, ale na mestské štvrte. Susedný Svätý Jur nebol nijako 
bližšie rozdelený. 
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stave a  možnostiach krajiny mal poskytnúť ďalší celokrajinský súpis 
daňovníkov z roku 1720. Revízia mala byť presnejšia, čo sa okrem iného 
plánovalo dosiahnuť aj tým, že sa súpisoví komisári mali zakaždým 
presvedčiť o správnosti nadiktovaných údajov. Nemali sa už spoliehať na 
pravdivosť informácií, ktoré získali od richtárov a ďalších predstaviteľov 
sídel.154 V Pezinku súpisová akcia prebehla v dňoch 27. – 28. augusta 1720 
pod vedením rovnakých komisárov, ako tomu bolo aj v roku 1715 – Mojžiša 
Melcera a Žigmunda Antona Stánkaja. Súpis daňovníkov z roku 1720 sa 
nám rovnako ako predošlý zachoval v  dvoch exemplároch (v archívoch 
v  Budapešti a  Bratislave).155 Rovnako zostalo zachované aj rozdelenie 
Pezinka na vnútorné mesto o osem ulíc predmestia. Oproti pôvodnému 
súpisu daňovníkov z roku 1715 ale prišlo k niekoľkým zmenám. Pridal sa 
tiež nový stĺpec, do ktorého sa mal značiť zisk z obchodu, prípadne remesla. 
V  prípade Pezinka však zostal tento stĺpec prázdny. Veľmi prínosné je 
aj uvádzanie nájomníkov. V  roku 1720 zároveň k menám daňovníkov 
dopísali aj remeslo, ktoré vykonávali. Zrejme aj z tohto dôvodu sa už potom 
remeselníkom s výnimkou mlynárov nevenovala v záverečnom komentári 
Pezinka pozornosť. Dôležité je aj dôkladnejšie označenie šľachticov. 
Záverečný komentár je opäť obsiahnutý len v exemplári súpisu, ktorý sa 
nachádza v Štátnom archíve v Bratislave. V závere súpisu sú podpísaní Jozef 
Palúcky (Palugay) a Adam Rádovič156 za mesto Pezinok a komisári Mojžiš 
Melcer a Žigmund Anton Stánkaj. Pre získanie výpovednej hodnoty oboch 
súpisov je nevyhnutná ich vzájomná komparácia, analýza a kritika.  

154 KOHÚTOVÁ, M.  K hodnote daňových súpisov z rokov 1715, 1720..., s. 88.
155 MNL Budapest, Az 1720. évi országos összeírás, N 79 – 21 Bazin. Archivum 
regnicolare, Conscriptio regnicolaris Anno 1720. [online]. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>; MV SR, ŠABA, Župa 
Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis Anno 1720, Bazin. 
(v čase bádania prístupný formou CD).    
156 Jozef Palúcky bol príslušníkom významného rodu Bratislavskej stolice Palúckych, 
pochádzajúceho z  Malej Palúdzky. Jozef (Anton) bol synom Antona Palúckeho a  jeho 
manželky Anny Márie. Narodil sa v októbri 1691 a zomrel ako 37 ročný v júli 1728. Dom 
na dnešnej ulici M. R. Štefánika 9 dodnes nesie názov Kúria Palúckych (Palugayovská 
kúria, resp. meštiansky dom).; Adam Rádovič bol pezinský šľachtic, pričom za mešťana bol 
prijatý v roku 1698. Následne v rokoch 1724 – 1725 a 1728 – 1729 zastával post pezinského 
richtára. Mimo týchto období vystupoval ako senátor mesta. Býval vo vnútornom meste, na 
dnešnej ulici M. R. Štefánika 5. Zomrel vo veku 67 rokov 18. marca 1734. POSPECHOVÁ, 
Petra – WITTGRÚBER, Peter. Bránami mesta. Životopis starého domu. Pezinok: Mestské 
múzeum v Pezinku, 2008, s. 19, 23.  
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Ďalším prameňom spadajúcim do kategórie súpisov je súpis obyvateľov 
Pezinka, pochádzajúci z 26. apríla 1732.157 Tak isto ako v predchádzajúcich 
dokumentoch, aj v tomto súpise bol Pezinok rozdelený na mesto uprostred 
hradieb a  osem ulíc mimo nich. Ide vo všeobecnosti o  prvý menný 
zoznam či súpis, v rámci ktorého boli Pezinčania rozdelení podľa svojho 
vierovyznania na katolíkov a  evanjelikov. Okrem viery bolo do súpisu 
zaznamenané aj to, či konkrétny človek vlastnil dom. Veľkosť domu ale 
nebola predmetom záujmu súpisu. Napokon ešte v  číselnom vyjadrení 
uviedli pri každom mene aj výšku mesačnej platby. Do istej miery je súpis 
z  roku 1732 prínosný aj z  hľadiska poznania sociálnej štruktúry, resp. 
postavenia obyvateľov. Môžeme na základe neho identifikovať šľachticov, 
(hoci neboli vždy dôsledne označení), avšak ako jeden z mála umožňuje 
rozlíšiť meštianske a  nevýsadné obyvateľstvo. Evidovanie nájomníkov 
nebolo pre potreby súpisu relevantné. Samozrejme, opäť treba mať na 
zreteli, že nejde o súpis či sčítanie všetkého obyvateľstva. Zaznačené boli len 
hlavy domácností. Nie je preto možné zistiť presný počet ľudí katolíckeho 
a evanjelického vierovyznania. Z uvedených údajov je však možné aspoň 
odvodiť počet domácností oboch vierovyznaní, či zistiť počet domov. 
Kľúčová je ale opäť komparácia a kritika prameňov.

Z 28. júna 1749 pochádza nemecky písaný súpis pezinských remeselných 
cechov a  ich členov.158 Cieľom súpisu bolo zaznamenanie počtu 
remeselníckych majstrov daného remesla, pričom k  nim bol priradený 
aj počet ich tovarišov. Vzhľadom na to, že ide o  menný súpis majstrov, 
dokážeme na jeho základe identifikovať hlavy remeselníckych rodín 
a priradiť im tak zodpovedajúci spoločenský status. 

Od 20. októbra 1750 prebiehala v Pezinku ďalšia súpisová akcia.159 Hoci 
názov súpisu tvrdí, že ide o súpis želiarov mesta Pezinok, nie je tomu celkom 
tak. Neboli totiž uvedené mená želiarov (nájomníkov), ale iba ich počet 
u konkrétneho hostiteľa (vlastníka domu). Štruktúru súpisu tvorilo poradové 
číslo a meno hostiteľa, teda zvyčajne mešťana či šľachtica, u ktorého želiar 

157 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732 (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
158 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Cechové písomnosti, Súpis cechových majstrov 
z roku 1749, (Specification der Meister und Gesellen, 28. Juny 1749), Inv. č. 1147.
159 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis želiarov mesta 
Pezinka z roku 1750, (Conscriptio Inqvilinorum in Civitate Anno 1750), Inv. č. 1148. 
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s  rodinou býval. Následne bol ku každému hostiteľovi  priradený počet 
želiarov (nájomníkov) a výška  ročného nájomného (census), ktorú platili. 
Z pohľadu sociálnej štruktúry je súpis prínosný najmä z hľadiska zistenia 
počtu želiarov, resp. želiarskych rodín žijúcich v  Pezinku. Odlíšiť možno 
aj šľachticov a vdovy, pričom sa uvádza aj niekoľko kúrií. Treba však brať 
do úvahy aj limity prameňa. Do súpisu totiž jednoznačne neboli zaznačení 
všetci majitelia domov vo vnútornom meste.160 

Nasledujúci prameň, opäť z  prostredia remeselníkov, nie je súvislým 
súpisom. Niekedy v  priebehu roku 1764 bolo na žiadosť mestskej rady 
vypracovaných celkovo 25 zoznamov pezinských cechmajstrov.161 K  ich 
spracovaniu do jedného celistvého a  súhrnného zoznamu neprišlo. 
Jednotlivé súpisy na základe rozdielnych pisárskych rúk nevyhotovoval 
jeden človek. Hárky majú tiež rozličnú podobu. Niektoré obsahujú iba mená 
remeselníckych majstrov a  názov remesla, iné sú formulované krátkym 
textom s  menami. Prevažujúcim jazykom zoznamov bola nemčina, 
niektoré mená remeselníkov však boli zapísané aj v latinskej či slovenskej 
podobe, pričom záležalo od konkrétneho remesla. Údaje o remeselníkoch 
z rovnakého roku (1764) obsahuje aj súpis slobodného kráľovského mesta 
Pezinok. Výhodou je tak výnimočná možnosť vzájomnej komparácie 
oboch prameňov z rovnakého roku.

Veľmi špecifickým prameňom, bohatým na informácie je spomenutý 
súpis slobodného kráľovského mesta Pezinok, ktorý bol vyhotovený 
v  roku 1764.162 Pezinok nebol jediným mestom, pre ktorý takýto súpis 
vznikol. Šlo o  súbor súpisov slobodných kráľovských miest v  Uhorsku, 
ktoré mali byť akýmisi predchodcami tzv. súpisov duší. Súpisy vznikli 
v  prvom rade z  popudu panovníčky Márie Terézie, ktorá od Uhorskej 
kráľovskej dvorskej komory sídliacej v Bratislave vyžadovala správu o stave 
slobodných kráľovských miest v Uhorsku. Komora sa preto ešte v marci 

160 Na prvej pagíne súpisu sú zapísaní aj štyria majitelia domov, u ktorých nebývali nijakí 
nájomníci. Na ďalších pagínach už ale nájdeme len mená hostiteľov, u ktorých býval aspoň 
jeden želiar. Je preto otázne, či sa zapisovatelia napokon nerozhodli zo súpisu vynechať 
zvyšných vlastníkov usadlostí bez nájomníkov. Toto vysvetlenie však považujeme za 
pravdepodobné. V inom prípade by bol počet domov a ich majiteľov v meste príliš nízky.  
161 Zoznamy majú podobu voľných hárkov papiera. MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina 
Cechové písomnosti, Súpis cechových majstrov jednotlivých cechov v Pezinku z roku 1764, 
(voľné hárky papiera) Inv. č. 1147.
162 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
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1762 obrátila na jednotlivé mestá s tým, aby čo najskôr vyhotovili správu, 
ktorá mala obsahovať odpovede na 87 otázok. Tie boli komorou cielene 
zostavené za účelom vytvorenia si podrobného obrazu o hospodárskom, 
kultúrnom, ale aj populačnom stave miest. Mnohé mestá vrátane Pezinka 
sa však s poslaním odpovedí nenáhlili a odoslali ich až v priebehu roku 
1764. Súpisová akcia takéhoto rozmeru nebola pre jednotlivé mestá 
jednoduchá, keďže si museli so zisťovaním odpovedí na kladené otázky, 
ale aj s vyhotovením súpisu poradiť samé.163 Kráľovská dvorská komora sa 
zaujímala napr. o miestne verejné školy a učiteľov, kostoly a modlitebne, 
cintoríny a ich stav, mestské práva, verejné budovy a ich stav, zdravotnícky 
personál, stavebný materiál domov a striech, trhy a trhové dni, či pôsobia 
v meste žobravé rehole, hospodárske práce, ťažbu drahých kovov a známe 
ložiská, súdnu správu a  podobne. Otázka č. 15 bola zameraná priamo 
na obyvateľstvo, pričom sa týkala  približného počtu obyvateľov oboch 
pohlaví, ich náboženského vierovyznania (len dospelých), počtu šľachticov 
a ich majetkového statusu (koľkí žijú na meštianskych pozemkoch a koľkí 
vlastnia kúrie), počtu a štruktúry remeselníkov, približného údaju o iných 
obyvateľoch, prevládajúceho jazyka v meste a počtu mládeže navštevujúcej 
školy. Odpovede mesta Pezinka boli však vo všeobecnosti veľmi nedôsledné, 
akoby napísané v rýchlosti ako koncept a často v skutočnosti neobsahovali 
odpovede na kladené otázky. Na 15. otázku mesto Pezinok odpovedalo 
veľmi stručne, počet šľachticov neuviedlo vôbec a  remeselníkom taktiež 
nevenovalo pozornosť.164 Čo sa týka samotných súpisov slobodných 
kráľovských miest, ich štruktúra nebola jednotná a  každý z  nich má 
vlastnú osobitú podobu. Pezinok bol už tradične rozdelený na vnútorné 
mesto a  osem ulíc predmestia. Základnú schému pezinského súpisu 
tvorili tri informácie – meno a status hlavy domácnosti, stavebný materiál 
vlastneného domu a  vierovyznanie členov domácnosti. K  jednotlivým 
menám súpisu prislúchalo označenie, či ide o  remeselníka alebo 
obchodníka. Konkrétny druh remesla nebol vyznačený, preto je dôležité 

163 ŽUDEL, Juraj. Súpisy obyvateľstva slobodných kráľovských miest na Slovensku z  2. 
polovice 18. storočia. In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 1, s. 83.; KOHÚTOVÁ, 
Mária. Štatistiky obyvateľstva v Uhorsku v 18. storočí. [online ]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné 
na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/doc/kohutova.pdf>. 
164 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Otázky a  odpovede na 
stav slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.; ŽUDEL, Juraj. Súpisy 
obyvateľstva slobodných kráľovských miest na Slovensku z  2. polovice 18. storočia. In 
Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 1, s. 83. 
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súpis porovnať so spomínanými voľnými hárkami remeselných majstrov 
z  rovnakého roku. Okrem toho zo súpisu možno vyčítať spoločenský 
status hláv domácností (či šlo o šľachtica, vdovu, želiara). Vyznačené boli 
aj mestské budovy. K menám bola následne priradená veľkosť vlastnenej 
usadlosti. Odlišoval sa najprv stavebný materiál domu, teda či bol postavený 
z pevného materiálu (ex solida materina), zo surových / nepálených tehál 
(ex crudis tegulis), prípadne bol kombináciou oboch (ex solida et crudis). 
Následne bola pozornosť venovaná materiálu strechy domu, pričom 
mohlo ísť o šindľovú strechu (scandulis tecta), slamenú strechu (stramina 
tecta), alebo kombináciu šindľov a  slamy (scandulis et stramina). Čo sa 
týka vierovyznania, členovia jednotlivých domácností boli rozdelení podľa 
pohlavia na osoby katolíckeho a evanjelického vierovyznania. Preto je súpis 
dôležitý aj z hľadiska náboženských pomerov. V závere súpisu slobodného 
kráľovského mesta Pezinok uviedli bilanciu, resp. číselný sumár údajov 
podľa jednotlivých pagín.165  

Po súpisovej akcii slobodných kráľovských miest sa v Uhorsku pristúpilo 
k podrobnejšej evidencii obyvateľstva, ktorá prebiehala každoročne v rokoch 
1771 – 1784.166 Šlo o tzv. Conscriptio animarum, teda súpisy duší, ktoré sa 
už netýkali iba slobodných kráľovských miest, ale aj zemepanských miest 
a  dedín. Evidenciou vznikli dva druhy prameňov. Prvý tvorili samotné 
súpisy, druhým boli výkazy obyvateľstva, ktoré sa predkladali Uhorskej 
kráľovskej miestodržiteľskej rade. Výkazy mali okrem iného obsahovať 
počet remeselníkov v konkrétnych odvetviach, ich náboženstvo a štruktúru. 
Problémom však bola podoba, v akej jednotlivé slobodné kráľovské mestá 
odovzdávali svoje výkazy. Opäť nemali jednotnú štruktúru a  nedali sa 
navzájom porovnávať. Preto Miestodržiteľská rada v júni 1772 vypracovala 
odporúčania a  inštrukcie, na základe ktorých sa súpisy mali vyhotoviť 
podľa danej schémy v podobe tabuliek. Výkaz mal byť po novom rozdelený 
do dvoch častí. Prvá mala obsahovať počet obyvateľov vzhľadom na ich 
pohlavie, vierovyznanie, rozdelenie podľa veku na dospelých a maloletých 
(pred dovŕšením 15. roku života) a  dokonca i  počet manželských párov. 
Druhá časť sa týkala štruktúry obyvateľstva z hľadiska ich sociálneho statusu 

165 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
166 Jozef II. potom následne v  rokoch 1784 – 1787 súpisy duší nahradil tzv. jozefínskym 
sčítaním obyvateľstva, ktoré prebiehalo v rokoch 1784 – 1787. Po Jozefovej smrti sa opäť 
pristúpilo k praxi súpisov duší. 
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a  zamestnania. Miestodržiteľská rada však znovu prejavila nespokojnosť 
s predloženými výkazmi a prišlo k miernym úpravám. V roku 1780 sa potom 
zaviedli výkazy v podobe tlačív, čím sa malo dosiahnuť ich zjednodušenie 
a  zjednotenie. Okrem iného sa zadefinovala aj veková hranica medzi 
maloletými a  dospelými. Muži mali byť považovaní za dospelých od 18. 
roku života a ženy od 15. roku. Osobitne sa tiež malo vykazovať židovské 
obyvateľstvo a  súčasťou mali byť dokonca údaje o  prírastku a  úbytku 
obyvateľstva. Keďže súpisy duší vznikali za účelom evidencie obyvateľstva, 
možno ich považovať za prelom medzi prameňmi nedemografickej 
a  demografickej povahy. Súpisy duší mali na starosti kňazi, ktorým tak 
výrazne pribudla agenda a nezriedka mali problémy aj so zisťovaním 
požadovaných údajov, ktoré potom v  jednotlivých výkazoch chýbali.167 
Najvážnejším problémom viacerých sídel je, že sa pre ne nezachovali 
písomnosti súvisiace s vyhotovovaním súpisov duší. Podrobné informácie, 
ktoré súpisy obsahovali sa tým strácajú a často sú známe iba sumárne stoličné 
výkazy a extrakty. Podobne je na tom bohužiaľ aj mesto Pezinok. Poznáme 
iba základné údaje o  počte duší katolíckeho a  evanjelického vyznania 
z rokov 1768 – 1780. Obyvateľstvo bolo rozdelené podľa veku na capaces, 
teda ľudí schopných spovede (zvyčajne od 7. roku života) a incapaces (deti 
do 7 rokov). Ide však len o stručné tabuľkové záznamy, ktoré sa zachovali 
v závere farského protokolu Pezinka z rokov 1707 – 1817.168 Poznáme tiež 
sumárny výkaz súpisu duší z  rokov 1777, 1778, 1781 a 1782.169 Mnoho 
dôležitých údajov, ktoré by sme zo súpisov duší Pezinka dokázali získať však 
nepoznáme.

Zdrojom ďalších informácií je analýza celého radu dokumentov daňového 
charakteru pod názvom Portion und Gaben Buch (Kniha porcií a dávok),170 
prípadne len Portion Buch, alebo Portion Register (Kniha porcií / Register 

167 ŽUDEL, Juraj. Súpisy obyvateľstva slobodných kráľovských miest na Slovensku 
z  2. polovice 18. storočia. In Slovenská archivistika, 1987, roč. 22, č. 1, s. 86 – 89, 97.; 
KOHÚTOVÁ, Mária. Štatistiky obyvateľstva v Uhorsku v 18. storočí. [online ]. [cit. 2020-
11-23]. Dostupné na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/doc/kohutova.pdf>.
168 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.
169 KOVACSICS, Jozséf (Zost.). A történeti statisztika forrásai. Budapest, 1957, medzi stra-
nou 16 – 17. [online]. [cit. 2020-11-23].  Dostupné na internete: <https://library.hunga-
ricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_a_tort_statisztika_forrasai/?pg=432&layout=s >; 
KOHÚTOVÁ, Mária. Štatistiky obyvateľstva v Uhorsku v 18. storočí. [online ]. [cit. 2020-
11-23]. Dostupné na internete: <http://www.infostat.sk/vdc/pdf/doc/kohutova.pdf>.
170 Porcia – povinná platba odovzdávaná na krytie verejných potrieb.
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porcií). Prvá kniha zachytáva v  jednej väzbe obdobie rokov 1718 – 1720, 
avšak rok 1718 je vedený samostatne.171 Ďalšie knihy porcií pochádzajú 
z rokov 1736 – 1737 a 1738. Ďalej sa sústredíme na analýzu daňových kníh 
z rokov 1745 – 1746, 1750 – 1751, 1758 – 1759, 1764 – 1765, 1772 – 1773, 
1773 – 1774, 1779 – 1780, 1789 – 1790, 1792 – 1793, 1796 – 1797 a 1799 - 
1800.172 Celkovo ale takmer nepretržite pokrývajú obdobie až do roku 1850.173 
Prevažujúci jazyk prameňov je nemecký, prípadne bola sekundárne využitá 
latinčina. Od rokov 1773 – 1774 sa potom primárne využívala latinčina. Ide 
v podstate o zúčtovanie a evidovanie platieb daní, pôžičiek a nedoplatkov 
obyvateľov Pezinka. Knihy porcií a  dávok majú v  rámci sledovaného 
obdobia podobnú, neveľmi sa meniacu štruktúru zápisu: na ľavej strane boli 
pod označením „Soll“ (má dať / má uhradiť) evidované mená obyvateľov 
Pezinka (daňovníkov) a  ich daňové povinnosti, prípadne aj vzájomné 
pôžičky. Okrem aktuálnych záväzkov tu boli zaznamenané aj nedoplatky 
z minulých období. Na pravej strane označenej „Contentiert,“ alebo „Gab“ 
(dal / uhradil) zaznamenávali splatenie pohľadávok. Prípadne sa stávalo, že 
oba údaje nájdeme na jednej strane.174 Aj v prípade kníh porcií a dávok bolo 
použité už zaužívané členenie mesta na vnútorné mesto a ulice predmestia. 
Avšak zatiaľ čo do roku 1773 sa viedli jednoduché daňové registre, od tohto 
obdobia v knihách porcií prvýkrát nachádzame aj podrobnejšie informácie 
o majetkovom zázemí daňovníkov. Evidovali tiež konkrétne remeslo, ktoré 
daňovníci vykonávali. Novinkou je tiež abecedný zoznam insolventných 
daňovníkov v  niektorých registroch (napr. 1764-1765, 1772-1773, 1773-
1774), či uvádzanie remeselných cechov medzi poplatníkmi. Od roku 1773 
sa tiež pristúpilo k vedeniu daňových kníh v samostatnej väzbe pre mesto 
(Stadt) a  predmestie (Vorstadt). Kniha z  prelomu rokov 1779 – 1780 má 
už predtlačené záhlavie s  kolónkami. Okrem toho v  rokoch 1773 – 1774 
a 1779-1780 sa prvýkrát stretávame s tým, že boli označení daňovníci bez 
meštianskeho statusu (ako non civis). Napriek tomu, že ide o  pramene 
finančnej povahy, dokážu prezradiť mnohé aj o  štruktúre obyvateľstva, 

171 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Portion und Gaben Buch 
1718 – 1720, Inv. č. 2811.
172 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Knihy porcií, Inv. č. 2811.
173 DUCHOŇ, Michal. Magistrát mesta Pezinok – Inventár IV. zväzok, Daňová pokladnica 
(1604 – 1921). Modra: MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Modra, 2007, s. 25 – 30.
174 DEMOVIČOVÁ, Marta. Daňová agenda mesta Pezinka v 18. a 1. polovici 19. storočia, 
Diplomatický a historický rozbor. Diplomová práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, 1972, s. 26 – 27. 
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ich počte (vrátane identifikácie šľachticov, mešťanov, vdov, dedičov 
a nájomníkov), ako aj o počte a veľkosti domov či remeslách. 

Z konca 18. storočia sa nám v rámci Pezinka zachovala už aj evidencia 
osôb prijatých za mešťanov. Prvý zväzok bez pevnej väzby je písaný 
v  latinskom jazyku a zachytáva obdobie rokov 1774 – 1776.175 Druhá 
evidencia (Burgerprotogol) je už písaná v nemeckom jazyku, pevne viazaná 
v koženej väzbe a zaznamenáva roky 1776 – 1851.176 Štruktúra zápisov je 
v oboch dokumentoch veľmi podobná a pozostáva z dátumu prijatia, mena 
novoprijatého mešťana, mena a zvyčajne aj povolania otca, vierovyznania, 
zamestnania, mien ručiteľov a napokon výšky poplatku za prijatie. Pri cudzích 
sa zvyklo udávať aj to, odkiaľ daný človek pochádzal. Zoznamy mešťanov sú 
tak dôležitým zdrojom poznatkov nielen z hľadiska spoločenského statusu, 
ale poskytujú informácie aj o prisťahovaných cudzích obyvateľoch, štruktúre 
vykonávaných remesiel a náboženských pomeroch. 

Pre poznanie základných časových údajov o  rozhodujúcich životných 
udalostiach, akými sú narodenie (resp. krst), sobáš a úmrtie sú primárnym 
zdrojom informácií matriky. Zároveň sú dôležité aj z  pohľadu rodinných 
väzieb, rekonštrukcie rodín, a  sú tak neoceniteľnou pomôckou aj pri 
genealogickom výskume. Matriky predstavujú v  historiografii stále do 
veľkej miery nedocenený druh prameňa. Vznik matrík súvisel s potrebou 
stálej evidencie obyvateľov s cieľom duchovnej správy veriacich. Trvalo však 
pomerne dlho, kým sa dosiahlo všeobecné akceptovanie povinnosti ich 
vedenia, či už zo strany veriacich, ale aj samotných duchovných. Dôkazom 
sú aj často sa opakujúce nariadenia zo strany cirkevnej vrchnosti, ktorými 
zdôrazňovali potrebu vedenia matričných záznamov. Za nerešpektovanie 
nariadení dokonca hrozili prísne sankcie a tresty. Vo všeobecnosti sa matriky 
stali bežnou a zaužívanou súčasťou života vo farnostiach až v druhej polovici 
17. storočia.177 Treba však konštatovať, že zovšeobecnenie v tomto prípade 
nie je tak úplne na mieste. Výrazným spôsobom totiž záviselo od ochoty 
a  schopností farára, pričom s  vedením matrík sa v  niektorých oblastiach 
začalo skôr, v  iných farnostiach tento proces trval dlhšie. Do istej miery 

175 MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Tabella neoassumptorum 
civium) 1774 – 1847, Inv. č. 669. 
176 MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Bürger Protogol) 1776 
– 1851. Inv. č. 668.
177 SARMÁNYOVÁ - KALESNÁ, Jana. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. 
Bratislava: Odbor archívnictva Ministerstva vnútra SR, 1991, s. 4 – 6.  
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sa mohla líšiť aj štruktúra zápisov či množstvo uvádzaných informácií. 
Tento jav bol dokonca bežný aj v rámci jednej konkrétnej farnosti, keď po 
niekoľkých stranách, vedených istým spôsobom, nasledovali ďalšie strany 
s odlišnou štruktúrou. Aj v prípade pezinskej farnosti bola táto skutočnosť 
bežná.178 Keďže matriky boli v  prvom rade cirkevnou záležitosťou, bola 
dôležitá konfesia. V najväčšom počte sa zachovali rímskokatolícke matriky, 
do ktorých boli ale často zapisovaní aj evanjelici (túto prax uplatňovali 
aj v  prípade Pezinka). V  oveľa menšom počte sa zachovali samostatné 
evanjelické matriky a Židia s ich vedením začali až v roku 1788.179 

 Rímskokatolícke matriky pokrstených máme v  Pezinku zachované od 
roku 1674. Matriky sobášených sa nám s  určitými prestávkami zachovali 
už od roku 1668. Problémom počas celého 18. storočia sú hiáty vo vedení 
matrík. Najhoršia situácia nastala ohľadom matriky zomrelých, kde sa 
záznamy zachovali až od roku 1725 a v rámci roku 1747 chýbajú mesiace 
júl – december a tiež október – december v roku 1750.180 V prípade matriky 
sobášených výpadok zahŕňa obdobie od marca 1702 – január 1708 a potom 
od júla 1741, až do konca roku 1751, teda takmer celé desaťročie. Postupne vo 
vedení matrík prichádzalo k zmenám – napr. od roku 1773 sa začal uvádzať 
vek snúbencov a dôslednejšie sa značil pôvod. V málopočetných prípadoch 
bolo zapísané aj zamestnanie snúbencov. Matriky sobášených však boli 
zároveň jediné, ktoré neprešli jazykovou modifikáciou a naďalej boli vedené 
v latinskom jazyku. V matrikách pokrstených prišlo na začiatku roku 1752 
k čiastočnému príklonu k nemčine, avšak týkalo sa to len niekoľkých zápisov 
mien či označenia farnosti. Pokračovalo sa vo vedení v  latinskom jazyku. 
Iná situácia však nastala pri matrikách zomrelých, v ktorých bola latinčina 
úplne nahradená nemeckým jazykom, a to od júla 1751 až do konca roku 
1772. V tomto období sa tiež zvyklo menej uvádzať zamestnanie zomrelých. 
Zaujímavosťou je vedenie samostatných záznamov pre zomrelých šľachticov, 

178 V mnohých lokalitách ešte na začiatku 18. storočia možno v matrikách sobášených nájsť 
len stručné údaje o dátume sobáša, mene a priezvisku ženícha a nevesty (u nevesty zväčša 
priezvisko chýbalo), menách svedkov a  farnosti, pod ktorú snúbenci spadali. Uvádzanie 
stavu sobášiacich (mládenec, vdovec, panna, vdova) nebolo vždy samozrejmosťou. 
Postupom času sa začali zapisovať aj mená rodičov snúbencov, prípadne len otca. Časom sa 
zvyklo udávať aj miesto pôvodu oboch snúbencov.
179 SARMÁNYOVÁ - KALESNÁ, J. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia, s. 6 – 7. 
180 Všetky matriky sú sprístupnené v  online verzii v  rámci databázy Familysearch na 
<https://www.familysearch.org/> 
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ktoré pochádzajú z  rokov 1761 – 1773.181 Čo sa týka evanjelikov, matriky 
pokrstených boli v Pezinku vedené v  rokoch 1633 – 1659 a potom až od 
roku 1783. Sobášne evanjelické matriky máme doložené z rokov 1632 – 1667 
a následne až od roku 1783. Evanjelickú matriku zomrelých evidujeme až od 
roku 1783. Obdobie, v rámci ktorého neboli evanjelické matriky v Pezinku 
vedené, máme aspoň čiastočne pokryté v rímskokatolíckych matrikách, 
hoci nemožno povedať, do akej miery. Židovské matriky z Pezinka pre 18. 
storočie nemáme zachované.182  

Zo štatistického uhlu pohľadu sa pri výskume matrík môžeme sústrediť na 
najrôznejšie charakteristiky. Pri matrikách pokrstených sa budeme venovať 
počtu narodených v  konkrétnych mesiacoch (sezónnosti narodených), 
najčastejším krstným menám, vplyvu mien rodičov a motivácii pri dávaní 
mien, pomeru medzi narodenými chlapcami a dievčatami, viacpočetným a 
nemanželským narodeniam, a na individuálnej rovine aj intervalom medzi 
pôrodmi, či početnosti rodín. Zo sobášnych matrík budeme zisťovať počty 
a sezónnosť sobášov, pôvod snúbencov, počet vdov a vdovcov vstupujúcich 
do manželstva, resp. status snúbencov vstupujúcich do manželstva či 
priemerný vek snúbencov. Čo sa týka matrík zomrelých, sústredíme sa na 
vek zomrelých, počet úmrtí v detskom veku, pomer zomrelých mužov a žien 
aj vo vzťahu k veku a iné.

4.2 Štruktúra obyvateľstva a jeho majetkové pomery 

Mestskú societu 18. storočia možno charakterizovať ako spoločenstvo 
ľudí rôzneho sociálneho postavenia od miestnej šľachty až po osoby 
žijúce na okraji spoločnosti. Každá vrstva obyvateľstva mala v meste svoje 
špecifické postavenie, práva a  povinnosti. Postupne sa zameriame na 
šľachtu, meštianstvo a  nevýsadné obyvateľstvo, ale spomenieme aj tých 
najchudobnejších, ktorí boli taktiež súčasťou mestskej spoločnosti.

181 Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719. [cit. 2020-11-24] 
Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>.
182Všetky matriky sú sprístupnené aj v  online verzii v  rámci databázy Familysearch na 
<https://www.familysearch.org/>.
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4.2.1 Šľachta 

Z právneho hľadiska najvýznamnejšiu vrstvu mestskej spoločnosti tvorila 
šľachta. Mohlo ísť buď o príslušníkov nižšej a strednej šľachty, alebo, tak ako 
vo väčšine prípadov, o nobilitovaných mešťanov – tzv. armalistov. Pomerne 
často prichádzalo k  sťahovaniu šľachty do miest, či už z  dôvodu získania 
funkcie v mestskej správe, alebo kvôli výhodnému sobášu s príslušníčkou 
niektorej z bohatých meštianskych rodín. Šľachtických rodov, ktoré nemali 
pôvod v Pezinku bolo viacero. Ako príklad môžeme uviesť rod Palúckych 
(Palugayovcov), ktorý pochádzal z Malej Palúdzky na Liptove (de Kis Palugya). 
Ani šľachtic Leopold Karner nebol pôvodom z Pezinka. Rod pochádzal z   
mesta Rust v  Mošonskej stolici.183 Podobne príslušníci šľachtického rodu 
Erney mali pôvod v dedinke Opoj pri Vlčkovciach, v okrese Trnava. Dejiny 
rodu Erney, ktorých príslušníci zasiahli aj do dejín Pezinka, siahajú pritom 
až do stredoveku.184 

Vzájomné spolužitie so šľachticmi v  rámci mestskej spoločnosti mohlo 
byť komplikované, pokiaľ sa daný šľachtic odmietal zúčastňovať na znášaní 
spoločných tiarch, medzi ktoré patrilo napr. ubytovávanie vojska, prípadne 
sa vyhýbal plateniu mestských dávok. Časť významnejšie postavenej šľachty 
zároveň bývala v kúriách, ktoré boli označené za slobodné, a teda nespadali 
pod právomoc mesta. Disponovali aj rôznymi výsadami hospodárskeho 
charakteru (výsek mäsa, právo výčapu a  pod.), ktorými konkurovali 
mestskému hospodárstvu a tým negatívnym spôsobom ovplyvňovali príjmy 
plynúce do mestskej pokladnice. Zároveň boli obyčajne oslobodené od 
daní a  dávok.185 Neraz prichádzalo v  podobných záležitostiach k  sporom 
a  sťažnostiam mesta. Ako príklad môžeme uviesť vyšetrovanie sťažnosti 
z marca 1731, ktorú podalo mesto Pezinok na šľachticov a majiteľov kúrií. 
Pavol Stupavský s manželkou Teréziou, rodenou Medňanskou, Adam Pyber 
a jeho bratia, ako aj Tomáš Kastenhoffer s bratom boli obvinení, že vo svojich 
kúriách vykonávajú výčap vína i piva, varia vlastné pivo, a podporujú v tom 
aj Židov. Podľa predstaviteľov mesta tým poškodzovali mestské záujmy.186 

183 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 30.
184DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 34.; PONGRÁCZ, Denis. a kol. 
Šľachta Bratislavskej stolice. Bratislava: Agentúra Luigi, 2004, s. 126 – 127.  
185 DUCHOŇ, Michal. Mestské elity v  Pezinku v  ranom novoveku. In POSPECHOVÁ, 
Petra (zost.). BOZEN... Pezinok 1208 – 2008. Pezinok: Mesto Pezinok, 2008, s. 102. 
186 MV SR, ŠABApM, MMP, Listiny 1511 – 1830, Správa o  vyšetrovaní sťažnosti mesta 
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V Pezinku 18. storočia však väčšinu miestnej šľachty tvorili nobilitovaní 
mešťania. Pre majetných mešťanov bolo typické, že sa usilovali o povýšenie 
svojej rodiny do šľachtického stavu. Status šľachtica dokonca neraz dosiahli 
aj remeselníci a obchodníci. Napr. šľachtic a senátor Gašpar Ferdinand 
Haisler, ktorý pochádzal zo sliezskeho Brzegu obchodoval so železom.187 
Nobilitáciu dosiahol aj kožušník Daniel Raisinger, lekárnik Štefan Reguli, 
či čižmár Samuel Kmeť a ďalší. Výnimkou neboli ani sobášne väzby medzi 
príslušníkmi šľachtickej a remeselníckej rodiny, ako o  tom svedčí prípad 
šľachtica, senátora a  mešťanostu Pavla Riga. V  súpise daňovníkov z  roku 
1720 vystupuje Rigo ako šľachtic bez domu, bývajúci u  mäsiara Juraja 
Majcingera.188 Podľa matriky sobášených sa ešte  29. júna 1711 Pavol Rigo 
zosobášil s Majcingerovou dcérou Máriou Alžbetou.189 

V prípade Pezinka treba brať do úvahy aj pomerne neštandardnú situáciu, 
keď slobodné kráľovské mesto priamo susedilo so zemepanským panstvom. 
Pezinský hrad ako centrum Pezinského panstva patriaceho Pálfiovcom, bol 
od mesta a mestských hradieb vzdialený len niekoľko metrov. Susedili tak 
aj mestské a panské hospodárske podniky – mlyny, výseky mäsa, hostince 
či pivovary.190 Aj podľa oveľa mladšej intravilánnej mapy Pezinka mesto 
obklopovali pálfiovské majere, polia, záhrady a vinice.191 V bezprostrednej 
blízkosti tak fungovali zemepanské a mestské hospodárske zázemia, ktoré 
si do istej miery navzájom konkurovali. Medzi Pezinským panstvom 
a mestom prirodzene vznikali aj vzájomné väzby. Viacerí úradníci a rôzni 
iní zamestnanci panstva mali svoje domy v meste, prípadne si v ňom našli 
manželky. Prepojenie Pezinského hradu a mesta zosobňuje napr. šľachtic a 
hradný lekár Michal Henrich Ring. Svoje lekárske povolanie vykonával na 
Pezinskom hrade, ale aj v meste. Zomrel niekedy pred 27. májom 1718, keď 
jeho manželka Zuzana, rodená Gombai, predala jeho lekárske knihy a náradie 
lekárovi Jurajovi Ondrejovi Sommerovi.192 O  Ringovom výnimočnom 

Pezinok na majiteľom tamojších kúrií, Inv. č. 200.
187 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 94. 
188 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné 
na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>;
189 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712 [cit. 2020-04-25]. 
Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>
190 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 31. 
191 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
192 Dňa 27. mája 1718 pezinský chirurg Juraj Ondrej Sommer vydal svedectvo, že od 
vdovy po chirurgovi Michalovi Henrichovi Ringovi (Zuzany Gombai), odkúpil za sumu 
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postavení v rámci mestskej komunity veľa napovie aj skutočnosť, že vlastnil 
dom priamo na námestí.193 V roku 1715 to bola celá usadlosť, avšak v roku 
1720 už vdove Ringovej patrila len ¼ usadlosti. Okrem domu v meste vlastnil 
Michal Henrich Ring pred smrťou aj štvrtinovú usadlosť na pezinskom 
predmestí, na Špitálskej ulici.194 Vdova po Michalovi Henrichovi Ringovi 
Zuzana, sa 28. novembra 1722 druhýkrát vydala za šľachtica Jozefa Pybera, 
zástavníka harrachovského regimentu.195

Čo sa týka počtu šľachticov, resp. šľachtických domácností žijúcich 
v  Pezinku v  sledovanom období, nie sú údaje jednotné. Čiastočný obraz 
o  počte šľachticov, ktorí mali domy na uliciach predmestia, poskytuje 
súpis z  roku 1712. Vnútorné mesto nebolo predmetom záujmu tohto 
súpisu. Napriek tomu do neho bolo, v  porovnaní s  mladšími prameňmi, 
na predmestí zaznamenaných nezvyčajne veľa šľachticov, ktorí tu mali 
vlastniť domy. V súpise obyvateľov predmestia z roku 1712 bolo zapísaných 
až 25 šľachticov, ktorí tu mali spoločne v  držbe 25 domov. Traja z  nich 
boli evidovaní ako nájomníci, pričom Anton Palúcky vlastnil dva domy. 
Netypická situácia nastala na Pekárskej ulici, kde bol jeden zo šľachticov, 
Mikuláš Duchoň, zapísaný až trikrát. Podľa neskorších prameňov vieme, že 
na Pekárskej ulici boli situované dva mlyny rodiny Duchoňovcov (tzv. horný 
a dolný mlyn).196 Horný mlyn však v roku 1712 Mikuláš Duchoň vlastnil iba 
z polovice. Okrem dolného mlyna a polovičného podielu v hornom mlyne 
vlastnil Duchoň na Pekárskej ulici ešte ďalšiu usadlosť či parcelu, ktorá bola 
označená ako pusté miesto (öde Stelle). V mladších súpisoch však už rodina 
Duchoňová197 na Pekárskej ulici nefiguruje, a to až do roku 1732, keď tu bol 

100 uhorských zlatých jednu poľnú truhlicu s chirurgickými nástrojmi, liekmi a siedmimi 
chirurgickými knihami. TURCSÁNY, Juraj. Magistrát mesta Pezinka – Inventár, Listiny 
1511 – 1830. Modra: Štátny okresný archív v Modre, 1993, s. 62. 
193 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 169.
194MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné 
na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >; 
MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné na 
internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>;
195 Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713 [cit. 2020-04-27]. 
Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>
196 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.
197 Rod Duchoň pochádzal pôvodom z Turca a Liptova. Nobilitáciu získal evanjelický kňaz 
a dvorský kaplán u Kataríny Pálfiovej Florián Duchoň a jeho deti, 30. decembra 1609. Práve 
Florián Duchoň sa považuje za zakladateľa pezinskej vetvy rodu. My sa však v prameňoch 
stretávame s jeho vnukom, synom Zachariáša Duchoňa – Mikulášom, ako aj jeho synmi 
Jozefom, Mikulášom ml. a  Leonardom. Mikuláš Duchoň st. bol senátorom, stoličným 
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zapísaný šľachtic Jozef  Duchoň.198 Celkovo malo byť podľa súpisu z roku 
1712 na predmestí Pezinka 251 domov.199

Vo verzii súpisu daňovníkov z roku 1715, uloženej v Maďarskom národnom 
archíve, bolo v rámci vnútorného mesta zaznamenaných 28 šľachticov, z nich 
bolo päť vdov. Každý z uvedených šľachticov vlastnil v meste celú usadlosť, 
s výnimkou dvoch vdov a šľachtica Adama Pybera, ktorí nevlastnili nijaký 
dom. Naproti tomu, šiesti z nich vlastnili s výnimkou celej usadlosti v meste 
aj domy na predmestí.200 Okrem nich sa spomína ešte šľachtic Frederik 
Eyersperg, ktorý však vlastnil iba polovičnú usadlosť na Špitálskej ulici a vo 
vnútornom meste nebol evidovaný. Celkovo 29 zapísaných šľachtických 
domácností vlastnilo spolu 25 celých usadlostí, 1 usadlosť o veľkosti 1 a ½ 
domu, 3 polovičné a 3 štvrtinové usadlosti. V držbe tak mali 32 domov (9 
%) z   celkového počtu domov (353) v  meste i  na predmestí. Na uliciach 
predmestia bolo podľa súpisu daňovníkov z  roku 1715 iba 7 šľachtických 
domov.201 

Odlišný obraz ale poskytuje druhá verzia súpisu daňovníkov z roku 1715, 
ktorá je uložená v  Štátnom archíve v  Bratislave. Statusom šľachtica v  nej 
v rámci vnútorného mesta bolo označených len 17 osôb, ktorých mená sa až 
na dve výnimky zhodovali s prvou verziou súpisu. Meno šľachtica Joachima 
Erbera bolo pozmenené na „Franciscus Erber“ a postavenie šľachtica bolo 
priznané aj Otovi Pajerovi, ktorý bol dokonca ako jediný označený skratkou 
N. (Nobilis), a  nie len D. (Dominus). V  súpise z  Maďarského národného 
archívu však Pajer ako šľachtic nefiguruje vôbec.202 Okrem sedemnástich 

pokladníkom a  ku koncu života prísediacim stoličného súdu. PONGRÁCZ, D. a  kol. 
Šľachta Bratislavskej stolice, s. 122 – 123.  
198 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732, (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
199 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov 
predmestia Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
200 Matej Hogen mal okrem domu v meste aj štvrtinovú usadlosť na Pekárskej ulici, Adam 
Rádovič, Joachim Erber a Daniel Schorf vlastnili aj štvrtinovú usadlosť na Hrnčiarskej ulici, 
Anton Palúcky (Palugay) bol vlastníkom aj celej usadlosti na Hrnčiarskej ulici a polovičnej 
na ulici Bodenzail, a  napokon Juraj Horlander mal ½ domu taktiež na ulici Bodenzail. 
MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné na 
internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >
201 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné 
na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >
202 Oto Pajer bol šľachticom aj podľa zápisov z knihy porcií a dávok z rokov 1718 a 1719/1720. 
Avšak v súpise daňovníkov z roku 1720 je zapísaný ako garbiar bez titulu šľachtica. MV SR, 
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šľachticov zapísaných v meste, boli ešte piati ďalší zaznamenaní na predmestí. 
Až štyria z  nich pritom mali dom aj vo vnútornom meste, kde však ako 
šľachtici označení neboli (Daniel Schorf, Juraj Horlander, Ján Michal Ring 
a  Tobiáš Neüstetter).203 Zaujímavé sú predovšetkým posledné dve mená. 
Pri Jánovi Michalovi Ringovi zrejme opäť prišlo k zámene mena a správne 
mal byť uvedený už spomínaný Michal Henrich Ring. V maďarskej verzii 
súpisu nevystupuje ako šľachtic, hoci ním nesporne bol, ako vieme z ďalších 
prameňov. Podobne Tobiáš Neüstetter204 bol zapísaný ako šľachtic iba vo 
verzii zo Štátneho archívu v Bratislave, a aj to len ako vlastník polovice domu 
na predmestí, na Kozej ulici. Vlastnil však aj celú usadlosť vo vnútornom 
meste a o jeho šľachtictve rovnako vieme aj zo staršieho zdroja.205 Pokiaľ sa 
sústredíme na 17 šľachticov, ktorí boli takto označení v bratislavskej verzii 
súpisu, vlastnili iba 17 celých usadlostí, 1 usadlosť o veľkosti 1 ½, 4 polovičné 
a 4 štvrtinové usadlosti. Ich držba predstavovala 26 domov (7,4 %) z počtu 
domov v Pezinku (353). Vo všeobecnosti mali šľachtici v rámci predmestia 
domy na štyroch z ôsmich ulíc – Hrnčiarskej, Špitálskej, Kozej ulici a na ulici 
Bodenzail. Šľachtických domov na predmestí malo byť v tomto prípade 8.206  

O  nedôslednosti v  zaznamenávaní údajov o  šľachtickom postavení 
svedčí aj prípad Juraja Schreibera, ktorý vlastnil celú usadlosť v  meste, 
a tiež polovicu domu na Špitálskej ulici na predmestí. Status šľachtica mu 
súdiac podľa  obidvoch verzií daňového súpisu z  roku 1715 neprislúchal. 
Avšak podľa staršieho súpisu obyvateľov predmestia Pezinka z  roku 1712 

ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Portion und Gaben Buch 1718 – 1720, 
Inv. č. 2811.; MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-04-28]. 
Dostupné na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-
osszeiras>
203 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1715, Bazin.
204Tobiáš Neüstetter bol synom trnavského mešťana Tobiáša Neüstettera. V Pezinku zastával 
funkciu senátora, konzula aj evanjelického tribúna. Býval na dnešnej ulici M.R. Štefánika 
15. Zomrel 24. októbra 1731 vo veku 36 rokov. Po Tobiášovej smrti prešiel dom na jeho 
vdovu Alžbetu Annu, rodenú Erney. Ešte počas života sa majiteľom polovice domu stala 
cisárska šaštínska fabrika. Už v roku 1764 sa ale ako majiteľ domu uvádza cisár František I. 
V roku 1784 dom od cisára Jozefa II. odkúpila pezinská evanjelická obec za 2 000 zlatých. 
POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 29.
205 Dom na Kozej ulici vlastnili Michal Henrich Ring aj Tobiáš Neüstetter už v roku 1712, kde 
boli označení ako šľachtici. MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 
Súpis obyvateľov predmestia Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
206 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1715, Bazin.
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šľachticom bol.207 Podobných prípadov by sme mohli uviesť podstatne viac. 
Osobitnou skupinou, ktorá sa zapisovala do súpisu daňovníkov boli cudzí 
obyvatelia, ktorí nevlastnili v meste domy, iba vinohrady v jeho chotári. Aj 
medzi cudzími nájdeme viacerých šľachticov. V  maďarskej verzii súpisu 
boli piati, v  bratislavskej šiesti, pričom sa odlišovali aj zapísané mená. 
Identifikovať vieme napr. šľachtica Michala Pontela, ktorý bol v  tomto 
období trnavským richtárom. Vinohrady vlastnil aj v  susednom Svätom 
Jure.208 Možno preto konštatovať veľké nepresnosti ohľadom zaznamenaných 
šľachtických domácností v celokrajinskom súpise daňovníkov z roku 1715. 
Jeho dve zachované verzie sa od seba v tomto ohľade výrazne líšili. Exemplár 
z Maďarského národného archívu uvádza celkovo za mesto aj predmestie 29 
šľachtických domácností, zatiaľ čo verzia zo Štátneho archívu v Bratislave ich 
udáva iba 22. Ako sme poukázali vyššie, čiastočne sa líšili aj mená zapísaných 
šľachticov. 

Pokiaľ však budeme brať do úvahy iba domácnosti, ktoré boli ako 
šľachtické uvedené v exemplári súpisu daňovníkov z roku 1715209 zistíme, že 
všetci v ňom zapísaní šľachtici vlastnili spolu 115 koscov lúk. To predstavuje 
56 % z celkovej rozlohy lúk Pezinčanov z mesta i predmestia (205 koscov). 
Veľkosť vlastnených podielov lúk sa pohybovala od 0 (ako napr. v prípade 
Juraja Horlandera, Michala Hirša a ďalších), až po 30 koscov, ktoré patrili 
Joachimovi Erberovi. Čo sa týka veľkosti vinohradov, zaznamenané šľachtické 
domácnosti mali spoločne v držbe 1 061 kopáčov, t.j. 33 % z  ich celkovej 
rozlohy, bez vinohradov patriacich cudzím obyvateľom (3 215,5 kopáčov). 
Najväčšiu rozlohu vinohradov vlastnil Tobiáš Neüstetter (150 kopáčov), 
nasledovaný Joachimom Erberom so 123 kopáčmi a Antonom Palúckym 
so 122 kopáčmi. Ak by sme vzali do úvahy aj cudzích, ktorí vlastnili 208 
kopáčov, tvoril by ich podiel 6 % z celkovej rozlohy vinohradov v pezinskom 
chotári (3 423,5 kopáča).210 Keby sme však za smerodajnú považovali verziu 
súpisu zo Štátneho archívu v Bratislave, rozloha šľachtických lúk by dosiahla 

207 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov predmestia 
Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
208 KOHÚTOVÁ, M. Trnava podľa daňového súpisu z roku 1715, s. 244. 
209 Exemplár súpisu, ktorý sa nachádza v Národnom archíve v Maďarsku. 
210 Pri výpočte celkovej rozlohy vinohradov v pezinskom chotári prišlo v súpise daňovníkov 
z roku 1715 k chybe v súčte, keď uviedli 3 420,5 kopáča. Správna rozloha má byť 3 423,5 
kopáča vinohradov. MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-
05-10]. Dostupné na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-
orszagos-osszeiras >
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iba 88 koscov, teda 43 % z celkovej výmery (205 koscov). Podobne, veľkosť 
šľachtických vinohradov by predstavovala len 759 kopáčov, čo je 23,6 % 
z ich celkovej rozlohy, bez výmery patriacej cudzím (3 215,5 kopáča). Cudzí 
podľa bratislavskej verzie súpisu vlastnili 208 kopáčov, teda rovnako ako 
v budapeštianskom exemplári. 

