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T

ehliarske výrobky ako stavebný
materiál sú s Trnavou, vzhľadom na jej geologickú stavbu a geografickú polohu späté najneskôr už
od začiatku vrcholného stredoveku.
Hoci určité úseky (najčastejšie základy) najstarších murovaných stavieb na území mesta, datované na
začiatok 13. storočia, sú z kameňa,
už v tomto období sa zároveň používala aj pálená tehla. Tehliarska
produkcia sa s veľkou pravdepodobnosťou už v najrannejšom období sústreďovala na východnej
strane mesta a od vytýčenia mestských hradieb v 1. polovici 13. storočia zjavne prebiehala za nimi1.
Prevažná časť tehliarskej produkcie
sa v týchto polohách nachádzala až
do 20. storočia, výsledkom čoho je
výrazná terénna depresia východne
od centra mesta, pozdĺž ulíc Sladovnícka, Hlboká a Špačinská.
Problematika výroby, ale najmä
využitia tehál v stredovekej Trnave
sa do súčasnosti objavila vo viacerých odborných prácach najmä
archeologického a stavebno-historického charakteru2. Naproti tomu
trnavskému tehliarstvu v období
novoveku sa dosiaľ venovalo pomerne málo pozornosti a napriek
významnej úlohe v dejinách mesta
a silnému vplyvu na jeho vývoj je
veľmi slabo preskúmané.
Predkladaný príspevok má byť
stručným úvodom do problematiky
vývoja tehliarskej výroby v Trnave
od 16. storočia až po jej zánik v 20.
storočí. Sú v ňom sumarizované doteraz publikované poznatky a údaje
z bežne dostupných základných
prameňov a literatúry k dejinám
mesta, ktoré však na tehliarstvo
často poukazujú len nepriamo. Dokonca aj pre najmladšie obdobie 19.
a 20. storočia sú dostupné údaje
natoľko neúplné, že často nepoznáme ani celé meno majiteľa tehelne,
a aj počet tehelní v meste je pre jedno obdobie v jednotlivých zdrojoch
odlišný.
Prevádzkovanie tehelní a výroba tehliarskych produktov patrili od vrcholného stredoveku do
tzv. menších regálnych práv, ktoré
mohla využívať šľachta, mestá a cirkev. Pre najstaršie obdobie možno
predpokladať výrobu tehál pre účely
konkrétnych stavieb, kde sa pravdepodobne tehly vypaľovali najmä
v milieroch, neskôr vznikajú už aj
stálejšie tehliarske výrobne s ko-

Príspevok k dejinám tehliarstva novovekej Trnavy
morovými tehliarskymi pecami3. Pre
prostredie Trnavy možno oprávnene predpokladať, že okrem stálej tehelne, ktorá fungovala v réžii mesta,
právo na prevádzkovanie tehelne
využívala aj cirkev, keďže od roku
1543 sídlila v Trnave ostrihomská
kapitula. Okrem týchto predpokladaných stálych tehliarskych prevádzok, môžeme stále rátať aj s jednorazovou výrobou tehál, pre potreby
konkrétnych stavieb, ako máme
o tom doklady z iných lokalít západného Slovenska – napr. stavba
kostola v Gajaroch v rokoch 16581680, či povolenie mesta Skalice
pre rád karmelitov na pálenie tehál
pre potreby kláštora v roku 17144.
S rozšírením tehly ako bežného stavebného materiálu, keď sa
produkcia tehál prestala spájať
prevažne s potrebami konkrétnych
stavebných akcií, začala tehelňa
tvoriť stabilný prínos do rozpočtu jej
prevádzkovateľa. V období novoveku zároveň rastie aj trend nepriameho užívania práva výroby tehál, keď
vlastník tehelňu prenajímal súkromnej osobe, prevažne tehliarskemu
majstrovi. S podobnou situáciou
možno na základe analógií z blízkeho okolia rátať aj v Trnave, keďže
v roku 1610 je známy prenajímateľ
mestskej tehelne v Modre a najneskôr v roku 1711 aj v Pezinku5.
Podľa publikovaných archívnych
prameňov pochádza najstaršia známa písomná zmienka o výrobe tehál
v Trnave v novoveku, a tým aj nepriamo o existencii mestskej tehel-

