Najstarší súpis daňových poplatníkov mesta Prešov z roku 1428

V tomto roku prebieha na Slovensku Sčítanie obyvateľov 2021, ktoré je prvýkrát plne
elektronické. Sčítania sa konajú raz za 10 rokov a prinášajú informácie o demografických,
sociálnych, národnostných i náboženských pomeroch obyvateľov. Prvé sčítanie obyvateľov
samostatného Slovenska sa realizovalo v roku 2001 Štatistickým úradom Slovenskej
republiky.
Sčítania alebo súpisy obyvateľstva sa konali aj v minulosti. V Štátnom archíve
v Prešove sú uložené rôzne súpisy obyvateľstva, ktoré je možné využiť pri genealogickom
výskume alebo výskume regionálnych dejín. Napr. prvé moderné sčítanie ľudu a domov
v Uhorsku z roku 1869 z územia Šarišskej župy alebo prvý súpis všetkých obyvateľov
Uhorska z rokov 1784 – 1787 z územia Šarišskej stolice z čias panovania Jozefa II.
Pre historikov sú cenné aj iné súpisy, napr. daňové, zemepanské a cirkevné.
Nezachytávajú síce všetko obyvateľstvo, chýbajú v nich nezdanení obyvatelia, rodinní
príslušníci, poddaní iného zemepána, či príslušníci iných vierovyznaní, umožňujú však
rekonštruovať vývin počtu obyvateľstva pred 18. storočím.
Medzi takéto vzácne dokumenty patrí aj najstarší daňový súpis mesta Prešov z roku
1428.

Obr. 1 – Prvá strana daňového súpisu mesta Prešov z roku 1428.

Je v ňom zaznamenaných 338 daňovníkov – hláv meštianskych rodín a im vyrubené
daňové kvóty. Boli to najmä cechoví majstri, obchodníci a remeselníci, ktorí v Prešove
vlastnili nehnuteľnosti – domy, polia a platili od nich mestskú daň. Najbohatšie rodiny bývali
v štyroch štvrtiach okolo námestia, chudobnejšie v troch okrajových, bočných uliciach
Prešova – na Slovenskej, Maďarskej a v Priekope a na dvoch predmestiach – Hornom
v severnej časti mesta a Dolnom v južnej časti. K najbohatším obyvateľom patril richtár
a radní páni mesta. Podľa odhadov mal Prešov vtedy okolo 2000 – 2400 obyvateľov.

Obr. 2 - Najstaršia, Slovenská štvrť (Sclauorum) v daňovom súpise mesta Prešov
z roku 1428. Nachádzala sa v miestach dnešnej Slovenskej ulice, na ktorej dnes stojí
jedna z budov Štátneho archívu v Prešove.
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