Za päť rokov sa situácia výrazne zmenila. Aj celokrajinský súpis daňovníkov 
z roku 1720 sa nám zachoval v dvoch exemplároch, ktoré sú v súčasnosti 
uložené v Maďarskom národnom archíve a Štátnom archíve v Bratislave.211 
Obe verzie súpisu sa vzácne zhodujú v  počte zapísaných šľachtických 
domácností, pričom oproti roku 1715 sa ich počet takmer zdvojnásobil. 
Celkovo podľa daňového súpisu z roku 1720 žilo v Pezinku 49 šľachticov, 
resp. šľachtických domácností. Počet vdov po šľachticoch stúpol na sedem, 
objavujú sa aj dedičia a až osem šľachticov (vrátane jednej vdovy) nemalo 
vlastný dom. V roku 1720 tiež na prvý pohľad udrie do očí mimoriadne 
malá veľkosť usadlostí, ktoré šľachtici vlastnili. Zatiaľ čo v roku 1715 malo 
29 (resp. 17) zapísaných šľachticov v držbe 25 (resp. 17) celých usadlostí,212 
o päť rokov neskôr vlastnila celú usadlosť len jedna jediná osoba – vdova 
po Antonovi Palúckom. Okrem tohto domu v meste si udržala aj podiely 
domov na predmestí (na Hrnčiarskej ulici a Bodenzail). S výnimkou vdovy 
Palúckej vlastnili podiely domov vo vnútornom meste aj na predmestí ešte 
piati ďalší šľachtici (vdova Czaunerová a Tobiáš Neüstetter na Kozej ulici, 
Joachim Erber a  Daniel Schorf na Hrnčiarskej ulici a  Juraj Horlander na 
Špitálskej ulici). Všetkých 49 šľachticov malo v roku 1720 spolu v držbe 1 
celú usadlosť, 5 polovičných, 22 štvrtinových, 2 šestnástinové a 2 usadlosti 
o  veľkosti 1/32. Tieto údaje však neodrážajú presný výpočet, keďže na 
väčšine ulíc predmestia komisári nezapisovali veľkosť usadlostí. Nie je teda 
možné zistiť ani veľkosť šľachtických podielov na predmestí. Vo vnútornom 
meste bolo 139 domov, v ktorých žilo 196 rodín.213 Šľachtické domácnosti 

211 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné na 
internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>; MV 
SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis 
Anno 1720, Bazin.
212 Podľa súpisu z roku 1715 bolo vo vnútornom meste celkom 83 celých usadlostí a jedna 
mala dokonca rozlohu 1 a ½ domu (patrila šľachticovi Mikulášovi Duchoňovi). V roku 1720 
však nielen uprostred hradieb, ale v celom meste vlastnila celú usadlosť iba vdova Palúcka. 
213 Podľa súpisu daňovníkov z roku 1715 bolo vo vnútornom meste 147 domov o veľkosti 
112 ¼ usadlosti, v ktorých žilo 173 rodín. V roku 1720 to už bolo 139 domov o veľkosti iba 
19 a 41/64. 
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teda obývali 29,5 % všetkých domov uprostred hradieb. Na predmestí bolo 
sedem šľachtických domov. Cudzích šľachticov, ktorí v roku 1720 v chotári 
Pezinka vlastnili iba vinohrady bolo deväť a  mená sa zhodovali v  oboch 
exemplároch súpisu. 

Celková rozloha lúk, ktoré boli v  držbe obyvateľov mesta i  predmestia 
bola 167 ¾ kosca, pričom väčšina (141 koscov), bola v rukách ľudí z mesta. 
Šľachtické domácnosti vlastnili 106,5 kosca lúk, čo predstavovalo 63,5 % 
z  ich celkovej výmery. Najväčšiu plochu lúk (18 koscov), obhospodaroval 
opäť Joachim Erber, ktorý ešte v  roku 1715 vlastnil 30 koscov. Druhú 
najväčšiu výmeru lúk mal Tobiáš Neüstetter (12 koscov). Oproti roku 
1715 sa teda viditeľne znížila aj rozloha lúk v  rukách Pezinčanov (z 205 
koscov na 167,75). Vinohrady v  rukách Pezinčanov sa podľa daňového 
súpisu z roku 1720 rozprestierali na ploche 3 021,5 kopáča. Šľachtici z nich 
vlastnili 1  452 kopáčov (48 %). Najväčšiu plochu vinohradov obrábali 
Tobiáš Neüstetter (160 kopáčov), Joachim Erber (135 kopáčov) a vdova po 
Antonovi Palúckom (110 kopáčov). K nim možno ešte pripočítať vinohrady, 
ktoré mali v  pezinskom chotári v  držbe cudzí (229 kopáčov). Celková 
rozloha vinohradov v pezinskom chotári, vrátane tých, ktoré patrili cudzím 
obyvateľom, klesla z 3 423,5 kopáča v roku 1715 na 3 250,5 v roku 1720.214 

Obdobie medzi realizáciou dvoch celokrajinských súpisov daňovníkov 
pokrýva prvá z  radu daňových kníh, nemecky písaná Portion und Gaben 
Buch z rokov 1718 – 1720.215 Oproti zvyšným prameňom je veľmi špecifická. 
Zachytáva totiž všetkých obyvateľov (resp. hlavy rodín), ktoré v  meste 
platili dane, mali pôžičky alebo nedoplatky, ale aj tých, ktorí mali všetky 
finančné záväzky v  poriadku. Na rozdiel od súpisov, tieto daňové knihy 
oveľa dôslednejšie zaznamenávali nájomníkov (želiarov), čo prirodzene 
navyšuje počet pezinských domácností. Zarážajúci je však aj výrazný nárast 
počtu šľachticov. Do knihy porcií a dávok, vedenej pre rok 1718 bolo len 
v rámci vnútorného mesta zapísaných až 73 šľachticov, z toho sedem vdov 
a  štyria nájomníci bez vlastného domu. Ďalší šiesti šľachtici boli zapísaní 
na predmestí. Dvaja z nich mali dom aj priamo v meste, kde však neboli 

214 V celokrajinskom súpise daňovníkov z roku 1720 prišlo k chybe v súčte plochy pezinských 
vinohradov v kopáčoch. Súpis uvádza 3 241,5 kopáča, avšak správne má byť 3 250,5 kopáča. 
MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné na 
internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras
215 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Portion und Gaben Buch 
1718 – 1720, Inv. č. 2811.
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označení statusom šľachtica (Ondrej Libek a  Leopold Karner). Meno 
Ondreja Libeka je uvedené už v súpise z roku 1712, v ktorom tiež vystupuje 
ako šľachtic, pričom sa zároveň dozvedáme, že pochádzal z Trnavy.216 Dom 
vlastnil na ulici Baumgarten a podľa knihy porcií a dávok aj vo vnútornom 
meste. Podľa celkokrajinských súpisov daňovníkov mu patril iba dom na 
predmestí, a ani v jednom z nich nefiguruje ako šľachtic.217 V roku 1718 tak 
malo byť v šľachtických rukách 69 domov v meste a 6 domov na predmestí.218 

Údaje o  počte šľachtických domácností obsahuje aj súpis z  roku 1732, 
ktorý sa však primárne sústreďoval na vierovyznanie obyvateľstva. Možno 
konštatovať, že hoci súpis umožňuje identifikovať mešťanov a oddeliť ich tak 
od nevýsadného obyvateľstva, šľachticov označoval pomerne nepresne. Vo 
vnútornom meste bolo zapísaných iba 20 šľachtických domácností, ktoré 
spolu vlastnili 18 domov. Viacerým osobám, u  ktorých máme šľachtické 
postavenie doložené z  iných prameňov, však súpis titul nepriradil (napr. 
Leopoldovi Karnerovi, Mikulášovi Duchoňovi, Pavlovi Rigovi či Ondrejovi 
Košovičovi a ďalším). Štyria ďalší šľachtici mali spolu v držbe 7 domov na 
predmestí, pričom traja z nich súbežne vlastnili aj usadlosť v meste.219

V knihe porcií pre rok 1738,220 ktorú viedol Gottlieb Jeneff  bolo spolu 
zapísaných 88 šľachticov. Vo vnútornom meste žilo 82 šľachtických 
rodín, pričom 13 z nich bývalo v podnájme. Novinkou tejto knihy porcií 
je značenie spoluvlastníctva, resp. štvrtinových či polovičných podielov 
vlastníctva domov. Až 11 šľachtici vlastnili domový podiel v spoluvlastníctve 

216 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov predmestia 
Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
217 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-13]. Dostupné 
na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >; 
MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-13]. Dostupné na 
internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras.
218 Z prelomu rokov 1719 – 1720 pochádza samostatné pokračovanie knihy porcií a dávok, 
zapisované do tej istej väzby ako rok 1718. Vo vnútornom meste uvádza 50 šľachticov. Vdov 
po šľachticoch bolo deväť, pričom jedna bola zapísaná ako nájomníčka a zaznamenali aj 
jedných dedičov. Troch ďalších šľachticov evidujeme na predmestí. Vo všeobecnosti však 
pokračovanie knihy z  rokov 1719 – 1720 pôsobí neúplným dojmom a  pravdepodobne 
nezachytáva kompletný zoznam, ako daňová kniha z roku 1718. MV SR, ŠABApM, MMP: 
Daňová pokladnica (1604 – 1921), Portion und Gaben Buch 1718 – 1720, Inv. č. 2811.
219 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva,  (1732 die 26. April. Nomina 
Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. 
č. 1148.
220 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Herrn Gottlieb Jeneff 
Portion Buch 1738, Inv. č. 2813.
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s inou osobou (nie vždy šľachticom). Na predmestí boli zaevidovaní ďalší 12 
šľachtici, pričom šiesti z nich mali dom aj vo vnútornom meste. Podľa knihy 
porcií z  roku 1738 malo byť v  šľachtickej držbe 61 domov vo vnútornom 
meste (z toho 6 polovičných a 5 štvrtinových podielov v spoluvlastníctve) 
a 12 domov na predmestí. Prehľad o počte domov, ktoré šľachtici v Pezinku 
vlastnili v  porovnaní s  celkovým počtom obývaných domov prinášame 
v nasledujúcich  tabuľkách:

Tab. č. 2 - Počet šľachtických domov v Pezinku v rokoch 1712 – 1738
Šľachtické domy

1712 1715 1718221 1720 1732 1738

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Po
če

t d
om

ov
 šľ

ac
ht

ic
ov

C
el

ko
vý

 p
oč

et
 d

om
ov

Vnútorné 
mesto / / 28 147 69 182222 49 139 18 144 61223 142224

Predmestie

Pekárska 
ulica 5225 16226 0 13 0 17 0 13 1 15 1227 17

Baumgar-
ten 2 37228 0 32 1 37 0 33 0 37 1 39

Frauenberg
5 57229

0 15 0 16 0 15 0 20 1 20
Kozia ulica 0 25 1 28 2 26 0 30 3 30
Hrnčiarska 
ulica 7 58230 4 46 0 47 3 48 3 49 3 50

Bodenzeil
5 36231

1 17 1 19 1 19 1 18 3 19
Špitálska 
ulica 2 13 3 14 1 14 2 17 0 16

Nová ulica 1 54232 0 45 0 50 0 44 0 47 0 51
Spolu 25 258233 35 353 75 410 56 351 25 377 73 384
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Šľachtické domy

1745/ 1746 1750/1751 1758/ 1759 1764234 1773/1774 1779/1780
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Vnútorné 
mesto 31 146235 28 147236 40 147237 37 152 29 146238 26 146239

Predmestie

Pekárska 
ulica 1 16 2 16 1 16 1 15 1 16 1 16

Baumgarten 0 39 0 39 0 39 0 39 1 41 1 41
Frauenberg 0 20 0 20 0 20 1 20 1 21 0 21
Kozia ulica 2 31 2 31 2 31 3240 30241 3 30 2 30
Hrnčiarska 
ulica 4 49 4 49 5 49 3 51242 3 51 4 52

Bodenzeil 1 19 1 19 2 20 1 18 2 19 2 19243

Špitálska 
ulica 1 16 2 16 2 16 0 14244 1 14 1 14

Nová ulica 0 51 0 52 0 53 0 57 0 60 0 58
Spolu 40 387 39 389 50 391 46 396 41 398 37 397

Tab. č. 3 – Počet šľachtických domov v Pezinku v rokoch 1745-1780
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Tab. č. 4 – Počet šľachtických domov v Pezinku v rokoch 1781-1800

Šľachtické domy

1781/1782 1789/1790 1792/1793 1796/1797 1799/1800
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Vnútorné 
mesto 23245 147 19 155246 27 157 23 158 24 160

Predmestie

Pekárska ulica 1 16 2 18 1 18 0 18 0 18
Baumgarten 1 41 0 41 0 41 0 41 0 41
Frauenberg 0 21 1 22 0 21 0 22 0 22
Kozia ulica 2 30 1247 30 1 30 1 30 1 30
Hrnčiarska 
ulica 4 52 2 55 2 55 2 55 1 55

Bodenzeil 2 19 2 18 2 18 2 18 1 18
Špitálska ulica 1 14 1 16 2 16 2 16 2 16
Nová ulica 0 59 0/2248 61 0/2 61 1/3 61 1/3 62

Spolu 34 399 28/ 
30 416 35/      

37 417 31/         
33 419 30/      

32 422
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221 Údaje z celokrajinských súpisov daňovníkov z rokov 1715 a 1720 pochádzajú z 
exemplárov uložených v Maďarskom národnom archíve v Budapešti.
222 Počet domov vo vnútornom meste, zistený z knihy porcií a dávok z roku 1718 je 
neprimerane vysoký. Vzhľadom, na skutočnosť, že v prameni neboli zaznačené polovičné 
či štvrtinové majetkové podiely predpokladáme, že počet domov bol v skutočnosti nižší.
223 Časť šľachticov vlastnila polovičné (6), alebo štvrtinové (5) podiely domov, pričom 
figurovali ako spoluvlastníci usadlosti.
224 142 domov bolo obytných, ďalších 6 domov, uvedených v knihe porcií tvorili mestské 
budovy.
225 Z toho 1 pustá usadlosť / parcela.
226 Z toho 1 pustá usadlosť / parcela
227 Jeden dom na Pekárskej ulici spolu vlastnili dvaja šľachtici – Jozef Duchoň a vdova 
Reichertová.
228 Z toho 1 pustá usadlosť / parcela.
229 Z toho 8 pustých usadlostí / parciel.
230 Z toho 3 pusté usadlosti / parcely.
231 Z toho 1 pustá usadlosť / parcela.
232 Z toho 7 pustých usadlostí / parciel.
233 Celkovo bolo v roku 1712 na predmestí zaevidovaných 21 pustých usadlostí / parciel, 
pričom päť sa dostalo do vlastníctva mesta.
234 Podľa súpisu slobodného kráľovské mesta Pezinok z roku 1764.
235 K obytným domom sme zaradili aj niektoré mestské budovy, ktoré plnili obytnú funkciu 
(mestský mlyn, fara, slobodný dom). Treba pripočítať ďalšie budovy bez nájomníkov (2 
školy, jatky).
236 K obytným domom sme zaradili aj niektoré mestské budovy, ktoré plnili obytnú funkciu 
(radnicu, 2 školy, mestský mlyn, 2 slobodné domy). Treba pripočítať ďalšie budovy bez 
nájomníkov (faru a 4 budovy, ktoré slúžili ako sídla cechov). 
237 K obytným domom sme zaradili aj niektoré mestské budovy, ktoré plnili obytnú funkciu 
(radnicu, 2 školy, mestský mlyn, 2 slobodné domy). Treba pripočítať ďalšie budovy bez 
nájomníkov (jezuitský konvent a 9 budov, ktoré slúžili ako sídla cechov).
238 K obytným domom sme zaradili aj niektoré mestské budovy, ktoré plnili obytnú funkciu 
(radnicu, mestský mlyn, mestský špitál). Treba pripočítať ďalšie budovy bez nájomníkov 
(mestskú školu, faru, konvent kapucínov, vojenskú ubytovňu, sídlo Jezuitov a kúriu 
Bujanovských).
239 K obytným domom sme zaradili aj niektoré mestské budovy, ktoré plnili obytnú funkciu 
(radnicu, mestský mlyn, mestský špitál). Treba pripočítať ďalšie budovy bez nájomníkov 
(starú školu, faru, konvent kapucínov, vojenskú ubytovňu, druhú školu, kúriu Bujanovských, 
Majtániovcov a Medňanských).
240 Z toho 1 opustená usadlosť šľachtica Štefana Silvaya, bez uvedenia veľkosti.
241 Z toho 1 opustená.
242 Z toho 1 v ruine.
243 Z nich 1 bol hostinec Samuela Joachima Majtániho 1. triedy.
244 Z toho 1 v ruine.
245 Vrátane dvoch domov patriacich vdove po Pavlovi Rigovi a jej synovi Jánovi Jurajovi 
Rigovi, ktorí v tejto daňovej knihe neboli označení ako šľachtici, avšak ich postavenie máme 
doložené z predchádzajúcich dokumentov.
246 Vrátane mestských budov, ktoré v tomto období plnili obytnú funkciu.
247 Na Kozej ulici bol uvedený šľachtic Štefan Silvay, avšak nebolo uvedené číslo domu.
248 Uvedení boli šľachtici Samuel Wernhart a Samuel Majtáni. Mohlo však ísť aj o iný typ 
nehnuteľnosti, ako obytný dom.
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Na prelome rokov 1745-1746 boli v daňovej knihe evidovaní celkovo 36 
šľachtici,  z toho 33 v meste. Traja z nich nevlastnili dom. Na predmestí boli 
zapísaní 9 šľachtici, pričom 6 mali mal dom aj vo vnútornom meste. O päť 
rokov neskôr sa celkový počet šľachticov mierne znížil na 32. Väčšina žila 
v meste (30, z  toho 4 ako nájomníci). Na predmestí figurovalo spolu 11 
šľachticov, avšak 9 mali nehnuteľnosti aj v meste. V rokoch 1758-1759 počet 
šľachtických domácností narástol na 42, pričom 38 z  nich žilo v  meste. 
Zvýšil sa však aj počet šľachticov-nájomníkov, a to na 8 domácností. Na 
predmestí žili 4 šľachtici, ktorí neboli zároveň majiteľmi domu v  meste. 
Komparáciu umožňujú dva pramene z rovnakého obdobia v rokoch 1764-
1765. Daňová kniha uvádza spolu 38 šľachticov (34 v  meste, z  toho 3 
nájomníkov a  4 na predmestí). Avšak v súpise slobodného kráľovského 
mesta Pezinok z roku 1764 bolo zaevidovaných až 49 domácností šľachticov 
– 47 v meste, z toho boli až 16 nájomníci. Na predmestí malo domy osem 
rodín, z toho dve, ktoré vlastnili aj dom v meste. Rozdiely tak boli značné, 
a to najmä ohľadom šľachtických nájomníckych rodín.249 V rokoch 1772-
1773 boli v daňovej knihe zaregistrovaní 34 šľachtici, z  toho 30 v meste 
a z nich piati ako nájomníci. Na predmestí vlastnili nehnuteľnosti celkovo 
19 šľachtici. O rok neskôr to bolo 31 šľachticov v meste (3 ako nájomníci) 
a  3 na predmestí. Celkovo však na predmestí vlastnilo nehnuteľnosť 
15 šľachticov. V  rokoch 1779-1780 bolo v  meste zaevidovaných 27 
šľachtických domácností, z  toho 5 ako nájomníci a  3 na predmestí 
(celkovo 14).250 Na prelome rokov 1789 – 1790 žilo vo vnútornom meste 
17 šľachtických rodín, z toho 3 ako nájomníci. Na predmestí vlastnili dom 
ďalší 3 šľachtici a  mnohí boli majiteľmi domov v  meste i  na predmestí. 
Na konci 18. storočia sa počet šľachtických domácností uvedených v meste 
opäť navýšil na 27, z toho 5 boli nájomníkmi. Na predmestí však zapísali 
iba jedného šľachtica, ktorý nemal dom aj v meste. Celkovo vlastnili domy 

249 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1745 – 1746), Inv. č. 2815.; Kniha porcií (Portion Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.; 
Kniha porcií (Portion Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií (Portion Register 
1764 – 1765), Inv. č. 2821.; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 
Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
250 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 
1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie (Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 
1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  
Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.;
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na predmestí už iba 4 šľachtici.251 Vo všeobecnosti sa tak počet šľachtických 
domácností označených ako majitelia domov, či ich nájomníci v Pezinku 
v rokoch 1741-1800 pohyboval v rozmedzí 20 – 49.

Ako vidieť na základe rozboru niekoľkých uvedených prameňov, 
počet šľachtických domácností a  ich majetková držba, ktorá im bola 
prisudzovaná, sa niekedy aj výrazne odlišovali. Dokázateľne jedna a  tá 
istá osoba mohla byť v jednom dokumente označená ako šľachtic a podľa 
iného jej toto privilegované postavenie neprináležalo. Je preto veľmi 
náročné odhadnúť počet šľachticov, ktorí skutočne žili a pôsobili v Pezinku 
v priebehu 18. storočia. Aj samotné odlišnosti v historických dokumentoch 
sú však odrazom doby, v ktorej vznikli, a samozrejme účelu, pre ktorý boli 
vyhotovené.

Dobrým ukazovateľom je však aj samotný počet domov, ktorí šľachtici 
v  meste vlastnili, v  prepočte na celkový počet usadlostí. V  rámci roku 
1764 sme v  tabuľke brali do úvahy súpis slobodného kráľovského mesta 
Pezinok. Pokiaľ by sme sa však sústredili na daňovú knihu z rokov 1764-
1765, vyzerali by počty domov šľachticov v  pomere k  celkovému počtu 
usadlostí nasledovne :

Vnútorné mesto: 34/148
Pekárska ulica: 1/16
Baumgarten: 0/39
Frauenberg: 1/20
Kozia ulica: 2/31
Hrnčiarska ulica: 4/51
Bodenzial: 1/19
Špitálska ulica: 0/14
Nová ulica: 3/61 (je však pravdepodobnejšie, že šlo o záhrady a nie domy)
Spolu: 43 /396 (bez 3 záhrad na Novej ulici).252 

Celkový počet domov v roku 1764 by sa tak v oboch prameňoch vzácne 
zhodoval, zatiaľ čo počet šľachtických usadlostí sa mierne líšil (o 3 domy).

251 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Ambts Buch 
über instehende Contributional Gelder 1789 – 1790), Inv. č. 2832.; Kniha porcií (Liber 
Impositionalis Contributionalis 1799 – 1800), Inv. č. 2842
252 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1764 – 1765), Inv. č. 2821.
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Súpis slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764 ale umožňuje 
aj analýzu stavebného materiálu šľachtických domov a  striech. V  meste 
aj na predmestí prevažovala kombinácia kameňa a  nepálenej tehly 
a  strechy pokryté šindľami. Slamenú strechu mal jediný šľachtický dom 
na predmestskej ulici Frauenberg, patriaci dedičom rodiny Skaricza. 
Podrobnejšie údaje poskytuje tabuľka č. 5. 

Ako sme už konštatovali, v Pezinku evidujeme počas 18. storočia 
pomerne veľký počet šľachticov a  šľachtických domácností. Značná časť 
šľachticov sa pritom uplatnila v mestskej, niekedy i stoličnej správe a ich 
postavenie sa odrazilo aj v ich spoločenskom statuse. Prirodzene sa v meste 
stretneme s niekoľkými šľachticmi, význam ktorých sa prejavil aj v počte 
vlastnených nehnuteľností v  meste i  na predmestí Pezinka. Spomeňme 
preto aspoň desať šľachtických rodín, ktoré v Pezinku 18. storočia radíme 
k  najváženejším, vlastnili viacero domov a  ich príslušníci boli zároveň 
činní v mestskej správe. 

Tab. č. 5 – Veľkosť a stavebný materiál šľachtických domov v roku 1764

Vnútorné 
mesto

pevný 
materiál

surové 
tehly

kameň + 
surová tehla

šindľová 
strecha

slamená 
strecha

šindle + 
slama

celá usadlosť 1 0 0 1 0 0
1/2 usadlosť 4 0 10 11 0 3
1/4 usadlosť 4 0 11 14 0 1
1/8 usadlosť 2 1 4 6 0 1
Spolu 11 1 25 32 0 5

Predmestie pevný 
materiál

surové 
tehly

kameň + 
surová tehla

šindľová 
strecha

slamená 
strecha

šindle + 
slama

celá usadlosť 1 0 0 1 0 0

1/2 usadlosť 0 0 2 2 0 0
1/4 usadlosť 0 0 1 1 0 0
1/8 usadlosť 0 3 1 3 1 0
Spolu 1 3 4 7 1 0
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4.2.1.1 Vybrané šľachtické rody 

A) GILLIG / GILLIGH
Rod pochádzajúci z Budína. V 16. – 17. storočí boli príslušníci rodu usadení 
predovšetkým v Bratislave a vo Svätom Jure.253 Z prameňov 18. storočia 
nám v Pezinku vystupuje predovšetkým šľachtic Samuel Gillig, narodený 
pravdepodobne v  roku 1678, nobilitovaný v  roku 1735.254 Samuel bol 
synom svätojurského mešťanostu Jána Henricha Gilliga. Jeho meno nebolo 
zachytené v celokrajinských súpisoch z rokov 1715 a 1720 ani v knihách 
porcií, až do roku 1745. Vieme však, že sa 20. júla 1712 v Pezinku zosobášil 
s Evou Zuzanou, dcérou šľachtica Jána Czaunera. Mali spolu osem detí: 
Máriu Teréziu (máj 1714), Máriu Eleonóru (august 1715), Máriu Alžbetu 
(november 1716), Evu Zuzanu (január 1718), Evu Rosinu (júl 1719), Jána 
Karola (september 1720), Annu Katarínu (jún 1722) a  Samuela (august 
1724), ktorý však zomrel 31. júla 1726 vo veku nedožitých dvoch rokov. 
Samuel Gillig bol mestským radným a  v  roku 1747 bol pezinským 
senátorom. Podľa knihy porcií z prelomu rokov 1745 – 1746 vlastnil Gillig 
dom vo vnútornom meste, ktorý zdedil po smrti svojej svokry vdovy 
Czaunerovej a ďalší na Kozej ulici na predmestí. Gilligova manželka Eva 
Zuzana zomrela 3. mája 1742 vo veku 53 rokov. Samuel Gillig zomrel 9. 
apríla 1750 ako 72 ročný.255

B) MAJTÁNI / MAITHÁNY
Šľachtická rodina Majtániovcov zanechala v dejinách Pezinka výraznú stopu, 
pričom evidujeme viacerých členov rodiny. Samuel Majtáni, narodený v roku 
1685, pôsobil v rokoch 1709, 1733 – 1735, 1737 – 1739, 1741 – 1742 a 1750-
1751 vo funkcii richtára mesta.256 Dňa 8. mája 1711 sa zosobášil s Máriou 
Alžbetou, dcérou Joachima Erbera, pričom spolu mali osem detí: Alexandra 
(jún 1712, pravdepodobne zomrel), Jána Krištofa (február 1714, zomrel 
v marci 1739 ako 25 ročný, pričom v matrike bol nesprávne uvedený vek 

253 PONGRÁCZ, Denis. a kol. Šľachta Bratislavskej stolice, s. 149 – 150. 
254 PONGRÁCZ, Denis. a kol. Šľachta Bratislavskej stolice, s. 150.
255 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 33.; Matricula Copulatorum 
1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus 
III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 
1704.; Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.
256 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 14.
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23), Karola Fridricha (december 1716), Jozefa Joachima (august 1718), Evu 
Zuzanu (júl 1721), Alexandra (máj 1724), Samuela (február 1728, zomrel 25. 
apríla 1728), a Pavla (máj 1730), pričom v júli 1730 sa uvádza nemenovaný 
zosnulý syn Samuela Majtániho bez uvedenia veku, zrejme však šlo 
o Pavla.257 Samuel sa niekedy začiatkom 18. storočia stal záložným majiteľom 
časti tzv. Segnerovskej, neskôr Majtániovskej kúrie, stojacej na námestí (dnes 
obchodným dom Billa). Práve Jozef Segner, ktorý mu kúriu zálohoval bol 
aj svedkom na Majtániho svadbe. Podľa celokrajinského súpisu daňovníkov 
z roku 1715 vlastnil Samuel jednu celú usadlosť v meste a k tomu osem koscov 
lúk a  25 kopáčov vinohradov. V  roku 1720 bol majiteľom iba štvrtinovej 
usadlosti, 10 koscov lúk a 80 kopáčov vinohradov.258 Už v roku 1729 však 
Samuel Majtáni vystupuje ako jediný vlastník kúrie. V  knihách porcií 
1745-1746 a 1750-1751 je vo vnútornom meste uvedený ako majiteľ dvoch 
susediacich domov, pričom ďalšie dva domy vlastnil na Hrnčiarskej ulici na 
predmestí. Ešte v roku 1738 pritom vlastnil iba dom v meste.259 Zomrel 16. 
decembra 1754 vo veku 69 rokov.260 Dedičom majtániovského majetku sa stal 
Samuel Joachim Majtáni, syn Jána Krištofa a vnuk Samuela. Narodil sa 10. 
septembra 1737. Pôsobil ako inšpektor evanjelickej cirkvi v Bratislavskom 
komitáte.261 Ako 24. ročný sa 7. apríla 1761 zosobášil s Katarínou, dcérou 
Ferdinanda Heüslera a mali spolu deväť detí: Žofiu Alžbetu (január 1762, 
zomrela v novembri 1762), Krištofa Ferdinanda (jún 1763, zomrel v auguste 
1763), Samuela (január 1764), Máriu Julianu (január 1767), Annu Rosinu 
(november 1769), Karola Adalberta (september 1771), Kláru Karolínu (júl 
1773), Máriu Konštanciu (február 1777) a Jozefínu Frederiku (júl 1783).262 

257 Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula Baptisatorum 1697 
– 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702.; Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., 
Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704..
258MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras > MNL Conscriptio 
regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-11-27]. Dostupné na internete: <https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>
259 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Herrn Gottlieb Jeneff 
Portion Buch 1738, Inv. č. 2813.; Kniha porcií (Portion Register 1745 – 1746), Inv. č. 2815.; 
Kniha porcií (Portion Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.
260 Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; POSPECHOVÁ, 
P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 160 – 161.
261Rodinná databanka. [cit. Matricula. 2020-11-27] Dostupné na internete: <https://www.
ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=boesing&ID=I11182&nachname=von%20
Maithany&modus=&lang=de> 
262 Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1714.; Matricula 
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Samuelovi Joachimovi Majtánimu sa podarilo dovtedajší majetok rodiny 
zveľadiť. Už v roku 1758 vlastnil dva domy v meste ako aj ďalší dom, resp. 
jeho časť. Okrem toho mu patrili dva domy na Hrnčiarskej ulici a  súdiac 
podľa mladších daňových kníh podiely záhrad na ulici Bodenzail a Špitálskej 
ulici. Podľa knihy porcií z rokov 1764-1765 už na predmestí vlastnil iba dva 
podiely domov na Hrnčiarskej ulici a záhradu na Špitálskej ulici. Časť domu 
na Hrnčiarskej ulici je zrejme tým istým podielom, ktorý bol v roku 1758 
zaevidovaný na ulici Bodenzail. Nachádzal sa teda na rozhraní týchto ulíc. 
Súpis slobodného kráľovského mesta z  rovnakého obdobia však Samuela 
Joachima Majtániho na Bodenzaile ani na Hrnčiarskej ulici vôbec neuvádza. 
V rokoch 1772 – 1773 mal vlastniť dva domy v meste. Na predmestí mu 
patrila už iba záhrada na Hrnčiarskej ulici (podľa  daňovej knihy z  rokov 
1773-1774). Dom na ulici Bodenzail bol vlastne hostincom a ďalšiu záhradu 
mal Majtáni na Špitálskej ulici.263 Na prelome rokov 1781 – 1782 vlastnil 
Samuel Joachim Majtáni v meste dva domy 2. triedy a dve tretiny domu 5. 
triedy. Okrem toho mu patril dom a záhrada 5. triedy na Hrnčiarskej ulici, 
hostinec 1. triedy na ulici Bodenzail, a tiež dom 5. triedy a záhrada 1. triedy na 
Špitálskej ulici. Situácia ohľadne majtániovskej majetkovej držby sa výrazne 
nezmenila ani v závere 18. storočia. Šľachtic Samuel Majtáni (syn Samuela 
Joachima) sa už síce nespomína na Hrnčiarskej ulici, avšak zapísaný bol ako 
majiteľ domu, prípadne záhrady na Novej ulici.264 

C) NAGY / NAGH
Šľachtic Michal Nagy sa narodil v roku 1692 a bol synom Michala Nagya. 
Jeho prvou manželkou bola Juliana Helena, rodená Slobodová, ktorá 
zomrela 20. októbra 1734 ako 32 ročná. Krátko na to, 7. mája 1735, sa vdovec 
Michal Nagy znovu oženil s vdovou po zosnulom provizorovi Pezinského 

Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705.; Matricula Baptisatorum 1760 – 
1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707. 
263 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií (Portion Register 1764 – 1765), Inv. č. 
2821.; Kniha porcií (Portion Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; MV SR,; Kniha porcií 
predmestie (Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; ŠABApM, MMP, 
Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta 
Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
264 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií Kniha porcií 
– mesto (Portion Register in der Stadt 1781 – 1782), Inv. č. 2830.; Kniha porcií (Liber 
Impositionalis Contributionalis 1799 – 1800), Inv. č. 2842. 
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panstva Jánovi Ostaričovi, Máriou Annou, rodenou Szügéniovou.265 
V rokoch 1735 - 1737 máme Michala Nagya zachyteného ako pezinského 
richtára a  neskôr pôsobil ako cirkevný inšpektor a  konzul.266 S  druhou 
manželkou mali deväť detí: Jána Michala (február 1736, zomrel 9. marca 
1736), Máriu Kláru (september 1737), Antona (február 1740, zomrel 6. 
septembra 1740), Františka Jakuba (júl 1741, zomrel 6. októbra 1741), 
Máriu Teréziu (marec 1743), Jána (október 1744), Štefana Alexeja (august 
1746), Annu Barbaru (október 1748), a Michala (október 1750). S rodinou 
bývali na Veľkej ulici dnešnej ulici M. R. Štefánika 27.267 Na prelome 
rokov 1750-1751 vlastnil Nagy okrem domu v meste aj polovicu domu na 
Špitálskej ulici.268 Michal Nagy zomrel 20. marca 1752 vo veku 60 rokov. 
Jeho manželka Anna ho prežila o  20 rokov, zomrela v  auguste 1772.269 
Michal Nagy bol zároveň s  najväčšou pravdepodobnosťou príbuzným, 
azda bratom, Samuela Nagya, ktorý bol špánom na Pezinskom hrade u Jána 
Pálfiho. Po smrti už spomínaného Jána Ostariča vo februári 1734 nastúpil 
na jeho miesto provizora Matej Ševčík, avšak už v novembri roku 1735 sa 
provizorom Pezinského hradu stal Samuel Nagy.270  Podobne ako Michal, 
aj Samuel Nagy s manželkou Juditou bývali na dnešnej Štefánikovej ulici č. 
5.271 V roku 1758 sa v meste uvádza komposesorát (spolumajitelia) rodiny 
Nagy. Vdova Michala Nagya však bola zároveň, rovnako ako aj v  roku 
1764, evidovaná ako nájomníčka. Zato súpis slobodného kráľovského 
mesta Pezinok z  roku 1764 uvádza šľachtica Michala Nagya, ktorý mal 
byť nájomníkom šľachtica Štefana Žolnaya.272 V knihe porcií 1772 – 1773 

265 Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713. 
266Ako richtára máme Michala Nagya zachyteného pri narodení syna Samuela Nagya, 
Ladislava Gotfrida,  v  novembri 1735 – „G.D. Michael Nagy judex Civitatis,“a následne 
v daňovej knihe z prelomu rokov 1736-1737. Pri narodení dcéry Márie Kláry 29. septembra 
1737 už vystupuje ako konzul a cirkevný inšpektor - „Perill. Ac Gen. D. Michael Nagh Lib. 
Reg. Civitati Baziniensi Consul et Ecclesiae Inspector.“ Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, 
Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705. 
267 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 38. 
268 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.
269 Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; POSPECHOVÁ, 
P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 38.
270 Matej Ševčík bol ako provizor Pezinského hradu uvedený pri narodení svojho syna 
Ignáca Františka Xavera, 2. decembra 1734 – „G.D. Mathias Schevcik Provisor Arcis Bazin.“ 
Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705. 
271 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 19.
272 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
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nachádzame ako majiteľa domu v  meste Michalovho syna Štefana,273 
pričom ako nájomníci v tomto dome sú evidovaní dedičia Michala Nagya. 
Podobne tomu bolo aj o rok neskôr, pričom sa dozvedáme, že Štefan Nagy 
bol senátorom a dom, ktorý vlastnil v meste bol zaradený do 2. triedy. Na 
prelome rokov 1779-1780 sa už nájomníci Michala Nagya nespomínajú 
a dom, ktorý patril Štefanovi Nagyovi klesol do tretej triedy.274 V roku 1799 
– 1800 sa ako majiteľ domu v meste uvádza šľachtic Štefan Nagy, pričom 
ako nájomník tu figuruje ďalší šľachtic s týmto menom.275 

D) NEDECKÝ
Šľachtická rodina spríbuznená s  Palúckymi. Šľachtic Jozef Nedecký sa 
narodil okolo roku 1723. Bol slúžnym Bratislavskej stolice a  pezinským 
senátorom. Jeho prvou manželkou bola Terézia. Zomrela ako 28 ročná 
24. apríla 1768 a bola uvedená aj v  zozname zomrelých šľachticov. 
Z  manželstva sa narodil syn Adalbert Juraj (apríl 1763) a  dcéra Klára 
Terézia (marec 1767, zomrela 17. júna 1768). Terézia Nedecká aj s dcérou 
Klárou boli pochované do krypty palúckych vo Farskom kostole. Druhou 
manželkou sa stala Františka, rodená Hanzelová, s  ktorou mali ešte päť 
detí: Jozefa Jakuba (júl 1772, zomrel 1. augusta 1772 a bol pochovaný do 
spoločnej krypty), Ignáca Loyolu (september 1773), Annu Máriu Viktóriu 
(december 1774), Jána Nepomuka Ladislava (apríl 1776) a  Konštanciu 
Teklu (august 1777).276 Jozef Nedecký sa prvýkrát spomína ako majiteľ tzv. 
Palúckych (Palugayovskej) kúrie, resp. meštianskeho domu na dnešnej ulici 
M.R. Štefánika č. 5 až na prelome rokov 1772 - 1773, avšak ako nájomník 
v  tomto dome figuruje už od roku 1764. V  roku 1772 už okrem domu 
v meste vlastnil aj domy na Hrnčiarskej ulici a Bodenzail na predmestí. 

slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
273 Štefan Nagy sa rovnako ako otec uplatnil v mestskej správe. Bol pezinským senátorom aj 
richtárom. POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 224. 
274 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií (Portion Register 1764 – 1765), Inv. č. 
2821.; Kniha porcií (Portion Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha porcií (Portion 
Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 
1779 – 1780), Inv. č. 2826. 
275 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921),Kniha porcií (Liber 
Impositionalis Contributionalis 1799 – 1800), Inv. č. 2842. 
276 Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Zoznam zomrelých 
šľachticov 1761 – 1773, Inv. č. 1719.; Matricula Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., 
Pezinok, Inv. č. 1707.
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Z o rok mladšej daňovej knihy vieme, že dom v meste a na Hrnčiarskej 
ulici bol zaradený do 1. triedy, dom na ulici Bodenzail do 2. triedy. Podľa 
knihy z rokov 1779-1780 klesli Nedeckého domy v meste a na Hrnčiarskej 
ulici do 2. triedy a na ulici Bodenzail sa uvádza okrem domu (bez triedy) aj 
záhrada a sýpka.277 Zaujímavosťou je, že počas reštaurácie v roku 1771 Jozef 
Nedecký rezignoval na post pezinského senátora, pretože bol ustanovený 
za notára Bratislavskej stolice. Uprázdnené miesto senátora napokon získal 
šľachtic Ján Rembecký.278 Jozef Nedecký zomrel 11. októbra 1796 v Bölcske 
v Maďarsku ako 73 ročný, pričom majetok prevzala vdova a jeho dedičia.279

E) PALÚCKY / PALUGAY
Rod Palúckych má pôvod v Malej Palúdzke na Liptove (de Kis Palugya). 
Pezinskí Palúcki patrili ku katolíckej, bratislavsko-pezinskej línii rodu, 
ktorej zakladateľom bol úradník Uhorskej komory Gabriel Palúcky 
starší (zomrel po roku 1666). Do dejín Pezinka ale v oveľa väčšej miere 
zasiahol jeho mladší syn Anton (niekedy Štefan Anton).280 Anton Palúcky 
sa 2. februára 1688 v  Pezinku zosobášil s (Annou) Máriou Urbíniovou 
a  mali spolu šesť detí: Jozefa Antona (október 1691, zomrel 13. júla 
1728 vo veku 37 rokov), Antona (máj 1696), Annu Žofiu (marec 1697), 
Annu Máriu (september 1701, zomrela 24. novembra 1729 vo veku 
28 rokov), Jána Krištofa (február 1704, narodený v  Bratislave) a  Máriu 
Julianu (január 1707, narodená v  Bratislave. Zomrela vo veku 23 rokov 
6. mája 1730 v  Pezinku).281 Dňa 15. decembra 1706 bol Anton Palúcky 
vtedajším županom Mikulášom Pálfim (1657 – 1732) odporučený na 

277 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion Register 
1764 – 1765), Inv. č. 2821.; Kniha porcií (Portion Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha 
porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie 
(Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – mesto (Liber 
portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 
– 1780), Inv. č. 2827.; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis 
obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
278 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 18.
279 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 24. 
280 FEDERMAYER, Frederik. Znaky a erby pezinských richtárov. In POSPECHOVÁ, Petra 
(zost.). BOZEN... Pezinok 1208 – 2008. Pezinok: Mesto Pezinok, 2008, s. 97 – 98. 
281 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Baptisatorum 1674 – 1697, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1701.; Liber Baptisatorum 1697 – 1705, 
Bratislava, Sv. Martin, Inv. č. 8.; Liber Baptisatorum 1705 – 1713, Bratislava, Sv. Martin, 
Inv. č. 9.;  Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702.; Matricula 
Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.
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post zastupujúceho bratislavského podžupana, ktorým sa na základe 
rozhodnutia generálnej kongregácie už 20. decembra aj stal.282 Okrem toho 
zastával aj post pezinského kráľovského tridsiatnika a v rokoch 1691, 1694, 
1695, 1697 a 1703 bol aj pezinským richtárom. Rodina Palúckych vlastnila 
pomerne honosný dom, niekedy označovaný aj ako kúria na Platea Magna 
(Veľkej ulici), dnešnej ulici M. R. Štefánika.283 V roku 1715 vlastnil Anton 
Palúcky celú usadlosť v  meste, ďalšiu celú usadlosť na Hrnčiarskej ulici 
a  polovičnú usadlosť na ulici Bodenzail. Oba domy na predmestí boli 
majetkom Antona Palúckeho už v roku 1712.284 Okrem tomu mu patrili 
lúky s rozlohou 6 koscov a  vinohrady s rozlohou  122 kopáčov. Anton 
Palúcky starší zomrel niekedy medzi rokmi 1715 – 1720, presný dátum 
úmrtia však nepoznáme. V  celokrajinskom súpise daňovníkov z  roku 
1720 sa už uvádza iba Antonova vdova. Patrila jej celá usadlosť v meste 
a domy na Hrnčiarskej ulici a Bodenzail, ktorých veľkosť nepoznáme, ako 
aj 6 koscov lúk a 110 kopáčov vinohradov.285 Manželka Antona Palúckeho 
Mária, rodená Urbíniová zomrela vo veku 67 rokov 14. marca 1738 a domy 
v  meste aj na predmestí vlastnila až do svojej smrti.286 Následne prešiel 
majetok Palúckych do držby jej syna, Antona Palúckeho mladšieho. V roku 
1745 mu patrila kúria v meste a dom na ulici Bodenzail. Ako majiteľ domu 
na Hrnčiarskej ulici je však už uvedený Leonard Palúcky. Anton Palúcky 
mladší zomrel ako 52 ročný 26. augusta 1748, pričom všetok majetok 
prešiel do rúk jeho rovesníka Leonarda Palúckeho. Leonarda nevieme 
v rodine presnejšie zaradiť, avšak predpokladáme, že bol synom šľachtica 
Leonarda Palúckeho, ktorý zomrel v  januári 1746 ako 75 ročný. V  roku 
1750 figurovali v domoch Leonarda Palúckeho v meste a na ulici Bodenzail 

282 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Kongregačné písomnosti, Doporučenie župana 
Mikuláša Pálffyho na zvolenie Antona Palugyaiho za zastupujúceho podžupana, inv. č. 350, 
1706, f-4, n-2.; Zápisnica z generálnej kongregácie z 20. decembra 1706 o zvolení Antona 
Palugyaiho za zastupujúceho podžupana, inv. č. 351, 1706, f-5, n-1.
283 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 193. 
284 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov predmestia 
Pezinka z roku 1712, Inv. č. 1148.
285MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras > MNL Conscriptio 
regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné na internete: <https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>
286 Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; MV SR, ŠABApM, 
MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Herrn Michael Kroepffl Portion 
Buch 1736 – 1737), Inv. č. 2812.
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aj dedičia Antona Palúckeho ako nájomníci. Pri dome na Hrnčiarskej ulici 
sa uvádza iba Leonard.287 V roku 1758 už Leonardovi patril aj ďalší dom 
vo vnútornom meste, ktorý získal od dedičov šľachtičnej Judity Gombay. 
Vlastnil tak dva domy v meste a dva na predmestí (na Hrnčiarskej ulici 
a  Bodenzail). Dedičia Antona Palúckeho sa už neuvádzajú.288 Leonard 
Palúcky zomrel 8. januára 1763 vo veku 67 rokov, pričom majetok v meste aj 
na predmestí pripadol jeho dedičom. Podľa súpisu slobodného kráľovského 
mesta Pezinok z roku 1764 patrila dedičom Leonarda Palúckeho jedna celá 
a jedna osminová usadlosť v meste, polovičná na Hrnčiarskej ulici a celá 
usadlosť na ulici Bodenzail.289 V roku 1772 už dedičom rodiny Palúckych 
patril iba dom v  meste (odkúpený Leonardom Palúckym od dedičov 
Gombai). Kúriu Palúckych v meste, ako aj domy na predmestí zdedil Jozef 
Nedecký, ktorého sme už spomínali.290 

F) RIGO 
Evidujeme viacero obyvateľov s  týmto priezviskom. Sústredíme sa však 
najmä na šľachtica Pavla Riga, syna pezinského senátora Štefana Riga 
a jeho manželky Zuzany Vornfestovej a jeho potomkov. Pavol sa narodil 
okolo roku 1689, bol pezinským senátorom a mešťanostom.291 Dňa 29. júna 
1711 sa zosobášil s Máriou Alžbetou, dcérou mäsiara Juraja Majcingera, 
a mali spolu osem detí: Annu Katarínu (november 1712), Máriu Zuzanu 
(február 1715), Máriu Žofiu (december 1716), Jána Juraja (február 1719), 
Leopolda (február 1722), Eleonóru (júl 1724), Máriu Alžbetu (február 
1728) a Teréziu (január 1730). Prvá manželka Pavla Riga Mária Alžbeta 
zomrela 5. septembra 1734 vo veku 38 rokov. Po jej smrti sa vdovec Pavol 

287 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Herrn Gottlieb Jeneff 
Portion Buch 1738, Inv. č. 2813.; Kniha porcií (Portion Register 1745 – 1746), Inv. č. 2815.; 
Kniha porcií (Portion Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.; Matricula Defunctorum 1738 – 
1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.
288MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, 
s. 169. 
289 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1764 – 1765), Inv. č. 2821.; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy 
obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, 
Inv. č. 1148.; Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Zoznam 
zomrelých šľachticov 1761 – 1773, Inv. č. 1719.
290 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.
291 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 190. 
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Rigo 11. mája 1735 zosobášil s (Evou) Zuzanou, dcérou Michala Würzlera 
staršieho. Pavol Rigo mal z druhého zväzku dcéru Annu Máriu, narodenú 
vo februári 1736. Manželstvo však netrvalo dlho. Eva Zuzana Rigová, 
rodená Würzlerová zomrela 2. marca 1737 vo veku iba 23 rokov. Po úmrtí 
druhej manželky sa Rigo tretíkrát oženil 20. novembra 1737 s  (Máriou) 
Alžbetou, dcérou Jána Bachmára / Pochmára.292 Z  tretieho manželstva 
evidujeme len narodenie syna Pavla v decembri 1746 (zomrel 29. apríla 
1747).293 Pavol Rigo bol podľa súpisu daňovníkov z roku 1715 želiarom bez 
domu s 24 kopáčmi vinohradov. V súpise z roku 1720 už Rigo vystupuje 
ako šľachtic, pričom býval u  svojho svokra, mäsiara Juraja Majcingera. 
Patrilo mu aj 6 koscov lúk a 63 kopáčov vinohradov.294 V roku 1732 bol 
uvedený iba ako mešťan a majiteľ nie jedného, ale hneď dvoch domov 
vo vnútornom meste. Podľa testamentu jeho matky Zuzany Vornfestovej 
z roku 1731, mal práve Pavol zdediť všetok jej majetok.295 Podľa prameňov 
z  rokov 1736 - 1751 mu okrem dvoch susedných domov v  meste patril 
aj dom na Hrnčiarskej ulici na predmestí. Medzi rokmi 1736 – 1738 mal 
zároveň vlastniť aj podiel ďalšieho domu v meste.296 V roku 1758 vlastnil 
dom na Hrnčiarskej ulici a dva domy v meste, pričom tretí (jeden z dvoch 
susediacich domov) prenechal svojmu synovi Jánovi Jurajovi Rigovi. Pavol 
Rigo zomrel 17. novembra 1763 vo veku 74 rokov. Preto medzi majiteľmi 
troch domov v meste v roku 1764 nachádzame vdovu Pavla Riga (Máriu 
Alžbetu Bachmárovú), jej nevlastného syna Jána Juraja Riga a  dedičov 

292Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704.; Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., 
Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.
293 Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.
294MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras > MNL Conscriptio 
regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné na internete: <https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>.
295Pramene z rokov 1736 - 1752 uvádzajú Pavla Riga ako majiteľa dvoch susedných domov 
č. 111 a  112 na Uhorskej ulici (dnešnej Holubyho ulici č. 41 a  43). POSPECHOVÁ, P.- 
WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 190 – 191. Z  tohto dôvodu sa domnievame, že sa 
jedná o rovnaké dva domy na Holubyho ulici, ktoré vlastnil už v roku 1732.  
296MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Herrn Michael 
Kroepffl Portion Buch 1736 – 1737), Inv. č. 2812.; Herrn Gottlieb Jeneff Portion Buch 1738, 
Inv. č. 2813.; Kniha porcií (Portion Register 1745 – 1746), Inv. č. 2815.; Kniha porcií (Portion 
Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.
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Pavla Riga. Dom na predmestí na Hrnčiarskej ulici si na polovicu rozdelili 
Rigova vdova a  syn Ján Juraj. Zaujímavé je, že v  súpise slobodného 
kráľovského mesta Pezinok z  roku 1764 vystupujú na Hrnčiarskej ulici 
iba dedičia Pavla Riga.297 V  roku 1772 sa už v  meste uvádzajú iba dva 
domy (jeden patril vdove, druhý synovi) a  dom na predmestí vlastnili 
stále spoločne. Okrem toho v tomto období Jánovi Jurajovi Rigovi patrila 
na Hrnčiarskej ulici aj záhrada 5. triedy. Domy v meste aj na predmestí 
boli najprv zaradené do 1. triedy, na prelome rokov 1779-1780 už do 2. 
triedy.298 Ján Juraj Rigo sa 30. októbra 1740 zosobášil s  Juditou, dcérou 
šľachtica Gregora Raisa a mali tri dcéry: Juditu (november 1741), (Evu) 
Zuzanu (júl 1744) a Teréziu (december 1746). Po smrti 65 ročného Jána 
Juraja v roku 1787 zdedili majetok jeho dcéry, resp. ich manželia (Samuel 
Wernhart a František Trenčanský).299

G) SCHÜLLER 
Šľachtic Ján Schüller starší sa narodil okolo roku 1700, bol činný v mestskej 
správe, pričom zastával posty tribúna ľudu a senátora. Bol evanjelického 
vierovyznania. Jeho manželkou bola Mária Žofia Vörösová  a mali spolu päť 
detí: Jána Gotfrida (december 1740), Juditu (júl 1742), Samuela (október 
1744), Jakuba (máj 1749) a Máriu Alžbetu (jún 1751).300 Ján Schüller vlastnil 
dom v meste, ktorý vyženil sobášom s Máriou Žofiou. Tá ho zdedila po 
svojej tete, šľachtičnej Judite Vörösovej. Pred sobášom býval ako nájomník 
u  pani Roznerovej vo vedľajšom dome.301 Okrem domu v  meste mal 

297 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion Register 
1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií (Portion Register 1764 – 1765), Inv. č. 2821.; MV SR, 
ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a  domov slobodného 
kráľovského mesta Pezinok z  roku 1764, Inv. č. 1148.; Matricula Defunctorum 1761 – 1780, 
Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Zoznam zomrelých šľachticov 1761 – 1773, Inv. č. 1719. 
298 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 
1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie (Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 
1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  
Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.
299Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula 
Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705..; POSPECHOVÁ, P.- 
WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 190 – 191.
300 Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705.; Matricula 
Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707. 
301MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Herrn Michael 
Kroepffl Portion Buch 1736 – 1737), Inv. č. 2812.; Herrn Gottlieb Jeneff Portion Buch 1738, 



| 89 |

Schüller podľa daňovej knihy z rokov 1758-1759 vlastniť aj nehnuteľnosť 
na predmestí, na Špitálskej ulici. Podľa súpisu slobodného kráľovského 
mesta Pezinok z roku 1764 však šlo  o záhradu. Ján Schüller zomrel 18. 
augusta 1774 ako 74 ročný. Na prelome rokov 1779 – 1780 sa ako majitelia 
domu v meste, zaradeného do 1. triedy uvádzajú dedičia Jozefa Schüllera 
a osobitne ako nájomník syn Jakub, v tom čase obchodník so súknom. Po 
smrti Jánovej manželky Márie Žofie vo februári 1780 zdedil dom v meste 
syn Jakub, ktorý bol učiteľom v  miestnej škole a  členom mestskej rady. 
Keďže však s manželkou Zuzanou Grossovou nemali deti, majetok odkázal 
svojej švagrinej Rosine Grossovej. Jakub zomrel v novembri 1808, pričom 
v čase svojej smrti už dom v meste z neznámych dôvodov nevlastnil.302 

H) SKARICA/ SKARICZA 
Veľmi zaujímavý je príbeh rodiny Skaricovcov. Hoci vlastnili v  Pezinku 
viacero nehnuteľností a  patrili k  významnej šľachte Bratislavskej stolice, 
máme o  nich len veľmi útržkovité informácie. Ide o  rod chorvátskeho 
pôvodu. Priezvisko je odvodené od mestečka Škarićevo, pričom rod 
používal prídomok Ratkócz, čo je tak isto dedinka Rakovec v Chorvátsku. 
Nobilitáciu rod získal od Ferdinanda I. ešte v  roku 1567 za zásluhy 
v  boji proti Turkom. V  Bratislave sa so Skaricovcami stretávame od 17. 
storočia, pričom tu na Michalskej ulici vlastnili dom známy ako „Domus 
Skaritziana.“ Dom kúpil v roku 1696 Gabriel II. Skarica, ktorý bol mestským 
radcom, bratislavským mešťanostom a  právnikom. S  manželkou Annou 
Žofiou Schompeterovou mali dvoch synov: Juraja a  Ondreja Krištofa, 
ktorý pôsobil ako evanjelický farár v Modre.303 Práve Gabriel II. Skarica 

Inv. č. 2813.;
302 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921),  Kniha porcií (Portion 
Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 1780), 
Inv. č. 2826.; ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z  roku 1764, Inv. č. 1148.; Matricula Defunctorum 
1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. 
Bránami mesta, s. 158.
303HERUCOVÁ, Marta. Epitaf od Antonína Normana Brandla a iné sepulkrálne bohemiká, 
moraviká a  silesiká 19. storočia na Slovensku. In ROHÁČEK, Jiří (ed.) Epigraphica & 
sepulcralia VI., Fórum epigrafických a  sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2015, s. 
391. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: <https://www.academia.edu/28388943/
Epitaf_od_Anton%C3%ADna_Normana_Brandla_a_in%C3%A9_sepulkr%C3%A1lne_
bohemik%C3%A1_moravik%C3%A1_a_silesik%C3%A1_19_storo%C4%8Dia_na_
Slovensku_Epitaph_by_Anton%C3%ADn_Norman_Brandl_and_other_19th_Century_
Sepulchral_Bohemicas_Moravicas_and_Silesicas_in_Slovakia?auto=download>  
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(† 1723 v Bratislave) bol aj notárom v Pezinku.304 Gabriel a Ondrej Krištof 
Skaricovci boli tiež uvedení ako krstní otcovia detí už spomínaného 
Samuela Majtániho či Samuela Gilliga. Ako majiteľku domu nachádzame 
Žofiu Skaricovú prvýkrát na prelome rokov 1745 – 1746, pričom vlastnila 
polovicu domu v meste a ďalší dom na Pekárskej ulici. O päť rokov neskôr 
nachádzame v daňovej knihe meno Ondreja Skaricu, (snáď ide o Ondreja 
Krištofa ?). Podľa knihy mal v meste vlastniť jeden celý dom, dva polovičné 
podiely domov a  muž pod týmto menom bol uvedený aj ako nájomník 
v dome Jána Krištofa Šmogroviča. Okrem toho mu patril dom na Pekárskej 
ulici a  polovica domu na Špitálskej ulici. V  roku 1758 sa už objavujú 
dedičia Skaricovcov, ktorí mali v  meste vlastniť až 7 domov, alebo ich 
podielov, ako aj dom na Špitálskej ulici. Následne v roku 1764 sa uvádzajú 
ako majitelia dvoch osminových domov v meste a domu rovnakej veľkosti 
na ulici Frauenberg, čo súhlasí so súpisom slobodného kráľovského mesta 
Pezinok. Podľa daňovej knihy však vlastnili ďalší podiel domu aj na Novej 
ulici (mohlo však ísť aj o  záhradu). V  roku 1772 dedičom Skaricovcov 
patrili iba dve tretiny domu v meste a dom na Frauenbergu. O rok neskôr 
sa dozvedáme, že spomínané dve tretiny domu v meste boli zaradené až do 
4. triedy a dom na ulici Frauenberg do 3. triedy. Neskôr sa už príslušníci 
rodu Skarica nespomínajú.305 

I) WERNHART / WERNHARDT
Opäť evidujeme viacerých členov tejto šľachtickej rodiny. Zaoberať sa však 
budeme líniou Gotfrida Wernharta, ktorý sa narodil okolo roku 1685. 
S  manželkou Máriou Jozefínou mali minimálne osem detí: Máriu Kláru 
(august 1716), Máriu Katarínu (august 1718), Jána Gotfrida (február 
1721), Annu Teréziu (máj 1723), Evu Zuzanu (september 1725), Máriu 

304 KLOSTENBURG, Brigitte – MONOK, István - CSEPREGI, Zoltán. Die Hungarica 
Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Teil 2B: Handschriften. Budapest: MTA 
Könyvtár és Információs Központ, 2015, s. 933. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: 
<http://misc.bibl.u-szeged.hu/29023/1/ad_039_2.pdf>
305 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1745 – 1746), Inv. č. 2815.; Kniha porcií (Portion Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.; 
Kniha porcií (Portion Register 1758 – 1759), Inv. č. 2818.; Kniha porcií (Portion Register 
1764 – 1765), Inv. č. 2821.; Kniha porcií (Portion Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha 
porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie 
(Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774),; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina 
Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 
1764, Inv. č. 1148.
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Alžbetu (marec 1728), Juditu (apríl 1733, zomrela po troch dňoch) a Annu 
Máriu (august 1734). Wernhart bol evanjelického vierovyznania, avšak 
jeho manželka bola katolíčka.306 V  roku 1715 bol majiteľom polovičnej 
usadlosti v meste, o päť rokov neskôr už vlastnil iba štvrtinový podiel a 24 
kopáčov vinohradov.307 Vykonával viaceré funkcie v mestskej správe. Podľa 
záznamu o úmrtí dcéry Judity v apríli 1733 bol Gotfrid Wernhart pezinským 
senátorom a konzulom. Senátorom bol aj v roku 1756, pričom ho v tomto 
roku pezinský katolícky farár Ján Najmar obvinil, že násilím nútil svoju 
manželku a deti prestúpiť na evanjelickú vieru. Mal im tiež brániť v účasti na 
katolíckych bohoslužbách.308 Od roku 1742 Wernhart vlastnil v meste okrem 
domu na dnešnej ulici M.R. Štefánika aj dom na námestí. Gotfrid Wernhart 
zomrel 29. júla 1758 vo veku 73 rokov, pričom po jeho smrti nehnuteľnosti 
prevzala vdova. Po jej smrti v máji 1766 sa majiteľom domov stal Samuel 
Wernhart, pričom predpokladáme, že ide o syna Gotfrida a Márie Jozefíny. 
Jeho narodenie sa nám však v matrike nepodarilo zachytiť. Samuel sa taktiež 
presadil vo verejno-správnych funkciách.309 Bol senátorom aj v rokoch 1764 
a  1765 aj richtárom. Dňa 14. júna 1763 sa zosobášil s  19 ročnou (Evou) 
Zuzanou Rigovou, dcérou spomínaného šľachtica Jána Juraja Riga. Mali 
spolu 13 detí: Jána Samuela (jún 1764, zomrel 25. novembra 1785), Máriu 
Jozefínu (júl 1765), Zuzanu (apríl 1767), Juditu (jún 1769, zomrela 5. 
februára 1793), Katarínu (apríl 1771), Jozefa (marec 1773), Jána (jún 1774), 
Pavla (január 1776), Máriu Alžbetu (august 1777), Annu Eleonóru (február 
1779), Gotfrida (február 1780), Jakuba (máj 1781, zomrel po 4 dňoch) 
a Žofiu Julianu (apríl 1785).310 V roku 1764 vlastnila vdova po Gotfridovi 
Wernhartovi spomínané dva domy v meste, pričom Samuel sa uvádza ako 
nájomník v  jednom z  nich. V  priebehu roka už Samuel vlastnil polovicu 

306 Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula 
Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704.; Matricula Baptisatorum 1733 
– 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705.
307V tom istom období evidujeme v meste ďalšieho šľachtica s priezviskom Wernhart, Jána 
Juraja staršieho. Snáď mohol byť Gotfridovým bratom. MNL Conscriptio regnicolaris Anno 
1715 - Bazin. Dostupné na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-
evi-orszagos-osszeiras > MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 
2020-12-10]. Dostupné na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-
evi-orszagos-osszeiras>.
308 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 21.
309 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 74 – 76 a 167. 
310 Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1714.; Matricula 
Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707.
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ďalšieho domu v meste. Po smrti 73 ročnej Márie Jozefíny v máji 1766 Samuel 
zdedil dva domy v  meste, pričom v  roku 1772 už vlastnil aj záhradu na 
Hrnčiarskej ulici. Na prelome rokov 1773 a 1774 sa Samuel opäť uvádza ako 
richtár mesta a patril mu dom a štvrtina domu 1. triedy v meste a záhrady na 
Hrnčiarskej ulici. Tieto nehnuteľnosti vlastnil aj v rokoch 1779-1780, avšak 
štvrtinový podiel sa prekvalifikoval na dom 2. triedy. V roku 1800 mu patril 
aj dom či záhrada na Novej ulici, zatiaľ čo záhrada na Hrnčiarskej ulici sa už 
neuvádza.311 Samuelova manželka Zuzana, rodená Rigová zomrela ako 52 
ročná 12. januára 1796. 

J) ŽOLNAY / ZSOLNAY 
So Štefanom Žolnayom starším sa stretávame už v  celokrajinskom súpise 
z  roku 1715, podľa ktorého vlastnil v  meste celú usadlosť a  6 kopáčov 
vinohradov. O päť rokov neskôr sa uvádza ako majiteľ osminovej usadlosti a 3 
kopáčov vinohradov. Nebol však označený ako šľachtic.312 S prvou manželkou 
Sárou mal syna Štefana, narodeného v auguste 1708. S druhou manželkou 
Evou Rosinou mal ešte štyri deti: Jozefa (február 1715), Jána (október 1717), 
Jána Michala (september 1720) a  Máriu Kláru (máj 1723). Štefan Žolnay 
starší zomrel 26. decembra 1738 vo veku 65 rokov.313 Jeho najstarší syn, 
Štefan mladší sa 13. septembra 1733 zosobášil s  Alžbetou, len 15 ročnou 
dcérou Michala Plümelhubera, pričom už bol označený ako šľachtic. Mali 
spolu desať detí: Ignáca (august 1734, zomrel 3. júla 1738), Annu (máj 1736),  
Jána (máj 1738), Máriu Alžbetu (júl 1740), Štefana (august 1742, zomrel 3. 
februára 1746), Michal Františka (september 1744), Ignáca Xavera (august 
1746), Jozefa (október 1750), Ignáca (september 1752) a Augustína (január 

311 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1764 – 1765), Inv. č. 2821.; Kniha porcií (Portion Register 1772 – 1773), Inv. č. 
2823.; Kniha porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií 
predmestie (Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií 
– mesto (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber 
portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy 
obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, 
Inv. č. 1148.; Kniha porcií (Liber Impositionalis Contributionalis 1799 – 1800), Inv. č. 2842. 
312MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. Dostupné na internete: <http://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras > MNL Conscriptio 
regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-12-11]. Dostupné na internete: <https://
adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>.
313 Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula 
Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704.; Matricula Defunctorum 1738 
– 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
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1756, zomrel 16. januára 1762). Manželka Štefana Žolnaya ml. Alžbeta 
zomrela ako 46 ročná 8. februára 1764.314 Vdovec Žolnay sa druhýkrát oženil 
8. januára 1765 s Katarínou, dcérou Ulricha Hindenpergera.315 Z manželstva 
sa narodila dcéra Anna Katarína (november 1765, zomrela 35. januára 1769), 
syn Jozef (marec 1767), plod bez mena v  júli 1768 a dcéra Klára (január 
1772).316 Daňové knihy Štefanovi Žolnayovi ml. prisudzujú šľachtický titul 
až od roku 1764. Dovtedy vlastnil jeden dom v meste. V tomto roku sa však 
už uvádza ako majiteľ dvoch mestských domov (podľa súpisu slobodného 
kráľovského mesta Pezinok). Podľa daňovej knihy z  rokov 1764-1765 bol 
vlastníkom celého a polovičného podielu v meste.317 Štefan Žolnay ml. zomrel 
21. októbra 1772 vo veku 68 rokov (v matrike bol nesprávne uvedený vek 
66 rokov).318 Vo svojom testamente zanechal 50 zlatých na opravu Kalvárie. 
Ešte v roku 1754  nechal totiž postaviť v pásme lesa nad vinohradmi, na tzv. 
Suchom vrchu tri kríže ako symbol Kalvárie. V  tom istom roku odkázala 
Anna Mária Kancová, vdova po pezinskom mešťanovi Jurajovi Óvárym, 
rovnakú sumu na stavbu Kalvárie.319 Na chotárnej mape Pezinka z roku 1767 
je už Kalvária zakreslená. V roku 1772 sa už teda uvádza vdova Žolnayová, 
avšak bez šľachtického označenia. O rok neskôr sa v meste spomínajú dedičia 
Štefana Žolnaya, ako majitelia domu 1. triedy.320

Viacero domov v meste v určitých obdobiach ale vlastnili napr. aj šľachtici 
Štefan Silvay, Ferdinand Heüszler, Ondrej Mahr, František Wittman či Pavol 
Brocký a ďalší.

314 Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula 
Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705.; Matricula Baptisatorum 1760 
– 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707.; Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., 
Pezinok, Inv. č. 1719. 
315 Katarína sa po smrti Štefana Žolnaya ako 38 ročná v roku 1779 opäť vydala, a to za 24. 
ročného Jána Ružičku z Levár. 
316 Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1714.; Matricula 
Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707.
317 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1764 – 1765), Inv. č. 2821.; MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy 
obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, 
Inv. č. 1148.
318Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.
319 POSPECHOVÁ, P- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 178, ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, 
J. Dejiny Pezinka, s. 241.
320 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1772 – 1773), Inv. č. 2823.; Kniha porcií (Portion Register... in der Stadt 1773 – 
1774), Inv. č. 2824.
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4.2.2 Meštianstvo 

Nižší stupeň v mestskej hierarchii, ktorý však bol stále súčasťou elít, tvorili 
mešťania. Meštianske obyvateľstvo sa riadilo vlastným poriadkom (ius 
concivilitatis), ktorý upravoval ich postavenie, práva  a povinnosti. Kľúčové 
bolo pre mešťanov volebné právo, na základe ktorého mohli zasahovať do 
verejných záležitostí a ovplyvňovať ich priebeh. Koncom 17. storočia však 
v  Pezinku v  tomto ohľade nastáva zmena, keď už mestskú radu nemali 
voliť všetci obyvatelia s  meštianskym právom, ale iba vybraná, taktiež 
volená skupina 60 mešťanov (electa communitatis). Aj po roku 1695 sa ale 
stávalo, že mestskú radu volili naďalej všetci mešťania, tak, ako tomu bolo 
v minulosti. Avšak od apríla 1709 bola voľba mestského predstavenstva opäť 
obmedzená, a právo voliť tak malo iba 60 vybraných mešťanov. Pokiaľ by 
niektorý z mešťanov na voľbe úmyselne chýbal, mal dokonca zaplatiť pokutu 
12 toliarov. V takom prípade polovica z tejto sumy pripadala mestskej rade, 
druhá polovica mestskému špitálu.321 Mešťanom ďalej prislúchalo právo 
slobodne nakladať so svojím majetkom. Prijatie do meštianskeho stavu 
sa uskutočňovalo na základe žiadosti, ktorú uchádzač osobne predkladal 
mestskej rade. Podmienkou prijatia takejto žiadosti bolo dôveryhodné 
svedectvo, dokazujúce počestný pôvod žiadateľa (zvyčajne potvrdenie 
o pôvode z riadneho manželstva – rodný list, prípadne aj výučný list). Pokiaľ 
mestská rada žiadosť akceptovala, ďalším krokom bolo zloženie meštianskej 
prísahy a  zaplatenie poplatku. V  prísahe sa budúci mešťan okrem iného 
zaväzoval, že po dobu minimálne troch rokov neopustí mesto, a  to pod 
hrozbou pokuty 32 zlatých. Ak by sa aj po uplynutí trojročnej lehoty chcel 
daný mešťan odsťahovať, mal tak učiniť iba s upovedomením a povolením 
mestskej rady. Súčasťou prísahy boli aj ustanovenia týkajúce sa rešpektovania 
Boha, prikázaní, povinnosti návštevy kostola a  s  tým spojeným zákazom 
obchodnej a výčapnej činnosti v čase nedeľných kázní. Bez závažnej príčiny 

321 Autorom týchto opatrení bol kráľovský komisár Ján Ignác Vechter, a  reagoval nimi 
na zistenie, že časť pezinského meštianstva sa v minulosti cielene nezúčastnila volieb do 
mestskej rady, v snahe túto riadnu voľbu prekaziť. Za sabotážou mal stáť šľachtic a mešťan 
Matej Hogen. Komisár Vechter preto v budúcnosti zakázal voľbu Hogena do akejkoľvek 
mestskej funkcie. Napriek tomu bol v  roku 1717 kvôli neúčasti kráľovského komisára 
na voľbe zvolený za senátora. O rok neskôr ho komisár Leonard Ignác Pream z  funkcie 
suspendoval a na jeho miesto nastúpil Mikuláš Duchoň. HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, 
P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 11 – 16. 
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nesmel mešťan pred ani počas kázne vycestovať.322 Prisahal tiež poslušnosť 
voči vrchnosti a riadne plnenie svojich povinností, ku ktorým patrila aj 
obrana mesta. Pokiaľ by mešťan zanedbával svoje povinnosti, mal byť 
zbavený meštianskeho práva, ktoré už nikdy nemal získať späť.323 Ako sme už 
spomínali, majetnejší mešťania sa často pokúšali o povýšenie seba a svojich 
rodín do šľachtického stavu. Aj medzi samotnou vrstvou meštianstva boli 
veľké rozdiely vo finančnom a majetkovom zázemí. Zároveň, približne do 
polovice 17. storočia tvorili mešťania väčšinu v mestskej správe. Postupne 
však aj mestské orgány začali ovládať nobilitovaní mešťania, prípadne 
príslušníci nižšej a strednej šľachty.324

Na základe skúmaných zachovaných prameňov je mimoriadne náročné 
identifikovať jednotlivcov s meštianskym statusom, a teda aj zistenie počtu 
mešťanov, žijúcich v  Pezinku v  priebehu 18. storočia. Jedným z  mála 
dokumentov, ktorý umožňuje odlíšenie meštianskeho a  nevýsadného 
obyvateľstva pochádza z  roku 1732. Celokrajinské súpisy daňovníkov 
nemali na zreteli takúto diferenciáciu. Podobne, aj na základe ostatných 
súpisov možno rozlíšiť len šľachticov, a viac či menej dôsledne aj nájomníkov 
(želiarov). Podľa súpisu obyvateľov Pezinka z 26. apríla 1732 malo v Pezinku žiť 
318 meštianskych domácností, z ich celkového počtu 447.325 Mešťania by tak 
tvorili až 71 % obyvateľov Pezinka. Treba však konštatovať, že presnosť tohto 
údaju nie je spoľahlivá. Súpis z roku 1732 totiž nielenže neoznačuje všetky 
osoby so šľachtickým postavením, ale nesústreďoval sa ani na nájomníkov 
(želiarov), ktorí tvorili veľkú časť nevýsadného obyvateľstva. Väčšina 
meštianskych rodín (193) bývala uprostred hradieb vo vnútornom meste, 
zvyšných 125 domácností malo svoje domy na predmestí. Zaujímavosťou 
je, že meštianske rodiny boli zastúpené na každej z ôsmich ulíc pezinského 
predmestia. V  najväčšej miere šlo o  ulice Baumgarten (28 meštianskych 
rodín), Hrnčiarsku (20 rodín) a  Bodenzail (17 rodín). Naopak, najmenej 
meštianskych domácností bývalo na Špitálskej (10) a Novej ulici (11). Pokiaľ 
by sme tieto počty porovnali s nevýsadným obyvateľstvom, prevyšovalo by 
nad meštianskym iba na Hrnčiarskej a Novej ulici. 

322 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 6 – 7. 
323 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 31 - 32.
324 DUCHOŇ, Michal. Mestské elity v Pezinku v ranom novoveku, s. 101.
325 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732, (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
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Mešťania z mesta, ktorých bolo 193, mali spolu vlastniť iba 124 domov. 
Okrem toho sa objavila aj jedna opustená usadlosť, ktorá patrila mešťanovi 
Mikulášovi Klossovi.326 Zaujímavý je aj prípad Michala Würzlera. Vo 
vnútornom meste sa totiž spomínajú dve osoby s týmto menom, pričom 
jeden bol evidovaný ako mešťan s  domom, druhý bol bez akýchkoľvek 
výsad, ale taktiež s  domom. Druhý Michal Würzler bez výsad bol 
pravdepodobne synom mešťana a mydlára, Michala Würzlera staršieho.327 
Medzi životom Michala Würzlera a spomínaného Pavla Riga možno nájsť 
viaceré paralely. Aj mydlár Michal Würzler bol podľa súpisu daňovníkov 
z roku 1715 želiarom bez vlastného domu. V roku 1720 býval u šľachtica 
a senátora Eliáša Grossa. Rovnako ako Pavol Rigo s Jurajom Majcingerom, 
bol aj Michal Würzler s Eliášom Grossom spríbuznený cez sobáš s  jeho 
dcérou Annou Máriou.328 Rodiny Pavla Riga a  Michala Würzlera sa 
dokonca v roku 1735 spojili skrze sobáš. Po úmrtí prvej manželky  Márie 
Alžbety, sa vdovec Pavol Rigo o necelý rok zosobášil s (Evou) Zuzanou, 
dcérou Michala Würzlera staršieho.329 Pavol Rigo mal z druhého zväzku 
jednu dcéru, manželstvo však netrvalo dlho. Eva Zuzana Rigová, rodená 
Würzlerová zomrela 2. marca 1737 vo veku iba 23 rokov.330 Na tomto 
príklade dobre vidieť prelínanie životných osudov a vzájomné prepojenie 
dvoch pezinských rodín. 

Podľa súpisu z roku 1732 bola podstatne lepšia situácia ohľadom držby 
domov v rukách mešťanov na pezinskom predmestí. Zo 125 meštianskych 

326 Mikuláš Kloss je pravdepodobne totožný s kováčom Wolfgangom Mikulášom Klossom, 
ktorý bol uvedený v celokrajinskom súpise daňovníkov z roku 1720. V tom čase vlastnil 
1/8 usadlosti v meste. Najneskôr v roku 1736 mal získať dom na dnešnej Kollárovej ulici č. 
4, ktorý po jeho smrti prešiel na vdovu. To však nevysvetľuje opustený dom v roku 1732. 
MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-12]. Dostupné 
na internete:<https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras; 
POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 109.  
327 Michal Würzler bol ako mešťan a mydlár spomenutý aj pri úmrtí svojej manželky Anny 
Márie v apríli 1737. Samotný Michal Würzler zomrel o rok neskôr, 16. mája 1738 vo veku 
52 rokov. Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717 [cit. 2020-05-
13].;  Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718 [cit. 2020-05-14] 
Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>.
328 Michal Würzler sa s dcérou Eliáša Grossa zosobášil 10. februára 1710 a mali spolu osem 
detí. Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712. 
329Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713. 
330Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Pavol Rigo sa 
po úmrtí druhej manželky v novembri 1737 po tretíkrát oženil s Alžbetou, dcérou Jána 
Pochmára. 
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rodín žijúcich na uliciach predmestia, bolo bez domu iba päť domácností 
(tri na ulici Bodenzeil a dve na Špitálskej ulici).331 Celkový prehľad o počte 
meštianskych domácností a  domov podľa súpisu z  roku 1732 je vidieť 
v tabuľke č. 6.

Tab. č. 6  - Počet meštianskych domácností a domov v Pezinku v roku 1732
Meštianske domácnosti a domy podľa súpisu z roku 
1732
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Vnútorné mesto 193 124 216 144
Predmestie

Pekárska ulica 11 11 15 15
Baumgarten 28 28 37 37
Frauenberg 12 12 20 20
Kozia ulica 16 16 30 30
Hrnčiarska ulica 20 20 46 + 3 a 49
Bodenzeil 17 14 20 + 1 18
Špitálska ulica 10 8 16 + 1 + 1 b 17
Nová ulica 11 11 47 47
Spolu 318 244 447 + 5 + 1 377

a červenou farbou sú označené (šľachtické) rodiny, ktoré vlastnili usadlosť vo 
vnútornom meste aj na predmestí
b zelenou farbou je označený dom príslušníka nevýsadného obyvateľstva, ktorý vlast-
nil usadlosť na dvoch uliciach predmestia (okrem Špitálskej aj na Hrnčiarskej ulici).

331 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732, (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
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Mešťanov je čiastočne možné rozpoznať aj na základe údajov z matrík 
(predovšetkým matrík zomrelých). Avšak takýto postup by bol prospešný 
len na úrovni záujmu o jednotlivcov. 

Identifikáciu meštianskych domácností ďalej umožňujú niektoré 
daňové knihy, ktoré boli vedené podrobnejším spôsobom evidencie 
(konkrétne ide o knihy z rokov 1773 – 1782). Následne bol spôsob vedenia 
daňových kníh opäť pozmenený a  zapisovatelia sa vrátili k  jednoduchej 
evidencii. Zaujímavosťou je, že v  knihách nájdeme skôr označenia hláv 
domácností bez meštianskeho statusu ako „non civis,“ teda nemešťan. 
Mešťanov ako takých zapisovali iba na uliciach predmestia, pričom sa 
zdá, že to nerobili dôkladne. V  tomto prípade tak môžeme vychádzať 
jedine zo zápisov, označujúcich nemeštianske domácnosti. V  prvej 
daňovej knihe, vedenej detailnejším spôsobom z  rokov 1773-1774 však 
ešte daňovníkov bez meštianskeho statusu uvádzali iba sporadicky. Vo 
vnútornom meste zaevidovali päť takýchto domácností, na predmestí 
iba ďalších osem (štyri na Novej ulici a  po jednej na Pekárskej ulici, 
Baumgarten, Kozej ulici a  Bodenzeil).332 Naproti tomu v  daňovej knihe 
z rokov 1779 -1780 už evidujeme 3 nemeštianske domácnosti v meste a až 
136 na predmestí. Okrem toho na uliciach predmestia označili 90 hláv 
domácností ako mešťanov. Vo vnútornom meste mešťanov neznačili. Aj 
keď by sme nebrali do úvahy mesto a opakujúce sa šľachtické domácnosti, 
takmer 51 % daňovníkov nemalo pri mene nijakú poznámku o  svojom 
spoločenskom postavení (zväčša šlo o  nájomníkov, ktorí ale boli vo 
výnimočných prípadoch mešťanmi). Najviac nemeštianskych domácností 
žilo na Hrnčiarskej (42), Novej ulici (35) a ulici Baumgarten (22). Naopak 
najmenej ich bývalo na ulici Bodenzeil (1), Špitálskej (2), Pekárskej ulici 
(3) a rovnako vo vnútornom meste (3). Treba však brať do úvahy pomer 
k celkovému počtu domácností. Komplexnejšie sme číselné údaje zhrnuli 
v tabuľke č. 7.  

Naproti tomu na prelome rokov 1781/1782 nebola vo vnútornom meste 
označená ani jedna nemeštianska domácnosť. Na uliciach predmestia sa 
počet nemešťanov vlastniacich dom (mitwohnerov) výraznejšie zmenil 
iba na ulici Baumgarten, kde sa z 18 zvýšil na 21 a na Novej ulici (z 31 

332 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Kniha porcií 
(Portion Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie (Portion 
Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.
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na 37). Celkový počet domácností mitwohnerov sa zvýšil zo 107 na 112 
a nájomníckych nemeštianskych domácností z 29 na 53.333

Tab. č. 7 – Nemeštianske domácnosti podľa daňovej knihy z rokov 1779-1780
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Nemešťania 
(Mitwohneri)334

Nemešťania 
(nájomníci)335

Nájomnícke 
domácnosti

Vnútorné 
mesto / 3 0 148 316

Predmestie

Pekárska ulica 2 3 0 9 26/27
Baumgarten 16 18 4 16 63
Frauenberg 5 5 1 7 30
Kozia ulica 13 19 3 27 64/65
Hrnčiarska 
ulica 22 27 15 55 116/120

Bodenzail 12 0 1 18 38/40
Špitálska ulica 4 1 1 24 42
Nová ulica 16 31 4 24 85
Spolu 90 107 29 328 780/788

333 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií – mesto (Liber 
portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.; Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 
1780), Inv. č. 2827.; Kniha porcií – mesto (Portion Register in der Stadt 1781 – 1782), Inv. č. 
2830.; Kniha porcií – predmestie (Portion Buch in der Vorstadt 1781 – 1782), Inv. č. 2831.
334 MV SR, ŠABApM, MMP : Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií – mesto 
(Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.; Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 
1779 – 1780), Inv. č. 2827.; Kniha porcií – mesto (Portion Register in der Stadt 1781 – 
1782), Inv. č. 2830.; Kniha porcií – predmestie (Portion Buch in der Vorstadt 1781 – 1782), 
Inv. č. 2831.
335 MV SR, ŠABApM, MMP : Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Tabella neoassumptorum 
civium) 1774 – 1847, Inv. č. 669.; MV SR, ŠABApM, MMP : Evidencia osôb prijatých za 
mešťanov (Bürger Protogol) 1776 – 1851. Inv. č. 668.
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Od roku 1774 sa nám zachovali aj zoznamy novoprijatých mešťanov,336 
ktoré umožňujú zistiť ich počet v  priebehu jednotlivých rokov, pôvod, 
vykonávané remeslo a  vierovyznanie. Zapisovali tiež mená ručiteľov 
a  výšku poplatku za prijatie. V  priebehu 26 rokov, z  ktorých sa nám 
pre 18. storočie zachovali tieto záznamy, bolo za pezinských mešťanov 
prijatých celkovo 380 osôb. Ročne tak mesto prijímalo priemerne 14 – 15 
nových mešťanov, avšak počty v  skutočnosti výrazne kolísali. Zatiaľ čo 
v  roku 1789 bolo do meštianskych radov prijatých iba pať osôb, v  roku 
1783 to bolo až 63 osôb. Zároveň treba povedať, že až 147 ľudí, ktorí sa 
v rokoch 1774 – 1800 stali pezinskými mešťanmi nepochádzalo z Pezinka, 
t.j. 38,68 %. Cudzinci, resp. cudzí, ktorí sa uchádzali o  status mešťana 
v Pezinku pochádzali z rôznych miest z Uhorska, Čiech a Moravy, Sliezska, 
Nemecka, Rakúska, Poľska, ale aj iných krajín, pričom v drvivej väčšine šlo 
o  remeselníkov. Spomeňme napr. výrobcu nožov Šimona Paumgartnera 
z Hlohovca (1774), kolára Jána Kirchbamera z Aspang-Marktu v Dolnom 
Rakúsku (1775), chirurga a  kúpeľníka Jána Brauna zo Skalice (1776), 
či tkáča plátna Václava Karafiáta z  Jimramova na Morave (1778). 
Z Jimramova pochádzal aj tkáč  Michal Jeřábek, prijatý za mešťana o rok 
neskôr. Z českého Humpolca sa prisťahoval súkenník Matej Hregsa (1784). 
Z obce Verměřovice v  Pardubickom kraji prišiel v  roku 1790 puškársky 
majster Kilián Milling. Z  Moravy, presnejšie zo Znojma sa pred rokom 
1793 do Pezinka prisťahoval aj nemecký obuvnícky majster s netypickým 
menom, Olympius Bartolomej Buchhein. Viacero novoprijatých mešťanov 
pochádzalo aj zo Šoprone – napr. čižmár František Krist (1781), obchodník 
Ján Juraj Rath (1783), či mäsiarsky majster Štefan Naidher (1799). 
Z poľského mesta Hlohov (Głogów) pochádzal remenár Daniel Benjamín 
Musche, prijatý v roku 1784. Gombikár Martin Lumnitzer bol prijatý za 
mešťana v roku 1796, pričom pochádzal z bavorského mesta Georgenberg. 
Zo saského mesta Görlitz sa do Pezinka dostal výrobca klincov Fridrich 
Wilhelm Siebensohn (1799). Z  dolnorakúskeho mesta Groß-Siegharts 
pricestoval v roku 1799 obchodník Gašpar Liebenberger. Zaujímavosťou 
je aj prijatie talianskeho odlievača cínu Antona Stramba Balfína v  roku 
1776, ktorý pochádzal z okolia Milána, či rukavičkára Heinricha Bartha 

336 MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Tabella neoassumptorum 
civium) 1774 – 1847, Inv. č. 669.; MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za 
mešťanov (Bürger Protogol) 1776 – 1851. Inv. č. 668.
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z Luxemburska (1776). Z Brezovej pod Bradlom sa postupne do Pezinka 
presťahovali dvaja bratia, súkenníci. Najprv sa pezinským mešťanom stal 
Štefan Zedník v roku 1794 a rok neskôr aj jeho brat Ján. Prirodzene sa však 
do Pezinka sťahovali aj rodiny z okolitých miest a dedín (najmä z Modry, 
Svätého Jura, Limbachu či Cajly).337

4.2.3 Nevýsadné obyvateľstvo 

Okrem šľachticov a  mešťanov žili v  mestách, a  teda i v Pezinku aj 
rodiny bez výsad. Prvú skupinu nevýsadného obyvateľstva tvorili tzv. 
„Mitwohneri,“ ktorí síce vlastnili v meste či na predmestí domy, ale neboli 
držiteľmi meštianskych práv. Dôvodov mohlo byť viacero. Zvyčajne 
však nemali dostatok peňazí na zaplatenie poplatku súvisiaceho so 
získaním meštianskeho statusu. Ďalšou možnosťou bolo, že nemali 
vhodného ručiteľa, prípadne nemohli dokázať svoj počestný pôvod, čo 
predstavovalo základnú podmienku nadobudnutia práv mešťana.338 Ako 
sme už spomenuli, len veľmi málo prameňov nám umožňuje identifikovať 
a  rozlíšiť mešťanov od nevýsadného obyvateľstva. Zaujímavá situácia 
nastala v  tomto prípade v  roku 1732 vo vnútornom meste, kde boli 
označené len tri osoby bez výsad. Prvým bol už zmienený Michal Würzler 
(pravdepodobne syn mydlára Michala Würzlera st.). Okrem neho však ako 
mešťania či šľachtici neboli zapísaní ani Oto Pajer a Michal Ring. S obidvomi 
menami sme sa už stretli v súvislosti s ich šľachtickým postavením, ktoré 
im bolo striedavo priznávané. Michal Ring bol synom šľachtica, hradného 
lekára Michala Henricha Ringa, a  ťažko uveriť, že by bol nevýsadným 
obyvateľom mesta. Podobne neistý je aj status Ota Pajera. Prevažná väčšina 
nevýsadného obyvateľstva však v  tomto roku žila na predmestí Pezinka, 
pričom zastúpené bolo na každej z jeho ôsmich ulíc. Najviac domácností 
bez meštianskych výsad bývalo na Novej (36), Hrnčiarskej (25) a  Kozej 
ulici (12). Naopak najmenej ich žilo na Pekárskej ulici a ulici Bodenzail 
(3). Martin Horvát ako jediný z  nevýsadného obyvateľstva vlastnil dva 
domy na pezinskom predmestí (jeden na Hrnčiarskej a druhý na Špitálskej 
ulici). Na Hrnčiarskej ulici sa mal nachádzať aj jeden dom v dezolátnom 

337 MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Tabella neoassumptorum 
civium) 1774 – 1847, Inv. č. 669.; MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za 
mešťanov (Bürger Protogol) 1776 – 1851. Inv. č. 668.
338 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 32.
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stave, ktorý patril Martinovi Miškovi. Okrem toho, na ulici Frauenberg 
figurovala jedna opustená usadlosť, patriaca Jurajovi Kordíkovi.339 

Situácia ohľadom zastúpenia nemeštianskych domácností na jednotlivých 
uliciach sa veľmi nezmenila ani koncom 70. rokov 18. storočia.340 V meste 
zaevidovali opäť iba tri domácnosti bez meštianskych výsad vlastniace 
dom. Na predmestí žilo, podobne ako v roku 1732,  najviac nemeštianskych 
rodín na Novej (30), Hrnčiarskej (27), Kozej ulici (19) a ulici Baumgarten 
(18). Naopak na ulici Bodenzail nezaevidovali nijakú takúto domácnosť, 
na Špitálskej ulici iba jednu a tri na Pekárskej ulici. Celkovo žilo v Pezinku 
koncom 70.  rokov 18. storočia 106 domácností bez meštianskeho 
statusu, ktoré možno označiť termínom „Mitwohner“, z toho iba tri takéto 
domácnosti žili vo vnútornom meste.341 

Druhú skupinu nevýsadného obyvateľstva tvorili želiari, teda nájomníci, 
v  prameňoch označovaní ako inquilinus / inquilina. V  malokarpatskej 
oblasti ich nazývali aj hofieri “Inwohner“. Znakom želiarov bolo, že 
nevlastnili domy, ani majetok a  zvyčajne neboli držiteľmi meštianskych 
práv. Obyčajne žili ako nájomníci v meštianskych či šľachtických domoch, 
najčastejšie v ich bočných alebo zadných traktoch. V závislosti od veľkosti 
daných domov v  nich mohlo naraz bývať aj niekoľko želiarskych rodín. 
Želiari sa zvyčajne živili sezónnou prácou (najčastejšie vo vinohradoch), 
prípadne službou.342 Identifikáciu želiarov umožňujú viaceré pramene zo 
skúmaného obdobia. Treba však mať na zreteli účel každého z prameňov, 
ako aj skutočnosť, že nájomníci patrili k  pohyblivej zložke obyvateľstva. 
Najmä pokiaľ šlo o najatých pracovníkov z väčšej diaľky, nemuseli zostávať 
v  jednej lokalite natrvalo. Aj to je zrejme jeden z  faktorov, prečo sa 
počty želiarov v  jednotlivých rokoch od seba navzájom výrazne líšia, čo 
ilustrujú nasledujúce tabuľky. 

339 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 1732 die 26. April. Nomina 
Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & Evangl. Sistinctorum... Specificatio, Inv. č. 1148.
340 Odlíšenie meštianskeho a nevýsadného obyvateľstva, a v rámci neho tzv. „Mitwohnerov“ 
a nájomníkov (želiarov) umožňuje až daňová kniha z rokov 1779 – 1780. 
341 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií – mesto (Liber 
portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 
1780), Inv. č. 2827.
342 DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 32.
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Tab. č. 8  - Počet nájomníckych domácností v rokoch 1712 – 1738343344345346

343 Údaje z celokrajinských súpisov daňovníkov z rokov 1715 a 1720 pochádzajú z 
exemplárov uložených v Maďarskom národnom archíve v Budapešti.
344 V súpise 1720 bolo zapísaných ešte niekoľko ľudí, ktorí síce neboli označení ako želiari, 
ale rovnako ako oni neboli vlastníkmi domu. Vo vnútornom meste ich bolo 16, na Pekárskej 
ulici a ulici Baumgarten 1.
345 V tomto súpise neboli vyslovene uvádzané nájomnícke domácnosti. Prvý číselný údaj 
reprezentuje počet domácností, označených v súpise ako nevýsadné, ale vlastniace dom 
(Mitwohner). Druhý údaj znamená počet domácností nevlastniacich dom.
346 Prvý číselný údaj neberie do úvahy domácnosti, ktoré mali dom/ domy aj vo vnútornom 
meste, zatiaľ čo druhý číselný údaj zahŕňa aj tieto prípady.
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Vnútorné mesto / / 26 173 128 310 41344 196 3/73345 216 103 276
Predmestie

Pekárska ulica 17 32 1 14 11 28 1 15 3/0 15 6 23

Baumgarten 10 44 0 32 8 44/ 
45 0 34 9/0 37 7 48

Frauenberg
16 65

0 15 6 22 0 15 8/1 20 4 24
Kozia ulica 0 25 15 43 1 25/27 12/0 30 10 40/42
Hrnčiarska ulica 21 64 2 44/48346 9 56 0 45/48 25/0 46/49 6 53/56
Bodenzeil

49 84
2 18/19 5 24 0 18/19 3/3 20/21 4 25/28

Špitálska ulica 0 11/ 13 18 30/ 
32 0 13/ 

14 6/2 16/18 6 23

Nová ulica 11 58 0 45 3 53 0 44 36/0 47 2 52

Spolu 124 347 31 377/384 203 610/ 
613 43 405/ 

412 105/79 447/ 
453 148 535/542
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Tab. č. 9 - Počet nájomníckych domácností v rokoch 1745 – 1780347

347 Prvý číselný údaj neberie do úvahy domácnosti, ktoré mali dom/ domy aj vo vnútornom 
meste, alebo na inej ulici predmestia, zatiaľ čo druhý číselný údaj zahŕňa aj tieto prípady.

Nájomnícke domácnosti
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Vnútorné 
mesto 102 265 106 263 146 329 163 334 150 317 148 316

Predmestie

Pekárska 
ulica 3 19/ 

20347 3 20/ 
21 9 26 12 31 13 30/ 

31 9 26/ 
27

Baumgar-
ten 3 43 5 48 17 58 15 60 12 55/ 

56 16 63

Frauenberg 2 23 2 23 7 28 7 27/28 9 32/ 
33 7 30

Kozia ulica 6 36/ 
38 12 42/ 

43 18 50/ 
51 31 61/ 

63 32 68/ 
69 27 64/ 

65
Hrnčiarska 
ulica 2 48/ 

50 3 52/ 
56 21 69/ 

72 45 98/ 
100 50 107/ 

109 55 116/ 
120

Bodenzeil 2 24/ 
25 4 26/ 

28 10 33/ 
35 19 39/ 

40 9 33/ 
35 18 38/ 

40
Špitálska 
ulica 3 21 5 21/ 

23 9 27/ 
30 20 35 8 24 24 42

Nová ulica 2 54 1 59 16 75 18 78 26 88 24 85

Spolu 125 533/  
539 141 558/ 

568 253 695/   
704 330 760/   

766 309 751/   
759 328 780/   

788
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Nájomnícke domácnosti

1781/ 1782 1789/    1790 1792/1793 1796/1797 1799/1800
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Vnútorné 
mesto 163 326 165 330 156 319 145 308 156 320

Predmestie

Pekárska 
ulica 8 26 12 30 12 31 9 26 13 30

Baumgar-
ten 18 65 16 65 16 62 12 58 15 62

Frauenberg 7 30 12 37 11 33348 13 35349 14 37350

Kozia ulica 31 70/ 
71351 27 65/ 66 24 60/ 

61 23 62 23 64

Hrnčiarska 
ulica 50 112/ 

116 44 105/ 
107 46 108/ 

110 32 97/ 
99 36 104/ 

105

Bodenzeil 13 33/ 35 12 32/ 34 15 36/ 
38 10 32 12 34/ 

35
Špitálska 
ulica 20 37 19 37 30 44 29 45 25 43

Nová ulica 16 81 33 101/ 
106 21 88/ 

90 26 94/ 
96 31 97/99

Spolu 326 780/ 
787 340 802/ 

812 331 781/   
788 299 757/    

761 325 791/    
795

Tab. č. 10 - Počet nájomníckych domácností v rokoch 1781 – 1800348349350351

Ako vidieť na základe uvedených číselných údajov, počet želiarskych, 
resp. nájomníckych domácností mal vzostupnú tendenciu. Predovšetkým 

348 Ďalších 10 domácností bývalo na majeroch.
349 Ďalších 8 domácností bývalo na majeroch.
350 Ďalších 5 domácností bývalo na majeroch.
351 Prvý číselný údaj neberie do úvahy domácnosti, ktoré mali dom/ domy aj vo vnútornom 
meste, zatiaľ čo druhý číselný údaj zahŕňa aj tieto prípady.
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v  celokrajinských súpisoch daňovníkov z  rokov 1715 a  1720 ale badať 
výraznú podregistráciu tejto skupiny mestskej society. Najvyšší počet 
nájomníckych domácností sme zaznamenali na prelome rokov 1789/1790, 
a  to aj v kontexte celkového počtu domácností. Každý z prameňov totiž 
sledoval vlastné ciele, a preto domácnosti nájomníkov nemuseli byť vždy 
dôsledne uvádzané.