ne z roku 1592. V liste zo 7. októbra
toho roku smolenický richtár Valentín Gašparovič oznamuje trnavskému richtárovi, že ich kostolník Jakub
Krejči kúpil v Trnave za kostolné
peniaze u Benedikta Cihlara 3000
tehiel na zaklenutie zvonice. Všetky
tehly boli však nízkej kvality a rozsypali sa6. Prameň je prínosný aj
tým, že okrem potvrdenia existencie
mestskej tehelne, keďže sťažnosť je
adresovaná priamo predstaviteľovi
mesta, dokladá aj špecializovaného
remeselníka v mestských službách,
ktorý získal priezvisko podľa svojho
živobytia.
Pre obdobie novoveku je jednou
z dôležitých pomôcok v skúmaní
dejín tehliarstva značenie tehál,
ktoré sa síce sporadicky vyskytuje
aj v stredoveku, ale až v tomto období sa stalo úplnou samozrejmosťou. Pre prostredie Trnavy môžeme
pravdepodobne s najstaršími značkami rátať už v 16. storočí, bežne
sa tu značkované tehly vyskytujú od
17. storočia. Spôsob datovania renesančných tehál nie je jednoznačný, keďže v tom období sa vyskytovalo viacero rozmerových formátov
a charakterom tehliarskej hmoty
a spracovania sa tehly nevyznačovali tak jednoznačnými vlastnosťami
ako tehly románske a gotické. Z toho
dôvodu je možné tehly aj so značkami datovať len rámcovo. V tomto
období značky na tehlách zastupuje
najmä štylizovaná podoba mestského znaku - kríž, 4, či 6-spicové koleso, aj vo vzájomnej v kombinácii. Za

Obr. 1. Baroková tehla z Trnavy, ktorú možno spojiť s pôsobením ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho (1663-1745). Súkromná zbierka F.
Satka, Pezinok. Foto: F. Satko.
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Obr. 2. Datovaná baroková tehla z Trnavy s menom pravdepodobne cirkevného činovníka zo šľachtického rodu Paxy (Paksy). Zbierky Západoslovenského
múzea v Trnava. Foto: J. Urminský.
najstarší typ značenia - z konca 16.
storočia, býva považovaná značka
s dvomi krížikmi, negatívnym a pozitívnym7. Značenie so štylizáciou
mestského znaku, prípadne dopl-

nené iniciálami, či menom výrobcu,
sa potom vyskytuje v Trnave počas
celého novoveku až do 19. storočia.
Postupne sa na tehlách začínajú
objavovať aj zložitejšie značky s vy-

užitím iniciál, prípadne celého mena
majiteľa, resp. prevádzkovateľa tehelne. (obr.1)
K najstarším tehlám tohto typu,
ktoré sa v Trnave vyskytujú, patrí značka so 4-spicovým kolesom
a iniciálami EI po stranách, či značky signované menom a vročením
PAXI 1738, G. PAXY 1743 a PAXI
1746. Možno predpokladať, že tieto značky dokladajú výrobu tehál
v réžii cirkevných inštitúcií, resp.
cirkevných feudálov. Tehly z iniciálami EI a kolesom snáď možno
stotožniť s menom ostrihomského
arcibiskupa Imricha Esterháziho
(1663 -1745), ktorý stál na čele arcidiecézy v rokoch 1725 - 1745. Rovnako tehly s menom PAXY, PAKSI
pravdepodobne môžeme spojiť s
menom bližšie neznámeho cirkevného činovníka pôsobiaceho v rámci ostrihomskej kapituly v Trnave
v priebehu 2. tretiny 18. storočia,
ktorý pochádzal zo šľachtického
rodu Paxy (Paksy, Pakši) pôvodom
z Tolnianskej župy. Spätosť príslušníkov tohto rodu s prostredím Trna-

