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ŠTÚDIE

SOCIÁLNE ZLOŽENIE OBYVATEĽOV MESTEČIEK V 16. A 17. STOROČÍ 
NA SLOVENSKU
TÚNDE LENGYELOVÁ

LENGYELOVÁ, T.: The 16th and 17th century-social-population structure of little Slovak 
towns. Historický časopis, 43,3,1995, pp. 417-436, Bratislava.
The noble (nobility) towns and little towns had a large population in 16th and 17th century. 
The majority of this population were villeins. The majority of these villeins were farmers or 
peasants and cottars. The minority included socalled “free-men“ a certain group of people 
with special privileges. They were granted these privileges by the landlord or nobility for 
certain services. The author pays special attention to different kinds or forms of freedom 
and to the relations of certain group of population and the nobility or landlord or the ruler of 
the town. The author follows the law duties, the filling of the land-register duties and she 
also describes the possibilities of being dismissed from these duties. The land-register is 
base the decription of the social conditions and general position of the population.
History. Slovakia. The 16th and 17th century population of Slovak towns.

Pramennú hodnotu urbárov feudálnych panstiev nie je potrebné obšírnejšie 
objasňovať, bádateľom zaoberajúcim sa hospodárskymi dejinami feudalizmu sú 
dôverne známe. Urbáre slúžili zemepánom ako základný písomný doklad, obsahujúci 
súpis obyvateľstva platiaceho dane, jeho hospodárske a sociálne postavenie a 
povinnosti voči panstvu. Okrem týchto údajov - v závislosti od detailnosti spísania 
urbára - odzrkadľujú právne postavenie obyvateľstva a poskytujú údaje o ich 
produkcii, výnosoch ich hospodárstiev i majerov, o úžitku z menších regálnych práv, 
súdnych poplatkoch a trestoch, niekedy obsahujú aj súpisy detí, dobytka, obecných 
budov, viníc a príslušenstva celého panstva. V zoznamoch zdaneného poddanského 
obyvateľstva sa často stretávame s takými daňovníkmi, ktorých postavenie a 
povinnosti sa líšili od väčšiny ostatných. V prameňoch sú označení ako 
exempcionalisti, taxalisti, libertini, armalisti, árendátori, inskripcionalisti, 
kontraktualisti atď. Ich počet je rôzny, na niektorých panstvách sa neuvádzajú vôbec, 
niekde sú len ojedinele, inde je ich aj niekoľko desiatok. V každom prípade je ich 
počet nižší ako počet sedliakov a želiarov, a zrejme preto im nebola venovaná väčšia 
pozornosť zo strany historikov. V rámci syntetických prác sa tomuto problému venuje 
pozornosť, ale často len vo vedľajších súvislostiach.1 Nasledujúce údaje o kategóriách 
obyvateľstva sme čerpali z viac ako sto preskúmaných urbárov. Najväčšia rôznorodosť

1 Základné práce: ACSÁDY, I.: Dejiny poddanstva v Uhorsku. Bratislava 1955. SZABÓ, I.: Tanulmányok a 
magyar parasztság tôrténetébôl. Budapest 1948. HORVÁTH, P.: Poddaný lud na Slovensku v prvej polovici 
18. storočia. Bratislava 1963. VARGA, J.: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 
(1556-1767). Budapest 1969. Historické štúdie, 17, Bratislava 1972 - štúdie zo sympózia o charaktere 
feudalizmu na Slovensku v 16.-18. stor., kapitoly zo syntézy Dejiny Slovenska И., Bratislava 1987.