Niektorí majitelia usadlostí poskytovali domov aj pre niekoľko rodín 
nájomníkov. Napr. u  šľachtica Pavla Trstenského žilo v  roku 1718352 až 
päť želiarskych domácností súčasne, podobne ako u  Ondreja Hráckeho, 
či vicenotára Samuela Martiniho.353 Zároveň sa možno stretnúť s  tým, že 
u konkrétneho majiteľa domu býval jeho príbuzný, ktorý bol označený ako 
želiar. Veľmi často, ale nie výhradne, šlo o vdovy. V roku 1720 takto bývala 
vdova Haifflová u krajčíra Kristiána Haiffla vo vnútornom meste. Podobne 
u šľachtica Eliáša Grossa nebýval iba jeho už spomínaný zať Michal Würzler, 
ale aj postrihovač súkna Ondrej Gross. Okrem toho prichádzalo aj k akémusi 
združovaniu ľudí vykonávajúcich rovnaké remeslo pod jednou strechou. 
Príkladom je obchodník a kupec Gotfrid Lonauer, bývajúci u obchodníka 
so železom Juraja Tischera, alebo kováč Kristián Dillnberger, ktorý býval 
u kováča Štefana Herkla.354 V podobných prípadoch mohlo ísť aj o vzťah 
majster – učeň, keďže časom sa takýto želiari - remeselníci zvyčajne postavili 
na vlastné nohy. Bolo tomu tak aj v prípade Kristiána Dillnbergera,355 ktorého 
už v roku 1732 nenachádzame ako nájomníka, ale majiteľa vlastného domu 
na predmestí, na Kozej ulici. Okrem toho už figuruje ako mešťan.356 Častejšie 
však pod jednou strechou žili remeselníci rôznych profesií. Dôležitým 
zdrojom informácií o želiarskom postavení obyvateľov Pezinka sú aj matriky, 
predovšetkým matriky zomrelých. Nie v každom prípade, ale pomerne často 
sa v nich totiž zvyklo uvádzať, v koho dome daný želiar býval, zriedkavejšie 

352 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Portion und Gaben Buch 
1718 – 1720, Inv. č. 2811.
353 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 109.
354 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-17]. Dostupné 
na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>
355 Je možné, že medzi kováčmi Štefanom Herklom a  Kristiánom Dillnbergerom bol aj 
príbuzenský vzťah. Ešte v  roku 1712 sa totiž Dillnberger zosobášil s  vdovou po akomsi 
Jurajovi Herklovi, Máriou Magdalénou. Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., 
Pezinok, Inv. č. 1712. 
356 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732, (1732 die 26. April. Nomina Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & 
Evangl. Sistinctorum... Specificatio), Inv. č. 1148.
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aj služba, akú vykonával. Napr. Martin Moravec slúžil v dome u šľachtica 
a neskoršieho richtára Michala Nagya, pričom zomrel v októbri 1727, len vo 
veku 22 rokov. Podobne u Stupavských slúžilo dievča menom Marína, ktorá 
zomrela ako 14 ročná v novembri 1763. Záhradník Martin Mráz býval v roku 
1728 v dome Pyberovcov. Istý Václav, bez uvedeného priezviska, zomrel ako 
28 ročný, pričom slúžil u  Jána Juraja Stegmüllera ako povozník.357 Služba 
a  ubytovanie sa spájalo aj s  mlynmi a  pivovarmi. Šľachtic Jozef Duchoň 
poskytol v priebehu rokov 1730 - 1737 bývanie vo svojom mlyne Šimonovi 
Polákovi, Václavovi Moravcovi, Pavlovi Rumančíkovi, Jánovi Šimkovičovi, 
Jakubovi Pokornému, Jakubovi Melchorovičovi, Jurajovi Matejkovičovi či 
Jánovi Bohučskému a ich rodinám. Mestský pivovar sa napr. stal domovom 
muža, ktorého meno nebolo v matrike uvedené a zomrel v októbri 1733, ale 
aj Jána Juraja Ernsta, ktorému najprv v januári 1734 zomrel syn František 
a o mesiac zomrel aj on sám vo veku 36 rokov. Vo všeobecnosti ale môžeme 
na základe matrík konštatovať, že najviac želiarskych rodín bývalo, príp. 
aj slúžilo v  domoch šľachticov (u Pyberovcov, Palúckych, Stupavských, 
Kastenhofferovcov, Duchoňovcov, Neüstetterovcov, Karnerovcov 
a ďalších).358 

Zo súpisu želiarskych domácností z  roku 1750 sa dozvedáme, že 
v Pezinku žilo 134 takýchto rodín. Ubytovanie im poskytlo 81 Pezinčanov 
vlastniacich domy, predovšetkým šľachtici a  mešťania.359 Podľa daňovej 
knihy z prelomu rokov 1750 – 1751 sa počet želiarskych domácností zvýšil 
na 141. V nasledujúcich rokoch ich počet naďalej rástol, pričom v  roku 
1780 žilo v  Pezinku 328 nájomníckych domácností, takže v  tomto roku 
tvorili až 42 % mestskej society.360 

Poslednou skupinou nevýsadného obyvateľstva, o ktorej sa v prameňoch 
dozvedáme najmenej, boli žobráci a ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Aj 
v tomto ohľade sú najväčšmi prínosné matriky zomrelých. Na označenie 
žobrákov bolo zaužívané označenie „mendicus / mendica“ a  útočisko 

357„Sepultus est Iuvenis Wenceslaus N. Catholicus Auriga apud Joan. Georg. Stekmüller in 
Servitis existens cum Ceremoniis.“  Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, 
Inv. č. 1718.
358 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.
359 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis želiarov mesta 
Pezinka z roku 1750, (Conscriptio Inqvilinorum in Civitate Anno 1750), Inv. č. 1148
360 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1750 – 1751), Inv. č. 2816.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 1780), 
Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.
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v rámci Pezinka nachádzali zvyčajne v mestskom špitáli či na fare. Veková 
skladba žobrákov ukazuje, že šlo poväčšine o ľudí okolo 45 rokov a starších. 
Objavilo sa však aj niekoľko podstatne mladších ľudí v tomto postavení. 
V septembri 1729 napr. zomrela žobráčka Anna Marína vo veku len okolo 
18 rokov. Podobne, v auguste 1738 zomrel iba 12 ročný chlapec, ktorého 
prichýlili na fare, pričom jeho meno nebolo uvedené. Ojedinelé nie sú ani 
záznamy úmrtí malých detí, potomkov žobrákov. Postavenie žobráka sa 
často odrazilo na matričnom zázname aj v  tom, že zapisovateľ nepoznal 
meno či vek zosnulého, prípadne bol jeho spoločenský status zreteľný 
priamo z mena. Ako príklad možno uviesť Juraja Žebráčka, ktorý zomrel 
v marci 1729 ako 60 ročný, prípadne Jána Potrasmešku (Potras meštek), 
ktorý zomrel asi v rovnakom veku v marci 1734.361 V roku 1778 malo byť 
v pezinskom špitáli umiestnených 13 ľudí a v uliciach mesta žobralo 36 
osôb.362 Celkovo sme v priebehu rokov 1725 – 1800 v matrike zomrelých 
zachytili 112 úmrtí žobrákov a mestskej chudoby. Z nich ôsmi boli deti 
do 14 rokov, ktorých priemerný úmrtný vek bol okolo 4 rokov (3,95). Zo 
zvyšných 104 dospelých bol vek uvedený u 97 zomrelých. Ich priemerný 
vek v  čase úmrtia bol okolo 59 roku života (59,35). Medzi zomrelými 
žobrákmi výrazne prevažovali osoby ženského pohlavia (65,18 %), pričom 
najčastejšie šlo o  vdovy. Muži predstavovali 32,14 % a  pohlavie nebolo 
uvedené u 1,79 % zosnulých. Okrem zomrelých označených ako žobráci 
sme zachytili aj 70 ďalších ľudí, ktorí zomreli v mestskom špitáli.363 

Všetky spoločenské vrstvy – šľachta, mešťania, želiari, služobníctvo aj 
mestská chudoba spoločne vytvárali mestskú societu. Každý jednotlivec 
zanechal v každodennom živote Pezinka 18. storočia inú stopu. 

4.2.4 Majetkové pomery - obytné domy v Pezinku v 18. storočí 

Všeobecnú majetkovú situáciu pezinského obyvateľstva v priebehu 18. 
storočia, tentokrát bez dôrazu na spoločenskú vrstvu, možno odvodiť 

361 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
362 ŠPIESZ, A. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780, s. 225. 
363 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; Matricula Defunctorum 1761 
– 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, 
Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721.
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z  viacerých prameňov. Pozornosť však budeme venovať predovšetkým 
domom, ich počtom, veľkosti, stavebnému materiálu a pod. 

Tab. č. 11 – Počet domov v Pezinku v 18. storočí 364365

Zaujímavým ukazovateľom rozrastania mesta a  jeho populácie je 
práve počet domov v  priebehu skúmaného storočia. Rast počtu domov 
bol v  Pezinku počas 18. storočia veľmi pozvoľný. Mesto sa prirodzene 
rozrastalo predovšetkým na predmestí, kde rozpínaniu nebránili mestské 
hradby. Najväčší počet domov bol postupne pristavovaný na Novej, dnešnej 
Bratislavskej ulici. Počet domov vo vnútornom meste ovplyvňovalo skôr 
to, či zapisovateľ bral do úvahy ako obytné aj budovy mestského, prípadne 
iného charakteru, ktoré v  danom období mohli plniť aj obytnú funkciu. 
K výraznejšej výstavbe nových domov priamo v meste však neprichádzalo, 
najmä kvôli nedostatku voľného priestoru. K  stavebným zásahom tu 
prichádzalo hlavne v  prípade požiarov, keď bolo treba existujúce budovy 
opraviť, alebo vystavať nanovo. 

Čo sa týka veľkosti týchto domov, v  roku 1715 vo vnútornom meste 
jednoznačne prevažovali celé (83) a polovičné (48) usadlosti, zatiaľ čo na 
predmestí vlastnilo takmer 94 % daňovníkov iba štvrtinové usadlosti. Celú 
usadlosť v rámci predmestia, na Hrnčiarskej ulici vlastnil iba šľachtic Anton 
Palúcky. Majiteľom najväčšej usadlosti o veľkosti 1 ½  bol  šľachtic Mikuláš 
Duchoň a  nachádzala sa vo vnútornom meste. Väčšina daňovníkov bez 
vlastného domu bola zaznamenaná vo vnútornom meste, avšak vzhľadom 
na údaje z  ďalších prameňov je badateľné, že komisári nezaznamenali 
všetkých nájomníkov.366

364 Údaje z rokov 1786 a 1787 pochádzajú z tzv. jozefínskeho sčítania obyvateľstva. Treba však 
upozorniť, že v tomto počte sú zarátané aj domy židovského obyvateľstva, ktorí žili na Pezinskom 
panstve a nespadali tak pod slobodné kráľovské mesto Pezinok. Takmer rovnaký počet domov (459) 
mal Pezinok aj v roku 1785. ŠPIESZ, A. kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780., s. 71.
365 Údaje pochádzajú z daňovej knihy z prelomu rokov 1796/1797, pričom sme zahrnuli iba obytné 
domy, bez židovských domov a domov huncochárov a ďalších roztratených sídel mimo mesta.
366 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1715 - Bazin. [online]. [cit. 2021-02-25]. Dostupné 
na internete: <http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >

1715 1720 1732 1745 1750 1764 1780 1785 1787 1796 1800

Vnútorné 
mesto 147 139 144 146 147 152 146 ? ? 158 160

Predmestie 206 212 232 241 242 244 251 ? ? 261 262
Spolu 353 351 376 387 389 396 397 459364 458 419365 422



| 110 |

Tab. č. 12 – Usadlosti Pezinčanov v roku 1715 

Po
če

t  
da

ňo
vn

ík
ov

Usadlosť

1 
a 

1/
2

1 1/
2

1/
4

be
z 

do
m

u

Vnútorné mesto 173 1 83 48 15 26

Predmestie

Pekárska ulica 14 / / / 13 1

Baumgarten 32 / / / 32 /

Frauenberg 15 / / / 15 /

Kozia ulica 25 / / 1 24 /

Hrnčiarska ulica 48 / 1 / 45 2

Bodenzail 19 / / 2 15 2

Špitálska ulica 13 / / 4 9 /

Nová ulica 45 / / / 45 /

Spolu 384 1 84 55 213 31

Veľkosť vlastnených usadlostí sa povážlivo zmenila v  priebehu 
piatich rokov, pokiaľ vezmeme do úvahy údaje z  celokrajinského súpisu 
daňovníkov z roku 1720. 

Na prvý pohľad je z  tabuľky viditeľný obrovský pokles vo veľkosti 
vlastnených usadlostí. V  celom meste sa dokonca podľa súpisu mala 
nachádzať iba jedna celá usadlosť, ktorú vlastnila vdova po šľachticovi 
Antonovi Palúckom. Väčšina domových podielov, ktoré vlastnili Pezinčania 
vo vnútornom meste bola o  veľkosti 1/8, 1/4 a  1/32 usadlosti. Zároveň, 
veľkosť usadlostí zapísali iba v prípade vnútorného mesta, Pekárskej ulice 
a ulice Baumgarten na predmestí. Pri zvyšných uliciach komisári zvolili 
len stručný všeobecný komentár, demonštrujúci chatrný stav domov 
a nezvyčajne malé podiely, ktoré obyvatelia vlastnili.
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Tab. č. 13 – Usadlosti Pezinčanov v roku 1720 

Po
če

t d
aň

ov
-

ní
ko

v

Usadlosť

1 ½ ¼ 1/
8

1/
16

1/
32

1/
64

1/
96

1/
12

8

be
z 

do
m

u

Vnútorné 
mesto 196 1 5 36 37 22 35 3 / / 57

Predmestie

Pekárska ulica 15 / / / / / / 6 2 5 2

Baumgarten 34 / / / / / / 2 22 9 1

Frauenberg 15 / / / / / / / / / /

Kozia ulica 27 / / / / / / / / / /

Hrnčiarska 
ulica 48 / / / / / / / / / /

Bodenzail 19 / / / / / / / / / /

Špitálska ulica 14 / / / / / / / / / /

Nová ulica 44 / / / / / / / / / /

Spolu 412 1 5 36 37 22 35 11 24 14 60

Napr. v prípade Kozej ulice a Frauenbergu súpisoví komisári konštatovali 
a  zapísali, že „... s výnimkou dvoch alebo troch domov sú všetky ostatné 
chatrčami bez nijakého príslušenstva, ktoré ani nemožno klasifikovať 
v zaužívaných číselných podieloch domov...“367 Podobné to bolo na zvyšných 
uliciach predmestia. Aj na spomínaných uliciach Baumgarten a Pekárskej, 

367 In bis duabus plateis Fraunberg et Keczke ucza exceptis duabus aut tribus Domunculis 
reliqua omnes Tuguriolae nullas absolute appertinentia habentes, qua neque in Numerum 
domuncularum commodo classificari possunt...“ MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 
- Bazin. [online]. [cit.2021-02-25]. Dostupné na internete: <https://adatbazisokonline.hu/
adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>
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kde ešte podiely zapisovali, museli komisári siahnuť po zlomkových 
vyjadreniach veľkosti od 1/64, cez 1/96, až po 1/128. To už sú takmer 
nepredstaviteľne malé a  rozdrobené usadlosti, ktoré jednotlivé rodiny 
vlastnili  a obývali. Na zvyšných uliciach predmestia síce vieme odvodiť 
počet domov, ale nepoznáme ich veľkosť. Hodnotiť a  porovnávať tak 
v úplnosti môžeme iba údaje z vnútorného mesta. Napriek nárastu počtu 
daňovníkov sa výraznejšie znížil počet domov uprostred hradieb, a to zo 
147 na 139. Zároveň stúpol počet Pezinčanov, ktorí nevlastnili dom. Zatiaľ 
čo v roku 1715 prevládali vo vnútornom meste celé a polovičné usadlosti, 
o päť rokov neskôr to už bolo minulosťou, keď tu tvorili iba niečo vyše 
3 %. Na dvoch uliciach predmestia, na ktorých ešte určovali veľkostné 
podiely domov, bolo spolu osem usadlostí o  veľkosti 1/64.368 Dôvod na 
takéto markantné rozdiely v údajoch z dvoch celokrajinských súpisov je 
však otázny. Dôsledky stavovských povstaní či morovej epidémie, ktorá 
vypukla po poslednej rebélii Františka II. Rákociho by sa totiž nepriaznivo 
prejavili už v súpise z roku 1715. 

Informácie o stavebnom materiáli a pokrytí striech pezinských domov 
v súvislosti s ich veľkosťou je možné zistiť zo súpisu z roku 1764.369 Vzhľad 
domov a ich stavebný materiál sa v Pezinku výrazne odlišoval podľa toho, 
či bol dom situovaný vo vnútornom meste, alebo na predmestí. Domy 
vo vnútornom meste boli prevažne vybudované z  kombinácie pevného 
materiálu ako napr. kameňa a  surových (nepálených) tehál (70,39 %). 
Výlučne z  pevného materiálu bolo v  meste iba 31 domov (20,39 %). 
Najviac z takýchto domov bolo štvrtinových usadlostí. Najmenej domov 
vo vnútornom meste bolo vybudovaných zo surových tehál (9,21 %). Čo 
sa týka materiálu striech, v meste prevažovali šindľové strechy (76,97 %). 
Striech s  kombináciou šindľov a  slamy bolo  23,03 %. Slamenú strechu 
nemal uprostred hradieb ani jeden z domov. 

Na predmestí stála jediná celá usadlosť z  pevného materiálu (na ulici 
Bodenzail). Zato až 93,85 % domov bolo zo surových (nepálených) tehál. 
Z kombinácie pevného materiálu a surovej tehly bolo iba 14 domov (5,74 
%). Zatiaľ čo v meste nemal ani jeden dom strechu zo slamy, na predmestí 
ako strešná krytina prevažovala. Až 92,21 % domov malo svoje domy 

368 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit.2021-02-25]. Dostupné 
na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras>
369MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
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zastrešené výlučne slamou, čo bolo nesporne jedným z hlavných dôvodov 
rýchlo sa šíriacich požiarov. Najhoršie bola v tomto smere na tom Nová 
ulica, na ktorej bolo všetkých 57 domov vybudovaných zo surových 
tehál a pokrytých slamou. Strechu pokrytú šindľami malo iba 12 domov 
na predmestí (4,92 %) a kombináciu šindľov a slamy 7 domov (2,87 %). 
V meste prevažovali štvrtinové usadlosti, na predmestí osminové. 

Tab. č. 14 – Veľkosť a stavebný materiál pezinských domov v roku 1764

Vnútorné 
mesto

pevný 
materiál

surové 
tehly

kameň+  
surová tehla

šindľová 
strecha

slamená 
strecha

šindle+  
slama

celá usadlosť 1 0 0 1 0 0
1/2 usadlosť 7 0 26 25 0 8

1/4 usadlosť 14 3 55 54 0 18

1/8 usadlosť 9 11 26 37 0 9

Spolu 31 14 107 117 0 35

Predmestie pevný 
materiál

surové 
tehly

kameň+  
surová tehla

šindľová 
strecha

slamená 
strecha

šindle+ 
slama

celá usadlosť 1 0 0 1 0 0

1/2 usadlosť 0 1 2 3 0 0

1/4 usadlosť 0 11 9 5 11 4
1/8 usadlosť 0 217 3 3 214 3

Spolu 1 229 14 12 225 7

Spolu VM + 
predmestie 32 243 121 129 225 42

Po tom, ako sa na prelome rokov 1773 – 1774 začalo s  vedením 
podrobnejších záznamov v  daňových knihách, sa väčšia pozornosť 
sústredila aj na domy Pezinčanov. Na ich zaradenie do skupín sa už však 
nepoužili zaužívané veľkostné zlomkové podiely, ale boli roztriedené 
do kategórií, resp. tried. Domy vo vnútornom meste i  na predmestí tak 
rozdelili do kategórií 1. – 5. triedy, avšak kritériá, na základe ktorých 
sa tak dialo bohužiaľ nepoznáme. Zároveň treba povedať, že kategória 
domov sa posudzovala pravidelne. Zatiaľ čo niektoré domy sa v priebehu 
rokov dokázali zrejme rôznymi stavebnými úpravami posunúť do vyššej 
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triedy, stav iných sa naopak zhoršil, čím upadli do nižšej kategórie, ako 
demonštruje aj tabuľka č. 15.370

Najmä na domoch vo vnútornom meste je vidieť značný pokles do 
nižších tried. Na predmestí sa stav domov zlepšoval najmä na uliciach 
Bodenzail, Špitálskej, či Pekárskej ulici a čiastočne aj na Hrnčiarskej ulici. 
Na zvyšných uliciach predmestia prišlo k  väčšej diferenciácii, pričom 
mnohé domy klesli do nižšej triedy. Situáciu na Novej ulici do veľkej 
miery ovplyvnil aj požiar, ktorý na nej vypukol 10. apríla 1779. V  jeho 
dôsledku bolo v  priebehu pol hodiny zničených 26 domov, pričom 
všetky boli zaradené do 2. triedy.371 V  takomto prípade bola pri triede 
domu poznámka „exustus“ (vyhorel) alebo „tempore incendio destructus“ 
(zničený v čase požiaru). Šlo takmer výlučne o domy vinohradníkov (iba 
2 z  vyhorených domov patrili remeselníkom - slovenskému obuvníkovi 
a murárovi). Súčasne s domami boli zničené aj prídomové vinohrady.372 
Dôsledky požiaru museli byť viditeľné aj na prelome rokov 1781/1782, 
pretože v  daňovej knihe bola o  ňom pri postihnutých domoch stále 
zmienka.373 V  nasledujúcich rokoch sa vo vedení daňových kníh vrátili 
k  jednoduchšej evidencii a  údaje o  kategórii domov sa už neuvádzali. 

370 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie (Portion Register... 
in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 
1780), Inv. č. 2826.; Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.; 
Kniha porcií – mesto (Portion Register in der Stadt 1781 – 1782), Inv. č. 2830.; Kniha porcií 
– predmestie (Portion Buch in der Vorstadt 1781 – 1782), Inv. č. 2831.
371 Ich kategória zostala rovnaká, ako na prelome rokov 1773 – 1774. 
372 „...Qualiter die 10. recens praeteriti Mensis Aprilis... in Platea Suburbana Nostra Nova 
dicta, exorto fatali incendio inhabitatoribus dictae Platae eotum in Cultura vinearum 
existentibus, et ideo seu impedire malum, seu quid ex rebus salvare non valentibus Domus 
No 26 intra medae horae spatium accedente vehementissimo vento penitus conflagraverint... 
MV SR, ŠABApM, MMP: Incendialia, Požiarne písomnosti, Žiadosť predstaviteľov mesta 
Pezinok na miestodržiteľskú radu o povolenie zbierky pre vyhorelých na Novej ulici 10. 
apríla 1779 (1682) 1755 – 1834, inv. č. 1152. Údaj o  počte vyhorených domov v  správe 
o požiari (resp. žiadosti o povolenie zbierky pre zasiahnutých obyvateľov ulice) a v daňovej 
knihe sa zhodujú. 
373 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií – predmestie 
(Portion Buch in der Vorstadt 1781 – 1782), Inv. č. 2831.
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Kategórie obytných domov v rokoch 1773/1774 -  1779/1780 a 1781/1782

1.
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17
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17
74

17
80

17
82

17
74

17
80

17
82

Vnútorné 
mesto 54374 20375 16376 35 44 47 34 44 46 16 19 19 5 16 15

Predmestie

Pekárska ulica 9 13 13 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1
Baumgarten 3 20 22 18 4 2 20 4 4 0 13 13 0 0 0
Frauenberg 0 0 0 2 0 0 19 21 21 0 0 0 0 0 0
Kozia ulica 3 2 2 17 4 4 9 19 19 1 1 1 0 4 4
Hrnčiarska 
ulica 7 10 10 35 34 32 7 7 9 2 0 0 0 1 1

Bodenzail 11 18377 19378 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Špitálska ulica 8 14 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nová ulica 1379 1 1 25 31380 30381 18 26 28 16 0 0 0 0 0
Spolu 95 98 97 150 119 117 109 121 127 36 33 33 5 22 21

Tab. č. 15 – Kategórie obytných domov v Pezinku v rokoch 1773/1774,  1779/1780 a 1781/1782

374375376377378379380381

374 V roku 1774 vo vnútornom meste chýba radnica a mestský špitál, ktoré plnili obytnú 
funkciu, avšak nemali určenú triedu.
375 V roku 1780 vo vnútornom meste chýba radnica, mestský špitál a mestský mlyn, ktoré 
plnili obytnú funkciu, ale nemali určenú triedu.
376 V roku 1782 vo vnútornom meste chýba radnica, mestský špitál a mestský mlyn, ktoré 
plnili obytnú funkciu, ale nemali určenú triedu.
377 Dom so sýpkou a záhradou, ktorý patril šľachticovi Jozefovi Nedeckému nemal uvedenú 
triedu. V roku 1774 šlo o dom 2. triedy.
378 Dom so sýpkou a záhradou šľachtica Jozefa Nedeckého bol v roku 1782 zaradený do 
prvej triedy.
379 Mlyn 1. triedy.
380 26 domov 2. triedy bolo zničených v dôsledku požiaru, ktorý na Novej ulici vypukol 10. 
apríla 1779. Zdevastované boli aj vinohrady za domami.
381 Z toho 1 opustený, ktorý patril nemešťanovi Michalovi Klausovi. Okrem neho Klaus na 
Novej ulici vlastnil aj druhý dom zaradený do prvej triedy.
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4.3 Remeslá a cechy 

Osobitnú a veľmi podstatnú skupinu obyvateľstva v mestách predstavovali 
remeselníci. Mohli byť príslušníkmi šľachty, mešťanmi, ale i želiarmi, takže 
ich spoločenské postavenie bolo rôzne a  záviselo od mnohých faktorov. 
Napriek tomu, že Pezinok bol predovšetkým vinohradníckym mestom, 
veľmi podstatnú úlohu tu mala aj remeselná výroba. Nárast vo význame 
remeselnej činnosti tu badať najmä v  priebehu 17. storočia, čo súviselo 
s povýšením Pezinka na slobodné kráľovské mesto v roku 1647. V tomto 
období evidujeme aj nárast počtu miestnych cechov. Pezinok sa tak pridal 
k  ďalším popredným centrám remeselnej výroby na našom území.382 
Remeslá môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na výrobné (krajčíri, súkenníci, 
kováči, tesári, stolári a pod.) a nevýrobné, ktoré poskytovali rôzne druhy 
služieb (obchodníci, kúpeľníci, holiči, lekári a  iné).383 V  prameňoch 18. 
storočia viažucich sa k Pezinku možno nájsť predstaviteľov oboch typov 
remesiel. O  význame remeselnej činnosti v  Pezinku svedčia aj názvy 
niektorých pezinských ulíc.384 Pre novovekých remeselníkov bolo typické 
združovanie sa do cechov, teda organizácií spájajúcich majstrov rovnakého 
remesla. Pokiaľ bolo remeselníkov daného odvetvia málo, mohli sa pridružiť 
k inému, zväčša podobnému cechu, prípadne sa stali členmi cechu svojho 
vlastného remesla v inom blízkom meste. Nespornou výhodou cechov bola 
ochrana záujmov svojich členov, a to najmä hospodárskych a sociálnych.385 
V Pezinku do konca prvej tretiny 18. storočia vzniklo dvadsať cechov,386 
pričom jednotlivé remeslá nadobudli rozmach predovšetkým po skončení 
povstania Františka II. Rákociho. Vývoj bol teda porovnateľný so susednou 
Modrou. Problémom ohľadne výskumu miestneho cechovníctva je, že na 
rozdiel od iných slobodných kráľovských miest, Pezinok v 30. rokoch 18. 

382 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 62.
383 KOHÚTOVÁ, Mária. Hospodárske dejiny Slovenska v  novoveku. Trnava: Filozofická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 47.
384 Dve Hrnčiarske ulice (Platea Figulorum) v  meste i  na predmestí, Garbiarska ulica 
v meste (Lederergossen), Pekárska ulica na predmestí (Platea Pistorum). MV SR, ŠABApM, 
f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2..
385BURDOVÁ, Lucia. Hmotné svedkovia zaniknutých čias pezinského cechovníctva. In 
Historika: Malokarpatský historický občasník, 2013, roč. 2, č. 2, s. 45.
386 Viaceré z týchto cechov mali ešte stredoveký pôvod (napr. cech kamenárov a murárov, 
obuvníkov, mäsiarov či kožušníkov). DUBOVSKÝ, Ján Milan. Peripetie slobody – Pezinská 
čítanka. Pezinok: Mesto Pezinok, 1997, s. 41 – 42.  
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storočia nereflektoval na nariadenie Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej 
rady, a neposlal požadované overené odpisy všetkých cechových štatútov. 
Síce tak vieme o existencii cechov v meste, ale pri mnohých z nich nevieme 
určiť obdobie ich vzniku.387 Pre nás je však kľúčové predovšetkým zistenie 
počtu remeselníkov, ako aj jednotlivých remeselných odvetví v sledovanom 
období 18. storočia. 

Veľmi prínosné z pohľadu skúmania počtu remeselníkov sú celokrajinské 
súpisy daňovníkov z  rokov 1715 a  1720. Pri staršom z  nich vieme určiť 
iba remeselné odvetvia a  počet ľudí, ktorí sa danému remeslu venovali. 
V Pezinku totiž nanešťastie remeselníkov neuvádzali menovite, ako 
tomu bolo napr. v Trnave.388 Uvedené informácie obsahuje iba záverečný 
komentár exempláru uloženého v  Štátnom archíve v  Bratislave. Tento 
komentár zahŕňa súpis cechov, podľa ktorého v Pezinku v roku 1715 žilo 
160 remeselníkov v 32 remeselných odvetviach. Remeselnícke rodiny by tak 
tvorili takmer 42,5% pezinských domácností. Medzi cechy boli zaradení aj 
obchodníci a kupci, ktorých bolo šesť. Najviac členov mali cechy čižmárov 
(24), krajčírov (14), mäsiarov a súkenníkov (po 11). Všetci remeselníci sa 
pod prísahou vyznali, že nemôžu dosahovať nijaký zisk. Výnimkou bol 
jeden obchodník, ktorý priznal zisk 50 zlatých a jeden mydlár so ziskom 
40 zlatých. Celkovo teda deklarovali zisk 90 zlatých. Dôvody nízkej, resp. 
žiadnej ziskovosti neboli bližšie špecifikované.389 Nie je však isté, že do 
súpisu z roku 1715 zaradili skutočne všetky remeslá. Chýba medzi nimi 
napr. veľmi podstatné mlynárske remeslo, potrebné v  každom sídle. 
Oveľa viac informácií poskytuje mladší celokrajinský súpis z  roku 1720, 
v  ktorom už vykonávané remeslo pripisovali ku konkrétnym menám. 
Táto skutočnosť nám umožnila porovnať mená z oboch prameňov, a do 
súpisu z  roku 1715 priradiť k menám vykonávané remeslo podľa súpisu 
z roku 1720. Výsledky takejto komparácie sú samozrejme len orientačné. 
Napriek porovnateľnému počtu takto zistených remeselných odvetví sa 
líšia remeslá, aj počty remeselníkov (tabuľka č. 16). 

      

387 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 62 – 64.
388 KOHÚTOVÁ, M. Trnava podľa daňového súpisu z roku 1715, s. 248 a nasledujúce. 
389 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1715, Bazin.



Tabuľka č. 16  - Počet remeselných odvetví a remeselníkov v roku 1715
Remeslo Počet remeselníkov 1715 

(Observationes)
Počet remeselníkov 1715 (kompará-

cia mien 1720)

1. Čižmári 24 10

2. Debnári 7 4

3. Garbiari 4 2

4. Gombikári 8 1

5. Halenári 7 0

6. Holič 1 0

7. Hrnčiar 0 1

8. Ihlár 0 1

9. Kníhviazači 2 0

10. Klobučník 0 2

11. Klobučník nemecký 1 0

12. Klobučníci uhorskí 7 0

13. Kolári 3 1

14. Kováči 5 3

15. Kožušníci 6 4

16. Krajčíri 14 12

17. Kúpeľník 1 1

18. Lekár 1 0

19. Lekárnik 1 1

20. Mäsiari 11 6

21. Medovnikár 1 1

22. Mlynár 0 1

23. Murári 4 2

24. Mydlári 3 2

25. Nemecký remenár 1 0

26. Nožiari 2 2

27. Obchodníci 6 2

28. Obchodníci so železom 0 2

29. Obuvníci 7 5

30. Pekári 6 6

31. Povrazníci 3 0

32. Stolári 3 1

33. Strihač súkna 1 0

34. Súkenníci 11 5

35. Sústružník 0 1

36. Tesári 2 2

37. Tkáči 4 1

38. Výrobca povrazov/ povrazník 0 1

39. Zámočníci 4 1

40. Zlatník 0 1

Spolu 160 85
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Súpis daňovníkov z  roku 1720 je oveľa podrobnejší v  tom zmysle, že 
umožňuje menovite identifikovať remeselníkov, ako aj ich evidenciu 
podľa jednotlivých ulíc. Možno podľa neho usudzovať, že remeselná 
činnosť v Pezinku bola sústredená vo vnútornom meste. V roku 1720 malo 
v Pezinku bývať a pôsobiť 134 remeselníkov v 37 odvetviach. To znamená, 
že v  roku 1720 remeselnícke domácnosti tvorili 33,08 % zo všetkých 
pezinských domácností. Celkovo 115 remeselníkov žilo vo vnútornom 
meste (86 %) a čo sa týka predmestia, najviac remeselníkov bývalo na 
Hrnčiarskej ulici (7). Jedinou ulicou bez remeselníckej domácnosti bola 
Nová ulica. Najviac bolo opäť čižmárov (17) a krajčírov (15), pričom 
nasledovali mäsiari (9), obuvníci a pekári (po 8). Zarážajúce je zapísanie 
len jediného hrnčiara pre celé mesto, Krištofa Obstnera, bývajúceho na 
Hrnčiarskej ulici na predmestí. Mesto malo aj svojho vlastného kúpeľníka. 
Bol ním Ján Juraj Schmidt, bývajúci priamo na námestí, čo poukazuje 
na jeho dôležité postavenie. Okrem vykonávania svojho kúpeľníckeho 
remesla bol aj tribúnom ľudu a senátorom.390 V roku 1726 sa už spomína 
aj kúpeľnícky tovariš Ján Kristián Orich.391 Podobne, jediným lekárnikom 
v meste bol šľachtic Štefan Reguli, bývajúci vo vnútornom meste. Zomrel 
v marci 1729 vo veku 50 rokov, pričom v roku 1734 máme zachyteného 
nového lekárnika, opäť šľachtica, Jána Bojkovského.392 Bojkovského 
lekáreň bola pravdepodobne pomerne veľká, pretože mal aj pomocníka 

390 Ján Juraj Schmidt figuruje ako kúpeľník už v súpise daňovníkov z roku 1715, keď vlastnil 
celú usadlosť. O  päť rokov neskôr mu patrila iba ¼ domu. Pochádzal pravdepodobne 
z Viedne a za manželku mal sestru ostrihomského kanonika Jána Pavloviča, Annu Máriu. 
Tá po jeho smrti v lete 1745 prevzala dom aj s kúpeľom. Po Anninej smrti v roku 1749 sa 
majiteľom domu stal ďalší kúpeľník, František Müller. MNL Conscriptio regnicolaris Anno 
1715 - Bazin. [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné na internete: <http://adatbazisokonline.
hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras >; MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 
- Bazin. [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné na internete: <https://adatbazisokonline.
hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras;>POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. 
Bránami mesta, s. 171.
391 Ján Kristián Orich zomrel v decembri 1726 vo veku 26 rokov. Matricula Defunctorum 
1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
392Ján Juraj Bojkovský pochádzal z Modry a bol synom evanjelického kantora Pavla. Narodil 
sa v roku 1698 v Modre a do Pezinka sa presťahoval do roku 1730. Zomrel vo veku 68 rokov 
v roku 1766 a lekáreň po ňom prevzal jeho syn Pavol Benjamín. Matricula Defunctorum 
1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717 [cit. 2020-05-21].; Matricula Defunctorum 
1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. 
Bránami mesta, s. 83.; POSPECHOVÁ, Petra. Pezinské lekárne a ich lekárnici. In Pezinčan 
7/2013. [cit. 2021-07-09] Dostupné na internete: <http://pezincan.pezinok.sk/index.
php?yggid=article&cat=2013-07&article=11648> 
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vnútornom meste ich žilo 33, na Novej ulici 13, Bodenzail 12, Pekárskej 
5 a  nakoniec na Špitálskej ulici 1. Naproti tomu do  súpisu cechových 
majstrov z  tohto roku bolo zapísaných 225 remeselníkov v  25 rôznych 
odvetviach.407 Najpočetnejší boli už tradične čižmári (38), súkenníci 
(20) a kožušníci (18). Oproti roku 1749 sa napr. zvýšil počet gombikárov 
– z  jedného na šesť. Napriek tomu, že sa oproti minulým rokom značne 
zvýšil počet remeselníkov, zmenila sa diverzita remesiel, resp. klesol počet 
remeselných odvetví (Tabuľka 18). 
Výrazný nárast evidujeme v  súvislosti s  počtom remeselníkov o  desať 
rokov neskôr, teda na prelome rokov 1773 – 1774 (Tabuľka 19). Keďže 
sa v  tomto období začalo s  podrobnejším vedením daňových kníh, 
zaznamenávalo sa aj remeslo pezinských daňovníkov.408 Medzi remeslami 
by sme v tomto období našli aj viaceré druhy nevýrobných remesiel (rôzni 
obchodníci, krčmári, kominár, chirurgovia či lekárnici). Spoločne bolo do 
knihy zapísaných 267 remeselníkov (vrátane nevýrobných) a 23 tovarišov 
v  53 remeselných odvetviach. Zároveň sa objavili aj menej tradičné 
druhy remesiel ako napr. hodinár, rukavičkár, sochár, či dvaja sklári. Ako 
vidieť aj v nasledujúcej tabuľke, tovariši boli uvedení iba pri murárskom 
a tesárskom remesle. Na predmestí žilo najviac remeselníkov na Pekárskej 
ulici (16), naopak najmenej na Kozej ulici (3). 

407 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Cechové písomnosti, Súpis cechových majstrov 
jednotlivých cechov v Pezinku z roku 1764, (voľné hárky papiera) Inv. č. 1147.
408 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register... in der Stadt 1773 – 1774), Inv. č. 2824.; Kniha porcií predmestie (Portion Register... 
in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.
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Gotfrida Stegmüllera.393 Od tohto obdobia vieme o  dvoch pezinských 
lekárňach, pričom obe boli situované na námestí. Lekáreň, v  ktorej 
pracoval Ján Bojkovský394 niesla názov „U čierneho orla“ a nachádzala sa 
v dome číslo 83, dnes na Radničnom námestí 3, vedľa tzv. Tureckého domu. 
Druhá pezinská lekáreň sa podľa Belových Notícií nachádzala na prízemí 
radnice, spoločne s hostincom a obchodíkmi.395 Šlo o lekáreň s názvom „U 
čierneho medveďa“, v ktorej minimálne od roku 1739, až do októbra 1740 
pracoval mešťan Ján Pratinger (príp. Brattinger). Po Pratingerovej smrti 
v roku 1740 lekáreň zdedila jeho manželka Eleonóra, pričom ju ponechala 
v správe svojho švagra Samuela, tiež lekárnika.396 Okrem lekárnikov máme 
zmienky aj o  pezinských lekároch. Prvým po mene známym lekárom, 
ktorého v  roku 1714 ustanovila mestská rada bol Ján Teofil Windisch, 
pričom jeho ročný plat predstavoval 100 zlatých. Michala Henricha Ringa, 
ktorý bol lekárom na Pezinskom hrade a zomrel niekedy pred rokom 1718 
sme už viackrát spomínali. V roku 1729 je ako mestský lekár uvedený istý 
Ján Konrád Musculus a v decembri 1736 máme zachytené úmrtie mešťana 
a lekára Jána Juraja Rostera vo veku 45 rokov.397 

393Po smrti Jána Juraja Bojkovského prevzal lekáreň jeho syn Pavol Benjamín a viedol ju 
až do svojej smrti v  roku 1786. Následne lekáreň prebrala jeho žena, pričom v  Pezinku 
existovala ešte v 19. storočí. DUBOVSKÝ, J. M. Peripetie slobody – Pezinská čítanka, s. 83. 
394 Ján (Juraj) Bojkovský dokonca v  roku 1745 pomáhal bratislavskému mestskému 
lekárovi Jánovi Justovi Torkošovi s  jeho dielom Taxa Pharmaceutica Posoniensis, pričom 
zostavoval slovenské názvy liekov. Šlo najmä o  katalóg oficiálne používaných liekov 
a  liečiv, spolu s  ich cenou. Dielo obsahovalo aj inštrukcie a odporúčania pre lekárnikov, 
lekárov, kúpeľníkov a  pôrodné babice. Uhorská miestodržiteľská rada ho vyhlásila za 
záväzné pre celé Uhorsko. POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 83.; 
TORKOS, Justus Johannes. Taxa Pharmaceutica Posoniensis. Posonii: Litteris Royerianis, 
1745. [online]. Dostupné na internete: <https://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.
faces?doc=ABO_%2BZ16505950X> 
395 „...praetorium, seu curiam, forum ostendit... Inferiorem aedium partem, tabernae insident 
mercatoriae, et pharmaceuticae.“ BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica II., 
s. 122.
396 Vzhľadom na nedobrý zdravotný stav syna Jána (Juraja) Pratingera a  jeho manželky 
Eleonóry, ktorý bol oficiálne dedičom otcovej lekárne, zostala v správe jeho strýka Samuela. 
Ján Juraj Pratinger mladší zomrel vo veku iba 16 rokov v roku 1751, a to iba dva dni po 
úmrtí svojej matky Eleonóry. Lekáreň tak zostala v rukách Samuela Pratingera až do jeho 
smrti v roku 1763. Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; 
POSPECHOVÁ, P. Pezinské lekárne a ich lekárnici. In Pezinčan 7/2013. [cit. 2021-07-09] 
Dostupné na internete: <http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-
07&article=11648>. 
397 DUBOVSKÝ, J. M. Peripetie slobody – Pezinská čítanka, s. 81.; Matricula Baptisatorum 
1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus 
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V niektorých rodinách sa udržiavala remeselná tradícia a potomkovia 
preberali remeselné dedičstvo po svojich predkoch. Dobrým príkladom je 
rodina Haifflovcov, pre ktorú bolo typické súkennícke remeslo. Zo šiestich 
súkenníkov zapísaných v rámci daňového súpisu z roku 1720, pochádzali 
štyria z rodiny Haifflovcov (Ondrej, Fridrich, Daniel a Ján).398 Súkenníckym 
majstrom sa už v mladom veku stal aj Samuel, syn Daniela Haiffla.399 Ako 
bolo pre malokarpatské vinohradnícke mestá typické, väčšina obyvateľov 
vlastnila vinohrady. Ani remeselníci neboli výnimkou, a  okrem svojej 
remeselnej živnosti boli často i vinohradníkmi. Spomenutý Ján Haiffl bol 
v roku 1723 dokonca viničným majstrom, podobne ako neskôr, v rokoch 
1730 a 1731 Ondrej Haiffl.400 Ako súkennícka rodina Haifflovci poskytovali 
pomoc a útočisko aj pre príslušníkov tohto remesla bez vlastného domu. 
V roku 1729 u nich býval začínajúci súkenník Juraj Švábek s rodinou.401 

Záverečný komentár súpisu daňovníkov z roku 1720 však podrobnejšie 
informácie o pezinských cechoch, remeselníkoch a ich ziskoch neprináša. 
Zmieňuje sa iba o mlynoch. Jeden z nich vlastnil šľachtic Mikuláš Duchoň 
starší, spoločne s  vdovou Reichertovou, pričom spolu dosahovali zisk 
52 zlatých a 50 denárov. Druhý mlyn s  jedným kolesom patril Matejovi 
Haindlovi (Hayndl), ktorý však podľa jeho slov okrem živobytia neprinášal 
nijaký zisk, a to predovšetkým kvôli častému nedostatku vody počas leta.402 
Tento mlyn pezinského mlynára Mateja Haindla sa nachádzal v blízkosti 
Limbachu a  bol postavený na  Limbašskom potoku.403 V  priebehu 
nasledujúcich rokov však máme zachytených podstatne viac mlynárov, 
žijúcich v  Pezinku. Ján Černý napr. v  roku 1729 pôsobil ako mlynár 
v duchoňovskom mlyne. V tom istom roku býval mlynár Ján Juraj Pisehoff 

I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
398 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras;
399 Samuel Haiffl zomrel 26. februára 1738 vo veku 27 rokov. Matricula Defunctorum 1738 
– 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
400 ČECHOVÁ. Dominika. Malokarpatské vinohradníctvo v  kontexte daňového zaťaženia 
obyvateľstva Modry, Pezinka a Svätého Jura. Trnava: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita 
v Trnave, 2019, s. 140 – 141. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné na internete: <http://
ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/vinohradnictvo_0.pdf> 
401 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
402 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1720, Bazin.
403 Matej Haindl zomrel v januári 1734 vo veku 65 rokov. Matricula Defunctorum 1725 – 
1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
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u Fridricha Haiffla, a v rovnakom roku bol pezinským mlynárom aj Ján 
Krupanský. Ďalší mlynár Matej Hader zomrel v septembri 1730 vo veku 
70 rokov, a mlynárom v Pezinku bol aj Juraj Melchior Bolzer, či šľachtic 
Michal Donner. Taktiež Ján Hrdlička pôsobil v  roku 1737 ako mlynár 
v  kapucínskom mlyne. V  tom istom čase pôsobil ako mlynár aj Samuel 
Pozecký. Okrem toho, svojich vlastných mlynárov mali aj Pálfiovci na 
Pezinskom panstve. Nasledujúca tabuľka znázorňuje počet remeselníkov 
na jednotlivých uliciach, zapísaných v  rámci celokrajinského súpisu 
daňovníkov z roku 1720 (Tabuľka 17).

Vlastných remeselníkov rôznych odvetví mali aj Pálfiovci na Pezinskom 
panstve. V júni 1730 sa napr. spomína úmrtie chlapca Mateja, ktorému 
odhadovali iba 13 rokov. Priezvisko nebolo uvedené. Napriek nízkemu 
veku bol Matej zapísaný ako zlatník na Pezinskom hrade, pričom býval 
u zámočníka Ferdinanda Číža vo vnútornom meste. Podobne sme sa stretli 
aj debnármi či kováčmi Pálfiovcov.404

V roku 1749 bolo podľa nemecky písaného súpisu cechových majstrov 
a  ich tovarišov v  Pezinku 120 remeselníckych majstrov a  38 tovarišov 
v osemnástich remeselných odvetviach. Určite však neboli zaznamenané 
všetky druhy remesiel. Najväčší počet majstrov malo čižmárske (17), 
súkennícke (16), halenárske (11) a kožušnícke (10) remeslo. Čižmári (13), 
súkenníci a kožušníci (po 7) mali zároveň najviac tovarišov.405

Pre rok 1764 sa nám zachovali dva zdroje pre zistenie počtu remeselníkov, 
ktoré sa líšili iba minimálne, obsahujú však odlišné informácie. Podľa súpisu 
slobodného kráľovského mesta Pezinok žilo v  meste 224 remeselníkov, 
avšak nevieme určiť konkrétne druhy vykonávanej remeselnej činnosti.406 
Najväčší počet remeselníckych domácností prirodzene býval vo vnútornom 
meste (167). Oproti roku 1720 ale výrazne stúpol aj počet remeselníkov, 
ktorí žili na uliciach predmestia. Najviac ich bývalo na Špitálskej ulici 
(12), Pekárskej (10), Hrnčiarskej a Novej (po 8), Bodenzail (7) a najmenej 
na uliciach Frauenberg (6), Baumgarten (4) a  Kozej ulici (2). Okrem 
remeselníkov boli v  súpise zachytené aj obchodnícke domácnosti – vo 

404 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.  
405 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Cechové písomnosti, Súpis cechových majstrov 
z roku 1749, (Specification der Meister und Gesellen, 28. Juny 1749),  Inv. č. 1147.
406 Pri menách hláv domácností bolo iba označenie, či ide o  remeselníka (opifex) alebo 
obchodníka (mercator). MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis 
obyvateľov a domov slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.



Tabuľka č. 17 - Počet remeselných odvetví a remeselníkov v roku 1720
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1. Čižmári 16         1       17

2. Debnári 5                 5

3. Garbiari 2                 2

4. Gombikári 3                 3

5. Hrnčiari           1       1

6. Ihlári 1                 1

7. Klobučníci 1   3             4

8. Klobučník nemecký 1                 1

9. Klobučníci uhorskí 2                 2

10. Kníhviazač 1                 1

11. Kolár 1                 1

12. Kováči 6             1   7

13. Kožušníci 5       1         5

14. Krajčíri 13 1 1             15

15. Kúpeľník 1                 1

16. Lekárnik 1                 1

17. Mäsiari 9                 9

18. Medovnikár 1                 1

19. Mlynári 2 1               3

20. Murári           2 1     3

21. Mydlári 3                 3

22. Nožiari 2                 2

23. Obchodníci 4                 4

24. Obchodníci so železom 3                 3

25. Obuvníci 4 1 1 1   1       8

26. Panciernik 1                 1

27. Pekári 7         1       8

28. Strihač súkna 1                 1

29. Sedlár/ remenár 1                 1

30. Stolári 3                 3

31. Súkenníci 5 1               6

32. Sústružník 1                 1

33. Tesári 1         1       2

34. Tkáči 4                 4

35. Výrobca povrazov 1                 1

36. Zámočníci 2                 2

37. Zlatník 1                 1

Spolu 115 4 5 1 1 7 1 1 0 134
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Tab. č. 18 – Počet remeselníckych majstrov v Pezinku v roku 1764
  Remeslo Počet remeselníckych majstrov 1764409

1. Čižmári 38

2. Debnári 7

3. Garbiari 8

4. Gombikári 6

5. Halenári 9

6. Klobučníci nemeckí 2

7. Klobučníci slovenskí (uhorskí) 9

8. Kolári 6

9. Kováči 7

10. Kožušníci 18

11. Krajčíri 17

12. Mäsiari 9

13. Mlynári 6

14. Murári 2

15. Mydlári 3

16. Obuvníci nemeckí 10

17. Obuvníci slovenskí (uhorskí) 15

18. Pekári 15

19. Remenári 2

20. Sedlári 2

21. Stolári 4

22. Súkenníci 20

23. Tesári 2

24. Tkáči 4

25. Zámočníci 4

  Spolu 225

409 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Cechové písomnosti, Súpis cechových majstrov 
jednotlivých cechov v Pezinku z roku 1764, (voľné hárky papiera) Inv. č. 1147.
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Tab. č. 19 – Počet remeselníkov a remeselných odvetví na prelome rokov 1773-1774

Remeslo
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1. Čižmári 32 1 33

2. Debnári 3 1 2 1 7

3. Farbiar látok 1 1

4. Garbiari 5 3 8

5. Gombikári 5 1 6

6. Halenári 10 2 1 13

7. Hodinár 1 1

8. Hrebenár 1 1

9. Hrnčiari 1 1 2

10. Chirurgovia 3 3

11. Chirurg – kúpeľník 1 1

12. Klampiar 1 1

13. Klobučníci nemeckí 2 2

14. Klobučníci uhorskí 5 5

15. Kníhviazač 1 1 2

16. Kolár 1 4 5

17. Kominár 1 1

18. Kováči 3 1 4

19. Kožušníci 14 2 1 2 19

20. Krajčíri 18 1 19

21. Krajčír nemecký 1 1

22. Krčmár, výčapník 
piva 1 1 1 3

23. Lekárnik 2 2

24. Mäsiari 10 1 11

25. Medovnikár 1 1

26. Mlynári 1 3 1 5

27. Murári 1+5t410 1t 1t 2t 1t 7t 1+17t

28. Mydlári 3 3

29. Nožiar 1 1

30. Obchodník s drevom 1 1
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31. Obchodníci s látka-
mi / súknom 2 2

32. Obchodníci s mate-
riálom 2 2

33. Obchodníci so 
železom 3 3

34. Obuvníci nemeckí 8 8

35. Obuvníci slovenskí 2 1 1 5 3 1 3 16

36. Pekári 10 1 1 2 1 1 16

37. Pivovarník 1 1

38. Strihač súkna 1 1 2

39. Rukavičkár 1 1

40. Sedlári/ remenári 3 3

41. Sklári 2 2

42. Sochár 1 1

43. Stolári 6 6

44. Súkenníci 10 1 4 3 1 19

45. Sústružník 2 2

46. Tehliar 1 1

47. Tesári 1 2t 1t 1 3t 2 + 6t

48. Tkáči 3 1 1 5

49, Uhliar 1 1

50. Kľúčiar 1 1

51. Povrazník 4 4

52. Zámočníci 5 5

53. Zlatník 1 1

 Spolu 192+5t 16 9+1t 15+1t 3 8+4t 7+2t 12 5+10t 267+23t

Okrem410 remeselníkov sa možno zamerať aj na rodiny vinohradníkov. 
Na prelome rokov 1773 – 1774 žilo v  Pezinku 210 vinohradníckych 
domácností, takže oproti remeselníkom tvorili menšinu. Najväčšiu 
prevahu malo vinohradnícke obyvateľstvo na Novej ulici (54 domácností), 
Hrnčiarskej (52) a  Kozej ulici (40). Najmenej vinohradníkov bývalo na 
Špitálskej ulici (3), Pekárskej (5) a vo vnútornom meste (5). Do istej miery 
však treba brať do úvahy aj nádenníkov, ktorí najčastejšie pracovali práve 
vo vinohradoch. Najvyšší počet nájomnej pracovnej sily zaznamenali na 
Hrnčiarskej ulici (15) a priamo v meste (12). 