Obr. 3. Plán Trnavy z frontispice knihy Mikuláša Jánosiho vydanej v Trnave v roku 1727, s označením tehliarskeho
hliníka.
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vy a pôsobením v katolíckej cirkvi
je známa z viacerých prípadov8.
(obr.2)
Používanie tehliarskych výrobkov
v stavebníctve sa zvyšovalo v priebehu celého novoveku a od konca
18. storočia začína byť bežným stavebným materiálom aj pre chudobnejšie časti obyvateľstva. V nemalej
miere k tomu prispeli tereziánske
a jozefínske stavebné a protipožiarne opatrenia, ktoré pri stavbách
príbytkov odporúčali šetriť lesy a nariaďovali používanie ohňovzdorných
materiálov9. Rozsah tehliarskej
výroby do tohto obdobia už musel
výrazným spôsobom poznamenať
terénny reliéf najmä na východnej
strane mesta. (obr.3) Práve terénne
depresie, ktoré boli výsledkom ťažby
tehliarskej hliny, boli neraz zaznačované už v najstarších mapových
dielach, najmä ak ide o tak málo členený terénny reliéf, akým je územie
Trnavy. Historické mapy sú preto dôležitým prameňom pri bádaní o dejinách tehliarstva, aj keď výrobu tehál
často indikujú len nepriamo. V prípade Trnavy je už na jednom z najstarších mapových zobrazení mesta
z roku 1727, na ktorom sa nachádza
aj schematický plán mesta a jeho
blízkeho okolia, zaznačené hlinisko
slúžiace tehelni, ako výrazná depresia juhovýchodne od klariského
kláštora10. Nezastupiteľným zdrojom
k dejinám tehliarstva sú 3 vojenské
mapovania Uhorska, zachytávajúce
územie monarchie od 60. rokov 18.
až takmer po koniec 19. storočia11,
na ktorých sa zo strategických dôvodov zaznačovali aj výrobné zariadenia. Tehelne a tehliarske výrobne
sú na týchto mapách označované
skratkami nemeckých výrazov Z.O.
– Ziegeloffen (tehliarska pec), Z.S.
– Ziegelschlag (tehelňa) alebo Z.H.
Ziegelhütte12, prípadne sa označovali aj celým názvom13. Nie všetky
existujúce tehelne však boli na mapovaniach zaznačované, čo je aj
prípad Trnavy v zobrazení na mapovom liste 1. vojenského mapovania
z poslednej štvrtiny 18. storočia14.
(obr.4)
Na mape z 1.vojenského mapovania, rovnako ako na vyššie
spomenutom pláne mesta sú však
zaznamenané stopy po ťažbe hliny
a hliniská v podobe terénnych zníženín na celej východnej strane mesta.
Najvýraznejší terénny zásah sa pritom nachádza na rovnakom mieste
ako na mape z roku 1721 a ďalšia
výrazná stopa po ťažbe hliny je zaznačená na juh od mesta pri vtedajšej šibenici pri ceste do Zelenča,
približne v priestore dnešnej ulice
Fraňa Kráľa pri ulici Zelenečská.

Obr. 4. Trnava na výreze z mapového listu 1. vojenského mapovania Uhorska
z rokov 1782-1784 s vyznačením predpokladaných lokalít tehliarskej výroby.

Obr. 5. Trnava na výreze z mapových listov 2. vojenského mapovania Uhorska
z rokov 1838 a 1839 s vyznačením tehelne a ďalších predpokladaných lokalít
tehliarskej výroby.
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Obr. 6. Tehla z Trnavy datovaná do 2. polovice 19. storočia, pravdepodobne
z produkcie mestskej tehelne v období jej prenájmu J. G. Reidnerom.

Obr. 7. Trnava na výreze z mapového listu 3. vojenského mapovania Uhorska
z roku 1882 s vyznačením tehelne.
Na mapových listoch 2. vojenského mapovania Uhorska z rokov 1838
a 1839, je už tehliarska prevádzka
zaznačená značkou Z.S., oprávnene však možno predpokladať, že to
nebola jediná výrobňa, ako o tom
svedčia zaznačené výrazné hliníky
18

približne na rovnakých miestach ako
na 1. vojenskom mapovaní15. Rovnako sa tu vyskytuje dobre vykreslený hliník pri ceste do Zelenča a starý
hliník pri juhovýchodnom rohu opevnenia zväčšil svoju rozlohu. (obr.5)
Novým impulzom pre priemysel-

ný rozvoj od polovice 19. storočia, a
teda pre rozmach tehliarskej výroby
v Uhorsku, bolo zrušenie poddanstva po revolúcii v roku 1848 a tým
aj zánik výsad vyplývajúcich z užívania malých regálnych práv. Nový
stav mal veľmi pozitívny vplyv aj na
rozvoj podnikateľských aktivít vo
výrobe tehál a popri starých mestských, šľachtických, či cirkevných
tehelniach postupne vzniká množstvo súkromných, či obecných výrobní. Mesto Trnava svoju tehelňu
prevádzkuje naďalej a v roku 1860
ju spravuje akciová spoločnosť16,
neskôr tehelňa funguje v réžii podnikateľa – nájomcu. Hospodárska
a priemyselná ročenka Bratislavskej
župy k roku 1866 uvádza ako nájomcu mestskej tehelne v Trnave J.
G. Reidnera, tehliarskeho veľkopodnikateľa, ktorý bol zároveň nájomcom aj mestskej tehelne v Pezinku
a prevádzkovateľom vlastnej tehelne v Bratislave. Trnavská mestská
tehelňa mala v tom čase dve pece,
zamestnávala 13 mužov a 8 žien
a vyrobila 323 000 tehál a 156 500
škridiel ročne17. Z tohto obdobia
pochádzajú tehly s pozitívnou značkou pozostávajúcou zo 4-spicového
kolesa a mena REIDNER. (obr.6)
Podnikateľská rodina Reidnerovcov
potom v Trnave udržala prevádzku
pravdepodobne vlastnej tehelne až
do konca 19. storočia, z ich produkcie pochádzajú známe tehly s negatívnou značkou v podobe jemne vypracovaného trnavského mestského
znaku – hlava Krista v kolese, pod
ktorým je písmeno R.
Napriek tomu, že ku koncu 19.
storočia sa množia písomné zmienky o tehelniach a produkcii tehál
v Trnave, k samotnej 2. polovici
tohto storočia je minimum dostupných prameňov. Patria sem mapové listy 3 vojenského mapovania
z roku 1882, kde je písmenami Z.O.
označená nová tehliarska prevádzka na súčasnej Sladovníckej ulici18.
Okrem tejto však v meste fungovalo
aj niekoľko ďalších na tradičných lokalitách na východnej strane mesta.
(obr.7) Z 80. rokov 19. storočia sú
z územia mesta známe datované
tehly s negatívnymi značkami rovnakého charakteru s písmenami
MR s rokom 1887 a písmenami MP
s rokom 1889. Tehly s iniciálami MP
sa z určitosťou dajú spojiť s tehelňou
Pavla Mitačka (Mittacsek Pál), ktorá
v meste fungovala, otázny je pôvod
tehál z iniciálami MR, keďže tvar
raznice a charakteru písma je rovnaký ako na Mitačkových tehlách.
Snáď by sa mohli priradiť k tehelni
Mike Róza és tsa., ktorú možno Mitaček prevzal. Obidve tieto tehelne