410 t = tovariš/tovariši.



| 128 |

Stúpajúci trend v počte remeselníkov pokračoval aj naďalej. Na prelome 
rokov 1779-1780 už v  Pezinku žilo 297 remeselníckych majstrov a  32 
tovarišov v 56 odvetviach.411 Medzi inými pribudol napr. výrobca papiera, 
výrobca nití, pančuchár, odlievač mosadze či dláždič ciest. Tovariši sa 
spomínajú iba v súvislosti s murárskym, tesárskym a sedlárskym remeslom, 
čo však nemusí byť smerodajné. Najviac majstrov malo čižmárske (34), 
kožušnícke (23), súkennícke (19) a pekárske remeslo (18). Stúpol aj počet 
vinohradníckych domácností, ktorých bolo zaznamenaných 222. Najviac 
vinohradníkov pribudlo na Hrnčiarskej ulici (69), nasledovala Nová 
ulica so 47 vinohradníckymi domácnosťami a Kozia ulica s 37. Najmenej 
vinohradníkov bývalo v tomto období na Pekárskej (6) a Špitálskej ulici (9). 
Vo vnútornom meste nebola zapísaná ani jedna vinohradnícka domácnosť. 
Čo sa týka rodín nádenníkov, najviac ich žilo v meste (16), na Hrnčiarskej 
(8) a Špitálskej ulici (6). 

Na prelome rokov 1792/1793 bolo do daňovej knihy zapísaných 271 
remeselníkov a  19 tovarišov (pri murárskom a  tesárskom remesle), a  to 
v  47 odvetviach. Buď teda nastal pokles v  remeselnej činnosti, alebo 
nebolo povolanie hláv domácností dôsledne zaznačené. Najviac bolo 
v Pezinku opäť čižmárov (21), hoci podstatne menej ako v roku 1779/1780. 
Nasledovali krajčíri (20) a kožušníci (19). Veľmi výrazne klesol počet 
domácností, označených ako vinohradnícke (na 71), pričom najviac ich 
bývalo na Novej ulici (38). Nádenníckych domácností zapísali celkovo 27, 
z toho najviac vo vnútornom meste (11) a na Novej ulici (10). Zrejme tak 
skutočne prišlo k podregistrácii v oblasti remesiel a povolaní.412  

V  roku 1799/1800 počet remeselníkov opäť stúpol, a  to na 294 
remeselníckych majstrov a 17 tovarišov (murárov a tesárov) v 49 odvetviach. 
Prevládali čižmári (25) a kožušníci (25) a zvýšil sa aj počet súkenníkov (na 
20). Najviac remeselníckych domácností žilo vo vnútornom meste (207 
a 10 tovarišov), ďalej na Špitálskej ulici (18 a 5 tovarišov) a na Novej ulici 
(22). Počet vinohradníckych domácností sa zvýšil na 106, pričom najviac 
ich žilo na Hrnčiarskej ulici (29).413 Aj autori známych topografických 

411 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií – mesto (Liber 
portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 
1780), Inv. č. 2827.
412 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Portion 
Register 1792 – 1793), Inv. č. 2835.
413 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií (Liber 
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lexikónov zo záveru 18. storočia sa zhodli, že obyvatelia Pezinka žili 
z remesiel a vinohradníctva.414

4.4 Zamestnanie v mestskej správe a povolania pezinského obyvateľstva

Z pohľadu každodenného života v meste bola veľmi dôležitá jeho správa, 
ktorú zabezpečovala mestská rada a úradnícky aparát. Mestská rada Pezinka 
mala v 18. storočí za ideálneho stavu 13 členov.415 Bola tvorená richtárom, 
mešťanostom, tribúnom ľudu a desiatimi senátormi. Senátori bývali zväčša 
automaticky potvrdzovaní vo svojej funkcii a  toto miesto sa zvyčajne 
uvoľnilo až smrťou, príp. rezignáciou niektorého z nich. Zároveň je možné 
konštatovať, že najvyššie mestské funkcie boli spravidla obsadzované 
z rovnakého okruhu najvplyvnejších mešťanov.416 V rokoch 1700 – 1720 sa 
napríklad vo funkcii pezinského richtára vystriedalo iba šesť osôb, pričom 
až jedenásť rokov stál na čele mesta František Richter.417 Päťkrát v priebehu 
tohto obdobia sa richtárom stal František Hegyi.418 Podobne to vyzeralo aj 
s inými mestskými funkciami. K popredným mestským úradníkom patril 
ďalej notár, podnotári, komorník, mestský kapitán, správca pokladnice, 
trhoví richtári, požiarny richtár, správca špitála a mnohí ďalší. Útržkovité 
informácie o  osobách, ktoré tieto úrady vykonávali, sa dozvedáme 
predovšetkým z matrík zomrelých, do ktorých sa už v tomto období zvyklo 
zapisovať aj pracovné zaradenie, hoci nie v  rámci samostatnej kolónky. 
Predstavme si teda aspoň niektoré z mestských úradov. 

Impositionalis Contributionalis 1799 – 1800), Inv. č. 2842.
414 KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von 
Ungarn, Bratislava 1786, s. 557. [online] [cit. 2021-07-03]. Dostupné na internete: <https://
books.google.sk/books?id=mNMBAAAAYAAJ&pg=PP7&hl=sk&source=gbs_selected_
pages&cad=3#v=onepage&q&f=false >; WINDISCH, Karl Gottlieb. Geographie des Köni-
greichs Ungarn, Erster Theil, Pressburg, 1780, s. 129. [online] [cit. 2021-07-03]. Dostupné 
na internete: <https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002284182&printsec=frontco-
ver&hl=cs#v=onepage&q&f=false >
415 Matej Bel v roku 1736 uviedol, že pezinský mestský magistrát bol rovnaký ako v Modre. 
Bol tvorený mešťanmi z oboch konfesií, pričom z dvanástich senátorov sa mal voliť richtár, 
konzul a kapitán („... senatores duodeni et heic, atque ex his, Iudex, Consul, et Capitenus 
deliguntur.“). BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica. II.,  s. 124.
416 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 13 - 14.  
417 František Richter pochádzal z rodu Richterovcov, ktorý bol v roku 1681 povýšený do 
šľachtického stavu. WITTGRÚBER, P. – POSPECHOVÁ, P. Roku Pána..., s. 26. 
418 František Richter, František Hegyi, Anton Palúcky, Ján Erber, Michal Hirš a  Gašpar 
Erney. DUCHOŇOVÁ, D. – DUCHOŇ, M. Zločin v meste, s. 193 - 194.
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Zaujímavá bola napr. funkcia komorníka. Bol hospodárskym úradníkom, 
dohliadajúcim na finančné záležitosti mesta. Robil finančné vyúčtovania 
mesta a zaznamenával najrôznejšie peňažné transakcie. Tento úrad v sebe 
zahŕňal náplň práce účtovníka aj pokladníka. V dôsledku nárastu agendy 
bolo v 19. storočí nutné rozdelenie pracovných činností a vznik nových 
pracovných miest, a to práve účtovníka a pokladníka. Komorník formálne 
spadal pod mešťanostu, avšak každoročné vyúčtovania predkladal 
mestskej rade.419  Podľa celokrajinského súpisu daňovníkov z  roku 1720 
bol komorníkom Pavol Orelli, bývajúci ako nájomník u kováča Wolfganga 
Mikuláša Klossa.420 V  rokoch 1736 – 1746 ho máme doloženého ako 
majiteľa domu na dnešnej ulici M.R. Štefánika 11, a v rokoch 1742 – 1744 
bol dokonca viničným majstrom.421 

Veľmi dôležitá bola obrana mesta, ktorú mali na starosti mestské stráže 
(drábi), podriadené mestskému kapitánovi. Spoločne mali na starosti 
udržiavanie poriadku v  meste, ochranu jeho obyvateľov, kontrolovanie 
stavu opevnenia a mestských brán. Mestský kapitán okrem toho rozdeľoval 
služby drábov a  stráží pri bránach a  v  meste. Stráže boli vyplácané 
z mesačných poplatkov na stráženie, ktoré vyberali tzv. rotmajstri. Tieto 
poplatky boli spravidla vyššie vo vnútornom meste ako na predmestí.422 
K úlohám mestského kapitána patrilo i spravovanie väznice a na starosti 
mal aj vojakov, pokiaľ sa nejakí v meste zdržiavali. Zaujímavosťou je, že 
podľa nariadenia z 23. apríla 1726 sa od tohto dátumu mohol strážcom 
mestských brán stať iba katolík.423 Najmä skrze úmrtia ich detí poznáme 
po mene 25 mestských strážcov. V období rokov 1728 – 1729 figurovali 
ako mestskí drábi Juraj Okasza či Ján Kružalík. Minimálne v rokoch 1734 
– 1739 bol drábom aj Šimon Jablonka, pričom v roku 1736 bol zapísaný 
aj ako strážca brány. V  roku 1736 bol mestským strážcom aj Michal 
Kuchinský. Podobne v rokoch 1784 – 1799 bol mestským drábom Matej 

419 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 61 – 63. 
420 MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. [cit. 2020-07-16]. Dostupné 
na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras;
421 POSPECHOVÁ, P.- WITTGRÚBER, P. Bránami mesta, s. 25.; ČECHOVÁ. Dominika. 
Malokarpatské vinohradníctvo v kontexte daňového zaťaženia obyvateľstva..., s. 142.
422 Richtár, mešťanosta, mestský kapitán ani senátori neboli povinní platiť tieto 
mesačne vyberané poplatky na stráženie mesta. HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – 
WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 40.
423 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V službách mesta, s. 17, 47 – 
50.  
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Benko.424 Mestských strážcov bývalo zvyčajne sedem a ich mesačný plat (v 
roku 1768) predstavoval 3 a pol zlatých a k tomu tri siahy dreva, pričom na 
veľké sviatky dostávali ešte libru mäsa, holbu vína a jeden chlieb.425 Podľa 
mladšej mapy pezinského intravilánu mala mestská stráž svoje domčeky 
priamo pri Hornej aj Dolnej bráne.426 

  V prameňoch sa stretneme aj s mestskými poľovníkmi, ktorých ročný 
plat na základe účtovnej knihy z roku 1768 predstavoval 40 zlatých a 12 
bratislavských meríc raže.427 Ich pracovnou náplňou bola starostlivosť 
o mestské lesy a tamojšiu zver, regulácia počtu zveri, odstrel chorých kusov 
a pod. V roku 1729 bol mestským poľovníkom František Wümmer a o dva 
roky neskôr sa v  tejto funkcii stretávame s Filipom Jagerom. V  tomto 
prípade bolo priezvisko skôr prezývkou, naznačujúcou povolanie (Jäger 
– nem. poľovník). Po smrti Filipa Jagera v máji 1731, sa poľovníkom stal 
Ján Jakub Ertl, ktorého máme doloženého v septembri 1732. Najneskôr od 
roku 1773 do roku 1782 bol poľovníkom mešťan Ondrej Sibenlis, bývajúci 
na Hrnčiarskej ulici na predmestí. V  roku 1774 máme ako poľovníka 
zachyteného aj Michala Bittnera a v roku 1788 Jána Deilla.428 

Dôležitú funkciu predstavoval mestský staviteľ, pod ktorého spadala 
starostlivosť o mestské budovy (radnicu, špitál, kúpele, hostinec, pivovar 
a pod.), ich výstavba či oprava. Najímal remeselníkov potrebných k stavbe, 
zabezpečoval stavebný materiál a náradie. Dohliadal tiež na stav mostov. 
V roku 1729 bol mestským staviteľom mešťan Samuel Kottmayer.429

424 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; Matricula Defunctorum 1761 
– 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, 
Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721. 
Podobne, vlastné (hradné) stráže mali aj Pálfiovci na Pezinskom hrade. Zachytili sme mená 
16 hradných drábov. 
425 KORIČOVÁ, Tatiana. Správa mesta Pezinok v  16. – 18. storočí. Diplomová práca. 
Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1973, s. 53. 
426 MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2.
427 KORIČOVÁ, T. Správa mesta Pezinok v 16. – 18. storočí,  s. 53.
428 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.;  Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; Matricula Defunctorum 1761 
– 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, 
Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721. 
MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií predmestie 
(Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – predmestie 
(Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.
429 HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P. V  službách mesta, s. 66 – 
67.; Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717 [cit. 2020-05-22]. 
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K  mestským zamestnancom patrili aj pastieri stád. Ich pláca nebola 
veľká, v roku 1768 dostávali za svoju prácu iba 4 merice raže. Pastieri bývali 
obyčajne dvaja, alebo podľa potreby.430 V roku 1730 zomrel v úctyhodnom 
veku okolo 90 rokov pezinský pastier stád Ján Pastír. V rokoch 1734 – 1735 
pásli dobytok Juraj Malovič a  Matej Kapl, pričom druhý menovaný bol 
označený špeciálne ako pastier oviec. Celkovo sme zaznamenali až 40 
mien mestských pastierov stád, oviec či hovädzieho dobytka. Najviac bolo 
práve pastierov volov a kráv. V matrikách zomrelých boli tiež zaevidované 
úmrtia 12 pastierov, ktorých zamestnávali Pálfiovci.431 

O záhrady a mestskú zeleň sa v roku 1731 staral Ján Laab. V auguste 
1737 zomrel mestský záhradník Matej Mráz vo veku okolo 40 rokov. V 
roku 1738 bol mestským záhradníkom Pavol Schomody, v  roku 1781 
František Medňanský a  o  štyri roky neskôr Tomáš Veselý.  Okrem nich 
sme zachytili aj viacerých súkromných záhradníkov šľachtických rodín. 
K ďalším mestským zamestnancom patrili napr. strážcovia vo viniciach, 
nočné stráže, strážca väznice, mestský posol, kočiši (povozníci), kominár, 
bubeník (hlásnik), či mestský kat. Samozrejme, nie všetky pozície boli 
vždy obsadené.432 

Vlastných zamestnancov mala v  Pezinku aj cirkev. K  služobníkom 
(katolíckeho) kostola patril inšpektor, farár, zvonár a kostolník, direktor 
(správca) chóru, organista, kalkantista (hráč na píšťaľovom organe), 
hrobári (obvykle dvaja) a pôrodné babice.433 Pezinským direktorom chóru 
bol minimálne v rokoch 1731 – júni 1735 Martin František Thálsky, ktorý 
zomrel vo veku 43 rokov. V roku 1768 dostával direktor chóru od cirkvi plat 
vo výške 86 zlatých ročne a 6 okovov vína. Zvyčajne vykonával aj funkciu 
učiteľa, a v takom prípade dostával ešte ročne ďalších 30 zlatých, 6 okovov 
piva, 16 siah dreva a 25 meríc raže.434 V roku 1739 máme ale doloženého 

Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>.
430 KORIČOVÁ, T. Správa mesta Pezinok v 16. – 18. storočí,  s. 54.
431 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.;  Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; Matricula Defunctorum 1761 
– 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, 
Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721.
432 KORIČOVÁ, T. Správa mesta Pezinok v 16. – 18. storočí,  s. 52 - 54.
433Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 68.  
434 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; KORIČOVÁ, T. 
Správa mesta Pezinok v 16. – 18. storočí, s. 52. 
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aj pomocného učiteľa, ktorým bol Ján Reidinger.435 V  roku 1751 zomrel 
33 ročný direktor chóru Matej Remža a  následne máme v  tejto funkcii 
doloženého šľachtica Antona Winklera (v rokoch 1751 – 1765). Minimálne 
od roku 1774 až do konca 18. storočia436 bol v tejto pozícii ďalší šľachtic 
a od roku 1795 aj senátor Jozef Ružička, ktorý sa do Pezinka prisťahoval 
z Holíča.437 O Ružičkovom pôsobení v Pezinku vieme nanešťastie najmä 
kvôli častým úmrtiam jeho detí. Prvou manželkou Jozefa Ružičku bola 
Terézia, rodená Jakubeová, ktorá však zomrela vo veku 23 rokov v apríli 
1776 a mali spolu dcérku Teréziu. Tá zomrela vo veku 2 a pol roka. Ružička 
sa následne druhýkrát oženil s Klárou Ksinskou, s ktorou do roku 1800 
splodili ďalších 15 detí, z  ktorých však prežilo iba 9.438 Dom direktora 
chóru aj so záhradou sa v roku 1785, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj 
v prvej polovici 18. storočia, nachádzal na Farskej ulici (Parochialis platea), 
oproti kostolu Nanebovzatia Panny Márie.439 

Zvonárom na katolíckom kostole v  roku 1717 bol Ondrej Ksinský.440 
V  roku 1732 máme zachyteného aj mešťana a  zvonára Jána Bobera. 
Minimálne od roku 1752 bol zvonárom mešťan s  volebným právom 
Ondrej Buček, ktorý túto prácu vykonával aj v  čase konania kanonickej 
vizitácie v  roku 1781, keď bol zároveň aj kostolníkom. Organistom bol 
v roku 1760 Karol Bakeš a od roku 1764 sa v tejto pozícii uvádza šľachtic 
Juraj Turáni, inak nazývaný aj Slavovský. S  pozíciou hrobára sme sa 
v prameňoch nestretli často. Až do svojej smrti v júli 1732 bol hrobárom 
Juraj Strakovič. V roku 1781 bol hrobárom pre katolíkov Ján Ležma, ktorý 
bol zároveň kalkantistom441 a  pre evanjelikov Michal May (minimálne 
od roku 1773). Od roku 1784 bol hrobárom aj Juraj Chrenko. Pôrodné 

435 Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
436Matricula Defunctorum 1761 – 1764, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Matricula 
Defunctorum 1764 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Matricula Defunctorum 1781 
– 1794,, Tomus IV, Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1721.  
437 Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 72.
438 Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula 
Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 
1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721.
439„Domus Rectoris Chori cum hortulo.“ MV SR, ŠABApM, f. Zbierka máp a plánov, Mapa 
intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2..
440 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712. 
441  Kalkantista – hráč na píšťalovom organe 
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babice boli v roku 1781 v Pezinku štyri. Dve z nich boli katolíčky - Mária 
Anna Hoffmoninová a Katarína Budajová a dve evanjeličky – Anna Mária 
Raiczingerová a  Katarína Schuportová.442 Posledná menovaná sa ako 
pôrodná baba spomína už od roku 1779, pričom bola vdovou po Krištofovi 
Schuportovi a bývala na ulici Baumgarten na predmestí.443 Pezinské ženy si 
zároveň často privyrábali aj predajom strukovín alebo praním bielizne.444

4.5 Národnostné a náboženské zloženie obyvateľstva 

4.5.1 Etnicita obyvateľstva

Napriek tomu, že nijaký zo skúmaných prameňov z Pezinka 18. storočia 
sa vyslovene nezameriaval na etnicitu obyvateľstva, možno  z  nich 
o  národnostiach žijúcich v Pezinku získať aspoň čiastočný obraz. Podľa 
Mateja Bela žili v Pezinku, podobne ako v Modre, vedľa seba Maďari, Nemci 
a  Slováci. Väčšina obyvateľov hovorila po slovensky. Moc a  vplyv mali 
v rukách Nemci, ktorí však vedeli po slovensky. Maďarov žilo v Pezinku len 
niekoľko a maďarčinu zvykli používať najmä v kruhu svojich domácností. 
Bela udivilo a prekvapilo, že mnoho Pezinčanov, hoci aj pochádzali z ľudu, 
hovorilo po latinsky tak dobre, „akoby sa narodili v Latiu.“445 Poznamenal 
tiež, že prichádzalo k  miešaniu jazykov domácich, ktorí nimi bez 
váhania  hovorili.446 Situácia sa veľmi nezmenila ani v závere 18. storočia. 

442 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718;  Matricula Defunctorum 1761 
– 1764, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719, Matricula Defunctorum 1764 – 1780, Tomus III., 
Pezinok, Inv. č. 1719, Matricula Defunctorum 1781 – 1794,, Tomus IV, Pezinok, Inv. č. 
1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721..; Farský úrad 
Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae Bozin de Die 
17. Septembris Anno 1781, s. 70 – 79. 
443MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921),  Kniha porcií – predmestie 
(Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.
444 MV SR, ŠABApM, MMP: Daňová pokladnica (1604 – 1921), Kniha porcií predmestie 
(Portion Register... in der Vorstadt 1773 – 1774), Inv. č. 2825.; Kniha porcií – predmestie 
(Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.; Kniha porcií – mesto (Liber portionalis 1779 – 
1780), Inv. č. 2826.;  Kniha porcií – predmestie (Liber portionalis 1779 – 1780), Inv. č. 2827.
445 Latium – historická oblasť na Apeninskom polostrove, na území ktorej bol vystavaný aj 
Rím. 
446 „Sunt enim, et heic incolae, varii generis, Hungari, Germani, et Slaui. Horum, uti Modrae 
vulgus, auctoritas autem penes Germanos est, tametsi et hi, nequeant carere lingua Slauica, 
immo Slauice sermocinentur plurimum. Hungari pauci reperiuntur; plurimi tamen, quam 
alibi didicerunt, linguam Hungaricam, in familiaribus colloquiis adhibent...Mirabamur, cum 
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Obyvateľstvo bolo naďalej sčasti nemecké a sčasti slovenské. Predovšetkým 
na predmestí ale prevládali Slováci.447 O prevahe slovenského a nemeckého 
etnika svedčia aj priezviská obyvateľov Pezinka. Za slovenské by sme mohli 
považovať priezviská ako: Kmeť, Fiala, Brezovský, Miško, Číž, Hlaváč, 
Trstenský, Hvizdák, Páleník, Kučera, Slamka, Chudý, Cibulka, Krajčír, 
Beňovský, Turčan, Vavrinec, Slovák, Remenár či Klieštenec. Niekedy 
naznačilo slovenský pôvod aj samotné meno, napísané v slovenskej podobe 
(napr. Juro Horňák, Juro Hájek, Juro Domanovský, Jano Polák). Pokiaľ šlo 
o Nemca, bolo zriedka aj meno napísané v nemeckej forme ako Johann, 
Johannes, Georg. Najčastejšie však boli krstné mená písané v  latinskej 
podobe a  pôvod tak zvyčajne naznačovalo iba priezvisko. Nemeckého 
pôvodu boli priezviská ako: Gross, Fischer, Schreiber, Baumgartner, 
Kastenhoffer, Kerstenraicher, Prechtl, Liebergott, Westernacher, Drachsler 
/ Trachsler, Rottmeister, Stosser, Siegel, Lang a ďalšie. Na základe priezvisk 
možno konštatovať, že nemecké etnikum malo prevahu predovšetkým vo 
vnútornom meste, zatiaľ čo slovenské dominovalo na predmestí. Maďarsky 
znejúcich priezvisk bolo podľa očakávania veľmi málo – napr. Lengyel, 
Hunyadi, Csokoli, Hegeduš či Lováss. O  etnicite čiastočne vypovedajú 
aj remeslá v  súvislosti s  priezviskami. Napr. nemeckým klobučníkom 
v roku 1720 bol Krištof Fürg, uhorskými boli Augustín Málovický a Pavol 
Jurkovič..448

Viacero priezvisk by sme tiež mohli viac či menej úspešne identifikovať 
ako chorvátske, resp. balkánske – napr. Strakovič, Andrikovič, Turkovič, 
Kankárovič, Paulešič, Dráhnovič, Skabulič, Baričič, Starič, Horvát / 
Chorvát či Kovačič. Pod posledným uvedeným priezviskom bol zapísaný 
aj istý Šimko Kovačič. O  ich pôvode však svedčia iba priezviská, keďže 

inter eos versaremur, promiscue, illos etiam, qui ex plebe aderant, a latina sic locutos fuisse, 
ut in Latio nati esse viderentur. Quamuis enim multum, ex linguis aliis, quas vernaculas 
habebant, miscuerunt, expedite tamen et sine ulla haesitatione sermocinabantur.“ BEL, M. 
Notitia Hungariae novae geographico historica. II.,  s. 124.
447 Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 68.; KORABINSKÝ, J. M. Geographisch-historisches 
und Produkten Lexikon von Ungarn, s. 557. [online] [cit. 2021-03-03]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=mNMBAAAAYAAJ&pg=PP7&hl=sk&source=gbs_
selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false >;
448 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti Comitatus 
Posoniensis Anno 1715, Bazin.; MNL Conscriptio regnicolaris Anno 1720 - Bazin. [online]. 
[cit. 2021-06-02]. Dostupné na internete: <https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-
1720_-evi-orszagos-osszeiras>.
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Chorváti zvykli veľmi rýchlo splynúť s domácim obyvateľstvom. Chorvátske 
osídľovanie v  okolitých dedinách (najmä na Cajle, Šenkviciach, v 
Chorvátskom Grobe, Grinave) sa datuje na prelom prvej a druhej polovice 
16. storočia, a podobne to s ich usádzaním bolo zrejme aj v Pezinku.449

Predovšetkým v  matrikách zomrelých sme sa stretli aj s  obyvateľmi 
s  českým a  moravským, poľským či rakúskym pôvodom. Šlo buď 
o  prisťahovalcov z  týchto krajín, ktorí prišli, aby sa v  Pezinku natrvalo 
usadili, remeselníkov na vandrovkách za účelom získania odborných 
znalostí, prípadne o  vojakov, ktorí sa v  meste zdržiavali zvyčajne len 
krátkodobo. Murárske remeslo napr. vykonával Ján Hrubý z Čiech, ktorý 
bol považovaný za obyvateľa mesta a  zomrel ako 35 ročný v  máji 1728. 
Murárom z Čiech bol aj Václav Steyger, ktorý zomrel v júni 1738 vo veku 
okolo 50 rokov. Z  Rakúska pochádzalo dievča menom Eleonóra, ktoré 
zomrelo v januári 1729 vo veku okolo 18 rokov. Bola zapísaná ako slúžka 
v bližšie neidentifikovanej domácnosti, takže do Pezinka prišla zrejme za 
prácou. Ďalším remeselníkom bol Michal Pergmaster, garbiar z Tirolska, 
ktorý zomrel ako 26 ročný v  júni 1732. Zdá sa však, že vo väčšej miere 
prichádzali do Pezinka Poliaci. Tých spomína aj Matej Bel, pričom uvádza, 
že do Pezinka chodili nakupovať víno a obchodovať s ním.450 Jakub Perdík 
a Žofia, vdova po Matejovi Kražinovi, obaja z Poľska, sa v Pezinku zosobášili 
23. októbra 1718.451 Vo februári 1729 zomrela vo veku okolo 50 rokov istá 
Zuzana pochádzajúca z  Poľska, ktorá bývala vo wilhelmovskom dome. 
Približne 24 ročný Poliak Peter Jedlowecz zomrel v apríli 1731. Z poľskej 
Haliče pochádzal asi 70 ročný Juraj Polus, zomrelý vo februári 1732. 
V  mimoriadne vysokom veku 101 rokov zomrela v  októbri 1737 aj istá 
Magdaléna, vdova po Poliakovi Ondrejovi Kanovi. Z Poľska pochádzal aj 
Ján Kaluža, ktorému v júni 1739 zomrel päťročný syn Ján a ďalší.452 Taktiež 
veľká časť novoprijatých mešťanov v  rokoch 1774 – 1800 pochádzala 
z cudziny, a to nielen z Čiech, Moravy, Poľska či Sliezska, ale aj z Talianska, 
Luxemburska či Nemecka.453 O  vojakoch sme sa už zmienili. Záznamy 

449 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 202, 213. 
450 BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico historica. II.,  s. 127.
451 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.
452 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.
453 Podrobnejšie sme sa o novoprijatých mešťanoch zmienili v podkapitole o meštianskom 
obyvateľstve. MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia osôb prijatých za mešťanov (Tabella 
neoassumptorum civium) 1774 – 1847, Inv. č. 669.; MV SR, ŠABApM, MMP: Evidencia 
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o konkrétnych jednotlivcoch, príslušníkoch regimentov, sa dozvedáme opäť 
najmä z matrík. Viacerí boli z pálfiovských regimentov. Vojaci pochádzali 
z  rôznych kútov monarchie a  najčastejšie bývali po nevyhnutnú dobu 
ubytovaní v šľachtických či meštianskych domoch. O tom, že sa to vždy 
neobišlo bez problémov, svedčí napr. sťažnosť šľachtica Ondreja Košoviča 
z roku 1729, ktorú podal na generálnu kongregáciu Bratislavskej stolice. 
Zachoval sa nám súpis škôd spáchaných poručíkom a vyšetrovacím sudcom 
prvého regimentu kniežaťa Emanuela, ktorý bol aj s manželkou ubytovaný 
v  Košovičovom dome. Sťažnosť pozostávala z  desiatich bodov, v  rámci 
ktorých Košovič tvrdil, že poručík sa mu vkradol do záhrady a odcudzil 
od nej kľúč, odstránil z nej zasiate osivo a ukradol z nej špargľu. Okrem 
toho sa pokúšal vylomiť z pántov zadné dvere do záhrady silou, a keďže mu 
to nešlo, použil na ne sekeru a iné nástroje, čím ich zničil. Ďalej mu mal 
aj s manželkou odňať a poskrývať nábytok a náradie z pivnice. Z piatich 
okovov špeciálneho vína (absintu), ktoré bolo v  pivnici uskladnené na 
dozretie nahradil dva malé a polovicu z ďalšieho okovu inou tekutinou. 
Poručíkova manželka zase násilím z  pivnice odniesla stoličky do svojej 
izby a z pivnice si manželia vzali aj rôzne iné hnuteľné veci, ktoré vrátili 
poškodené, alebo nevrátili vôbec (slaninu, bravčové mäso, dva malé rošty, 
dve motyky, železné nástroje na zakladanie ohňa).454

Čo sa týka židovského obyvateľstva, platili v  Pezinku veľmi prísne 
opatrenia, a  to až do prijatia Toleračného patentu v  roku 1781. Stále 
totiž rezonovala príšerná udalosť z roku 1529, ktorá svojho času otriasla 
celým Uhorskom.455 V jej dôsledku sa Židia nesmeli usádzať na mestskej 

osôb prijatých za mešťanov (Bürger Protogol) 1776 – 1851. Inv. č. 668.
454 MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Kongregačné písomnosti, Súpis škôd spáchaných 
vojskom ubytovaným v dome Ondreja Košoviča, Inv. č. 504, 1729, f-3, n-4. 
455 V roku 1529 obyvatelia Pezinka našli v kroví zohavené telo deväťročného Johanna (Jána) 
Meilingera, syna istého Wagnera. (Bel však uvádza, že bol synom pezinského povozníka 
Juraja). Chlapec mal oholenú hlavu, ruky spútané za chrbtom a  jeho telo nieslo stopy 
sexuálneho násilia. Vražda chlapčeka bola označená za rituálnu. Automaticky z nej boli 
obvinení pezinskí Židia, ktorí v tom čase obývali priestor v okolí neskôr vystavanej Hornej 
brány, teda oproti dnešnému zámku. Niekoľko desiatok z nich bolo uvrhnutých do väzenia, 
kde sa po mučení k vražde priznali. Monsterproces mal pokračovať na námestí, za prítomnosti 
takmer celého mesta. Predsedami súdu boli pezinskí grófi Juraj a Wolfgang. Na mestskej lúke 
za mestom, v priestore dnešnej železničnej stanice, boli 25. mája 1529 upálení tridsiati Židia. 
Stál tu kopec s mestským popraviskom, ktorý sa neskôr začal nazývať ako Židovský kopec. 
Ušetrené boli len deti do desať rokov - tie mali byť dané na prevýchovu do kresťanských 
rodín. Táto udalosť vyvolala protest židovských komunít po celom Uhorsku. Výsledkom 
bolo prešetrenie procesu, ktorým bol poverený krajinský sudca, gróf zo Salmu. Výsledky 
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pôde a  dokonca sa im zakazovalo čo i  len prenocovať v  meste, a  to aj 
v čase konania jarmokov a trhov. Židia preto žili len v okolí Pezinka, na 
pálfiovských majetkoch a  v  dedine Cajla. Zato Pálfiovci Židom povolili 
vlastnú synagógu, ktorá bola postavená ešte v polovici 17. storočia, v tesnej 
blízkosti mestských hradieb, v  lokalite zvanej „Čikošňa“. Neďaleko nej sa 
nachádzal židovský cintorín.456  Samozrejme, Židia sa pokúšali preniknúť 
do opevneného a bezpečnejšieho mesta, keďže veľká časť z nich sa venovala 
obchodu a remeslám. Ich pokusy však končili neúspechom. Senát dokonca 
24. novembra 1711 prijal uznesenie, ktoré pezinským mešťanom zakazovalo 
prijať a  ubytovať Židov vo vnútornom meste, pod hrozbou pokuty 32 
zlatých. Aj toto samotné nariadenie je ale dôkazom o  skutočnosti, že sa 
tak dialo.457 V roku 1764 mestskí predstavitelia na otázku, či v meste žijú 
nejakí grékokatolíci alebo Židia odpovedali záporne.458 V roku 1780 žilo 
v  susedstve pezinských hradieb 60 dospelých Židov a  35 detí.459 O  rok 
neskôr sa uvádza 56 dospelých a 32 detí.460 V roku 1787 tu už bývalo 59 
židovských rodín, ktoré mali spolu 304 členov.461 Aj v rámci Pezinka sa tak 
prejavil spomínaný Toleračný patent Jozefa II., ktorý však stále neumožnil 
usadenie Židov priamo v  meste. Možnosť voľného vstupu do mesta 
a usadenia v ňom sa pre židovské obyvateľstvo otvorila až v roku 1867, keď 
boli Židia zrovnoprávnení s kresťanským obyvateľstvom.462

vyšetrovania však nie sú známe. KORABINSKÝ, Ján Matej. Geographisch-historisches 
und Produkten-Lexikon von Ungarn. Bratislava, 1786. s. 558-559. Dostupné na internete 
:<https://books.google.sk/books?id=mNMBAAAAYAAJ&pg=PP7&hl=sk&source=gbs_
selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false >; BEL, M. Notitia Hungariae novae 
geographico historica. II.,  s. 120.; WITTGRÚBER, Peter. Židia v  Pezinku. In. Pezinčan, 
3/2000. [cit. 2020-06-01] Dostupné na internete: <http://pezincan.pezinok.sk/index.
php?yggid=article&cat=2000-03&article=5845>
456 Synagóga stála na mieste bývalého Kresťanského domu, neskôr Kina Zora, dnes bytového 
domu. WITTGRÚBER, P. Židia v Pezinku, [cit. 2021-06-01] Dostupné na internete: <http://
pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2000-03&article=5845>
457 ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 49 – 50. 
458 „Nec Graeci Rituos, nec Judaceis Populos Cittem inhabitant.“ MV SR, ŠABApM, MMP, 
Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Otázky a  odpovede na stav slobodného kráľovského 
mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148. 
459 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.
460 Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.
461 THIRRING, Gusztáv. Magyarország népessége II. József korában. Budapest: A Magyar 
Tudományos Akadímia Kiadása, 1938, s. 120. 
462 WITTGRÚBER, P. Židia v Pezinku, [cit. 2021-03-03] Dostupné na internete: <http://
pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2000-03&article=5845>
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Oveľa skúpejšie sú informácie o  Cigánoch, žijúcich v  Pezinku. 
Dozvedáme sa o nich z cirkevných matrík, predovšetkým matrík krstov, 
pričom zvykli byť označení pojmom „Zingarus / Zingara.“ V priebehu 18. 
storočia sme však takto zaznamenali iba zopár príslušníkov cigánskeho 
etnika. Dňa 29. marca 1708 sa narodil cigánsky chlapec František, pričom 
mená ani jedného z rodičov neboli uvedené. Krstnými rodičmi sa preto 
stali pezinskí mešťania Ján Turčáni a Gašpar Pront. O rok neskôr, v marci 
1709, sa narodilo dievčatko menom Magdaléna, dcéra Cigána Martina 
Kovača a anonymnej Cigánky. V júni 1715 sa cigánskym rodičom Jánovi 
Danišovi a Helene narodil chlapec Ján.463 V decembri 1753 zomrela istá 
Alžbeta označená ako „Zikanka“ vo veku 58 rokov.464 Okrem toho sa 
vyskytlo niekoľko nositeľov priezvisk Cigánek či Cigánovič, ktorí však 
nemuseli byť nevyhnutne Cigánmi. Na otázku z roku 1764 o cigánskom 
obyvateľstvo mesto neodpovedalo.465 Ako z uvedeného vyplýva, Pezinok 
prvej polovice 18. storočia bol mnohonárodnostným mestom, v ktorom sa 
miešali rôzne etniká a jazyky. Napriek tomu, že mestská elita bola prevažne 
nemecká, aj pre ňu bola kľúčová znalosť slovenského jazyka. 

4.5.2 Vierovyznanie obyvateľstva 

Náboženská orientácia pezinského obyvateľstva sa v  priebehu 18. 
storočia postupne menila. Na základe súpisu z  roku 1732 vieme zistiť 
počet katolíckych a  evanjelických domácností, a  to aj v  kontexte s  ich 
spoločenských statusom.466  Vo všeobecnosti možno na základe uvedeného 
súpisu konštatovať prevahu evanjelického obyvateľstva, ktoré tvorilo 
takmer 67 %. Pokiaľ by sme sa zamerali na vnútorné mesto, evanjelické 
domácnosti by tvorili takmer 77 %. Zaujímavosťou je, že v  prípade 
šľachtických rodín v meste bol pomer vierovyznania vyrovnaný, keďže do 
súpisu bolo zapísaných 10 katolíckych a 10 evanjelických rodín. Oporný 
pilier evanjelickej komunity tvorilo meštianstvo. Vo vnútornom meste 
bolo proti 38 katolíckym domácnostiam zaznačených až 155 evanjelických. 

463 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702.
464 Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
465 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Otázky a odpovede na stav 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148. 
466 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 1732 die 26. April. Nomina 
Civium Baziniensium in duas Classes Catholic. & Evangl. Sistinctorum... Specificatio, Inv. č. 1148.
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Vierovyznanie obyvateľstva podľa súpisu z roku 1732

Šľachtické 
domácnosti

Meštianske 
domácnosti

Domácnosti 
nevýsadného 
obyvateľstva
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Vnútorné mesto 10 10 38 155 2 1 50 166

Predmestie

Pekárska ulica 1 0 5 6 3 0 9 6

Baumgarten 0 0 3 25 5 4 8 29

Frauenberg 0 0 1 11 2 6 3 17

Kozia ulica 0 0 3 13 6 8 9 21

Hrnčiarska ulica 1a 2 10 10 19 6 29 + 1 16 + 2

Bodenzeil 1 0 3 14 0 3 3 + 1 17

Špitálska ulica 0 1 1 9 3 + 1b 3 4 + 1 12 + 1

Nová ulica 0 0 8 3 25 11 33 14

11 + 2 10 + 3 72 246 65 + 1 42 148 + 2 + 1 298 + 3

Ako vidieť aj v  nasledujúcej tabuľke, rímskokatolícke obyvateľstvo malo 
prevahu iba na troch uliciach pezinského predmestia (na Pekárskej, 
Hrnčiarskej a  Novej ulici). Katolícka vierouka prevládala predovšetkým 
medzi nevýsadným obyvateľstvom. V prípade meštianskeho obyvateľstva 
žilo viac katolíckych ako evanjelických rodín iba na Novej ulici.

Tabuľka č. 20 - Výpočet katolíckych a evanjelických domácností 
v súvislosti s ich spoločenským statusom podľa súpisu z roku 1732

a červenou farbou sú označené (šľachtické) domácnosti, ktoré vlastnili usadlosť vo 
vnútornom meste aj na predmestí, a boli tak zapísané viackrát 
b zelenou farbou je označený dom príslušníka nevýsadného obyvateľstva, ktorý vlastnil 
usadlosť na dvoch uliciach predmestia (okrem Špitálskej aj na Hrnčiarskej ulici)
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Vzhľadom na výpovednú hodnotu súpisu z  roku 1732, sme sa 
pokúsili aplikovať metódu komparácie a porovnať v ňom uvedené mená 
s  celokrajinským súpisom z  roku 1720. Cieľom tohto postupu bolo 
odvodiť náboženskú orientáciu Pezinčanov, zapísaných do súpisu z roku 
1720. Väčší úspech sme dosiahli v prípade vnútorného mesta, kde sa nám 
podarilo zistiť vierovyznanie pre 59 % zaznačených. Avšak pri pezinskom 
predmestí úspešnosť postupu klesla, keď sa nám vieru podarilo určiť pre 
iba 43 % zapísaných. 

Graf č. 1 - Vierovyznanie obyvateľstva vnútorného mesta v roku 1720, 
odvodené zo súpisu z roku 1732 
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Graf č. 2 - Vierovyznanie obyvateľstva predmestia v roku 1720, 
odvodené zo súpisu z roku 1732

Aj v  tomto prípade, v  rámci skúmanej zistenej vzorky obyvateľstva 
vidieť prevahu evanjelického obyvateľstva, predovšetkým vo vnútornom 
meste. Na predmestí sa dominancia evanjelickej viery javí menej výrazná. 
Vzhľadom na veľkú časť mien, zapísaných do súpisu z roku 1720, pre ktoré 
sa nám vierovyznanie zistiť nepodarilo, ide však len o predpoklad. 
V  priebehu niekoľkých desaťročí sa situácia ohľadne vierovyznania 
pezinského obyvateľstva čiastočne zmenila. V  roku 1764 žilo v  Pezinku 
2 562 dospelých ľudí, z  toho    1 298 katolíkov (636 mužov a 651 žien) 
a  1 264 evanjelikov (613 mužov a  651 žien).467  Čo sa týka vnútorného 
mesta, v  celkovom meradle naďalej prevažovala evanjelická vierouka, 
a  to predovšetkým medzi remeselníkmi, obchodníkmi a  ostatnými 
domácnosťami.468 Avšak zatiaľ čo v  roku 1732 bol pomer katolíkov  

467 Priamo v odpovedi na 15. z 87 otázok skúmajúcich stav mesta v roku 1764, ktorá sa týkala 
obyvateľstva bol nesprávne uvedený počet evanjelických mužov (603) a  tým aj celkový 
počet evanjelikov (1 254). MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, 
Otázky a odpovede na stav slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148. 
468 Pojmom ostatné domácnosti sme označili tie, ktoré v  rámci súpisu slobodného 
kráľovského mesta Pezinok z  roku 1764 nemali priradený nijaký status. Pravdepodobne 
išlo najmä o rodiny vinohradníkov. Okrem šľachtických, remeselníckych, obchodníckych 
a ostatných figurovalo v súpise vo vnútornom meste ešte 35 ďalších domácností, pri ktorých 
však nebolo uvedené vierovyznanie, ani počet členov domácnosti. 
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Tab. č. 21 – Vierovyznanie Pezinčanov podľa súpisu slobodného kráľovského mesta 
z roku 1764

Vierovyznanie obyvateľstva podľa súpisu z roku 1764

Šľachtické 
domácnosti

Remeselnícke a obchod-
nícke domácnosti Ostatné domácnosti Spolu
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Vnútorné 
mesto 26 71469 13 37 76 275 126 464 27 93 42 111 129 439 181 612

Predmestie

Pekárska 
ulica 0 0 0 0 7 25 8 40 7 18 5 21 14 44 13 61

Baumgar-
ten 0 0 0 0 0 0 3 18 18 68 37 133 18 68 40 151

Frauen-
berg 0 0 0 0 1 4 5 21 5 20 17 59 6 24 22 80

Kozia ulica 0 0 0 0 0 0 2 10 30 106 30 122 30 106 32 132

Hrnčiarska 
ulica 0 0 1 2 5 14 3 7 70 253 16 62 75 267 20 71

Bodenzeil 0 0 0 0 8 30 11 36 4 13 15 43 12 43 26 79

Špitálska 
ulica 0 0 0 0 4 17 1 38 17 52 4 10 21 69 5 48

Nová ulica 0 0 0 0 21 77 1 3 48 161 7 27 69 238 8 30

26 71 14 39 122 442 160 637 226 784 173 588 374 1298 347 1264
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a evanjelikov medzi šľachtou vnútorného mesta vyrovnaný, v roku 1764 už 
prevažovalo katolícke vierovyznanie v počte domácností,  ako aj v počte 
ich členov.469

470

Podľa súpisu malo vo vnútornom meste v roku 1764 žiť 439 katolíkov 
v  129 domácnostiach a  612 evanjelikov v  181 domácnostiach. Aj na 
väčšine ulíc pezinského predmestia stále na prvý pohľad dominovalo 
evanjelické vierovyznanie. Na troch uliciach však malo prevahu katolícke 
náboženstvo. Na Novej ulici žilo 69 katolíckych domácností (238 členov) 
oproti ôsmim evanjelickým s  30 členmi. Podobne, na Hrnčiarskej ulici 
bývalo 75 katolíckych rodín s  267 členmi, oproti 20 evanjelickým so 71 
členmi. Treťou ulicou s prevahou katolíkov bola Špitálska ulica, na ktorej 
žilo 21 katolíckych domácností a  iba 5 evanjelických. Čo sa však týka 
počtu ich členov, rozdiel nebol až taký výrazný (69 katolíkov oproti 48 
evanjelikom). Remeselnícke a  obchodnícke rodiny žijúce na predmestí 
boli prevažne evanjelického vierovyznania. Katolícka vierouka u  tejto 
skupiny obyvateľstva výraznejšie dominovala iba na Novej ulici. Napriek 
tomu prevaha katolíkov na spomínaných troch uliciach predmestia stačila 
na to, aby v celkovom súčte prevážili katolícke domácnosti (374 s 1 298 
členmi) nad evanjelickými (347 s 1 264 členmi).471 

V nasledujúcich rokoch už katolícke obyvateľstvo vždy prevažovalo nad 
evanjelickým, a  to ako v počte dospelých, tak aj detí.472 Postupne sa tak 
začínal prejavovať vplyv kapucínov a  jezuitov na pezinské obyvateľstvo. 
Napriek tomu sa pezinskí evanjelici práve v tomto  čase ich početného 
oslabenia, v  súlade s  Toleračným patentom Jozefa II. dočkali vlastného 
farára,473 ustanoveného v roku 1782 a v rokoch 1782 – 1783 začali aj so 
stavbou vlastného kostola. Následne evanjelici v  roku 1795 dosiahli aj 
zriadenie vlastnej školy.474

469 Jeden zo šľachticov, Ján Egry, bol zároveň remeselníkom a vykonával čižmárske remeslo.
470 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
471 MV SR, ŠABApM, MMP, Vecná skupina Súpisy obyvateľstva, Súpis obyvateľov a domov 
slobodného kráľovského mesta Pezinok z roku 1764, Inv. č. 1148.
472 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.; 
Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.
473 Stal sa ním Michal Semian (*1741 Vrádište – †1812 Pezinok), známy svojimi básňami, ale 
najmä dielom Kratičné historické vypsání knížat a králů uherských, ktoré vydal v roku 1786.
474 DUBOVSKÝ, J. M. Peripetie slobody – Pezinská čítanka, s. 109 – 110. 
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Tab. č. 22 – Vierovyznanie pezinského obyvateľstva v rokoch 1768 – 1781475

  Katolíci Evanjelici Židia  
Rok Dospelí Detí Dospelí Deti Dospelí Deti Spolu

1768 1798 506 1189 384 / / 3877

1769 1792 509 1184 370 / / 3855

1770 1794 503 1178 380 / / 3855

1771 1789 501 1174 379 / / 3843

1772 1787 498 1168 380 / / 3833

1773 1770 490 1170 389 / / 3819

1774 1774 489 1176 396 / / 3835

1775 1769 480 1179 392 / / 3820

1776 1774 476 1169 398 / / 3817

1777 1784 482 1174 386 / / 3826

1778 1788 482 1179 380 / / 3829

1779 1796 491 1184 378 / / 3849

1780 1726 480 1387 415 60 35 4103

1781476 1796 441 1184 378 56 32 3887

Útržkovitú476 predstavu o  náboženských pomeroch Pezinka pre 
časť  sledovaného obdobia si možno vytvoriť aj na základe matričných 
záznamov, avšak tento postup je vhodnejší pri záujme o  konkrétnych 
jednotlivcov, resp. pri genealogickom výskume. Práve v  matrikách 
však nájdeme informácie o  heretikoch, odpadlíkoch či konvertitoch. V 
januári  1730 napr. zomrel človek bez uvedenia veku, označený iba ako 
„Unus Apostata.“  Druhou „odpadlíčkou“ bola v roku 1739 päťdesiatročná 
Katarína, manželka Jána Košťana. Bola pochovaná bez obradu a mimo 
cintorína, kde zvykli pochovávať odpadlíkov od viery. (Sepulta est Mulier 

475 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.
476 Pokiaľ by sme v roku 1781 brali do úvahy aj obyvateľov žijúcich na okraji pezinského 
chotára (pri baniach, pri kúpeľoch, drevorubačské domy, domy tehliarov a pod), boli by 
čísla nasledovné : katolíci : dospelí 1 827, deti 449. Evanjelici : dospelí 1 191, detí 379. Židia 
: dospelí 56, deti 32. Spolu 3 934 osôb. Vzhľadom na výrazne vyšší počet osôb, uvedený v 
roku 1780 predpokladáme, že aj v tomto prípade boli zarátaní aj obyvatelia na samotách. 
Farský úrad Pezinok : Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 86.
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Catharina Apostata, Joannis Kostan Consoralis, Sepulta sine Ceremoniis 
extra Cemeterium  ubi Apostatae Sepelliuntur).   V  septembri 1726 bolo 
zaznamenané úmrtie 65 ročnej ženy Sabíny Rosiny, ktorá zomrela ako 
kacírka (in heresi mortua).477 Podľa kanonickej vizitácie z  roku 1781 
v Pezinku v tom čase nebol nijaký odpadlík od viery.478 Čo sa týka matrík 
sobášených, vierovyznanie bolo uvedené iba pri približne 33 % sobášov. 
Základným kritériom pre nás bolo, aby aspoň jeden zo snúbencov 
pochádzal z Pezinka. Z 3 208 takýchto zaznamenaných sobášov bola viera 
určená iba pri 1 069 z nich. Sobášov, keď obaja partneri boli katolíkmi bolo 
727 a evanjelikmi 319. Prípadov, keď sa sobášil katolík s evanjeličkou bolo 
17 a evanjelik s katolíčkou iba 6. Vierovyznanie nebolo uvedené v 2 139 
prípadoch.479 

4.6 Kľúčové udalosti v živote človeka 

4.6.1 Sobáš 

Neoddeliteľnou podmienkou pre spoločný život a  plodenie detí v  18. 
storočí bola sviatosť uzavretia manželstva. Aj v  súvislosti s  prvotným 
kresťanským učením bolo manželstvo v  prenesenom význame chápané 
ako analógia vzťahu Krista s  cirkvou. Manželstvo však bolo definitívne 
ustanovené za sviatosť až na 24. zasadnutí Tridentského koncilu v novembri 
1563. Malo ísť o  dobrovoľné a nerozlučné spojenie muža a  ženy. Na 
koncile sa tiež prijal dekrét o sobášnej reforme, ktorý stanovoval prekážky 
v  uzavretí sobáša (najmä príbuzenský vzťah). Manželstvo mohlo byť 
zároveň právoplatne uzavreté iba medzi pokrstenými osobami. Koncil tiež 
nariadil, aby farári starostlivo viedli knihy, do ktorých mali zapisovať mená 
manželov, ich svedkov, dátum a  miesto uzavretia zväzku. Podčiarkovala 
sa aj povinnosť viesť knihy pokrstených. Na území Uhorska, a  teda aj 
Slovenska sa ustanovenia Tridentského koncilu zavádzali do platnosti 

477 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.
478 Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.
479 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1752 
– 1753, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., 
Pezinok, Inv. č. 1714.;Matricula Copulatorum 1798 – 1882, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1715.
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pomaly, až po upevnení postavenia katolíckej cirkvi. V tomto ohľade boli 
významné synody v  Trnave. Prvú synodu do Trnavy, ktorá prerokúvala 
nariadenia Tridentského koncilu zvolal ešte v  roku 1564 ostrihomský 
arcibiskup Mikuláš Oláh. Ďalšiu zvolal František Forgáč v roku 1611. Na 
nej sa opätovnej zdôrazňovala potreba dodržiavania koncilových uznesení 
a povinnosti farárov v súvislosti so značením údajov do matričných kníh. 
O tom, že sa nariadenia uplatňovali neuspokojivo a do praxe sa zavádzali 
pomaly, svedčia opakujúce sa  nariadenia neskorších synod v Trnave (napr. 
1629, 1638). Čo sa týka ustanovení ohľadom sviatostí, veľmi významné boli 
aj ďalšie dokumenty. V roku 1614 napr. z príkazu pápeža Pavla V. prvýkrát 
vyšiel tzv. „Rímsky rituál“ (Rituale Romanorum), obsahujúci pokyny 
pre vysluhovanie sviatostí, ako aj vykonávanie náboženských obradov. 
Obsahoval dokonca vzor vedenia zápisov do jednotlivých matričných 
kníh s  presným určením potrebných údajov. Podľa tohto dokumentu 
vydal ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň v roku 1625 tzv. „Ostrihomský 
rituál“ (Rituale Strigoniense),480 ktorý sa mal stať záväzným pre všetkých 
uhorských katolíkov.481 Otázky, ktoré kňaz kládol snúbencom pred 
uzavretím manželstva a príklady odpovedí boli sformulované v latinčine, 
maďarčine, nemčine i slovenčine. Okrem iného sa farár spytoval aj na to, 
či snúbenec miluje poctivú osobu, ktorú si chce vziať, ako aj či nesľúbil 
manželstvo inej osobe.482 Ešte pred samotným kladením podrobnejších 

480 Zaujímavosťou Ostrihomského rituálu, ktorý vydal Peter Pázmaň v roku 1625 je, že šlo 
o prvý tlačený liturgický text, obsahujúci slovenský jazyk. JUDÁK, Viliam. Ostrihomský 
rituál – prvý tlačený slovenský liturgický text. In ACTA facultatis theologicae Universitatis 
Comenianae Bratislaviensis, 2015, roč. XII., č. 2, s. 7. [cit. 2021-08-12]. Dostupné na 
internete: <https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/casopis_acta/ACTA-2015_2-text-
reduced.pdf>; Ostrihomský rituál vyšiel ešte v niekoľkých vydaniach – napr. v roku 1656, 
1692, 1745, 1818, 1858. 
481 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografická a  kultúrna sonda do 
každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí. Ružomberok: Society for Human 
Studies, 2019, s. 159 – 160.;  SARMÁNYOVÁ - KALESNÁ, J. Cirkevné matriky na Slovensku 
zo 16. – 19. storočia, s. 5 – 6. 
482 „Amasne hanc honestam personem hunc honestum ?“ – „Milugessli tuto poctivu 
ossobu?“... „et an promiseris alicui alteri, quod velis eam ducere in uxorem (eum accipere 
in maritum)?“  - „alebo nie slubillissy manzèlsstvvo ziadney druhei ossobe mimo tegto 
poctivvei ossobi ?“ PÁZMÁNY, Péter. Rituale Strigoniense, seu Formula agendorum 
in administratione Sacramentorum, ac ceteris Ecclesia publicis functionibus. Posonii, 
in Aula Archiepiscopali, 1625, s. 150 - 151. [cit. 2021-08-12]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false> 
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otázok sa mal kňaz presvedčiť, kým a čím sú snúbenci, odkiaľ pochádzajú, 
zistiť rozsah vedomostí oboch snúbencov o viere, aby v nej mohli vychovávať 
svojich potomkov a tiež už spomínané možné prekážky v uzavretí sobáša. 
Na ich zistenie slúžili najmä ohlášky, počas ktorých mali veriaci z farnosti 
povinnosť informovať o akýchkoľvek prekážkach manželstva, ktoré im boli 
v súvislosti so snúbencami známe. Okrem toho sa stanovoval aj najnižší 
možný vek pre uzavretie manželstva, a to pre mužov aspoň 14 rokov a pre 
ženy minimálne 12 rokov. Vekové rozpätie sa nezmenilo ani v neskoršom 
vydaní Ostrihomského rituálu z  roku 1745.483 Napriek odporúčaniam 
a vzorovým formulárom pre matričné zápisy, sa tieto mnohokrát odlišovali, 
a to nielen v rámci rôznych farností. 