sú spolu s tehelňami Gustáva Reidnera a Bartolomeja Szukopa (Bertalan Szukop) v obsiahlom súpise
priemyslu a obchodu v Uhorsku
z roku 189219.
Takmer súčasná s predošlým
prameňom je pozemková mapa
stabilného katastra Trnavy z roku
1895, kde sú zaznačené tri tehliarske výrobne, dve z nich sú označené ako tehelne (téglagyár), jedna
ako tehliareň (téglavető)20. (obr.8)
Na severovýchodnom okraji mesta, v priestore súčasného sídliska
Hliny, sa nachádzala tehelňa Pavla
Mitačka, v ktorej je zaznačená aj
kruhová pec (prvá v Trnave), umožňujúca priemyselnú veľkovýrobu.
Južne od nej na ulici Hlbokej, severne od dnešného zimného štadióna,
sa nachádzala Ozmicsova tehelňa
využívajúca zjavne ešte komorové
pece. Spomínaná „tehliareň“ je lokalizovaná na pozemkovej mape do
súčasnej Sladovníckej ulice, na rovnakom mieste ako výrobňa s označením Z.O. na 3 vojenskom mapovaní. Išlo o menšiu prevádzku s jednou sušiarňou a menšou pecou, jej
vlastníctvo však ostáva otázne.
Podobnú situáciu v tehliarskej
výrobe v Trnave zachytáva aj vlastivedná monografia Bratislavskej
župy z roku 1904, v ktorej sú uvedené v meste 3 tehelne, ktoré majú
odbytiská najmä v širšom okolí,
keďže v meste sa stavia veľmi málo21 V súpise väčších podnikov župy
v tej istej monografii sú ako vlastníci dvoch tehelní, doslova tovární na
tehly (táglagyárak), uvedení Mitaček
(Mittacsek) a Osmič (Ozmics)22.
2. polovica 19. storočia predstavuje v produkcii tehál nevídané
obdobie rozmachu sprevádzaného spriemyselňovaním tehliarstva,
čomu zásadne napomohlo niekoľko
prevratných vynálezov, medzi ktoré v prvom rade patrí kruhová pec
(tzv. hofmanka, alebo kruhovka)
na vypaľovanie tehál23. Využívanie
kruhoviek, spolu s tehliarskymi lis-

Obr. 8. „Tehliareň“ na dnešnej Sladovníckej ulici na výreze z mapového listu
pozemkovej mapy stabilného katastra Trnavy z roku 1895.
mi, mechanizáciou ťažby a prepravy hliny, obmedzilo vplyv ročných
období a nepriazni počasia na výrobu tehál. Postupná mechanizácia,
ktorá prekročila možnosti ručnej výroby spôsobila exponenciálny rast
objemu výroby, čo umožnilo vznik
skutočných tehliarskych veľkopriemyselných podnikov. Tento trend
sa odrazil aj v prípade Trnavy, kde
sa staršie tehliarske prevádzky rozrastajú a modernizujú a vznikajú aj

nové priemyselné tehelne. Pokým
ešte v roku 1895, ako to zachytáva
pozemková mapa, fungujú v Trnave
2 veľké tehelne, pred 1. svetovou
vojnou tu stoja už 4. Okrem známych tehelní Mitáčkovej a Osmičovej, neskôr Demeterovej (Dömötör),
vznikla v roku 1906 tehelňa spoločníkov Shenka a Rotha na začiatku
súčasnej Sladovníckej ulice, a pri
Bučianskej ceste bola založená tehelňa trnavského podnikateľa Hein-

Obr. 9. Vývoj Demeterovej tehelne zachytený na výrezoch máp Trnavy z rokov 1922 (vľavo) a 1938 (vpravo).
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Obr. 10. Pohľad od východu na areál Diamantovej tehelne v Trnave v posledných rokoch jej činnosti, 70. roky 20. storočia. Archív Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Foto: J. Šelestiak.
richa Diamanta (Nándor Diamant)24.
Mitačkovu tehelňu odkúpil v roku
1913 významný slovenský architekt
Dušan Samuel Jurkovič, ktorý spolu
s bratom Ladislavom podnik zmodernizoval a úspešne zveľaďoval.
V tehelni bol sprevádzkovaný prvý
vákuový lis na výrobu tehlových tvárnic na Slovensku a vykonávali sa tu
aj precízne technologické skúšky
tehliarskych surovín25. Vďaka tomu
mohol podnik rozširovať produkčný
sortiment o jedinečné moderné výrobky a zaradil sa k najprogresívnejším podnikom na území Slovenska.
Tehelňa napríklad ponúkala vlastnú

patentovanú tehlu Aristos a vyrábala aj presné keramické bloky na výstavbu rodinných domov26.
V 30. rokoch 20. storočia zamestnávajú trnavské tehelne spolu viac
ako 200 robotníkov a vo výrobnom
sortimente okrem ručných a strojových plných tehál, krytiny a dlaždíc,
ponúkajú aj moderné výrobky, duté
tehly, tvárnice rôznych typov a jemné keramické obklady. Rozsah podnikov v tomto období zachytávajú
plány Trnavy z rokov 1922 a 193827.
Sú na nich zachytené všetky 4 priemyselné podniky aj si ich dobovými
názvami. Mapy zobrazujú tehelne v