Matriky sobášených z pezinskej farnosti sa nám s určitými prestávkami 
zachovali  od roku 1668. Hiát v sobášnej matrike Pezinka sa bohužiaľ týka 
aj nami sledovaného 18. storočia. Medzery vo vedení, prípadne zachovaní 
zahŕňajú najprv marec 1702 – január 1708 a následne júl 1741 – december 
1751. Na začiatku sledovaného obdobia bola kniha sobášených rozdelená 
do stĺpcov pre rok a dátum, meno ženícha, meno nevesty, mená svedkov 
a  farnosť. Šlo teda iba o  veľmi stručné záznamy bez podrobnejších 
informácií. Od februára 1708 sa však začal uvádzať aj stav, v  ktorom 
snúbenci vstupovali do manželstva (panna, mládenec, vdovec, vdova), 
čiastočne aj pôvod snúbencov, ojedinele aj ich vierovyznanie. Pokiaľ išlo 
o  prvý sobáš obidvoch partnerov, zapisovali sa aj mená otcov ženícha 
a nevesty. Pri vdovách sa zvyklo uvádzať meno zosnulého manžela. Vek 
snúbencov sa začal uvádzať až od roku 1773. Zároveň, od roku 1783 začali 
aj evanjelici po ustanovení vlastného farára s  vedením vlastnej sobášnej 
matriky. V nej však vek snúbencov až do záveru 18. storočia neuvádzali. 484 

483 PÁZMÁNY, P. Rituale Strigoniense 1625, s. 145 – 146, [cit. 2021-08-12]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false>; ESZTERHÁZY, Emericus. Rituale Strigoniense, 
seu Formula Agendorum in Administratione Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae 
Publicis Functionibus. Tyrnaviae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1745, s. 150. [cit. 
2021-08-12]. Dostupné na internete: <http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.
faces?doc=ABO_%2BZ168212002> Ostrihomský rituál vyšiel ešte v niekoľkých vydaniach 
– napr. v roku 1692, 1745, 1858. 
484 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1752 
– 1753, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., 
Pezinok, Inv. č. 1714.;Matricula Copulatorum 1798 – 1882, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1715.; 
Evanjelická matrika sobášených:  Consignatio Neoganorum Post restitutam Baziniensibus 
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Počas výskumu sobášnych matrík sme sa sústredili výlučne na tie 
záznamy, pri ktorých aspoň jeden zo snúbencov pochádzal z  Pezinka. 
Základným demografickým údajom pre sobáše je hrubá miera sobášnosti. 
Vzniká prepočtom množstva uzatvorených sobášov na 1000 obyvateľov 
stredného stavu. Priemerná hrubá miera sobášnosti Pezinčanov v období 
rokov 1764 – 1787 (pre ktoré vieme zistiť počet obyvateľov Pezinka)485 
predstavovala 10,97 ‰ a  mala kolísavú tendenciu. Pokiaľ by sme však 
nebrali do úvahy rok 1764, keď hrubá miera vyskočila neprimerane 
vysoko, dostali by sme sa na úroveň 9,57 ‰. Pre porovnanie, koncom  70. 

August. Conf. Addictis Sacrorum Libertatem 1783 – 1870, Inv. č. 1733.
485 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.; 
Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.; THIRRING, G. Magyarország népessége II. 
József korában, s. 94 a 120. 

Rok Počet obyvateľov Počet sobášov Hrubá miera sobášnosti na 1000 obyvateľov v ‰

1764 2552 65 25,47
1768 3877 42 10,83
1769 3855 54 14,00

1770 3855 27 7,00

1771 3843 34 8,84

1772 3833 28 7,30

1773 3819 25 6,55

1774 3835 46 11,99

1775 3820 37 9,69

1776 3817 39 10,22

1777 3826 35 9,15

1778 3829 31 8,09

1779 3849 53 13,77

1780 4008 / 3952 31 7,73 /7,84

1781 3846 50 13,00

1785 4097 57 13,91

1787 4055 35 8,83

Tab. č. 23 – Hrubá miera sobášnosti Pezinčanov v rokoch 1764 - 1787
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rokov 18. storočia sa priemerná hrubá miera sobášnosti v centrálnej časti 
Uhorska pohybovala na úrovni približne 11,4 ‰.486 Podrobnejšie dáta 
z Pezinka obsahuje tabuľka 23.

V pezinskej farnosti sme v 18. storočí zachytili celkovo 3 208 sobášov, 
v  rámci ktorých aspoň jeden zo snúbencov pochádzal z  Pezinka. Treba 
však brať do úvahy spomínané hiáty vo vedení matrík od marca 1702 do 
januára 1708 a  od júla 1741 do decembra 1751. Najväčší podiel tvorili 
prirodzene protogamné sobáše, teda zväzky medzi slobodnými mužmi 
a slobodnými ženami (1 831 – 57,08 %). Nasledovali sobáše uzavreté medzi 
vdovcami a slobodnými ženami (607 – 18,92 %). O niečo menej uzatvárali 
manželstvo vdovci s vdovami (380 – 11,85 %) a najmenej sobášov uzavreli 
slobodní muži s  vdovami (326 – 10,16 %). Stav, v  ktorom snúbenci do 
manželstva vstupovali sa nám nepodarilo zistiť pri  64 sobášoch (2 %). 
Aj v prípade Pezinka platí, že k palingamným sobášom (medzi ľuďmi vo 
vdovskom stave a  slobodnými partnermi), prichádzalo častejšie medzi 
vdovcami a slobodnými ženami.487 Najrýchlejšie sa vo všeobecnosti ženili 
ovdovelí muži s  deťmi v  nízkom veku. Práve deti a  ich výchova bola 
najčastejším dôvodom pre druhé a  ďalšie sobáše. Pokiaľ však ovdovela 
žena, jej postavenie bolo oveľa zložitejšie. Žena, ktorá ovdovela bezdetná, 
prípadne mala menej detí, mala väčšiu šancu, že sa jej podarí uzavrieť ďalší 
sobáš. S  väčším počtom detí však táto možnosť klesala. Veľký problém 
nastal pre ovdovelú ženu najmä ohľadom majetkového zabezpečenia. 
Vdova po manželovi, ktorý zanechal potomkov, mala právo zotrvať 
v dome manželovej rodiny. Pokiaľ sa však druhýkrát vydala, strácali jej deti 
dedičské nároky po zosnulom otcovi. Deti, ktoré by vzala vdova so sebou 
do novej domácnosti, v  nej pochopiteľne nemali nijaké dedičské práva. 
Preto sa pomerne často stávalo, že staršie deti zostali na otcovom majetku 
a mladšie vzala vdova so sebou do nového domova.488

V pezinskej farnosti sme zachytili zaujímavý prípad, keď sa v rovnaký deň,                   
8. februára 1712, ženili dvaja bratia s dvomi sestrami. Martin Kankárovič si 
vzal Máriu Hlavatú a Ján Kankárovič Máriinu sestru Žofiu. Ján Kankárovič 
však v priebehu roka 1712 zomrel a zanechal po sebe okrem vdovy Žofie 
aj  dcéru Juditu, ktorá sa narodila 17. februára 1713. Žofia sa pomerne 

486 GOLIAN, J. Život ľudu detvianskýho, s. 182. 
487 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Copulatorum 1720 – 1753, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713. 
488 GOLIAN, J. Život ľudu detvianskýho, s. 184 – 185. 
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netradične druhýkrát vydala ešte pred narodením dcérky a  dokonca 
tesne pred pôrodom, 4. februára 1713. S druhým manželom, krajčírskym 
majstrom Alexandrom Rigom mala ešte ďalších jedenásť detí (dvakrát 
dvojičky). Bohužiaľ, šesť z nich zomrelo buď krátko po narodení, alebo pred 
dovŕšením prvého roku života. Žofia Rigová zomrela pravdepodobne v máji 
1733 na následky priskorého pôrodu bezmenného dieťaťa, ktoré sa zrejme 
narodilo ako mŕtvy plod.489 Vdovec Alexander Rigo sa druhýkrát oženil už 
14. júna 1733 s Evou Rosinou, dcérou Kristiána Kirteka, pričom spolu mali 
ďalších päť detí, z nich dvaja synovia a jedna dcéra sa nedožili dvoch rokov.490 
Najviac sobášov v rámci Pezinka sme zaznamenali v roku 1711, keď ich bolo 
uzavretých 80. Pokiaľ nebudeme brať do úvahy roky, v  ktorých niekoľko 
mesiacov záznamov chýbalo, najmenej svadieb, iba 17, sa konalo v rokoch 
1727 a 1759, čo však mohlo byť spôsobené podregistráciou. Zvyčajne sa ale 
za rok uzavrelo okolo 30 – 50 sobášov. Detailnejší obraz o počte sobášov 
v jednotlivých rokoch poskytuje graf č. 3.

O  pezinských svadbách a  zvykoch s  nimi súvisiacimi čo-to vo svojich 
Notíciách poznamenal aj Matej Bel. Tvrdil napr., že pezinské dievčatá boli 
neobyčajne počestné, vyhýbali sa nerestiam a žili skromným životom, takže 
zriedka prichádzalo k  strate cudnosti.491 Svadby sa odohrávali s  veľkou 
okázalosťou, čo bolo typické predovšetkým pre Slovákov. Tí vraj v prvom 
rade milovali pitie (vína), bez ktorého sa žiadne svadobné veselie neobišlo. 
Niektorí sa sobášili rýchlejšie (skoršie), iní neskôr.492 Vek snúbencov sa 

489 Žofia Rigová v novembri 1732 porodila dvojičky Zuzanu a Žofiu, pričom Žofia zomrela 
po dvoch mesiacoch. Krátko po pôrode dvojičiek bola Žofia znovu tehotná a v máji 1732 
zrejme prišlo ku komplikáciám, v  dôsledku ktorých zomrelo nedonosené dieťa aj jeho 
matka. Úmrtie Žofie však do matriky zomrelých z nezistených príčin nebolo zaznamenané.  
490 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713; Matricula Baptisatorum 1697 
– 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus 
III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. 
č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705; Matricula 
Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717; Matricula Defunctorum 1738 – 
1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.  
491 Strate poctivosti sa vo väčšej miere budeme venovať pri krstoch, keďže v  matrikách 
pokrstených sa zvyklo odlišovať narodenie nelegitímnych potomkov. 
492 „Itaque, nubunt aliis aliae celerius, tradiusque. Virginibus, eximia hic verecundia, cuncta 
pro vitio habentibus, quae cum vita modestiore discrepant: propterea, rara castitatis, rara 
pudicitiae iactura. Nuptiis indulgent, exquisita pompa. Nam quod Slauis multum accedunt, 
horum imbuti consuetudine, ritum eorum heic quoque, lubentes aemulantur. In primis amant 
repotia, quibus nihil non editur hilaritatais.“ BEL, M. Notitia Hungariae novae geographico 
historica. II.,  s. 127. 
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v  Pezinku začal zapisovať až od roku 1773, avšak iba v  rímskokatolíckej 
matrike sobášených. Vek slobodných mužov pochádzajúcich z  Pezinka 
sa nám podarilo zistiť len u 461 z celkovo 1 825 (25,26 %). Ich priemerný 
sobášny vek bol okolo 25. roku života. V priebehu 18. storočia sa zosobášilo 
aj 854 pezinských vdovcov, pričom vek sme zistili u  226 (26,46 %). 
Priemerne sa sobášili vo veku 43 rokov. Manželstvo ďalej uzavrelo celkovo 
2  170 slobodných žien z  Pezinka, z  ktorých vek sme sa dozvedeli u  560 
(25,81 %). Ich priemerný sobášny vek sa pohyboval okolo 22. roku života. 
Sobáš uzatvorilo aj 647 pezinských vdov, z toho u 172 vieme určiť vek (26,58 
%). Ďalší sobáš po ovdovení uzatvárali vdovy v priemere vo veku okolo 37 
rokov.493 Takýto vek sobášených zapadá do schémy, keď snúbenci v západnej 
časti dnešného Slovenska zvykli uzatvárať manželstvo vo vyššom veku, ako 
napr. na Podpoľaní či vo východnej časti krajiny.494

Dôležitým ukazovateľom okrem samotného počtu uzatvorených sobášov 
a  veku snúbencov je aj ich sezónny priebeh. Na výber dátumu svadby 

493Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1714.; Matricula 
Copulatorum 1798 – 1882, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1715.
494 V Trnave sa napr. muži najčastejšie ženili vo veku 28 – 29 rokov a ženy mali 23 – 24 
rokov. Na Podpoľaní sa muži prvýkrát ženili okolo 23. roku života so ženami vo veku 19 – 
20 rokov. GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 189 – 192. 

Graf č. 3 - Sobáše Pezinčanov v rokoch 1701 – 1800
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katolíckeho obyvateľstva vplýval v  18. storočí najmä cirkevný kalendár. 
Katolícke náboženstvo obmedzovalo, resp. zakazovalo konanie svadieb 
v  období adventu a  pôstu. Tridentský koncil nariaďoval, aby sa sobáše 
nekonali od konca novembra až do sviatku Troch kráľov, teda do 6. januára. 
Obdobie pôstu nebolo vždy rovnaké, vzhľadom na pohyblivosť sviatkov 
Veľkej noci (od 22. marca do 25. apríla). Výnimky z pravidla boli možné, 
avšak muselo ísť o tzv. „tichý sobáš,“ ktorý sa zaobišiel bez hostiny a veselia. 
Najčastejšie sa tak dialo v  prípade sobáša vdov či vdovcov, pre ktorých 
bolo na prvom mieste zabezpečenie rodiny. Druhým determinantom, 
ktorý ovplyvňoval sezónnosť sobášov bol cyklus poľnohospodárskych prác 
a najmä zber úrody.495 Oba faktory vplývali aj na sobáše v pezinskej farnosti. 
V decembri bol počas celého 18. storočia uzatvorený  (resp. zaznamenaný) 
iba jeden jediný sobáš v roku 1796. Šlo o sobáš s dišpenzom medzi dvomi 
katolíkmi z Pezinka, 22 ročným Jozefom Junghonsom s 21 ročnou Alžbetou 
Borotovou. V mesiaci marec sa uskutočnilo celkovo iba 31 sobášov a v apríli 
166 sobášov Pezinčanov. Naopak najviac sobášov sme zaznamenali v januári 
(630), novembri (502) a februári (501). Nižšie počty v mesiacoch júl (175), 
august (166), september (158) a  október (150) súviseli predovšetkým so 
zberom úrody (najmä vo vinohradoch).496

4.6.2 Narodenie a sviatosť krstu 

Splodenie detí bolo základným motívom uzatvárania manželského 
zväzku v minulosti a plodnosť páru bola vnímaná ako potvrdenie Božieho 
požehnania. Nevyhnutným úkonom po narodení dieťaťa bolo jeho zaradenie 
do cirkevnej obce prostredníctvom sviatosti krstu. Ak dieťa z  nejakého 
dôvodu zomrelo bez pokrstenia, nesmelo byť pochované na cintoríne, 
iba na osobitnom mieste mimo neho. Krst predstavoval prvotné očistenie 
dieťaťa od dedičného hriechu a  mal mu zabezpečiť miesto vo večnosti. 
Toto ponímanie potvrdzuje aj už spomínaný Ostrihomský rituál (Rituale 

495 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 201.; KOHÚTOVÁ, M. Vývoj obyvateľstva na 
Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 32. 
496 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.; Matricula 
Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1752 
– 1753, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.; Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., 
Pezinok, Inv. č. 1714.; Matricula Copulatorum 1798 – 1882, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1715.; 
Evanjelická matrika sobášených:  Consignatio Neoganorum Post restitutam Baziniensibus 
August. Conf. Addictis Sacrorum Libertatem 1783 – 1870, Inv. č. 1733.
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Strigoniense) z roku 1625, ktorý venuje krstom veľkú pozornosť. V úvodnej 
pasáži ku sviatosti krstu  bolo totiž uvedené: „Ak sa niekto nenarodí z vody 
a  Ducha Svätého, nemôže vkročiť do kráľovstva Božieho.“497 Práve krst 
tak predstavoval najdôležitejšiu sviatosť u  kresťanských cirkví. Ešte pred 
Tridentským koncilom sa uplatňovala zásada, aby bolo dieťa pokrstené 
„quam primum,“ teda čo možno najrýchlejšie, hneď po narodení. Neskôr 
sa už s krstom čakalo na priaznivejší okamih, a to najmä u vyšších vrstiev 
spoločnosti.498 Ostrihomský rituál sa po vzore Rímskeho rituálu (Rituale 
Romanorum) z roku 1614 zaoberal krstom veľmi podrobne. Venoval sa napr. 
svätenej vode ako jedinému prostriedku na uskutočnenie krstu či slovnej 
formulácii ktorou krst prebiehal. Táto znela „Ego te baptizo in nomine Patris, 
& Filii, & Spiritus Sancti,“ teda „Krstím ťa v  mene Otca, i  Syna i  Ducha 
Svätého.“ Pokiaľ sa objavila pochybnosť, či krst prebehol, alebo prebehol 
správne, znela formulka takto: „Si non est baptizatus, ego te baptizo in nomine 
Patris...“ („Ak nie si pokrstený, krstím ťa v mene Otca...“).499

Osobitnú kategóriu krstov predstavovali tzv. mimoriadne krsty. Pod 
týmto pojmom sa rozumeli krsty, ktoré prebehli za neštandardných 
okolností, zvyčajne ak dieťaťu hrozila smrť ešte pred uskutočnením 
tradičného krstu v  kostole. V  takomto prípade najčastejšie prevzala 
farárovu úlohu ohľadom krstu pôrodná babica. V prvom rade sa musela 
presvedčiť, že je dieťa životaschopné. Pokiaľ tomu tak nebolo, ujala sa 
krstu pôrodná babica. Preto k jej výbave nevyhnutne patrila svätená voda. 
Používala ju predovšetkým v  prípade závažných pôrodných komplikácií 
a  zabezpečovala ňou tzv. nevyhnutný krst. V  prípade, že dieťa napriek 
počiatočným obavám prežilo, krst sa zopakoval tradičným spôsobom. 
Ak však následne takto pokrstené dieťa zomrelo, mohlo byť pochované 
na posvätenej pôde cintorína. Ostrihomský rituál špecifikuje aj situáciu, 
ak matka zomrela počas pôrodu. V takom prípade sa mal plod okamžite 
vyňať a pokiaľ dieťa žilo, bolo pokrstené. Ak sa ale narodilo mŕtve, krst 

497 „Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritus Sancto, non potest introire in regnum Dei.“ 
PÁZMÁNY, P. Rituale Strigoniense 1625, s. 6, [cit. 2021-08-16]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false>;
498 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 211. 
499PÁZMÁNY, P. Rituale Strigoniense 1625, s. 6, [cit. 2021-08-16]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false



| 155 |

nemohol prebehnúť a  dieťa nesmelo byť pochované na cintoríne.500  S 
nevyhnutnými krstami, ktoré vykonala pôrodná babica sme sa pomerne 
často stretli aj v pezinskej farnosti. V takom prípade zápis v matrike znel: 
„per obstetricem baptisatus / baptisata.“

Veľmi dôležitú úlohu v  rámci krstu mali krstní rodičia, ktorí boli 
zodpovední za duchovný rast dieťaťa. V prípade smrti rodičov dieťaťa sa 
mali o neho postarať aj materiálne. S krstnými rodičmi tiež často súvisel 
výber mena dieťaťa. Úloha krstných rodičov bola zvýraznená aj pri akte 
krstu, keď kňaz postupne kládol jednotlivé otázky. Prvou bolo samotné 
meno dieťaťa a  nasledovali vieroučné otázky a  zriekanie sa hriechov. 
V mene dieťaťa na tieto otázky odpovedali práve krstní rodičia. Z rôznych 
dôvodov bol preto výber krstných rodičov veľmi dôležitý a predstavoval 
náročnú voľbu samotných rodičov.501

Kontinuálne vedenie rímskokatolíckych matrík pokrstených máme 
v Pezinku zachytené od roku 1674. V rámci nich boli zapisovaní katolíci 
aj evanjelici, keďže evanjelické matriky pokrstených boli v Pezinku vedené 
v rokoch 1633 – 1659 a potom až od roku 1783. Matričný záznam pozostával 
z uvedenia roku a dátumu krstu, mena dieťaťa, otca, matky, krstného otca, 
krstnej matky a farnosti. Priezvisko matky a krstnej matky sa uvádzalo len 
vo výnimočných prípadoch. Zaujímavosťou je pomerne časté zapísanie 
dvoch krstných otcov a dvoch krstných matiek. Otec bol niekedy zapísaný 
nie ako „Pater“, ale len ako rodič, t.j. „Parens“. Pre označenie matky 
a manželky bolo zaužívané označenie „consors“ alebo „uxor.“ Nelegitímne 
dieťa bolo takto zapísané aj do matriky („illegitimus / illegitima“ prípadne 
„spurius/spuria“), pričom jeho rodičia boli označení termínmi „corruptor / 
corrupta.“  Dňa 27. februára 1731 sa pezinským farárom stal Ján Najmar,502 

500 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 215 – 217.; „Si verò ita baptizatus, 
deinde mortuus prodieris ex utero, debet in loco sacre sepeliri.. Si mater pregnans 
mortua fuerit, faetus quamprimùm cautè extrahatur, ac, si vivus fuerit, baptizetur, si 
fuerit mortuus, baptizari non potuerit, in loco sacro sepeliri non debet. PÁZMÁNY, 
P. Rituale Strigoniense 1625, s. 6, [cit. 2021-08-16]. Dostupné na internete: <https://
books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
501 GOLIAN, J. Život ľudu detvianskýho, s. 212.; PÁZMÁNY, P. Rituale 
Strigoniense 1625, s. 14 - 15, [cit. 2021-08-16]. Dostupné na internete: <https://
books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false>
502 Najmarovým predchodcom bol Adam Jozef Rebéni (Rebénii/Ribényi), ktorý sa stal 
pezinským farárom 5. júla 1730 a zomrel 20. februára 1731. Vek zomrelého sa v matrike 
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ktorý do matriky pokrstených pridal nový stĺpec, do ktorého sa značila 
osoba, ktorá dané dieťa pokrstila. Nezvyklo sa však udávať meno, zvyčajne 
šlo o zápis typu „Plebanus loci,“ teda miestny farár, prípadne skrátene „per 
eundem“ (skrze neho). Stávalo sa ale, že krst vykonal a zápis vyhotovil aj 
niektorý z  pezinských kapucínov. Podrobnejšie informácie o  rodičoch 
dieťaťa, ako napr. povolanie otca sa do matriky ešte nezvyklo uvádzať.503 

Tak ako v prípade sobášnosti, aj pri pôrodoch je dôležitým a základným 
ukazovateľom tzv. hrubá miera pôrodnosti ktorá je daná počtom živo 
narodených detí na 1 000 obyvateľov stredného stavu.504 Priemerná hrubá 
miera pôrodnosti v  rokoch 1764 – 1787 (pre ktoré vieme zistiť počet 
obyvateľov Pezinka)505 predstavovala iba 45,20 ‰, čo je pomerne nízka 
hodnota. Pre porovnanie koncom 70. rokov 18. storočia sa hrubá miera 
pôrodnosti vo Zvolenskej stolici pohybovala na úrovni 50,5 ‰, pričom 
priemer slovenskej populácie v  tomto období bol 53,5 ‰. Dôvodov 
nízkych hodnôt v Pezinku mohlo byť viacero, napr. podregistrácia, alebo 
skreslené údaje o počte obyvateľov. Podrobnejšie údaje pre konkrétne roky 
sú uvedené v tabuľke.

V priebehu 18. storočia bolo pokrstených 15 091 detí Pezinčanov, z toho 
7  778 chlapcov a  7 303 dievčat. Pri desiatich ďalších deťoch sme kvôli 
chýbajúcej časti strany, či neúplnému záznamu nedokázali určiť pohlavie. 
Priemerne sa teda v Pezinku narodilo a bolo pokrstených 151 detí ročne. 
Najviac detí bolo pokrstených v rokoch 1765 (215), 1701 (210) a 1763 (208). 
Naopak najmenej v rokoch 1706 – 1709, keď pokrstili postupne 72, 70, 85 a 80 
detí, teda iba 307 za štyri roky. Pod sto pokrstených sa vyskytlo už iba v roku 

neuvádza. Okrem farárskeho postu zastával aj úrad vicearchidiakona. Podľa Ľudovíta 
Némethyho prišiel Ján Najmár do Pezinka už 23. februára 1731, avšak v  matrike 
pokrstených Pezinka je uvedený dátum 27. februára 1731. Pôsobil tu až do svojej smrti 
v októbri 1766. NÉMETHY, Ludovicus. Series parochiarum et parochorum archidioecesis 
Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque ad annum MDCCCXCIV. Strigonii: Typis 
Gustavi Buzárovits, 1894, s. 38, 810, 894.; Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., 
Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
503 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1705. 
504 KOHÚTOVÁ, M. Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 41. 
505 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.; 
Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.; THIRRING, G. Magyarország népessége II. 
József korában, s. 94 a 120. 
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1711, keď ich bolo 96. Výraznejší pokles počtu pokrstených ale evidujeme aj 
od roku 1787, keď prišlo k úplnej diferenciácii katolíckych a evanjelických 
záznamov. Hoci sa evanjelická matrika krstov začala viesť už v roku 1783, až 
do apríla roku 1787 boli narodenia evanjelických detí zapisované duálne do 
katolíckej aj evanjelickej matriky. Od tohto obdobia, až po záver 18. storočia 
sa počty pokrstených detí pohybovali iba v rozmedzí od 103 – 139 ročne.506 
Podobný pokles v tomto období evidujeme aj pri sobášoch.

Tab. č. 24 – Hrubá miera pôrodnosti v Pezinku v rokoch 1764 - 1787

Rok Počet  
obyvateľov

Počet  
živonarodených detí

Počet 
úmrtí

Hrubá miera pôrodnosti  
na 1000 obyvateľov v ‰

1764 2552 142 188 55,64

1768 3877 132 229 34,05

1769 3855 164 166 42,54

1770 3855 183 162 47,47

1771 3843 160 135 41,63

1772 3833 154 217 40,18

1773 3819 147 189 38,49

1774 3835 197 128 51,37

1775 3820 184 164 48,17

1776 3817 168 147 44,01

1777 3826 198 147 51,75

1778 3829 191 133 49,88

1779 3849 188 147 48,84

1780 4008 / 3952 184 154 45,91 / 46,56

1781 3846 199 127 51,74

1785 4097 172 147 41,98

1787 4055 138 103 34,03

506 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1705; Matricula Baptisatorum 1749 – 1760, Tomus VI., Pezinok, Inv. č. 
1706; Matricula Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707; Matricula 
Baptisatorum 1785 – 1820, Tomus VIII., Pezinok, Inv. č. 1708.; Matricula Ecclesiae 
Evangelicae Slauicae In Libera Regiaque Ciuitate Baziniensi, 1783 – 1870, Inv. č. 1731. 
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V priebehu 18. storočia bolo pokrstených 15 091 detí Pezinčanov, z toho 
7  778 chlapcov a  7 303 dievčat. Pri desiatich ďalších deťoch sme kvôli 
chýbajúcej časti strany, či neúplnému záznamu nedokázali určiť pohlavie. 
Priemerne sa teda v Pezinku narodilo a bolo pokrstených 151 detí ročne. 
Najviac detí bolo pokrstených v  rokoch 1765 (215), 1701 (210) a 1763 
(208). Naopak najmenej v rokoch 1706 – 1709, keď pokrstili postupne 72, 
70, 85 a 80 detí, teda iba 307 za štyri roky. Pod sto pokrstených sa vyskytlo 
už iba v roku 1711, keď ich bolo 96. Výraznejší pokles počtu pokrstených 
ale evidujeme aj od roku 1787, keď prišlo k úplnej diferenciácii katolíckych 
a  evanjelických záznamov. Hoci sa evanjelická matrika krstov začala 
viesť už v roku 1783, až do apríla roku 1787 boli narodenia evanjelických 
detí zapisované duálne do katolíckej aj evanjelickej matriky. Od tohto 
obdobia, až po záver 18. storočia sa počty pokrstených detí pohybovali 
iba v  rozmedzí od 103 – 139 ročne.507 Podobný pokles v  tomto období 
evidujeme aj pri sobášoch.

Graf č. 4 - Počet pokrstených detí v rokoch 1701 - 1800

507 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1705; Matricula Baptisatorum 1749 – 1760, Tomus VI., Pezinok, Inv. č. 
1706; Matricula Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707; Matricula 
Baptisatorum 1785 – 1820, Tomus VIII., Pezinok, Inv. č. 1708.; Matricula Ecclesiae 
Evangelicae Slauicae In Libera Regiaque Ciuitate Baziniensi, 1783 – 1870, Inv. č. 1731. 
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Pri snahe o  čo možno najpresnejšie štatistické závery je však kľúčová 
presnosť evidencie uskutočnených krstov. Ani v  prípade Pezinka ale 
nemožno predpokladať, že do  matriky pokrstených zapísali všetky 
živonarodené deti. Jasne to vidieť pri porovnaní s  matrikou zomrelých, 
kde sa často vyskytovali deti, ktoré v matrike pokrstených nenájdeme. Šlo 
v prevažnej miere o deti, ktoré museli byť pokrstené núdzovo pôrodnou 
babicou a zomreli krátko po narodení.508 Vzhľadom na vysokú úmrtnosť 
detí, ktorej sa ešte budeme venovať, sme aj v Pezinku zaznamenali niekoľko 
prípadov, keď deti zomreli krátko po narodení a do matriky pokrstených 
neboli zapísané. 

V 18. storočí bolo v Pezinku pokrstených celkovo 267 párov dvojičiek. 
Kombinácií, keď boli obaja chlapci bolo 86, obe dievčatá 53 a zmiešaných 
dvojičiek chlapec-dievča 128. Úmrtia oboch z dvojčiat, prípadne jedného 
z nich do prvého roku života boli pomerne časté. Objavil sa aj manželský 
pár, ktorému sa dvojičky narodili dvakrát. Ondrejovi Mondokovi, ktorý 
sa v januári 1714 zosobášil s Annou, vdovou po Ondrejovi Rumanovi sa 
najprv v máji 1717 narodili dvojičky Juraj a Ondrej, a ďalšie vo februári 
1721, ktoré pokrstili Adam a Eva. Okrem nich mali ešte najstaršieho syna 
Jána, narodeného v roku 1715 a najmladšieho syna Michala, ktorý prišiel 
na svet v júni 1724. Štefanovi Herklovi a jeho manželke Zuzane sa v januári 
1728 narodili dvojičky Samuel a  Dávid. Zaujímavosťou je, že krstným 
otcom Samuela sa stal Joachim Erber a Dávida Pavol Rigo.509 Okrem toho 
sa narodilo aj 9 párov trojičiek, z  ktorých boli 4 páry len chlapci, 3 len 
dievčatá a 2 boli v zložení dvaja chlapci a dievča. Až v piatich prípadoch 
však krátko po narodení prišlo k úmrtiu všetkých detí z trojičiek a v jednom 
prípade narodenia troch chlapcov prežili iba dvaja z nich.

Ďalšou charakteristikou, ktorú sme v  rámci matrík sledovali bola 
legitimita narodených detí, resp. nemanželské narodenia. Pôvod 
nelegitímnych detí možno pritom podľa cirkevného práva rozdeliť do  
dvoch kategórií. Pokiaľ dieťa počala slobodná žena so slobodným mužom, 
išlo o smilstvo. V takom prípade bolo možné dieťa aj vzťah jeho rodičov 
legalizovať prostredníctvom sobáša. Iná situácia nastala, pokiaľ žena počala 
dieťa so ženatým mužom, alebo bola sama vydatá. V tomto prípade už išlo 

508 KOHÚTOVÁ, M. Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 41. 
509 Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704, [cit. 2021-08-18].
Dostupné na internete: <https://www.familysearch.org/>.
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o cudzoložstvo a východisko ako v prípade smilstva neexistovalo. Pokiaľ 
bola slobodná žena označená za cudzoložnicu, zväčša už nebola reálna 
možnosť, že sa vydá za spoločensky rovného partnera. Vo všeobecnosti 
bolo sobášov žien s takpovediac zničenou povesťou veľmi málo. Napriek 
tomu sa objavovali výnimky z  pravidla.  Ako príklad môžeme uviesť 
sobáš istého vdovca, Ondreja Solanského s  Annou, dcérou Mikuláša 
Haluzného v  októbri 1717. Anna bola v  matrike sobášených uvedená 
ako „corrupta virgo.“510 Veľmi častá bola z  pohľadu zaznamenávania 
narodení nelegitímnych detí ich podregistrácia. Zároveň, matky často 
chodili rodiť deti nemanželského pôvodu mimo miesta svojho bydliska, 
aby túto skutočnosť utajili a  vyhli sa tak opovrhnutiu. Ani samotné 
dieťa narodené z nelegitímneho zväzku to v mnohých ohľadoch nemalo 
v neskoršom živote ľahké. Svojím okolím bývalo vnímané ako „panghart.“ 
Podľa uhorského zvykového práva nemali takéto deti ani žiadne majetkové 
nároky na dedičstvo po otcovi.511 V  pezinskej farnosti sa v  priebehu 
sledovaného obdobia vyskytlo 156 prípadov nelegitímnych počatí, čo 
tvorilo 1,03 % z  celkového počtu pokrstených. Z  nich bolo 83 chlapcov 
a  73 dievčat. V  takýchto prípadoch veľmi často v  matričnom zázname 
chýbalo meno otca, prípadne i oboch rodičov. Nebolo to ale pravidlom. 
Vo februári 1715 sa napr. narodilo nelegitímne dievča Mária. Ako jej 
rodičia boli uvedení vojak Pavol Vencel (Wenczel), ktorý nepochádzal 
z Pezinka a slobodná žena Zuzana.512 Výraznejší nárast evidencie narodení 
nelegitímnych detí evidujeme približne od roku 1770. Pravdepodobne však 
nešlo o nárast smilstva či cudzoložstva ako takého, ale skôr o dôkladnejšie 
zaznamenávanie.

Okrem nelegitímnych detí sme sa v  rámci matrík stretli aj s  tzv. 
pohrobkami. Šlo o deti, ktoré sa narodili až po úmrtí svojho otca. Rodina 
tak prišla o živiteľa a ocitla sa v nezávidenia hodnej situácii. V Pezinku bolo 
do matrík pokrstených v  skúmanom období zapísaných 28 pohrobkov, 
z toho 13 chlapcov a 15 dievčat. Tvorili tak 0,19 % zo všetkých pokrstených 
detí. Je však možné, že takýchto detí bolo viac, avšak nebolo to badateľné 
z matričného zápisu.513 

510 Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712. 
511 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 229 – 232. 
512 Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703. 
513 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
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Graf č. 5 – Počet pokrstených nelegitímnych detí v Pezinku v rokoch 1701 - 1800 

Sezónny priebeh narodení, resp. krstov bol oproti uskutočneným 
sobášom pomerne vyrovnaný. Najnižší počet krstov prebehol v rámci rokov 
v mesiacoch máj (1 003) a jún (1 061), nasledovaných mesiacmi apríl (1 108), 
december (1 174) a júl (1 193). Vo zvyšných mesiacoch bol sezónny priemer 
pomerne vyrovnaný a pohyboval sa v rozmedzí 1 324 v januári až po 1 443 
v októbri. 

S narodeniami a  krstami nesporne súvisí výber krstného mena a  jeho 
frekvencia. Motivácia udelenia konkrétneho krstného mena mohla byť 
rôzna. V kresťanskom prostredí mal veľký vplyv cirkevný kalendár. Verilo 
sa totiž, že svätec, podľa ktorého bude dieťa pomenované, sa stane jeho 
patrónom a ochrancom.514 Tradícia udeľovania mien podľa svätého, ktorý 
mal najbližšie sviatok sa prejavovala aj pri najfrekventovanejších menách, ako 
napr. Ján (24. júna), Juraj (24. apríla), Michal (29. septembra), Katarína (25. 

– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1705; Matricula Baptisatorum 1749 – 1760, Tomus VI., Pezinok, Inv. č. 
1706; Matricula Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707; Matricula 
Baptisatorum 1785 – 1820, Tomus VIII., Pezinok, Inv. č. 1708.; Matricula Ecclesiae 
Evangelicae Slauicae In Libera Regiaque Ciuitate Baziniensi, 1783 – 1870, Inv. č. 1731. 
514 GOLIAN, Ján. Motivácia udeľovania krstných mien v  katolíckom a  evanjelickom 
prostredí stredného Slovenska v  18. a  19. storočí. In Spoločnosť, kultúra a  každodennosť 
v dejinách Slovenska. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, s. 96.
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novembra). Bolo tomu tak aj v prípade pezinskej farnosti. Napr. v mesiaci 
jún tu v priebehu rokov 1701 – 1800 pokrstili celkovo 559 chlapcov, pričom 
303 z  nich dostalo meno Ján, alebo to bolo aspoň jedno z  mien dieťaťa. 
T.j. až niečo vyše 54,20 % chlapcov narodených v  júni dostalo meno po 
svätom Jánovi Krstiteľovi, ktorého sviatok sa v júni slávi. Podobne, v mesiaci 
september, keď si pripomíname sviatok sv. Michala Archanjela, sa v priebehu 
18. storočia narodilo 689 chlapcov a 372 z nich dostalo meno Michal, resp. 
to bolo aspoň jedno z mien (53,99 %). Pokiaľ sa narodili zmiešané dvojičky 
(chlapec a dievča), veľmi frekventovanou voľbou boli mená biblického pôvodu 
Adam a Eva. V Pezinku sa počas sledovanej doby narodilo 128 zmiešaných 
dvojčiat, pričom až 69 z nich bolo pokrstených týmito menami (53,91 %). 
Táto kombinácia mien teda tvorila viac ako polovicu všetkých dvojičiek 
zmiešaného pohlavia. Okrem toho rodičia pomerne často zvolili pre svoje 
dieťa meno po významných cirkevných osobnostiach. K najpočetnejším tak 
patrili mená ako Ján Nepomuk (43), František Xaver (29), či Ján Krstiteľ (18). 
Vyskytli sa však aj ďalšie, ako napr. František Serafín (8), Ján Evanjelista (4), 
Karol Boromejský (3), Ignác Loyola, František de Paula, Ján Kapistrán(sky), 
Jozef Salazár, či  Jana Nepomucká (po 1). 

Veľmi časté pri voľbe mena bolo aj jeho zdedenie po rodičoch,515 krstných 
rodičoch, prípadne mohlo dôjsť ku kombinácii oboch. Ako sme už uviedli, 
v Pezinku bolo v skúmanom období pokrstených 15 091 detí, z toho 7 778 
chlapcov. Celkovo 1 367 z nich malo meno po otcovi a ďalších 348 chlapcov 
malo s  otcom spoločné aspoň jedno z  mien. Dievčat sa narodilo 7 303, 
pričom 1 033 z  nich dostalo meno po matke a  507 malo rovnaké aspoň 
jedno z mien. Niekedy sa tiež stávalo, že rodičia po úmrtí dieťaťa pomenovali 
niektoré z  ďalších detí rovnako. Psychologicky tak zrejme malo dôjsť 
k náhrade mŕtveho dieťaťa, ktoré akoby žilo naďalej. Ako príklad môžeme 
uviesť pezinského obuvníka Zachariáša Aulitisa a  jeho manželku Dorotu, 
dcéru Ondreja Mondoka. V  marci 1722 sa im po dvoch dcérach narodil 
prvý syn Juraj, ktorý však v septembri 1729 ako sedemročný zomrel. V apríli 
1731 sa im po dvoch synoch a dcére narodil ďalší syn, ktorému dali opäť 

515 Zaujímavosťou je, že v  niektorých kultúrach sa ľudia vyhýbali tomu, aby dali dieťaťu 
meno po blízkom príbuznom. Verili totiž, že rovnaké meno viacerých členov rodiny by 
viedlo k  úmrtiu jedného z nich. GOLIAN, J. Motivácia udeľovania krstných mien, s. 96. 
V  našich podmienkach však takýto argument nehral žiadnu rolu a  udeľovanie mien po 
rodičoch či iných príbuzných bolo veľmi častým javom.



| 163 |

meno Juraj.516 Tento prípad je o to nevšednejší, že k opakovaniu mena po 
predošlom mŕtvom dieťati zvyčajne prichádzalo, pokiaľ toto dieťa zomrelo 
vo veľmi nízkom veku a väzba či spomienky naň neboli až také výrazné, ako 
pri starších deťoch.  

Pokiaľ sa zameriame na najčastejšie mená sledovaného obdobia 
v pezinskej farnosti, zistíme, že u oboch pohlaví dominovali tradičné mená. 
Celkovo sme zaznamenali 589 rôznych mien, vrátane ich rôznych variant 
pri viacpočetných menách. Najviac takýchto rôznych podôb malo meno 
Ján, ktoré sa objavilo až v päťdesiatich deviatich rôznych verziách. Z nich 
najpočetnejšia bola Ján Juraj (270) a Ján Michal (108). U žien mali najväčšiu 
variabilitu mená Anna (40 verzií), pričom najobľúbenejšou kombináciou 
bolo meno Anna Mária (337). V počte verzií nasledovalo meno Mária s 37 
podobami. K najpočetnejším mužským menám, ktorými v Pezinku krstili 
deti v  skúmanom období patrili: Ján (1 347), Michal (737), Jozef (572), 
Ondrej (575), Pavol (513), Martin (461) a Juraj (442). Veľmi časté boli aj 
mená Matej (417), či Samuel (305). Preferencia mien sa však počas desaťročí 
mierne menila. Napr. meno Jozef získavalo na obľube predovšetkým 
v druhej polovici 18. storočia a naopak mená ako Martin či Matej dávali 
rodičia viac na začiatku storočia. Objavili sa však aj nezvyčajnejšie mená ako 
napr. Augustín, Eberhard, Eliáš, Eusébius, Gottlieb, Gregor, Jób, Jeremiáš, 
Joachim, Konrád, Leonard, Norbert, Simeon, Silvester, Teofil, Vitus či Xaver. 
Medzi ženskými menami dominovali najmä mená Katarína (971), Alžbeta 
(738), Mária (699), Anna (594), Zuzana (395), Marína (309) či Eva (230). 
Veľmi frekventované boli aj ich podoby, napr. Anna Mária (337), Mária 
Alžbeta (312), Anna Katarína (176). Medzi málo zaužívané by sme mohli 
zaradiť mená ako Berta, Ester, Eufrozína, Františka, Ilona, Jozefína, Justína, 
Rebeka, Sabína, Šarlota, Tekla, Uršula, Vavela či Viktória. Zaujímavé mená by 
sme našli aj medzi rodičmi, najmä matkami detí (napr. Sibyla či Volpurga). 
V 18. storočí už bolo pomerne bežné udeľovanie dvoch krstných mien aj 
medzi neprivilegovanými vrstvami. Až 2 826 detí z pezinskej farnosti z 15 
091 dostalo v skúmanej dobe dve krstné mená (18,73 %). Ďalších 91 detí 
dostalo viac ako dve mená (79 z nich malo tri mená, 8 mali štyri mená 2 
mali päť mien, 1 šesť a 1 sedem mien). Viac ako dve krstné mená zvykli dávať 

516 Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula 
Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Defunctorum 1725 – 
1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717. 
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prevažne rodičia z vyšších spoločenských pomerov. Vo februári 1733 napr. 
pokrstili chlapca menom Ján Krstiteľ František Valentín (Joannes Baptista 
Franciscus Valentinus). Jeho rodičmi boli Žigmund Pyber517 a Klára, rodená 
Kvašajová, ktorí patrili medzi pezinskú šľachtu. Podľa matrík zomrelých 
v ich dome bývalo v priebehu rokov mnoho želiarskych rodín, zamestnávali 
vlastného záhradníka či vinohradníkov. Podobne, v decembri 1734 sa narodil 
chlapec, ktorému dali meno Ignác František Xaver. Jeho otcom bol „generosus 
dominus,“518 provizor Pezinského panstva Matej Ševčík. Spomínané dievča 
s piatimi menami pokrstili v októbri 1718 ako Katarínu Karolínu Jozefínu 
Annu Teréziu a  bola dcérou šľachtica, pálfiovského úradníka  Konráda 
Gintera (Güntera)519 a  jeho manželky Márie Anny. Aj synovi, ktorý sa 
tomuto páru narodil v  januári 1720 dali viacero mien a pokrstili ho Jozef 
Ferdinand Anton František.520 Dá sa teda konštatovať, že udelenie viac ako 
dvoch krstných mien bolo v podstate vyhradené pre najvyššiu spoločenskú 
vrstvu a do veľkej miery slúžilo ako poznávací znak vysokého pôvodu. 