Obr. 11. Pohľad od západu na areál Demeterovej tehelne v Trnave pred jej zánikom, 80. roky 20. storočia. Archív Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Foto: J. Šelestiak.
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stave, v akom sa zachovali v podstate až do polovice 20. storočia,
teda okrem Demeterovej tehelne,
ktorá prešla v tomto období modernizáciou a zásadnou prestavbou.
(obr.9) Z porovnania týchto dvoch
mapových prameňov vyplýva, že
celý areál sa posunul mierne na východ, bližšie k hliníku a bola v ňom
vybudovaná kruhovka. Malá „tehliareň“ (téglavető) zaznačená na pozemkovej mape z roku 1895 figuruje
ešte na mape z roku 1922, no na
mestskom pláne z roku 1938 sa na
jej mieste už nachádza nová zástavba Bernolákovej ulice. Táto malá
prevádzka nemohla konkurovať väčším priemyselným tehelniam v meste a tak ustúpila novému urbanizmu,
ktorý sa na východnej strane mesta
kvôli ostatným tehelniam nemohol
vôbec rozvíjať. Na základe toho
možno snáď uvažovať s mestským
vlastníctvom tejto „tehliarne“, takže
mestu nerobilo problém uvoľniť jej
plochu pre novú výstavbu.
V období Slovenského štátu sú
v zozname tehliarskeho a šamotového priemyslu v hospodárskom
prehľade slovenského územia z
roku 1943 uvedené v Trnave štyri
tehliarske podniky: Jurkovič Dušan,
parná tehelňa, Trnava, Špačinská
8; Tehelňa Jozef Bilik -Záhorský, Trnavská tehelňa, Tehelná 8; Trnava
Dömötör a spol., tehelňa, Trnava,
ulica Hlboká; Dr. I. Kováč, Parná
tehelňa Trnava, Seredská cesta 28,
Trnava28. Keďže tehliarski podnikatelia Schenk, Roth a Diamant boli
zjavne židovského pôvodu, je prav-

depodobné, že majetkové zmeny
v tehelniach na Tehelnej ulici a Seredskej ceste súviseli s arizáciou židovského majetku.
Po 2. svetovej vojne boli všetky
štyri trnavské tehelne znárodnené
a začlenené do národného podniku
Západoslovenské tehelne ako závody s označením 1. až 4. Po období
stavebnej konjunktúry v 50. až 70.
rokoch sa čím ďalej tým viac prejavoval ich negatívny vplyv na rozvoj
mesta a postupne sa rátalo s ich
rušením. (obr.10) V územnom pláne mesta, ktorý sa pripravoval za-

čiatkom 70. rokov 20. storočia, sa
najprv rátalo so zrušením pôvodnej
Jurkovičovej tehelne29, nakoniec
však boli ako prvé zatvorené závody 2 a 4 (pôvodne tehelňa Demeter
a tehelňa Dr. I. Kováč). V roku 1975
pracovali už len závody 1 a 3 (pôvodná tehelňa Bilík – Záhorský a
tehelňa Jurkovič)30, no v 80. rokoch
20. storočia však prestali pracovať aj
tieto závody a všetky štyri tehelne s
areálmi boli zdemolované kvôli bytovej výstavbe. Tým sa uzavrela viac
storočí trvajúca kapitola výroby tehál
a iných tehliarskych výrobkov v Tr-

nave. (obr.11) Po rozsiahlych podnikoch, ktoré ovplyvňovali územný
rozvoj mesta nezostali žiadne hmotné pamiatky. Činnosť tehelní výrazne poznačila terénnu morfológiu
východnej časti mesta a zanechala
po sebe rozsiahlu zníženinu, ohraničenú prevažne na východnej strane
strmými svahmi, ktorá zaujímavým
spôsobom vstúpila do inak jednotvárnej roviny územia Trnavy.
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Ein Beitrag zur Geschichte der Ziegelbrennerei im neuzeitlichen Trnava/
Tyrnau
Die Ziegelbrennerei ist mit dem Gebiet
von Trnava und seiner historischen Entwicklung in Anbetracht seiner geologischen Struktur und geografischen Lage
spätestens seit dem Beginn des Hochmittelalters verbunden. Gebrannte Ziegel
wurden bereits in der ältesten gemauerten Architektur der Stadt angewendet,
und der Umfang der Ziegelherstellung
erhöhte sich in so einem Ausmaß, dass
der Abbau ihres Rohstoffes umfangreiche
Spuren im Relief des Terrains der Stadt
hinterlassen hat. Der vorliegende Beitrag