4.5.3 Úmrtie 

Úmrtie je najsmutnejšou, ale prirodzenou udalosťou v  živote každého 
človeka. Smrť, ako nevyhnutné ukončenie pozemského života človeka, 
bola v minulosti chápaná odlišným spôsobom, ako je tomu v súčasnosti. Aj 
vzhľadom na vysokú detskú úmrtnosť a časté epidémie sa smrť stávala bežnou 
súčasťou života. Najmä úmrtie starších ľudí bolo vnímané ako nevyhnutnosť. 
Ľuďom v  akceptovaní smrti pomáhalo vedomie, že predstavuje iba 
ukončenie života na zemi a naopak je začiatkom života vo večnosti. Tento 
„život po živote“ mal byť akousi odmenou, bez bolesti a trápení pozemského 

517 Bližšie informácie o  osobe Žigmunda Pybera sa nám nepodarilo zistiť. Jeden z  jeho 
príbuzných, Adam Pyber sa v  celokrajinskom súpise z  roku 1715 spomína ako šľachtic, 
ktorý však nevlastnil v meste dom. Šľachtic Jozef Pyber bol zástavníkom harrachovského 
regimentu. MV SR, ŠABA, Župa Bratislavská I. – Daňové súpisy, Conscriptio Inclyti 
Comitatus Posoniensis Anno 1715, Bazin.; Matricula Copulatorum 1720 – 1753, Tomus III., 
Pezinok, Inv. č. 1713. 
518 Generosus Dominus - urodzený / vznešený pán 
519 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.  
520 Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702; Matricula 
Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703; Matricula Baptisatorum 1722 
– 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704; Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., 
Pezinok, Inv. č. 1705. 
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života.521 Na to, aby človek mohol hneď po smrti vstúpiť do večnosti však 
musel splniť určité podmienky. Tieto máme opäť po vzore Rímskeho rituálu 
z roku 1614 zachované v Ostrihomskom rituáli. Šlo o duchovnú starostlivosť 
o zomierajúceho pred smrťou a po nej. Sviatosti zaopatrenia umierajúceho 
zahŕňali najmä svätú Eucharistiu, posledné pomazanie a  zádušnú omšu. 
Hlavným cieľom bolo pozbavenie zomierajúceho hriechov za účelom jeho 
priameho vstupu do neba. Tieto úkony však neboli možné v prípade náhlej 
smrti, napr. v  dôsledku nehody alebo príliš rýchleho priebehu choroby. 
V Ostrihomskom rituáli sa vyslovene uvádza, že predovšetkým v prípade 
náhleho úmrtia nemalo byť telo pochované hneď,522 ale až po určitom 
časovom odstupe, aby nevznikli pochybnosti, že daný človek skutočne 
zomrel.523 V  prípade úmrtia chudobného človeka, ktorý nemal dostatok 
vlastných prostriedkov na svoj pohreb, mal byť pochovaný zadarmo. Ak si to 
situácia vyžadovala, mali byť využité prostriedky kňaza, prípadne bratstva, 
v súlade s miestnymi zvyklosťami.524 S touto praxou sme sa stretli aj v prípade 
úmrtí žobrákov a chudobných ľudí z pezinskej farnosti. 

Matriky zomrelých z Pezinka sa nám bohužiaľ zachovali až od roku 1725,525 
hoci predpokladáme, že boli vedené podstatne skôr. Šlo o rímskokatolícke 
matriky, ale rovnocenne do nich boli zapisované aj úmrtia evanjelikov.526 

521 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 259. 
522 Vo všeobecnosti bolo zaužívané, že sa pohreb konal na tretí deň. V roku 1756 cisársky 
reskript nariadil, aby sa zomrelí pochovávali do 48 hodín od smrti. GOLIAN, Ján. Život 
ľudu detvianskýho, s. 260. 
523 „Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repentina fuerit, nisi post debitum 
temporis intervallum, ut nullus omnino de morte relinquatur dubitandi locus.“ 
PÁZMÁNY, P. Rituale Strigoniense 1625, s. 124, [cit. 2021-09-24]. Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
524 „Pauperes vero, quibus mortuis nihil aut ita parum superest, ut propriis impensis 
humari non possint, gratis omnino sepeiantur, ac debita lumina suis impensis, 
si opus fuerit, adhibeant Sacerdotes ad quos defuncti cura pertinet, vel aliqua 
pia Confraternitas, si fuerit, iuxta loci consuetudinem.“ PÁZMÁNY, P. Rituale 
Strigoniense 1625, s. 124, [cit. 2021-09-24]. Dostupné na internete: <https://
books.google.sk/books?id=tWtkAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=sk&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
525 Matriky zomrelých spred roku 1725 neboli známe ani v  čase spísania Baťániovskej 
vizitácie z roku 1781, pričom v časti Matrica Sepultorum sa ako prvá uvádza matrika od 
2. januára 1725. Visitatio Batthyaniana Parochiae Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781. 
Za poskytnutie fotokópií vizitácie ďakujem PhDr. Petre Pospechovej, riaditeľke Mestského 
múzea v Pezinku. 
526 Súčasťou záznamov o zomrelých v Pezinku bol aj údaj o ich vierovyznaní.
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Evanjelické matriky boli vedené až od roku 1783. Spočiatku matriky 
zomrelých neboli na rozdiel od matrík pokrstených a  sobášených písané 
formou  jednotlivých stĺpcov (okienok). Po uvedení dňa nasledoval zápis 
začínajúci slovami „Sepultus / Sepulta est...,“ vo význame „Pochovaný bol / 
bola...“ Nasledovalo označenie zomrelého naznačujúce jeho vekovú skladbu. 
Pre zomrelého v detskom veku (niekedy aj do desiatich – štrnástich rokov) 
sa používal termín „Infans.“ Pre mládencov, ktorí už neboli považovaní za 
deti, ale ešte neboli ženatí, bolo zaužívané označenie „puer,“ ale častejšie 
„iuvenis.“ Zriedkavo sa vyskytol termín „adolescens.“ Nevydaté dievčatá, 
resp. ženy zvykli zapísať termínom „puella,“ alebo častejšie „virgo.“ 
Treba však konštatovať, že niekedy sa vekové kategórie a  s nimi súvisiace 
označenia prelínali a nemožno presne stanoviť vek, kedy už mladý človek 
nebol považovaný za dieťa.527 Dospelého ženatého muža značili pojmom 
„vir,“ vdovca ako „viduus.“ Vydatá žena bola zapísaná ako „mulier,“ príp. 
„consors,“ vdova pod označením „relicta / vidua.“ V  zápise nasledovalo 
meno a priezvisko zomrelého a veľmi často aj  jeho status (mešťan, sluha, 
špecifikácia remesla) a to, odkaľ pochádzal. Následne zapísali vierovyznanie 
danej osoby a pokiaľ išlo o dieťa, zaznačili vieru rodičov. Ďalej špecifikovali 
zaopatrenie sviatosťami a  miesto posledného odpočinku (na ktorom 
cintoríne telo pochovali). Poslednou špecifikáciou bol vek zomrelého, 
pričom v  závislosti od zapisovateľa zaznamenávali roky, mesiace, týždne  
a dni. Pokiaľ dieťa zomrelo vo veku nižšom ako jeden deň, zvykli zapísať 
hodiny. Ak bábätko zomrelo okamžite po narodení a stihlo byť pokrstené, do 
matriky zaznačili „statim post Baptisme,“ príp. „per obstetricem baptisatus/a.“ 
Pokiaľ vek nebol jasný, do matriky sa zapísal približný, odhadovaný vek, 
pričom v  niektorých prípadoch nebol uvedený vôbec. Výnimočne bola 
v zápise uvedená aj ulica, na ktorej zomrelý v rámci mesta býval.528 Od roku 
1743 sa aj v matrikách zomrelých uplatnil systém zapisovania do stĺpcov. Od 
apríla 1774 dôslednejšie zapisovali status človeka (či šlo o dieťa, slobodnú 
ženu/muža, ženatého muža, vdovca/vdovu a  pod.). Zamerali sa tiež na 

527 V auguste 1731 napr. zomrela Anna Katarína, dcéra direktora chóru Martina Františka 
Thálskeho, vo veku 3 rokov a  9 mesiacov. Napriek veľmi nízkemu veku bola označená 
pojmom „puella.“ V máji 1733 zomrel istý Ján Wittgrúber ako 56 ročný. Nebol zrejme ženatý, 
preto bol do matriky zapísaný ako „iuvenis,“ čo by sa za bežných okolností prekladalo ako 
„mládenec.“ Ako „iuvenis“ bol v októbri 1735 zapísaný aj 78 ročný strihač súkna Gotfrid 
Richter. Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.  
528 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
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bližšiu špecifikáciu sociálneho postavenia zosnulého, resp. rodiča (či to bol 
želiar, mešťan, šľachtic, remeselník, prípadne bolo uvedené iné povolanie 
zomrelého). Prevládajúcim jazykom v matrikách zomrelých bola latinčina, 
avšak od júla 1751 do decembra 1772 boli vedené výlučne v nemčine. 

Základným ukazovateľom je zistenie hrubej miery úmrtnosti, ktorá je 
vyjadrená počtom zosnulých za jeden rok na 1 000 obyvateľov (stredného 
stavu). Priemerná hrubá miera úmrtnosti v rokoch 1764 – 1787 (pre ktoré 
vieme zistiť počet obyvateľov Pezinka)529 predstavovala 42,26 ‰. Táto 
hodnota približne zodpovedá priemernej hrubej miere slovenských stolíc 
v roku 1777, ktorá bola na úrovni 42,7 ‰. Pre porovnanie, na Záhorí bola 
v 80. rokoch 18. storočia zistená hodnota 44,6 ‰.530 Bližšie údaje poskytuje 
tabuľka 25. 

Vzhľadom na zachovanie matrík pezinskej farnosti môžeme tamojšie 
úmrtia sledovať až od roku 1725. Kratšie hiáty vo vedení nastali v  júli – 
decembri 1747, októbri – decembri 1750 a februári – marci 1751. V priebehu 
rokov 1725 – 1800 zomrelo spolu 11 033 Pezinčanov. Ide o  pomerne 
vysoké číslo, pričom po porovnaní s  matrikami pokrstených dostaneme 
ukazovateľ tzv. indexu vitality (koeficient populačného rastu).531 Keďže 
v rokoch 1725 – 1800 pokrstili v Pezinku 11 830 detí, index vitality za toto 
obdobie je zhruba len 1,072. Prirodzený prírastok bol tak iba 797 osôb. 
Údaje do istej miery skresľuje skutočnosť, že deti, ktoré zomreli krátko po 
narodení a boli núdzovo pokrstené nezapisovali do matriky pokrstených. 
Najvyšší počet zomrelých sme zaznamenali v  rokoch 1783 (261), 1768 
(229) a 1757 (227). Naopak najmenej ľudí, pokiaľ nebudeme brať do úvahy 
roky s medzerami vo vedení, zomrelo v rokoch 1796 (74), 1744 (82), 1792 
(94) a 1800 (96). Kolísanie počtu zomrelých vidieť na nasledujúcom grafe.

529 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.; 
Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.; THIRRING, G. Magyarország népessége II. 
József korában, s. 94 a 120. 
530 GOLIAN, J. Život ľudu detvianskýho, s. 274.
531 KOHÚTOVÁ, M. Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 57. 
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Rok Počet  
obyvateľov

Počet  
živonarodených

Počet 
úmrtí

Hrubá miera úmrtnosti 
na 1000 obyvateľov v ‰

1764 2552 142 188 73,66

1768 3877 132 229 59,06

1769 3855 164 166 43,06

1770 3855 183 162 42,02

1771 3843 160 135 35,13

1772 3833 154 217 56,61

1773 3819 147 189 49,48

1774 3835 197 128 33,37

1775 3820 184 164 42,93

1776 3817 168 147 38,51

1777 3826 198 147 38,42

1778 3829 191 133 34,73

1779 3849 188 147 38,19

1780 4008 / 3952 184 154 38,42 / 38,96

1781 3846 199 127 33,02

1785 4097 172 147 35,88

1787 4055 138 103 25,4

Tab. č. 25 – Hrubá miera úmrtnosti Pezinčanov v rokoch 1764 – 1787 532

532 Farský úrad Pezinok: Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817.; 
Farský úrad Pezinok: Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781, s. 83.; THIRRING, G. Magyarország népessége II. 
József korában, s. 94 a 120. 
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Graf č. 6 – Počet zomrelých Pezinčanov v rokoch 1725 - 1800

Pri skúmaní matrík zomrelých je dôležité sústredenie na vekovú skladbu 
a pohlavie populácie. Z 11 033 zomrelých z pezinskej farnosti bolo 5 396 
mužov a 5 122 žien. Pri 515 zosnulých pohlavie nebolo uvedené. Veková 
skladba úmrtí ukazuje, že 48,82 % z nich zomrelo do štvrtého roku života. 
Detská úmrtnosť bola teda aj v Pezinku veľmi vysoká a pokiaľ by sme sa 
zamerali na všeobecne uznávanú hranicu detského veku v tomto období 
(14 rokov), presiahla by 56 % všetkých zomrelých. Bohužiaľ, nebolo 
výnimkou, ak jednému manželskému páru zomrelo aj niekoľko detí. Napr. 
kováčovi Štefanovi Herklovi a  jeho manželke Márii Alžbete najprv vo 
februári 1728 zomreli sotva mesačné dvojičky Samuel a Dávid, v auguste 
1730 im zomrel 17 ročný syn Ondrej a  napokon vo februári 1733 aj 
dvojmesačná dcéra Mária Zuzana. Z celkovo siedmich detí im prežili iba 
tri (Štefan, Anna Katarína a  Eva Rosina). Smutné úmrtia sa nevyhýbali 
ani párom z  najvyššej spoločenskej vrstvy. Jánovi Ostaričovi, ktorý bol 
najprv účtovníkom a  neskôr provizorom na Pezinskom panstve a  jeho 
manželke Kataríne najprv v apríli 1727 zomrel ročný syn Jozef Ján. O dva 
roky neskôr zomrela aj samotná Katarína, rodená Petraninová, vo veku iba 
25 rokov. S druhou manželkou Annou Máriou mal Ostarič ešte dve deti. 
Ján Evanjelista Ondrej zomrel v decembri 1732 ako jednoročný a Mária 
Anna ako trojročná v  marci 1737. Samotný Ján Ostarič zomrel krátko 
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po narodení Márie Anny, vo februári 1734, avšak vek nebol uvedený. Už 
niekoľkokrát spomínanému krajčírovi Alexandrovi Rigovi zomrelo až 
osem detí z pätnástich.533 

V demografii sa predovšetkým detské úmrtia rozdeľujú do niekoľkých 
kategórií. Prvou je perinatálna úmrtnosť, ktorá označuje mŕtvo narodených. 
Nasleduje popôrodná (0-2 dni), skorá novorodenecká úmrtnosť (3-6 
dní), neskorá novorodenecká úmrtnosť (7-27 dní) a  ponovorodenecká 
(od 28. dňa do jedného roka života).534 Čo sa týka pezinskej farnosti, 
najvyššiu úmrtnosť sme zaznamenali práve u  dojčiat zaradených do 
ponovorodeneckej kategórie (až 2 632, z toho 1 322 chlapcov, 1 105 dievčat 
a 205 nezisteného pohlavia). Druhá najvyššia úmrtnosť bola medzi deťmi 
vo veku od 2 – 4 rokov (1 563). Medzi dospelými zomrelo najviac ľudí vo 
veku 60 – 64 rokov (514) a 50 – 54 rokov (512). Veku 100 a viac sa dožilo 
5 žien a 2 muži. V auguste 1729 zomrela istá vdova Alžbeta, evanjelička 
bývajúca v dome Kastenhofferovcov vo veku okolo 100 rokov. Ďalšou bola 
101 ročná Magdaléna, vdova po Poliakovi Ondrejovi Kanovi, katolíčka, 
ktorá zomrela v októbri 1737. Tretia zo žien zomrela v novembri 1738 ako 
100 ročná a  bola ňou katolíčka Žofia Leibenová. Štvrtou bola katolíčka, 
vdova Barbara Klesnická, ktorá zomrela ako 102 ročná v  apríli 1742. 
V  októbri 1753 v  špitáli zomrel 100 ročný katolík Juraj bez uvedeného 
priezviska. V úctyhodne a netradične vysokom veku zomrel v septembri 
1783 vo veku 109 rokov vdovec a  mešťan, katolík Pavol Kovačovský. 
Napokon, v decembri 1800 zomrela ako 102 ročná katolíčka Mária Rosina, 
rodená Polnerinová, šľachtičná a  vdova po Pavlovi Medňanskom.535 
Podrobnejšiu predstavu o vekovej skladbe zomrelých si možno vytvoriť na 
základe nižšie uvedenej tabuľky.

533 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718. 
534 GOLIAN, Ján. Život ľudu detvianskýho, s. 267; KOHÚTOVÁ, M. Vývoj obyvateľstva na 
Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 51; MAUR, E. Základy historické demografie, s. 138.
535Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.; Matricula 
Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.; Matricula Defunctorum 1761 
– 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, 
Pezinok, Inv. č. 1720, Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721.
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Tabuľka č. 26 - Vekové zloženie úmrtí Pezinčanov v rokoch 1725 - 1800

Vek v čase úmrtia mužské ženské neuvedené spolu 

0 - 2 dni 189 111 51 351
3 - 6 dní 116 77 10 203
7 - 27 dní 336 261 40 637
28 dní - 1 rok 1322 1105 205 2632
2 - 4 roky 725 724 114 1563

5 - 9 rokov 322 333 18 673

10 - 14 rokov 103 93 3 199
15 - 19 rokov 97 102 0 199
20 - 24 rokov 117 108 0 225
25 - 29 rokov 98 129 1 228
30 - 34 rokov 130 178 0 308
35 - 39 rokov 148 156 2 306
40 - 44 rokov 205 166 3 374
45 - 49 rokov 211 191 2 404
50 - 54 rokov 256 254 2 512
55 - 59 rokov 161 171 1 333
60 - 64 rokov 218 295 1 514
65 - 69 rokov 144 165 0 309
70 - 74 rokov 178 174 1 353
75 - 79 rokov 91 85 0 176
80 - 84 rokov 60 78 1 139
85 - 89 rokov 32 32 0 64
90 - 94 rokov 9 26 0 35
95 - 99 rokov 11 10 0 21
100 a viac rokov 2 5 0 7
neuvedený vek (deti) 36 24 57 117
neuvedený vek (dospelí) 78 70 3 151
Spolu 5 396 5 122 515 11 033
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Príčiny úmrtí sa v Pezinskej farnosti v priebehu 18. storočia neuvádzali. 
Preto nedokážeme určiť, ktoré ochorenia najviac sužovali pezinské 
obyvateľstvo. V  prípade detských úmrtí krátko po narodení možno za 
hlavnú príčinu považovať slabosť, prípadne komplikácie pri pôrode. Tie 
boli neraz dôvodom nielen úmrtia bábätka, ale aj jeho matky. V októbri 
1729 napr. na druhý deň po pôrode zomrela 24 ročná manželka Jána 
Fulecza Kristína. Ich synček Martin zomrel hneď po krste. Tragédia rodiny 
pokračovala, keď ani nie o mesiac neskôr zomrela aj dvojročná Marína, 
dcérka Ján Fulecza. Na následky pôrodu zomrela v októbri 1731 aj 33 ročná 
Judita, manželka Pavla Hlavatého. Ich dcérka Dorota Katarína zomrela 
o 21 dní neskôr. Podobných úmrtí však bolo podstatne viac. Jedným z mála 
prípadov, keď považovali za potrebné uviesť do matriky príčinu úmrtia, bol 
záznam len 21 ročného Mateja Hansyho, syna Michala Hansyho a Judity, 
ktorý sa narodil v moravskom Kuníne (Kunnewald), ale býval v Pezinku. 
Bol vojakom v harrachovskom regimente a zomrel na zranenie spôsobené 
mečom („...innocenter gladio vulneratus et occisus“).536 Tri deti Martina 
Linkoviča, Ján Durkovič a  Alžbeta, manželka Jána Wolaitnera zomreli 
v júni 1768 pri požiari. Bol to veľmi ničivý požiar, ktorý zničil väčšiu časť 
mesta.537 V  januári 1774 taktiež pri požiari zomrel 60 ročný Ján Cirer. 
Príčinou smrti mohla byť v  mnohých prípadoch aj extrémna chudoba 
(extreme pauper). Len v roku 1783 bolo takto označených päť zomrelých.538 

Úmrtie na rozdiel od sobáša či narodenia potomka nemožno ovplyvniť. 
Počet úmrtí v jednotlivých mesiacoch sledovaného obdobia bol pomerne 
vyrovnaný. Počty úmrtí sa pohybovali od 713 v mesiaci jún, až po 1 071 
v apríli.

Ako vidieť, z  matrík bolo možné zistiť značné množstvo údajov 
o  pezinskom obyvateľstve. Nejde pritom iba o  strohé štatistické údaje, 
ktoré nám prezradia informácie demografického charakteru (ako napr. 
skúmané veličiny hrubej miery pôrodnosti, sobášnosti a úmrtnosti), ale 
sú tiež sondou do životov konkrétnych osôb. Pri pozornom skúmaní 
z  nich možno vyčítať osobné tragédie rodín pri častých úmrtiach 
novorodencov a detí, či manželiek pri pôrodoch, ale aj okamihy šťastia pri 
narodení potomkov a o niekoľko desaťročí neskôr aj ďalšej generácie. Aj 

536 Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.  
537ŽUDEL, J. – DUBOVSKÝ, J. Dejiny Pezinka, s. 47. 
538Matricula Defunctorum 1761 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719.; Matricula 
Defunctorum 1781 – 1794, Tomus IV, Pezinok, Inv. č. 1720.
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prostredníctvom matričných záznamov sme sa pokúšali zistiť informácie 
o obyvateľoch Pezinka v 18. storočí a ich životných osudoch. 
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Záver

Mesto Pezinok, ležiace na úpätí Malých Karpát, má veľmi bohatú 
a  rozmanitú históriu, pričom prvá písomná zmienka o  ňom pochádza 
zo začiatku 13. storočia. Po celé obdobie stredoveku bol Pezinok spojený 
s rodom grófov zo Svätého Jura a Pezinka a následne panstvo prechádzalo 
rukami viacerých záložných majiteľov. Toto obdobie bolo pre panstvo 
veľmi turbulentné a  nakoniec vyústilo do snahy mestečiek o  vyčlenenie 
z  panstiev, resp. vykúpenie zo zálohu, čo sa im nakoniec v  roku 1647 
aj podarilo. Cenou za tento úspech však bolo vysoké zadlženie, ktoré 
malo svoje dôsledky ešte aj v polovici 18. storočia. Zároveň sa tak stalo 
v  čase hrozby v  podobe osmanskej expanzie a  domácich stavovských 
(protihabsburských) povstaní, z  ktorých posledné, vedené Františkom 
II. Rákocim vypuklo v roku 1703. Aj tieto udalosti celouhorskej politiky 
a  vojenského ohrozenia výrazne zasiahli malokarpatský región. Napriek 
tomu možno hovoriť o  pozvoľne rastúcej  prosperite tejto oblasti. 
Sedemnáste storočie bolo pre Pezinok obdobím kľúčových zmien v podobe 
zisku práv slobodného kráľovského mesta a  tiež stavebného rozmachu 
(výstavba mestského opevnenia, radnice, výrazná prestavba meštianskych 
domov), čím sa značne zmenil vzhľad a charakter mesta, ktoré už nebolo 
súčasťou Pezinského panstva. 

Osemnáste storočie, ktoré je predmetom nášho výskumu, snáď okrem 
prvého decénia, už nebolo také búrlivé, čo sa týka vojenských konfliktov 
a  udalostí. Napriek tomu je to veľmi zaujímavá etapa dejín, ktorú sme 
sa rozhodli prezentovať na geograficky vymedzenom území mesta 
Pezinok a  tematicky na jeho obyvateľstve, spoločenských a majetkových 
pomeroch. Pre 18. storočie sa nám k  Pezinku zachovalo pomerne veľké 
množstvo archívnych dokumentov. Väčšinu z nich radíme medzi pramene 
nedemografickej povahy, a  teda neboli určené primárne na zisťovanie 
počtu, či iných ukazovateľov ohľadne obyvateľstva. Až prvé celokrajinské 
sčítanie obyvateľstva, ku ktorému prišlo za vlády   Jozefa II. v  rokoch 
1784 – 1787 možno považovať za pramene štatistického, demografického 
charakteru. Mnohé historické dokumenty, ktoré sme v našej monografii 
využívali, sa však tejto demografickej povahe približujú, a  to napriek 
tomu, že neboli vyhotovené za účelom štatistiky. K  takýmto prameňom 
možno zaradiť napr. celokrajinské súpisy daňovníkov z  rokov 1715 
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a  1720, súpisy slobodných kráľovských miest, súpisy duší (Conscriptio 
animarum), rôzne druhy súpisov mestského charakteru, ale aj matriky, 
ktoré sme často využívali. Všetky tieto dokumenty totiž obsahujú dôležité 
informácie týkajúce sa obyvateľstva, jeho štruktúry, majetkového zázemia, 
spoločenského postavenia, ale aj priamo demografických veličín (hlavne 
matriky). Predovšetkým na základe rôznych druhov prameňov sme v našej 
monografii skúmali vybrané aspekty života Pezinčanov počas 18. storočia, 
pričom sme sa sústredili na charakteristiky súvisiace s ich spoločenskými 
pomermi a demografickými ukazovateľmi. 

Mestskú societu Pezinka 18. storočia sme skúmali v  prvom rade 
z  pohľadu jej spoločenskej hierarchie a  majetkovej situácie. Preto 
sme Pezinčanov rozdelili podľa spoločenskej príslušnosti na šľachtu, 
mešťanov a  nevýsadné obyvateľstvo. V  Pezinku 18. storočia žilo mnoho 
šľachtických rodín, ktoré sa sem prisťahovali z viac či menej vzdialených 
oblastí krajiny. Okrem toho väčšinu pezinskej šľachty tvorili nobilitovaní 
mešťania, pričom status šľachtica neraz nadobudli aj remeselníci či 
obchodníci. Šľachtické rodiny bývali zväčša priamo vo vnútornom meste 
v  meštianskych domoch, prípadne kúriách. Našli sa však aj takí, ktorí 
vlastnili okrem domu či domov v meste aj ďalšie domy, prípadne záhrady 
na predmestí, zriedka boli majiteľmi výlučne domu na predmestí. Hoci 
Matej Bel v druhom zväzku svojich Notícií uviedol, že pezinskí šľachtici 
bývali výlučne vo vnútornom meste, nebolo tomu úplne tak ani v  30. 
rokoch 18. storočia, z ktorého dielo, pochádza, ani v neskoršom období. 
K rodinám, ktoré vlastnili väčší počet nehnuteľností v mete i na predmestí 
patrili napr. Palúcki, Erneyovci, Skariczovci, Neüstetterovci, Schreiberovci, 
Gilligovci, Majtániovci, Rigovci, Wernhartovci a  ďalší. Problematické 
občas bolo jednoznačné prisúdenie šľachtického statusu konkrétnemu 
jednotlivcovi, keďže sa často stávalo, že zatiaľ čo v  jednom prameni bol 
daný človek označený ako šľachtic, v  inom mu tento status neprislúchal 
(napr. prípad Ondreja Libeka, Leopolda Karnera a iných). Veľmi prínosné 
v tomto ohľade, ale najmä čo sa týka počtu domov, boli daňové knihy, resp. 
knihy porcií. Mimoriadne vysoké počty šľachticov v Pezinku, a teda aj nimi 
vlastnených domov boli zapísané do daňových kníh z rokov 1718 a 1738, 
pričom tieto počty výrazne prevyšujú údaje z iných rokov. Zároveň, veľkú 
časť mien šľachticov, ktorí mali v týchto rokoch vlastniť domy v Pezinku, 
už v ďalších daňových knihách nenachádzame, alebo im nebolo prisúdené 
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šľachtické postavenie. Vo všeobecnosti však počet šľachtických domov 
kolísal medzi 25 v  roku 1712 (iba predmestie), resp. 30 v  roku 1799, až 
po 75 v roku 1718. V tomto roku sa zároveň podľa daňovej knihy zvýšil 
celkový počet domov v meste a na predmestí až na 410, čo nekorešponduje 
s vývojom počtu domov, keďže v tomto období sa tento počet pohyboval 
okolo 351 – 353 domov. Zapisovateľ tak zrejme ako celé domy uviedol aj 
ich polovičné či štvrtinové podiely, čo sa v neskorších rokoch dôslednejšie 
odlišovalo. Výnimočnú možnosť porovnania správnosti údajov sme mali 
na základe dvoch prameňov – súpisu slobodného kráľovského mesta 
Pezinok z  roku 1764 a  daňovej knihy z  toho istého roku, resp. prelomu 
rokov 1764/1765. V  tomto prípade sa počet všetkých domov v meste 
vzácne zhodoval, zatiaľ čo počet domov šľachticov sa mierne líšil (rozdiel 3 
domov). Čo sa týka stavebného materiálu šľachtických domov, v meste i na 
predmestí prevažoval kameň a nepálené tehly v kombinácii so šindľovými 
strechami. V monografii sme tiež podrobne predstavili desať vybraných 
šľachtických rodín, ktoré v meste vlastnili viacero nehnuteľností a zároveň 
boli činní v mestskej správe. 

Významnou a  početnou skupinou obyvateľstva boli mešťania. Ich 
identifikácia v  prameňoch je však pomerne zložitá. Mešťanov od 
nevýsadného obyvateľstva totiž odlišovalo minimum skúmaných 
prameňov. Takéto rozlíšenie umožňoval iba jediný súpis obyvateľov Pezinka 
z roku 1732 a následne niektoré z neskorších daňových kníh a zoznamy 
novoprijatých mešťanov. Zaujímavosťou je, že v  daňových knihách 
vedených v rokoch 1773/1774 a 1779/1780 boli vyznačovaní nemešťania 
(non civis), na základe čoho potom možno naopak určiť aj meštianske 
domácnosti. Spomínané zoznamy novoprijatých mešťanov sa zachovali od 
roku 1774, pričom ich počty sa pohybovali v rozmedzí od 5 v roku 1789 až 
po 63 v roku 1783. Priemerne však mesto do svojich radov prijalo 14 – 15 
nových mešťanov ročne. Takmer 40 % z novoprijatých mešťanov v rokoch 
1774 – 1800 nepochádzalo z Pezinka, ale z rôznych kútov Uhorska, Čiech, 
Moravy, Sliezska, Poľska, Nemecka, Rakúska a iných krajín. Väčšinou šlo 
o remeselníkov a obchodníkov. 

Veľmi početné bolo v Pezinku aj nevýsadné obyvateľstvo, teda domácnosti 
bez šľachtických či meštianskych výsad. Aj v  tejto kategórii obyvateľstva 
však panovali spoločenské rozdiely. V prvom rade to bola kategória tzv. 
Mitwohnerov, ktorí napriek tomu, že neboli majiteľmi výsad, vlastnili domy. 
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Druhú skupinu tvorili želiari, teda nájomníci, nazývaní v  prameňoch 
ako inquilinus / inquilina alebo termínom Inwohner. Tí neboli majiteľmi 
vlastných domov, ale prenajímali si obytné jednotky od mešťanov či 
šľachticov. Treba však podotknúť, že niekedy boli na prenájom priestorov 
odkázaní aj príslušníci šľachtických rodín (najmä mladší súrodenci), ktorí 
nemali vlastný dom. Počet nájomníckych domácností kolísal na úrovni od 
124 v roku 1712 (iba predmestie) až po 340 na prelome rokov 1789/1790. 
Údaje z celokrajinských súpisov daňovníkov z rokov 1715 a 1720 v tomto 
prípade neberieme do úvahy, keďže tieto pramene uvádzali nájomníkov 
iba výnimočne. Počet nájomníckych domácností mal vo všeobecnosti 
stúpajúcu tendenciu a  v  roku 1780 už tvorili približne 42 % mestskej 
society. 

Poslednou skupinou nevýsadného obyvateľstva, o ktorej sa dozvedáme 
najmenej, boli ľudia na okraji spoločnosti, predovšetkým žobráci. O  ich 
existencii často vieme len na základe označenia mendicus /mendica 
v prameni pri úmrtí, prípadne na základe prezývky, pod ktorou bol daný 
človek v tom ktorom prameni uvedený (napr. Juraj Žebráček, ktorý zomrel 
v roku 1729). Celkovo sme na základe matrík zomrelých zachytili úmrtie 
112 ľudí označených ako žobrákov a ďalších 70, ktorí zomreli v mestskom 
špitáli.

Čo sa týka majetkových pomerov Pezinčanov, teda najmä počtu domov, 
v  Pezinku evidujeme postupný, avšak pomerne pomalý rast. Zatiaľ čo 
v roku 1715 malo pezinské vnútorné mesto a predmestie spolu 353 domov, 
v roku 1800 to bolo 422 domov. Prirodzene, väčší priestor na rozširovanie 
a stavbu nových objektov bol na predmestí, ale počet domov narastal aj 
vo vnútornom meste. Zaujímavým ukazovateľom sú tiež veľkostné podiely 
vlastnených domov. Zatiaľ čo v  roku 1715 vlastnila väčšina Pezinčanov 
žijúca v meste celú usadlosť a na predmestí štvrtinovú, o päť rokov neskôr 
vlastnila celú usadlosť už iba jediná osoba - vdova Palúcka. V  meste 
prevažovali osminové, 32-tinové a  štvrtinové podiely a  na predmestí 
komisári pre extrémne malé podiely domov číselne vyjadrili iba dve ulice. 
Od 70. rokov 18. storočia sa domy začali deliť do kategórií, resp. do 1. – 5. 
triedy. Na základe tejto kategorizácie možno v priebehu rokov konštatovať 
postupný pokles domov do nižších tried, a to najmä vo vnútornom meste. 
Na niektorých uliciach predmestia naopak prišlo k povýšeniu domov do 
vyšších tried (zrejme rôznymi stavebnými úpravami, zlepšením stavebného 
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materiálu domu a  najmä striech). Vo vnútornom meste prevažovali  (v 
roku 1764) domy z kameňa a surových (nepálených) tehál v kombinácii 
so šindľovou strechou. Aj tu sa však našli domy, ktoré kombinovali 
šindľové a  slamené strechy (hlavne na hospodárskych budovách). Práve 
slamené strechy boli najčastejším ohniskom požiarov, a  preto mnohé 
nariadenia upravovali potrebu takéto strechy eliminovať. Priamo v meste 
sa nenachádzal nijaký dom s  čisto slamenou strechou. Na predmestí 
prevažovali domy z nepálených tehál so slamenými strechami. Šindľovú 
strechu malo na predmestí iba 12 domov.

Pezinok, hoci bol predovšetkým vinohradníckym mestom, bol tiež 
dôležitým centrom remeselnej výroby. Nárast remeselnej činnosti tu 
nastal najmä po povýšení Pezinka na slobodné kráľovské mesto. Podľa 
súpisu cechov zaradeného do celokrajinského súpisu daňovníkov z roku 
1715 žilo v Pezinku 160 remeselníkov v 32 odvetviach a  tvorili tak vyše 
42 %  pezinských domácností. Najpočetnejší boli v tomto období čižmári, 
krajčíri, mäsiari a súkenníci. Zarážajúce je, že v súpise sa nespomína nijaký 
mlynár. Vlastných remeselníkov mali aj Pálfiovci v  rámci Pezinského 
panstva. V  polovici 18. storočia (1749) sme zachytili 120 majstrov a  38 
tovarišov, avšak iba v  18 odvetviach. Najviac bolo naďalej čižmárov, 
nasledovali súkenníci, halenári a  kožušníci. Už v  roku 1764 sa uvádza 
224, resp. 225 remeselníkov, pričom väčšina remeselníckych domácností 
bývala vo vnútornom meste. Postupne však stúpal aj počet remeselníkov 
na predmestí. Prínosné boli ohľadom zisťovania počtu remeselníkov aj 
niektoré mladšie daňové knihy. Napr. na prelome rokov 1773/1774 bolo 
v Pezinku evidovaných 267 remeselníkov a 23 tovarišov v 53 odvetviach. 
Naproti tomu bolo v  tomto roku zachytených 210 vinohradníckych 
domácností. Počet remeselníkov v meste aj naďalej stúpal, keď ich tu v roku 
1779/1780 žilo a pôsobilo 297, plus 32 tovarišov v 56 odvetviach. Najviac 
majstrov malo čižmárske, kožušnícke, súkennícke a  pekárske remeslo. 
Približne v takýchto číslach sa počet remeselníkov držal aj v úplnom závere 
18. storočia.

Z  pohľadu mesta bol tiež veľmi dôležitý mestský úradnícky aparát, 
resp. správa mesta a vo všeobecnosti mestskí zamestnanci. Preto sme sa 
aj my v  krátkosti venovali niektorým popredným mestským funkciám 
a ich predstaviteľom. Zaoberali sme sa tiež vybranými povolaniami, ktoré 
nám v  prameňoch často vystupovali (napr. mestskí drábi, resp. stráže, 
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poľovníci, pastieri stád, či mestskí záhradníci). Okrem toho sme narazili 
aj na cirkevných zamestnancov, akými boli napr. zvonári, direktori chóru, 
organisti, hrobári, či pôrodné babice. V  tomto ohľade sme sa pokúšali 
dohľadať konkrétnych predstaviteľov týchto zamestnaní v  priebehu 18. 
storočia a obdobie, počas ktorého ho vykonávali. 

Národnostné zloženie obyvateľov Pezinka je pomerne náročné zistiť, 
keďže nijaký z nami skúmaných prameňov sa takouto špecifikáciou priamo 
nezaoberal. Matej Bel v 30. rokoch 18. storočia konštatoval, že v Pezinku 
žijú vedľa seba Nemci, Slováci a  Maďari, ktorých však bolo pomenej 
a  maďarský jazyk používali zväčša iba v  súkromí svojich domácností. 
Väčšina Pezinčanov komunikovala v slovenskom jazyku, takže ho ovládali 
aj Nemci. Hoci práve Nemci mali v priebehu 18. storočia v Pezinku prevahu 
(aj v mestskej správe a funkciách), Slováci postupne nadobúdali stále väčší 
vplyv. Prirodzene, národnostnú príslušnosť možno identifikovať najmä 
na základe priezvisk, ktoré potvrdzovali relatívne vyrovnané zastúpenie 
nemeckého a  slovenského obyvateľstva. Pomerne často sme však 
v prameňoch zachytili aj priezviská balkánskeho pôvodu (zrejme dôsledky 
prílevu chorvátskeho obyvateľstva do malokarpatskej oblasti v polovici 16. 
storočia). Pozornosť sme venovali aj prisťahovalcom z okolitých krajín a 
oblastí, najmä Čiech, Moravy, Poľska či Rakúska. Okrajovo sme sa zmienili 
aj o židovskom obyvateľstve a Cigánoch, ktorí sa v prameňoch sporadicky 
objavovali. 

Čo sa týka vierovyznania Pezinčanov, v 30. rokoch 18. storočia (1732) 
možno konštatovať prevahu evanjelického obyvateľstva, ktorá bola 
výraznejšia vo vnútornom meste. O  to viac je zaujímavá skutočnosť, že 
pezinská šľachta bola v tomto období rovnocennom pomere rozdelená na 
katolíkov a  evanjelikov. Oporou evanjelickej komunity bola meštianska 
vrstva. Naopak katolícka vierouka prevládala medzi nevýsadným 
obyvateľstvom. Na začiatku druhej polovici 18. storočia (1764) sa už však 
situácia ohľadom viery začínala meniť v  prospech katolíckej viery. Hoci 
vo vnútornom meste naďalej prevažovali evanjelici, v celkovom meradle 
pri počte jednotlivcov katolíci prevýšili evanjelikov. Keď sa ale zameriame 
na počet domácností a  nie jednotlivcov, evanjelické domácnosti stále 
dominovali. Avšak medzi pezinskou šľachtou začalo postupne prevažovať 
rímskokatolícke vierovyznanie. Evanjelická viera mala prevahu najmä 
medzi remeselníckymi domácnosťami. V neskorších rokoch sa ale začal 
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prejavovať vplyv jezuitov a kapucínov v meste a opäť raz prevládla katolícka 
náuka. V prameňoch (najmä v matrikách) sme sa stretli aj s niekoľkými 
odpadlíkmi od viery, prípadne heretikmi a kacírmi. 

Podmienkou pre založenie rodiny a  vedenie usporiadaného života 
bol v  18. storočí sobáš. V  priebehu sledovaného obdobia sa v  Pezinku 
uzatvorilo 3 208 sobášov, pri ktorých aspoň jeden zo snúbencov pochádzal 
z Pezinka. Treba však brať do úvahy hiáty vo vedení matrík (v rokoch 1702 
– 1708 a 1741 – 1751), počas ktorých údaje chýbajú. Ako sa dalo očakávať, 
väčšinu tvorili protogamné sobáše medzi slobodnými mužmi a  ženami, 
ktoré činili 57 %. Takmer 19 % dosiahli sobáše vdovcov so slobodnými 
ženami. Nasledovali sobáše vdov a vdovcov (takmer 12 %) a sobáše vdov so 
slobodnými mužmi (okolo 10 %). Pri 2 % sobášov sa nám nepodarilo zistiť 
stav snúbencov. Hrubá miera sobášnosti v Pezinku v období rokov 1764 – 
1787, pre ktoré vieme zistiť počet obyvateľov, sa veľmi kolísavo pohybovala 
priemerne v  rozmedzí 9,57 – 10,97 ‰, čo približne zodpovedá dobovej 
úrovni v  centrálnej časti Uhorska. Priemerne sa v  Pezinku uzavieralo 
30 – 50 sobášov ročne. Vek snúbencov sa v pezinských matrikách začal 
uvádzať až od roku 1773, pričom evanjelici, ktorí si od roku 1783 viedli 
samostatné matriky vek nezapisovali. Na základe údajov zozbieraných od 
spomínaného roku 1773 vstupovali slobodní muži  do manželstva okolo 
25. roku života, slobodné ženy okolo 22. roku. Vdovci uzatvárali ďalší sobáš 
vo veku okolo 43 rokov a vdovy priemerne vo veku 37 rokov. Čo sa týka 
sezónnosti, sobáše sa zvyčajne neuzatvárali od konca novembra do sviatku 
Troch kráľov (6. januára) a  v  období Veľkej noci. Výnimka bola možná 
v prípade „tichého,“ rýchleho sobáša. V decembri sme zaznamenali za celé 
18. storočie iba jeden jediný sobáš. V mesiaci marec, na ktorý najčastejšie 
pripadá Veľká noc bolo uzavretých celkovo iba 31 sobášov. Naopak najviac 
sa Pezinčania sobášili v mesiacoch január, november a február, čo súviselo 
s práve neprebiehajúcimi poľnohospodárskymi prácami. 

S vedením rímskokatolíckych matrík pokrstených sa v Pezinku začalo 
v roku 1674, pričom sa do nich zapisovali aj evanjelici. Tí si svoje vlastné 
matriky pokrstených viedli v  rokoch 1633 – 1659 a  potom až od roku 
1783. Priemerná hrubá miera pôrodnosti v  rokoch 1764 – 1787 (pre 
ktoré poznáme približný počet obyvateľov) bola v  Pezinku na pomerne 
nízkej úrovni 45,20 ‰, zatiaľ čo priemer na Slovensku v  tomto období 
sa pohyboval okolo  53,5 ‰. Dôvodom mohla byť podregistrácia, príp. 
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skreslené údaje o počte obyvateľov. V priebehu skúmaného 18. storočia sa 
Pezinčanom narodilo 15 091 detí z toho 7 778 chlapcov a 7 303 dievčat. 
Pri desiatich deťoch nebolo určené pohlavie. Najmenej pokrstených detí 
sme zaznamenali v  rokoch 1706 – 1709, naopak najviac v  rokoch 1765, 
1701 a 1763. Výraznejší pokles počtu pokrstených detí nastal od roku 1787 
a pokračoval až do záveru storočia. Tak ako v iných mestách, aj v Pezinku bola 
evidencia krstov problémová, a to najmä v prípade zápisov nemanželských 
detí a detí pokrstených núdzovým krstom. Mnoho neživotaschopných 
detí, ktoré nájdeme v matrike zomrelých, nebolo zapísaných do matriky 
krstov. Tým vzniká problém v  evidovaní počtu narodených. Celkovo 
sa v Pezinku počas 18. storočia narodilo aj 267 párov dvojičiek, pričom 
prevažovala kombinácia chlapec – dievča (128). Narodilo sa tiež 9 párov 
trojičiek. V Pezinku sa počas sledovaného obdobia vyskytlo 156 prípadov 
zaznamenaných narodení nelegitímnych detí (1,03 % z celkového počtu 
pokrstených). Počet pokrstených nelegitímnych detí výrazne stúpal od 
70. rokov 18. storočia, čo však nemusí byť spôsobené nárastom takto 
narodených detí, ale iba ich častejším zapisovaním do matriky. Okrem toho 
sa narodilo aj 28 tzv. pohrobkov, ktoré sa narodili až po smrti svojho otca. 
Najmenej detí bolo pokrstených v  mesiacoch máj, jún, apríl, december 
a júl. Zvyšné mesiace boli pomerne vyrovnané a pohybovali sa v rozmedzí 
medzi 1 300 – 1 400 pokrstených. Čo sa týka krstných mien, u  oboch 
pohlaví dominovali tradičné mená. Celkovo sme zaznamenali 589 rôznych 
mien, vrátane ich variant. Chlapcov najčastejšie krstili menami Ján, 
Michal, Jozef, Ondrej, Pavol, Martin a  Juraj. Dievčatá menami Katarína, 
Alžbeta, Mária, Anna, Zuzana, Marína či Eva. Preferencie výberu mien sa 
však v priebehu storočia menili. Objavili sa tiež mnohé netradičné mená 
a populárne boli aj mená súvisiace s cirkevnými osobnosťami, ktoré mali 
potom figurovať ako patróni dieťaťa. Zatiaľ čo v 18. storočí už bolo bežné 
dávať dieťaťu dve mená aj medzi neprivilegovanými vrstvami, tri a  viac 
mien dostávali výlučne deti šľachticov. Celkovo sa v Pezinku 18. storočia 
narodilo 91 detí, ktoré pri krste dostali viac ako dve mená.

Rímskokatolícke matriky zomrelých, do ktorých boli zapisované aj 
úmrtia evanjelikov, sa nám pre Pezinok bohužiaľ zachovali až od roku 
1725. Okrem toho sa v  nich objavili aj kratšie hiáty vo vedení, resp. 
zachovaní. Samostatné matriky si pezinskí evanjelici začali viesť až od 
roku 1783. Priemerná hrubá miera úmrtnosti v  Pezinku v  rokoch 1764 
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– 1787, pre ktoré poznáme počet obyvateľov predstavovala 42,26 ‰. Táto 
hodnota približne zodpovedá zistenej priemernej hrubej miere úmrtnosti 
v slovenských stoliciach v roku 1777, ktorá bola 42,7 ‰. V priebehu rokov 
1725 – 1800 zomrelo spolu 11 033 Pezinčanov (5 396 mužov a 5 122 žien). 
Pri 515 zosnulých pohlavie nebolo uvedené  čo pri prepočte na počet 
narodených v tomto období ukazuje na minimálny populačný rast (index 
vitality) v hodnote iba 1,072. Samozrejme ide iba o orientačný údaj. Počet 
zomrelých v  jednotlivých rokoch výrazne kolísal – najviac ľudí zomrelo 
v rokoch 1783 (261), 1768 (229) a 1757 (227). Čo sa týka vekovej skladby 
zomrelých, takmer 48 % z nich zomrelo do 4. roku života. Detská úmrtnosť 
bola teda v  Pezinku veľmi vysoká. Celkovo najvyššiu úmrtnosť sme 
zaznamenali v  skupine detí zaradených do ponovorodeneckej kategórie 
(od 28. dňa po 1. rok života), ktorých bolo zapísaných až 2 632, z toho 1 
322 chlapcov, 1 105 dievčat a 205 nezisteného pohlavia. Medzi dospelými 
zomrelo najviac ľudí vo veku 60 – 64 rokov (514) a 50 – 54 rokov (512). 
Veku 100 a viac sa dožilo päť žien a dvaja muži. Príčiny úmrtí sa ešte v 18. 
storočí bežne neuvádzali. Dôvod úmrtia tak poznáme iba vo výnimočných 
prípadoch (napr. v dôsledku požiarov, prípadne komplikácii pri pôrode, či 
extrémnej chudoby). 

Osemnáste storočie, hoci bolo pokojnejšie ako 16. či najmä 17. storočie, 
nieslo v  sebe dôsledky minulých vojenských konfliktov a politických 
udalostí. Populačný rast v  Pezinku bol veľmi pozvoľný, prejavoval sa 
postupným rastom počtu domov, a to predovšetkým na predmestí. Okrem 
vinohradníctva si mimoriadne upevnilo a  vylepšilo svoje postavenie 
mnoho druhov remesiel. Ako sme poukázali, majetková situácia veľkej 
časti Pezinčanov nebola ideálna a  v  priebehu storočia narastal počet 
nájomníckych domácností, ktorí neboli majiteľmi vlastného domu. Napriek 
týmto skutočnostiam možno konštatovať, že životná úroveň obyvateľov 
Pezinka sa postupne zlepšovala a  vytvorila základ pre dnešné moderné 
mesto, ktoré však nezabúda na svoju históriu  a posolstvo minulých čias. 