soll eine Einführung in die Problematik
der Ziegelherstellung in Trnava vom 16.
Jh. bis zu ihrem Untergang im 20. Jh. sein,
sowie eine Summarisierung der zugänglichen grundlegenden Quellen und Literatur über sie.
Bis in die Mitte des 19. Jh. wurde die
Ziegelherstellung in Trnava von der städtischen Selbstverwaltung, kirchlichen Organisationen oder dem Adel betrieben,
was sich auch im Charakter der Markenzeichen, die wahrscheinlich bereits seit
dem 16. Jh. auftreten, widerspiegelt.
Nach dem Untergang der Leibeigenschaft entwickelten die unternehmerischen Aktivitäten in der Ziegelherstellung,

und auf dem Stadtgebiet entstanden nach
dem Beginn des 20. Jh. vier große industrielle Ziegelwerke. Trnava gehörte zu
den größten Zentren der Ziegelproduktion
auf dem Gebiet der Slowakei.
In der 2. Hälfte der 20. Jh. wurden alle
Betriebe aufgelöst und allmählich beseitigt, um Raum für den sich schnell entwikkelnden Wohnungsbau zu schaffen. So ist
nichts davon bis in die heutige Zeit erhalten geblieben.

Abbildungen:
Abb. 1: Barocke Ziegel aus Trnava, die
mit der Tätigkeit des Ostrihomer/Graner
Erzbischofs Imrich Esterházy (1663-1745)
in Verbindung gebracht werden kann. Privatsammlung F. Satkas, Pezinok/Bözing.
Foto: F. Satko.
Abb. 2: Datierte barocke Ziegel aus
Trnava mit dem Namen eines vermutlich
kirchlichen Würdenträgers aus dem Adelsgeschlecht der Paxy (Paksy). Sammlung
des westslowakischen Museums in Trnava. Foto: J. Urminský
Abb. 3: Plan Trnavas vom Fropntispiz
eines Buches von Mikuaš Janosi (??), erschienen 1727 in Trnava mit Markierung
des Ziegeltons.
Abb. 4: Trnava auf dem Ausschnitt ei-

ner Karte der 1. militärischen Kartierung
Ungarns aus den Jahren 1782-1784.
Abb. 5: Trnava auf dem Ausschnitt einer Karte aus der 2. militärischen Kartierung Ungarns aus den Jahren 1838 nd
1839 mit Markierung der Ziegelwerke und
anderer Orte mit vermutlicher Ziegelherstellung.
Abb. 6: Ziegel aus Trnava, datiert in die
Mitte des 19. Jh., wahrscheinlich aus der
Produktion der städtischen Ziegelei während der Pachtzeit J. G. Reidners.
Abb. 7:Trnava auf dem Ausschnitt einer
Karte der 3. Kartierung Ungarns aus dem
Jahre 1882 mit Markierung der Ziegelwerke.
Abb. 8: „Ziegelei“ in der heutigen Sladovnícka Straße auf einem Blatt aus der

Katastermappe des stabilen Katasters Trnavas aus dem Jahre 1895.
Abb. 9: Die Entwicklung der DemeterZiegelei, erfasst auf einem Plan Trnavas
von 1922 (links) und 1938 (rechts).
Abb. 10: Blick von Süden auf das Areal
der Diamant-Ziegelei in Trnava während
der letzten Jahre ihres Bestehens, den
70er Jahren d. 20. Jh. Archiv des Bezirksdenkmalamtes in Trnava. Foto: J.
Šelestiak.
Abb. 11: Blick von Westen auf das
Areal der Demeter-Ziegelei in Trnava vor
ihrem Untergang, 80er Jahre d. 20 Jh. Archiv des Bezirksdenkmalamtes in Trnava.
Foto: J. Šelestiak.
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