Dúfame, že sme naplnili v úvode stanovené ciele a naša mongrafia bude 
prínosom pre poznanie dejín mesta Pezinok a vo všeobecnosti urbánnej 
histórie.
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o povolenie zbierky pre vyhorelých na Novej ulici 10. apríla 1779, (1682), 
1755 – 1834, inv. č. 1152. 

Fond Zbierka máp a plánov: 

- Chotárna mapa Pezinka 1767, Inv. č. Pe-1.

- Mapa intravilánu Pezinka 1785, Inv. č. Pe-2. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Bratislave

Fond Župa Bratislavská I. – Daňové písomnosti: 

- Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis Anno 1715, Bazin. (v čase 
bádania prístupný formou CD).

- Conscriptio Inclyti Comitatus Posoniensis Anno 1720, Bazin. (v čase 
bádania prístupný formou CD).    
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Fond Župa Bratislavská I. – Kongregačné písomnosti: 

- Doporučenie župana Mikuláša Pálffyho na zvolenie Antona Palugyaiho 
za zastupujúceho podžupana, inv. č. 350, 1706, f-4, n-2. 

- Zápisnica z generálnej kongregácie z 20. decembra 1706 o zvolení Antona 
Palugyaiho za zastupujúceho podžupana, inv. č. 351, 1706, f-5, n-1.

- Súpis škôd spáchaných vojskom ubytovaným v dome Ondreja Košoviča, 
Inv. č. 504, 1729, f-3, n-4. 

- Výpis z účtov pre vojsko v Pezinku, inv. č. 492, 1727, f-10, n-2.

- Kráľovská miestodržiteľská rada nariaďuje, aby vojsku v  Pezinku 
a Svätom Jure bolo poskytnuté ubytovanie, inv. č. 622, 1742, f-4, n-9. 

Magyar Nemzeti Levéltár Budapest 

AOL (Adatbázisok online)

- Az 1715. évi országos összeírás, N 78 – 21 Bazin. Archivum regnicolare, 
Conscriptio regnicolaris Anno 1715. [online]. Dostupné na internete: 
<http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-
osszeiras.>.

- Az 1720. évi országos összeírás, N 79 – 21 Bazin. Archivum regnicolare, 
Conscriptio regnicolaris Anno 1720. [online]. Dostupné na internete: 
<http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-
osszeiras>.

Fond Urbaria et Conscriptiones :

- Regestum domorum oppidi Bozyn – Conscriptio seu connumeracio 
domorum opidi Bozyn 1559, HU MNL OL, E 156 - a, Fasc. 099, No., 057.

- Inscriptio Ferdinandi 1m super oppides Bazini et Szent Geörg, 1559, HU 
MNL OL, E 156 – a, Fasc. 052., No. 025.

- Conscriptio Universorum Oppidorum, Possessionum et Praediorum ad 
Arces Szent György et Bozin Spectantium, Anno 1736 peracta. HU MNL 
OL, E 156 – a – f. Fasc. 52, No., 28.

Diplomatikai Levéltár: 

MNL DL: 11686, 11718, 11726, 35031.
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Farský úrad Pezinok :

Protocollum Parochiae et Conversorum ad fidem 1707 – 1817

Kanonická vizitácia, z roku 1781 - Visitatio Batthyaniana Parochiae 
Bozin de Die 17. Septembris Anno 1781.

Cirkevné matriky dostupné online na internete (https://www.familysearch.
org/): 

Rímskokatolícke matriky: 

Krsty: 

- Liber Baptisatorum 1697 – 1705, Bratislava, Sv. Martin, Inv. č. 8.

- Liber Baptisatorum 1705 – 1713, Bratislava, Sv. Martin, Inv. č. 9.

- Matricula Baptisatorum 1674 – 1697, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1701.

- Matricula Baptisatorum 1697 – 1713, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1702.

- Matricula Baptisatorum 1713 – 1722, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1703.

- Matricula Baptisatorum 1722 – 1733, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1704. 

- Matricula Baptisatorum 1733 – 1749, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1705. 

- Matricula Baptisatorum 1749 – 1760, Tomus VI., Pezinok, Inv. č. 1706.

- Matricula Baptisatorum 1760 – 1784, Tomus VII., Pezinok, Inv. č. 1707.

- Matricula Baptisatorum 1785 – 1820, Tomus VIII., Pezinok, Inv. č. 1708.

Sobáše: 

- Matricula Copulatorum 1668 – 1720, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1712.

- Matricula Copulatorum 1720 – 1741, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.

- Matricula Copulatorum 1752 – 1753, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1713.

- Matricula Copulatorum 1754 – 1797, Tomus IV., Pezinok, Inv. č. 1714.

- Matricula Copulatorum 1798 – 1882, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1715.
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Úmrtia: 

- Matricula Defunctorum 1725 – 1737, Tomus I., Pezinok, Inv. č. 1717.

- Matricula Defunctorum 1738 – 1761, Tomus II., Pezinok, Inv. č. 1718.

- Matricula Defunctorum 1761 – 1764, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719. 

- Matricula Defunctorum 1764 – 1780, Tomus III., Pezinok, Inv. č. 1719. 

- Matricula Defunctorum 1781 – 1794,, Tomus IV, Pezinok, Inv. č. 1720. 

- Matricula Defunctorum 1795 – 1813, Tomus V., Pezinok, Inv. č. 1721. 

Evanjelické matriky: 

Krsty: 

- Matricula Ecclesiae Evangelicae Slauicae In Libera Regiaque Ciuitate 
Baziniensi, 1783 – 1870, Inv. č. 1731. 

Sobáše: 

- Consignatio Neoganorum Post restitutam Baziniensibus August. Conf. 
Addictis Sacrorum Libertatem 1783 – 1870, Inv. č. 1733. 

Úmrtia: 

 - Consignatio Mortuorum Augustanae Confessioni Addictorum a Tempore 
Restituae Euangelicis Baziniensibus Sacrorum Libertatis 1783 – 1870, Inv. 
č. 1734. 

Archívne pomôcky: 

DUCHOŇ, Michal. Magistrát mesta Pezinok. Inventár. IV. zväzok. Daňová 
pokladnica, 1604-1921. Modra: Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra, 
2007. 143 s.

TURCSÁNY, Juraj. Magistrát mesta Pezinka 1559 – 1922 (1922). Inventár. 
II. zväzok. Modra: Štátny okresný archív v Pezinku so sídlom v Modre, 
2001. 205 s.

TURCSÁNY, Juraj. Magistrát mesta Pezinka – Inventár, Listiny 1511 – 1830. 
Modra: Štátny okresný archív v Modre, 1993, 119 s. 
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Práce súdobých autorov: 

BEL, Matej. Notitia Hungariae novae geographico historica II. Viedeň: 1736, 
587 s. 

Lexicon locorum regni Hungariae populosorum anno 1773 officiose 
confectum, Budapestini: E Typographia V. Hornyanszky, 1920, 335 s. 
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Slovníček pojmov a slovných spojení 

Domy, stavby a majetkové pomery :
curia (ae, f.) libera – slobodná (v zmysle oslobodená) kúria (dom)
domuncula (ae, f.)  vigiliarum – domčeky mestskej stráže 
domus (us, f.) Annonaria Civitatis – mestský sklad obilia 
domus (us, f.) Communitatis, seu quarterialis – vojenská ubytovňa, mestský 
dom
domus (us, f.) Comunitatis – spoločný, mestský dom
domus (us, f.) jaculatoria – (mestská) strelnica
domus (us, f.) Rectoris Chori cum hortulo – dom rektora chóru so záhradou
educillum (i, n.) Civitatis Corona dicta – mestský výčap zvaný „Koruna“
Fleischbank, die – výsek mäsa
fornax (acis, f.) Tegularia Civitat.(ensi) – mestská tehliarska pec
fornax (acis, f.) Tegularia Pálffyana – tehliarska pec Pálfiovcov
gazula (ae, f.) – dom z nepálených tehál so slamenou strechou 
horreum (i, n.) Civitatis – mestská sýpka
macella Civitatensia resp. Macellum, (i, n.) Civitatensis – mestské jatky 
mola (ae, f.) Fulinacea - Valcha / Valchovňa – mlyn na ubíjanie vlnenej 
tkaniny, súkna
öde Stelle – pusté miesto, opustená (domová) parcela
patibulum (i, n.) – (mestská) šibenica 
taberna, ae, f. – krčma 
xenodochium (ii, n.) Civitatis – mestský špitál 
solida materina, ex  – (domy) z pevného (stavebného) materiálu 
crudis tegulis (tegula, ae, f.), ex – (domy) zo surových/ nepálených tehál 
solida et crudis tegulis (tegula, ae, f.),  ex – (domy) postavené z kombinácie 
pevného materiálu a surových tehál
scandulis (scandula, ae, f.) tecta – šindľová strecha
stramina (stramen, inis, n.) tecta – slamená strecha
scandulis (scandula, ae, f.) et stramina (stramen, inis, f.) tecta – kombinácia 
šindľovej a slamenej strechy 
deserta domus (us, f.)  – opustená usadlosť 

Remeslá, cechy, povolania :
acicularius, ii, m. // Nadler //  tűkészítő – ihlár, výrobca ihiel
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ancilla, ae, f. // Dienstmagd // szolgáló  – slúžka 
arcularius, ii., m. // Tischler // asztalos – stolár 
argentarius, ii. m. / argenti faber, i, m. // Silberarbeiter – výrobca strieborných 
predmetov
asciarius, ii, m. / faber, i, m.  lignarius  // Zimmermann  // Ács – tesár 
aurifaber, i. m. // Goldarbeiter // aranyműves – zlatník 
auriga, ae, m. // Fuhrmann / kocsis – povozník
balneator, oris, m. // Bader // fürdős – kúpeľník
boarius, ii. m. // Ochsenhirt // gulyás – pastier volov / dobytka
braxator, oris, m. // Bierbräuer // sörfőző – pivovarník 
calcantista, ae, m. – hráč na píšťalovom organe 
camerarius, ii, m. // Zimmerwartner // Kamarás – komorník 
campanarius, ii, m. // Glockengiesser // harangöntő– zvonolejár
campanator, oris, m. // Glockner // harangozó – zvonár 
cancellarius, ii, m. // Kanzler // kancellár – kancelár
cantor, oris, m. // Lehrer // iskolamester / kantor – organista, učiteľ, spevák 
carnifex, icis, m. / lanio, onis, m. / macellarius, ii, m. // Fleischer // mészáros 
- mäsiar
castellanus, us, m. // Burggraf // kastellán – kastelán
caupo, onis, m. / diversitor, oris, m. // Gastwirt // vendéglős / csaplár / 
korcsmáros – krčmár, výčapník, hostinský
causapearius, ii, m. // Keperneckmeister / Keperneckschneider // szűrszabó 
– halenár 
cerdo, onis, m. // Gerber // cserzővarga  – garbiar 
ceroplasta, ae, m. / dulciarius, ii, m. // Lebzelter  // mézeskalácsos – 
medovnikár, cukrár 
cingularius, ii, m. // Gürtler // övkészítő – výrobca opaskov
clavicularius, ii, m. // Schlüsselmacher // Kulcsár – kľúčiar, výrobca kľúčov
cocus, i, m. / coquus, i, m. / coqua, ae, f. // Koch // szakács – kuchár / kuchárka
compactor, oris, m. // Buchbinder // könyvkötő – viazač, kníhviazač
consul, is, m. // Bürgermeister // Polgármester – konzul, mešťanosta
cothurnarius, ii, m. // Stiefelmacher / Zischmenmacher // csizmadia – čižmár 
cultrarius, ii, m. // Messerschmied // késgyártó – nožiar, výrobca nožov
custos, odis, m. // Wachter // őrző – strážca 
drabans civitatensis drabans, antis, m. // Scherge // hajdó – mestský dráb, 
mestská stráž 
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epiphiarius, ii. m. // Riemenschmied // nyereggyártó – sedlár, remenár
faber, i, m. ferrarius // Schmied // kovács  – kováč
faber, i, m. rotarius // Wagner // bognár – kolár
faber, i, m. serarius // Schlosser // lakatos – zámočník 
falcator, oris, m. // Wiesenritzer// kaszás – kosec
famulus, i, m. // Diener // szolga  – sluha
ferropola, ae, m. // Eisenhändler // vaskereskedő – obchodník so železom
figulus, i. m. // Hafner // gerencsér – hrnčiar
fiscalis, is, m. / fiscus, i, m. // Advokat // ügyvéd – fiškál,  advokát, právnik 
sodalis, is, m. // Geselle // legény – tovariš
horologiarius, ii, m. / horopegus, i, m. // Uhrmacher // órás – hodinár
hortulaneus, i, m. // Gärtner // kertész – záhradník 
chirothecarius, ii, m. // Handschuhmacher // kesztyűkészítő – rukavičkár, 
výrobca rukavíc
chirurgus (chyrurgus), i, m. castrensis – hradný lekár 
iudex, icis, m. // Richter // bíró  – richtár / sudca 
iudlium (iudex, icis, m. nobilium) // Stuhlrichter // szolgabíró – slúžny
iurassor assessor (iuratus assessor, oris, m.) // Beisitzer // esküdt, et ) – 
stoličný prísediaci 
laterarius, ii, m. // Ziegelstreicher // téglaégető – tehliar, výrobca tehál 
lignator, oris, m. // Holzhacker // favágó - drevorubač
linifex, icis, m. // Leinweber, der // lenszövő – tkáč ľanového plátna 
ludimagister, stri, m. // Lehrermeister // tanító – učiteľ, správca školy
magister, stri, m. montanum// Bergmeister // bányaőr – banský majster, 
predák 
magister, stri, m. montium – hlavný pereg, vinohradnícky richtár
medicinae et chirurgiae doctor, oris, m. / medicus, i, m. / chirurgus 
(chyrurgus), i, m.// Physicus // orvos – lekár, doktor
Magister, stri, m. // Meister // mester – remeselnícky majster
mercator, oris, m. / quaestor, oris, m. // Händler / Handelsmann // kálmár – 
obchodník, kupec
mercenarius, ii, m. // Taglohner // napszámos – nádenník 
metallifossor, oris, m. / metallicus, i, m. // Berghauer / Bergmann // bányász 
– baník 
miles, itis, m. / pedes, itis, m. // Soldat // katona – vojak 
molitor, oris, m. / molarius, ii, m. // Müller // molnár – mlynár 
netrix, icis, f. // Spinner // gyapjúfonó  – priadka 
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nodifex, icis, m. / nodularius, ii, m. // Knopfmacher // gombkötő – gombikár 
notarius, ii, m. // Notär // jegyző – notár
obstetrix, icis, f. // Hebamme /Hebanne // bábaasszony – pôrodná babica 
oeconomus, i, m. // Wirtschaftsbeamter // gazdatiszt – hospodársky úradník, 
správca hospodárstva 
operarius, ii, m. // Arbeiter // munkás  – robotník, nádenník, remeselník 
opifex, icis, m. // Handwerker // kézműves  – remeselník
opilio, onis, m. // Schafhirt // juhász – pastier oviec 
organista, ae, m. // Organist // orgona művész – organista, hráč na organe
panifex, icis, m. //Brötbacker // feketepék  – pekár chleba 
panni tonsor, oris, m. /Tuchscherer // posztónyíró – strihač plátna / súkna 
pannifex, icis, m. // Tuchschneider // posztócsináló  – súkenník
parochus, i, m. / plebanus, i, m. // Pfarrer // plébános – farár
pastor gregis // Hirt // csordás – pastier stád 
pellio, onis, m. // Kürschner // szőcs – kožušník 
pharmacopola, ae, m. // Apotheker // gyógyszerátus – lekárnik
pigmentarius, ii, m. / tinctor, oris, m. // Färber // festő - farbiar
pileator, oris, m. // Hutmacher // süveges – klobučník
pistor, oris, m. //  Schwarzbäcker // pék – pekár 
pixidarius, ii, m. / sclopetarius, ii, m. // Pixenmacher // puskacsináló  – 
puškár, výrobca pušiek  
portam satrapa, ae, m. / vigil, is, m. // Wächter// őr – strážca (brány) 
provisor, oris, m. // Provisor // intézö – správca, hlavný hospodársky úradník 
na panstve 
rotarius, ii, m. // Wagner // bognár  – kolár
sacrista, ae, m. // Kirchendiener // egyházfi – kostolník 
sartor, oris, m. // Schneider// szabó – krajčír
servus, i, m. / servitor, oris, m. // Bedienter // szolga – sluha
spacicaminarius, ii, m. // Rauchfangkehrer // biztos – kominár 
strator, oris, m. platearum // Pflasterer //  útburkoló – dláždič ciest
sutor, oris, m. // Schumacher / Schuster // varga – obuvník
tegularius, ii, m. // Ziegelstreicher //  téglaégető – tehliar 
textor, oris, m. // Weber // szövő – tkáč 
tiro (tyro), onis, m. // Lehrling / Geselle // inas / legény – učeň, tovariš
tornarius, ii, m. / tornator (torneator), oris, m. // Drechsler //  esztergályos 
– sústružník, tokár  
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vagus, i, m. Vagabund / Tramp // csavargó - tulák
venator, oris, m. // Jäger // vadász  – poľovník 
vespilio / vespilo, onis, m. // Totengräber // sírásó  – hrobár 
vietor, oris, m. // Binder // bodnár  – debnár
vinicola, ae, m. / vinitor, oris, m. // Weingärtner // szőlész – vinohradník, 
vinár
zonarius, ii, m. / cingularius, ii, m. // Gürtler // övkészítő – opaskár, výrobca 
opaskov

Výrazy z matrík :
annus, i, m. – rok
consors, tis, f. / mulier, ris, f. / uxor, oris, f. – manželka
corruptor, oris, m. – zvodca, zvádzateľ 
dies, ei, m.  - deň 
hebdomada, ae, f. / septimana, ae, f. – týždeň
hora, ae, f. – hodina 
illegitimus / illegitima – nelegitímny / nelegitímna 
infans, antis, m., f. – dieťa 
mater, matris, f. – matka
matrina, ae, f. – krstná matka 
mensis, is, m. – mesiac 
parens, entis, m., f. – rodič
pater, patris, m. – otec
patria, ae, f. – farnosť 
patrinus, i. m. – krstný otec
per obstetricem baptisatus – pokrstený pôrodnou babicou (v prípade 
neistoty, či dieťa prežije)
posthumus, i. m. – pohrobok, dieťa narodené po smrti otca 
puella, ae, f.  / virgo, inis, f.  – dievča, nevydatá žena 
puer, i. m. / iuvenis, is, m. – chlapec, mládenec 
relicta, ae, f. – vdova
sponsa, ae, f. /  sponsus, i, m.  – nevesta / ženích 
spurius / spuria – nelegitímny / nelegitímna 
statim post Baptisme – hneď po krste (poznámka v prípade úmrtia hneď 
po narodení)
testis, is, m. – svedok (na svadbe)
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viduus, i, m. / vidua, ae, f. – vdovec / vdova 
vir, i, m. – muž (ženatý)

Ostatné: 
apostata, ae, f. – odpadlík (od viery)
Burgerprotogol (Burgerprotocol) – zoznam mešťanov
conscriptio animarum – súpis duší 
cumulus, i, m. – hraničné medzníky
electa communitatis – volená skupina 60 mešťanov 
emolumentum ex quaestu – výnos z obchodu, prípadne remesla (kolónka 
v rámci celokrajinských súpisov daňovníkov 1715 a 1720)
extraneus, i, m. – cudzia osoba, cudzinec 
inhabitator Baziniensis (civitatensis) – obyvateľ Pezinka (mesta)
inquilinus, i, m. / inquilina, ae, f. – želiar / želiarka, nájomník 
Inwohner / hofier – želiari, nájomníci nevlastniaci domy, ani majetok 
a zvyčajne neboli držiteľmi meštianskych práv
ius concivilitatis – meštiansky poriadok (právo)
mendicus, i, m. / mendica, ae, f. – žobrák / žobráčka 
Mitwohner – obyvateľstvo bez meštianskych výsad s vlastnými domami
Mons Baba – vrch Baba v Malých Karpatoch
non civis – nemešťan (v zmysle obyvateľ bez meštianskeho statusu a práv)
observatio, onis, f. – komentár, (záverečný komentár v rámci celokrajinských 
súpisov daňovníkov 1715 a 1720)
Zingarus, i, m. / Zingara, ae, f. – Cigán / Cigánka 
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Obr. č. 1 – Mapa vnútorného mesta Pezinka (podľa mapy intravilánu 
z roku 1785)
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Obr. č. 2 – Uličná čiara vnútorného mesta a predmestia Pezinka (podľa 
mapy intravilánu z roku 1785)
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Summary 

At the beginning of the 18th century, after the end of the anti-Habsburg 
noble uprisings and the end of the battles with the Ottomans, the region 
of Hungary slowly entered the phase of restoration and the period of 
consolidation of conditions. However, the consequences of the difficult 
era of the 17th century, political and economic situation are still noticeable 
for a very long time both in the whole Hungary and in the Small 
Carpathian region that we have studied. The monography is dedicated to 
the geographically very narrowly specified area of the free royal town of 
Pezinok in the 18th century. It focuses on the population and life in the 
city during this period, its property conditions and changes in them, 
demographic indicators and social conditions.
In the first three chapters, we briefly address important archival sources 
that are the primary source of information for research and also the 
relevant professional literature. We also discuss the political conditions of 
the 17th century, the key events of which, as we have already mentioned, 
had an extremely wide-ranging impact in the 18th century, which we have 
studied. The towns under the Small Carpathians, including the town of 
Pezinok, underwent significant changes during the 17th century, when 
they became free royal towns and became disproportionately indebted as 
a result of military events. In addition, the architecture of towns, the social 
and ethnic structure of their inhabitants, the composition of crafts, as well 
as other indicators have changed. These facts were fully manifested after the 
conclusion of the Peace of Szatmár (Satumare) in 1711 and during the 18th 
century they took on a completely different dimension. We also present the 
appearance of the town Pezinok in the 18th century, its street lines, manor 
houses, townhouses, important farm buildings, and the appearance of the 
city‘s surroundings (extravillan). The third chapter is devoted to the brief 
demographic development of the town Pezinok until the end of the 17th 
century, so that in connection with our research in the period of the 18th 
century, we can point out the population changes, the expansion of the 
town and the factors that influenced these indicators to the greatest extent.
However, the key part of the monograph and research is contained in the 
fourth chapter, the widest in scope. The reader will first of all find here a 
more thorough analysis of archival sources in order to clarify their meaning 
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and informative value. After that, we focus on the social structure of the 
population of the town Pezinok, which we divided into nobility, middle 
class and non-privileged population. For each of the groups, there is its 
characteristic in connection with geographical specifics, and subsequently 
their structure, property relations or mutual ties. A separate chapter 
deals with houses, their size proportions, construction materials and 
other characteristics. In addition, the monograph pays attention to crafts, 
artisans and their affiliation to guilds, as well as to the various occupations 
that the town‘s inhabitants performed and to the functions in the city 
administration. Another characteristic identified in the research is the 
ethnicity and religion of the population of the town Pezinok in the period 
under investigation. The last part of the monograph deals with milestones 
in the life of each person - birth, marriage and death from a demographic 
and statistical point of view. The statistics and various demographic 
indicators are an extremely important part of the entire monograph, as 
well as the related tables and graphs, which complement the nature of the 
work. The monograph also includes a list of abbreviations and signs, a 
glossary of various period expressions in Latin, German, and Hungarian, 
as well as a name and local register.
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Menný register 

A
Andrikovič -  135
Armbruster, Dávid - 44 
Aulitis
-  Zachariáš - 162 
-  Dorota, rod. Mondoková - 162

B
Bakeš, Karol - 133 
Balfino, Anton Strambo - 100 
Barth, Heinrich - 100 
Baumgartner - 135 
Bel, Matej – 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 121, 129, 134, 135, 136, 
137, 138, 151, 175, 179 
Benko, Matej – 130, 131 
Beňovský - 135
Bittner, Michal - 131 
Bober, Ján - 133
Bočkaj, Štefan – 22, 42 
Bohučský, Ján - 107 
Bojkovský 
-  Ján (Juraj) – 119, 121
-  Pavol - 119
-  Pavol Benjamín – 119, 121
Bolzer, Juraj Melchior - 123 
Braun, Ján - 100 
Brezovský - 135 
Brocký, Pavol - 93 
Buček, Ondrej - 133 
Budajová, Katarína - 134 
Buchhein Olympius Bartolomej - 100 
Bukvoy, Karol Bonaventura - 22 
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C, Č
Cibulka - 135 
Cigánek - 139 
Cigáni – 139, 179, 203 
Cigánovič - 139 
Cirer, Ján - 172 
Coroni, Samuel - 37
Csokoli - 135 
Czauner (rod)   
-  Czaunerová, vdova – 69, 79 
-  Ján - 79 
Černý, Ján - 122 
Číž - 135  
Číž, Ferdinand - 123 

D, Ď
Daniš -139
-  Helena - 139 
-  Ján - 139
Deill, Ján - 131 
Dillnberger, Kristián - 106 
Domanovský, Juraj (Juro) - 135 
Donner, Michal - 123 
Dráhnovič - 135 
Drachsler / Traxler - 135
Duchoň (rod) -  33, 65, 107, 122  
-  Florián - 65  
-  Jozef  -  65, 66 , 75, 107
-  Leonard - 65 
-  Mikuláš  -  65, 69, 71, 94, 109, 122 
-  Mikuláš ml. - 65 
-  Zachariáš - 65 
Durkovič, Ján - 172 

E
Eck(hart) zo Salmu a Neuburgu  -  9, 41, 137 



| 210 |

Egry, Ján - 144 
Emanuel, knieža - 137
Erber
-  Ján  -  129 
-  Joachim  -  66, 68, 69, 70, 79, 159
Erney (rod) -  63, 175 
-   Gašpar  -  52, 129  
Ernst, Ján Juraj - 107 
Ertl, Ján Jakub - 131 
Eyersperg, Frederik - 66 

F
Farkaš /Farkas, Gašpar - 52  
Ferdinand (vojvoda) - 35  
Fiala - 135
Fischer - 135 
Forgáč, František  - 147 
 Fulecz
-  Ján - 172 
-  Kristína - 172   
Fürg, Krištof - 135  

G
Gillig / Gilligh (rod) - 79, 175
-  deti Samuela Gilliga - 79 
-  Eva Zuzana, rod. Czaunerová - 79
-  Ján Henrich - 79 
-  Samuel - 79, 90  
Ginter / Günter 
-  Konrád - 164  
-  Mária Anna - 164 
Gombai / Gombay (rod) 
-  dedičia Gombai - 86
-  Judita - 86
-  Zuzana - 64
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka - 9, 40, 41, 174
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-  Juraj - 137
-  Juraj II. - 40  
-  Krištof II. - 9 
-  Mikuláš II. - 40
-  Wolfgang - 137
Gross - 135
-  Eliáš - 96, 106
-  Ondrej - 106
-  Rosina, rod. Grossová - 89
-  Zuzana, rod. Grossová - 89  

H, CH
Habsburg (rod) - 22  
-  Ferdinand I. - 41
-  František I. - 67  
-  Jozef II. - 47, 57, 67, 138, 144, 174 
-  Karol III. / VI. - 50 
-  Leopold I. - 32 
-  Mária Terézia - 25  
-  Matej II. - 31
-  Rudolf  II. - 42 
Hader, Matej - 123 
Haiffl (rod) - 122 
-  Daniel - 122  
-  Fridrich -122, 123 
-  Ján - 122  
-  Kristián - 106
-  Ondrej - 122 
-  Samuel - 122 
-  vdova Haifflová - 106 
 Haindl / Hayndll, Matej - 122 
 Haisler, Gašpar Ferdinand - 64  
Hájek Juraj (Juro) - 135 
Haluzný (rod)
-  Anna, rod. Haluzná - 160
-  Mikuláš - 160 
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Hansy
-  Judita - 172
-  Matej - 172 
-  Michal - 172  
Hedly, Matej - 32 
Hegeduš - 135 
Hegy / Hegyi, František - 44, 52, 129
Heister, Siegbert - 24 
Herkl
-  Juraj - 106
-  Mária Alžbeta - 106  
-  Štefan - 106, 159, 169
-  Zuzana - 159
Heüsler
-  Ferdinand - 80, 93  
-  Katarína, rod. Heüslerová - 80 
Hindenperger
-  Katarína, rod. Hindepergerová - 93
-  Ulrich - 93 
Hirš, Michal - 68, 129 
Hlavatý
-  Judita - 150 
-  Pavol - 172
-  Žofia (2. krát vydatá Rigová) - 150, 151 
Hlaváč - 135 
Hoffmoninová, Anna Mária - 134 
Hogen, Matej - 66, 94 
Horlander, Juraj - 66, 67, 68, 69 
Horňák, Juraj (Juro) - 135 
Horvát / Chorvát - 135 
Horvát, Martin - 101 
Hrácky, Ondrej - 106 
Hrdlička, Ján - 123
Hregsa, Matej - 100 
Hrubý, Ján - 136 
 Hunt-Poznan (rod) - 9 
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-  Alexander - 9
-  Sebeš - 9
-  Tomáš - 9
Hunyadi - 135 
Hvizdák - 135 
Chrenko, Juraj - 133 
Chudý - 135 

I
Ilešházi, Štefan - 9, 30, 42

J
Jablonka, Šimon - 130 
Jager, Filip - 131 
Ján (farár) - 42 
Ján (Krstiteľ) - 162 
Jedlowecz, Peter - 136 
Jeneff, Gottlieb - 71, 80, 86, 87, 88, 183 
Jeřábek, Michal - 100 
Jezuiti - 31,42, 75, 144, 180 
Junghos
-  Alžbeta, rod. Borotová - 153 
-  Jozef - 153  
Juraj (bratislavský prepošt) - 26 
Jurkovič, Pavol - 135 

K
Kaluža, Ján - 136 
Kana
-  Magdaléna - 136 
-  Ondrej - 136 
Kancová, Anna Mária - 93 
Kankárovič - 135
-  Ján - 150 
-  Mária, rod. Hlavatá - 150
-  Martin - 150
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-  Žofia, rod. Hlavatá (2. krát vydatá Rigová) - 150 
Kapl, Matej - 132 
Kapucíni -  32, 42, 75, 123, 142, 156, 180
Karafiát, Václav - 100 
Karner (rod) - 107 
-   Leopold - 63, 71, 175
 Kastenhoffer (rod) - 35, 107, 135, 170
-  Tomáš - 63  
Kerstenreicher - 135 
Kirchbamer, Ján - 100 
Kirtek, Kristián - 151
Klesnická, Barbara - 170
Klieštenec - 135 
Kloss 
-  Mikuláš - 96 
-  Mikuláš Wolfgang - 96, 130 
Kmeť - 135
Kmeť, Samuel - 64 
Kohári, Štefan - 32 
Korabinský, Ján Matej - 15, 27, 29, 30, 35, 37, 38
Kordík, Juraj - 102 
Košovič, Ondrej -71, 137 
Košťan
-  Ján - 145, 146 
-  Katarína - 145, 146 
Kottmayer, Samuel - 131 
Kovačič, Šimko - 135 
Kovačovský, Pavol - 170 
Kovač
-  Magdaléna - 139 
-  Martin - 139 
Krajčír - 135
Kražina
-  Matej - 136  
-  Žofia - 136
Krist, František - 100  
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Krupanský, Ján - 123 
Krušič, Ján z Lepoglavy - 9, 31, 41 
Kružalík, Ján - 130 
Ksinský (rod)
-  Klára - 133
-  Ondrej - 133
Kučera - 135 
Kuchinský, Michal - 130
Kupecký 
-  Ján - 29  
-  Juraj - 29 
-  Zuzana, rod. Kujczonová - 29 

L
Lang - 135 
Liebenová, Žofia - 170 
Lengyel - 135 
Ležma, Ján - 133 
Libek, Ondrej - 71, 175 
Liebenberger, Gašpar - 100 
Liebergott - 135  
Linkovič, Martin - 172 
Lonauer, Gotfrid - 106 
Lováss - 135 
Lumnitzer, Martin - 100 

M
Mahr, Ondrej - 93 
Majcinger (rod)     
-  Juraj - 64, 86, 87, 96, 
-  Mária Alžbeta, rod. Majcingerová - 64, 86
Majtáni / Maithény (rod) - 35, 79, 175
-  deti Samuela Joachima Majtániho - 80
-  deti Samuela Majtániho - 79 
-  Katarína, rod. Heüslerová - 80  
-  Mária Alžbeta, rod. Erberová - 79 
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-  Samuel -35, 75, 79, 80, 81, 90  
-  Samuel Joachim - 75, 80, 81 
Málovický, Augustín - 135 
Malovič, Juraj - 132 
Martini, Samuel - 106 
Matejkovič, Juraj - 107 
May, Michal - 133 
Medňanský (rod)
-  František - 132
-  Imrich - 52
-  Mária Rosina, rod. Polnerinová - 170  
-  Pavol - 170 
-  Terézia, rodená Medňanská - 63
Meilinger
-  Ján (Johann) - 137  
-  Wagner - 137
Melachiáš (prorok) - 30 
Melcer (Melczer) Mojžiš - 52, 53 
Melchorovič, Jakub - 107 
Michal (Archanjel) - 40, 162 
Mikovíni, Samuel - 26 
Milling Kilián - 100 
Miško - 135 
Miško, Martin - 102  
Mondok
-  Anna, vdova Rumanová - 159 
-  Dorota, rod. Mondoková - 162
-  Ondrej - 159, 162 
Moravec
-  Martin - 107 
-  Václav - 107 
Mráz, Martin - 107 
Müller, František - 119 
Musche, Daniel Benjamín - 100 
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N
Nagy / Nagh (rod) - 81, 82, 83 
-  deti Michala Nagya - 82 
-  Judita - 82 
-  Juliana Helena, rod. Slobodová - 81 
-  Mária Anna, rod. Szügéniová, vdova Ostaričová - 82 
-  Michal - 81, 82, 83, 107 
-  Samuel - 82 
-  Štefan - 83 
Naidher, Štefan - 100 
Najmar, Ján - 91, 155, 156 
Nedecký (rod) - 35, 83 
-  deti Jozefa Nedeckého - 83 
-  Františka, rod. Hanzelová - 83  
-  Jozef - 83, 84, 86, 115  
-  Terézia - 83 
Nemci - 41, 134, 135, 179  
Neüstetter (rod) - 107, 175
-  Tobiáš - 67, 68, 69, 70 
-  Anna Alžbeta, rod. Erney - 67 
Némethy, Ľudovít - 156 

O
Obstner, Krištof - 119 
Okasza, Juraj - 130
Oláh, Mikuláš - 147
Ondrej II. (kráľ) - 9  
Orich, Ján Kristián - 119 
Ostarič
-  Ján - 82, 169
-  Katarína, rod. Petraninová - 169 
-  Mária Anna (resp. Anna Mária), rod. Szügéniová - 82  
Óváry, Juraj - 93 

P
Pajer, Oto - 66, 101 
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Páleník - 135 
Palúcky / Palugyay (rod) – 35, 63, 83, 84, 85, 107 , 175
-  Anna Mária, rod. Urbíniová (vdova po Antonovi Palúckom) - 53, 69, 70, 
84, 85, 110, 177
-  Anton (Štefan Anton) - 53, 65, 66, 68, 84, 85, 86, 109, 129
-  Anton ml. - 53, 85 
-  deti Antona Palúckeho - 84, 85, 86 
-  Gabriel - 84
-  Jozef - 53 
-  Leonard - 85, 86 
Pastír, Ján - 132  
Paulešič - 135
Paumgartner, Šimon - 100 
Pavlovič
-  Anna Mária - 119 
-  Ján (ostrihomský kanonik) - 119  
Pavol V. (pápež) - 147 
Pálfi (rod) - 9, 33, 37, 38, 42, 64, 123, 131, 132, 138, 178
-  Ján - 33, 82
-  Katarína - 42, 65 
-  Mikuláš - 84
-  Rudolf  - 33 
Pázmaň, Peter - 147 
Perdík, Jakub - 136 
Pergmaster, Michal - 136  
Pirolt, Ján - 44 
Pisehoff, Ján Juraj - 122 
Plümelhuber 
-  Alžbeta, rod. Plümelhuberová - 92
-  Michal - 92 
Pokorný, Jakub - 107 
Polák, Ján (Jano) - 135 
Polák, Šimon - 107
Polus, Juraj - 136 
Pontel, Michal - 68 
Potrasmeška, Ján - 108 
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Pozecký, Samuel - 123 
 Pratinger / Brattinger
-  Ján (Juraj) - 121
-  Samuel - 121
Pream, Leonard Ignác - 94 
Prechtl - 135 
Pront, Gašpar - 139 
Pyber (rod) - 107 
-  Adam - 63, 66, 164  
-  Jozef - 65, 164 
-  Klára, rod. Kvašajová - 164 
-  Terézia, rod. Medňanská - 63
-  Žigmund - 164 

R
Raiczingerová, Anna Mária - 134 
Rais, Gregor - 88 
Raisinger, Daniel - 64
Rath, Ján Juraj - 100 
Rádovič, Adam - 53, 66
Rákoci :
-  František II. - 9, 23, 24, 25, 44, 50, 112, 116, 174 
-  Juraj - 22 
Rebéni / Rebénii / Rebényi, Adam Jozef - 155 
Reguli, Štefan -  64, 119
Reidinger, Ján - 133 
Reichertová, vdova  - 75, 122  
Remenár - 135 
Remža, Matej - 133 
Rigo (rod) - 86, 86, 175 
-  Alexander - 151, 170 
-  deti Jána Juraja Riga - 88  
-  deti Pavla Riga - 86, 87  
-  Eva Rosina, rod. Kirteková - 151
-  Eva Zuzana, rod. Rigová - 91, 92  
-  Eva Zuzana, rod. Würzlerová - 87, 96 
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-  Ján Juraj - 75, 86, 87, 88 
-  Judita, rod. Raisová - 88 
-  Mária Alžbeta, rod. Bachmárová / Pochmárová - 87, 96  
-  Mária Alžbeta, rod. Majcingerová - 64, 86 
-  Pavol - 64, 71, 75, 86, 87, 88, 96, 159
-  Štefan - 52, 86 
-  Zuzana, rod. Vornfestová - 86, 87 
-  Žofia, rod. Hlavatá (2. krát vydatá Rigová, predtým Kankárovičová) - 151
Richter - 129
-  František - 44, 52, 129  
-  Gotfrid - 166  
 Ring (rod) -  
-  Ján Michal -  67, 101
-  Michal Henrich - 64, 65, 67, 101, 121
-  Zuzana, rodená Gombai  - 64, 65  
Roster, Ján Juraj - 121  
Rottmeister - 135 
Roznerová - 88 
Ruman Ondrej - 159 
Rumančík, Pavol - 107
Ružička
-  Ján - 93
-  Jozef - 133 
-  Klára, rod. Ksinská - 133 
-  Terézia, rod. Jakubeová - 133 

S, Š
Segner (rod) - 35
-     Jozef - 35, 80  
Semian, Michal - 144 
Schmidt, Ján Juraj - 119
Schomody, Pavol - 132 
Schorf, Daniel - 66, 67, 69  
Schreiber (rod) - 135, 175 
-  Juraj - 67 
Schüller (rod) - 88 
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-  deti Jána Schüllera - 88 
-  Jakub - 89  
-  Ján - 88, 89  
-  Jozef - 89  
-  Mária Žofia, rod. Vörösová - 88, 89  
-  Zuzana, rod. Grossová - 89 
Schuport 
-  Katarína - 134  
-  Krištof - 134
Sibenlis, Ondrej - 131 
Siebensohn, Fridrich Wilhelm - 100  
Siegel - 135 
Sigraj / Sigray Ján - 52
Silvay, Štefan - 75, 93 
Skabulič - 135  
Skarica / Skaricza (rod) - 78, 89, 90, 175 
-  Anna Žofia, rod. Schompeterová - 89 
-  Gabriel II. - 89, 90 
-  Juraj - 89  
-  Ondrej Krištof - 89, 90 
Slamka - 135 
Slováci - 42, 134, 135, 159, 179
Slovák (priezvisko) - 135 
Solanský
-  Anna, rod. Haluzná - 160
-  Ondrej - 160
Sommer, Juraj Ondrej - 64  
Stánkaj (Sztánkay) Žigmund Anton - 52, 53 
Starič - 135  
Stegmüller
-  Gotfrid - 121  
-  Ján Juraj - 107 
Steyger, Václav - 136   
Stosser - 135  
Strakovič - 135  
Strakovič, Juraj - 133
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Stupavský (rod) - 107  
-     Pavol - 35, 63
-     Terézia, rod. Medňanská - 63  
Šerédi (rod) - 9 
-  Gašpar - 41 
-  Gašpar II. - 41, 43 
Ševčík  
-  Matej – 82, 164
-  Ignác František Xaver - 82  
Šimkovič, Ján - 107 
Šmogrovič, Ján Krištof - 90 
Švábek, Juraj - 122 

T
Thálsky, Martin František - 132, 166 
Torkoš, Ján Just - 121 
Trenčanský, František - 88 
Trstenský - 135 
Trstenský, Pavol - 106 
Turáni (Slavovský), Juraj - 133 
Turci / Osmani - 9, 10, 22, 26, 44, 50, 174 
Turčan - 135  
Turčáni, Ján - 139 
Turkovič - 135 

V
Vályi, András - 15  
Vavrinec (priezvisko) - 135 
Vechter, Ján Ignác - 94 
Vencel / Wenczel, Pavol - 160 
Veselý, Tomáš - 132  
Viser, Ján Juraj – 44
Vörösová, Mária Žofia - 88 
Vörösová, Judita - 88 
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W
Wernhart / Wernhardt (rod) - 90, 175  
-  deti Gotfrida Wernharta - 90 
-  deti Samuela Riga - 91  
-  Eva Zuzana, rod. Rigová - 91, 92  
-  Gotfrid - 90, 91  
-  Ján Juraj - 91  
-  Mária Jozefína - 90, 91, 92 
-  Samuel - 75, 88, 91, 92 
Westernacher - 135  
Windisch
-     Ján Teofil - 121  
-     Karol Gottlieb - 15
Winkler, Anton - 133 
Wittgrúber, Ján - 166 
Wittmann, František - 93 
Wolaintner 
-  Alžbeta - 172 
-  Ján - 172  
Wümmer, František - 131 
Würzler (rod) -  
-  Eva Zuzana - 87
-  Michal st. - 87, 96, 101, 106 
-  Michal ml. - 96, 101 

Z, Ž
Zedník 
-  Ján - 101  
-  Štefan - 101 
Zweig, Ján Krištof - 23 
Židia - 58, 61, 62, 63, 109, 137, 138, 145, 179 
Žolnay / Zsolnay (rod) - 92 
-  Alžbeta, rod. Plümelhuberová - 92, 93 
-  deti Štefana Žolnaya ml. - 93  
-  deti Štefana Žolnaya st. - 92  
-  Eva Rosina - 92  
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-  Katarína, rod. Hindenpergerová - 93  
-  Sára - 92  
-  Štefan ml. - 92, 93  
-  Štefan st. - 82, 92 
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Miestny register 

A
Apeninský polostrov - 134 
Aspang – Markt - 100 

B
Banská Štiavnica - 23, 44 
Bratislava - 25, 26,45, 46, 51, 52, 53, 55, 79, 84, 89, 90   
Brány : 
-  Dolná - 26, 28, 131  
-  Horná / Hradná - 26, 27, 131, 137 
-  Trnavská - 26, 28   
Brezová pod Bradlom - 101 
Brzeg - 64  
Budín - 79 
Budmerice - 24   

C, Č
Cajla - 34, 40, 136, 138 
Česko - 29, 100, 136 

D
Dolné Rakúsko - 100 

G
Georgenberg - 100 
Görlitz - 100  
Grinava - 136 
Groβ – Siegharts - 100   

H, CH
Halič - 136 
Hlohov (Głogów) - 100 
Hlohovec - 100  
Holíč - 133  
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Hrad  :
-  Pezinský - 24, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 40, 42, 43, 64, 82, 121, 123, 131
-  Svätojurský (Biely Kameň) - 42   
Humpolec - 100  
Chorvátsko - 89, 135, 136, 179 
Chorvátsky Grob - 136 

J
Jimramov - 100 

K
Kapitula Bratislavská - 40 
Kostoly : 
-  Dolný / Nový - 28, 30 , 32
-  Evanjelický - 32 , 144
-  Kapucínsky / Františkánsky (kostol a kláštor) - 32  
-  Nanebovzatia Panny Márie (gotický / farský) - 28, 32, 33, 34, 42, 83, 133
Kunín (Kunnewald) - 172 
Kúrie :
-  Krušičova  (Perghauz / Domus comunitatis) - 31, 35 
-  Majtániovská - 35, 75, 80 
-  Stupavských / Györyovská / Illenbeckovská / Wiserovská / Medňanských 
- 28, 34, 35 
-  Szegediovská / Bujanovských - 35, 75 

L
Latium (historická oblasť na Apeninskom polostrove) - 134 
Leváre - 93 
Limbach - 34, 40, 101, 122 
Luxembursko - 101, 136 

M
Malá Palúdzka (Kis Palugya) - 53, 63, 84 
Malé Karpaty - 17, 24, 37, 38, 39, 174
Malokarpatský región / oblasť - 11, 17, 22, 24, 25, 36, 50
Miláno - 100 
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Modra - 25, 26, 52, 89, 101, 116, 119, 129, 134  
Morava - 100, 107, 136, 176, 179 

N
Nemecko - 100, 136, 176 
Norimberg - 29 

O 
Opoj - 63 

P
Panstvo :
-  Pezinské - 9, 24, 27, 30, 31,38, 40, 41, 42, 43 , 64, 82, 109, 123,  164, 169, 
174, 178   
-  Svätojurské - 9, 41, 42 , 43 
Pardubice (kraj) - 100 
Pezinok - 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 
112, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Pezinská Baba  (Mons Baba) - 37 
Poľsko - 38, 42, 100 , 136, 176
Potoky : 
-  Cajlanský (Blatina) - 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37 
-  Limbašský - 38, 122  

R
Rakovec (Ratkócz) - 89 
Rakúsko - 100, 136, 176, 179 
Región : 
-  Liptov - 63, 65, 84 
-  Turiec - 65  
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-  Šariš - 51, 52  
Rím - 134 
Rust - 63

S, Š  
Satumare - 9, 25, 49, 206
Senec - 24  
Skalica - 100 
Sliezsko - 38, 64, 100, 136, 176 
Slovensko - 19, 146, 152, 180
Slovenský Grob - 34 
Stolica : 
-  Bratislavská - 24, 25, 51, 52, 53, 80, 83, 84, 89, 137
-  Mošoňská - 63   
-  Šarišská - 52   
-  Zvolenská - 156   
Suchý vrch  (Pezinok) - 93 
Svätý Jur - 9, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 52, 68, 79, 101, 174
Šenkvice - 136 
Škarićevo - 89 
Šoproň - 100 

T
Taliansko - 136 
Tirolsko - 136 
Trenčín - 24  
Trnava - 25, 28, 45, 46, 52, 63, 71, 117, 147, 152  

U
Ulice : 
-  Bodenzeil / Bodenzahl / Poden czeil (dnes Jesenského) - 30, 33, 41, 49, 
66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 
104, 105, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 123, 124, 126, 140, 143,  
-  Farská / Kostolná (Platea Parochialis, dnes Farská) - 28, 32, 41, 133 
-  Frauenberg  / Fraunberg Kaβen (dnes časť Kupeckého ulice) - 29, 33, 
41, 49, 50, 72, 73, 74, 77, 78, 90, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 115, 
123, 124, 126, 140, 143 
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-  Garbiarska (Platea Cerdonum / Lederergossen, dnes časť Holubyho 
ulice) - 28, 31, 41, 116  
-  Hrnčiarska, predmestie (Platea Figulorum / Haffner Gassen / Hofner 
Kaβen, dnes Hrnčiarska) - 27, 30, 32, 34, 41, 49, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 
80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 95, 97, 98, 99, 101,102, 103, 104, 105, 109, 
110, 111, 114, 115, 116 , 119, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 140, 143, 144
-  Hrnčiarska, vnútorné mesto (Platea Figulorum / Haffner Kassen, dnes 
Kollárova) - 27,  35, 116, 
-  Kozia (Platea Capraria / Geiβ Gassen / Keiβ Kaβen Kecske ucza, dnes 
časť Kupeckého ulice) - 29, 41, 49, 72, 73,74, 77, 97, 99, 103, 104, 105, 110, 
111, 115, 124, 126, 128, 140, 143  
-  Námestie Pezinok (Forum) - 27, 28, 29, 30, 32, 35, 65, 80,91, 119, 121, 
137
-  Nová (Platea Nova / Iléšháza / Neugassen, dnes Bratislavská) - 43, 44, 
49, 50, 72, 73, 74, 77, 81, 90, 92, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 109,  
114, 115, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 140, 144
-  Pekárska (Platea Pistorum  / Becken Gassen / Poken Kaβen, dnes 
Rázusova) - 29, 33, 34, 41, 49, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 77, 90, 97, 98, 99, 101, 
102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 
140, 143,  
-  Potočná ulica - 29 
-  Predmestie (Vorstadt) - 8, 10, 11, 13, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 
41, 44, 49, 52, 53, 56, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ,71, 72, 73, 74,  75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 123, 130, 131, 134, 135, 
140, 141, 142, 143, 144, 175, 176, 177, 178, 182, 205
-  Špitálska (Platea Hospitalis / Platea Xenodochialis, dnes Moyzesova) 
- 30, 31, 34, 41, 49, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 89, 90, 95, 97, 98, 
99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 120, 123, 124, 126, 127, 
128, 140, 143, 144, 
-  Trnavská (Platea Tyrnaviensis, dnes Meisslova) - 28, 41,  
-  Uhorská / Prešporská (Platea Hungarica / Pressburgergassen, dnes 
Holubyho) - 26, 28, 31, 33, 34, 35, 41, 87   
-  Veľká / Trhová / Hradná (Platea Magna, dnes Štefánikova) - 26, 27, 28, 
32, 34, 35, 40, 41, 82, 85   
-  Vnútorné mesto (Stadt) - 8, 10, 17, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 44, 49, 52, 53, 
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55, 56, 59, 65,66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 95, 
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 175, 177, 178, 179, 204, 205 
-  Vorberg / Worbergergissen - 41  
-  Záhradná (Baumgarten / Baum Karten / Pamgort , dnes Zámocká) – 
29, 41, 43, 49  
Uhorsko - 14, 22, 32, 47, 50, 55, 57, 100, 117, 121, 137, 146, 150, 176, 180

V
Verměřovice - 100 
Viedeň - 45, 46, 119
Viničné - 38   
Vlčkovce - 63 
Vrádište - 144   

Z
Znojmo - 100 
Zumberg - 40 
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