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Úvod
Historická demografia má významné postavenie v poznávaní Đudskej
minulosti. Napriek tomu sa historickým demografickým analýzam pre veĐkú
prácnosĢ a þasovú nároþnosĢ venuje len úzky okruh autorov.
Komplexná demografická analýza nebola doposiaĐ spracovaná ani pre územie
niekdajšej Zvolenskej župy. Údaje o jej populácii sú obsahom þiastkových štúdií,
prípadne obsahom širšie koncipovaných prác, ktoré sledujú demografický vývoj na
celouhorskej alebo celoslovenskej úrovni. Popri vývoji v celej Zvolenskej župe
pútal našu pozornosĢ demografický vývoj v dvoch jej najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich mestách Banskej Bystrici a Zvolene.
Ćalším motívom pri výbere témy bola dostatoþne široká pramenná základĖa v
podobe rôznych evidencií obyvateĐstva, þi už organizovaných štátom, alebo
cirkvami. Z hĐadiska þasového sa práca približne kryje s dlhým 19. storoþím, ktoré
v sebe kumulovalo celý rad zložitých celospoloþenských procesov. Tie svojou
mnohorakosĢou a vzájomnou previazanosĢou ovplyvĖovali vo väþšej þi menšej
miere život každého jednotlivca. V uhorských pomeroch predstavovalo toto storoþie
obzvlášĢ dôležitý medzník, charakterizovaný prerodom pôvodnej stavovskej
spoloþnosti

na

obþiansku

spoloþnosĢ.

NedeliteĐnou

súþasĢou

rozsiahlej

spoloþenskej transformácie bolo intenzívne národnoemancipaþné hnutie, eskalujúce
v revoluþných rokoch 1848 – 1849. Súbor komplexných zmien, postihujúcich
všetky sféry každodenného života, dostal pomenovanie modernizácia a vinul sa
celým 19. storoþím ako synonymum vyspelosti a prosperity.
Ideové základy modernizácie však siahali hlbšie, odvíjali sa od osvietenských
myšlienok zrodených v 18. storoþí. NositeĐmi týchto myšlienok sa v
stredoeurópskom priestore stali panovníci Mária Terézia a Jozef II.. Ich reformné
úsilie smerujúce k budovaniu vyspelého centralistického štátu, po vzore západných
krajín, naštartovalo nezvratný proces ćalekosiahlych spoloþenských zmien. V snahe
obsiahnúĢ všetky relevantné spoloþenské procesy, zaþíname výskum revíziou
jozefského sþítania obyvateĐstva z roku 1787 a ukonþíme ho prvým
þeskoslovenským cenzom z roku 1921.
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V súlade s témou je cieĐom predloženej monografie spracovaĢ demografickú
analýzu, so zreteĐom na hlavné vývojové tendencie obyvateĐstva, ako aj
transformaþné spoloþenské procesy, pri prechode od feudalizmu ku kapitalizmu, v
dlhom 19. storoþí na území Zvolenskej župy:
- porovnaĢ, nakoĐko bol vývoj identický alebo odlišný v porovnaní s inými
župami, ostatným územím Slovenska þi Uhorska
- hĐadaĢ odpovede na otázky, ako sa premietli veĐké dejiny, do dejín malého
regiónu uprostred slovenských hôr
- vytriediĢ, zosystematizovaĢ a skompletizovaĢ demografické údaje roztratené
v dobových prameĖoch a odborných þlánkoch, vzĢahujúce sa k Zvolenskej župe a
vytvoriĢ tak východiská pre ćalší výskum.
Predložená monografia je upravenou verziou dizertaþnej práce „ Národnostná
a náboženská štruktúra obyvateĐov Zvolenskej župy v 19. storoþí“, ktorá bola
vypracovaná a obhájená na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici v rámci externého doktorandského štúdia. Zostavenie
monografie bolo nároþné na štúdium pôvodných archívnych prameĖov, odbornej
literatúry, štatistické spracovanie veĐkého množstva zozobieraných kvantitatívnych
údajov a ich interpretáciu. DovoĐujem si preto touto cestou poćakovaĢ všetkým
archivárom, knihovníkom, matrikárom za ich pomoc pri zhromažćovaní
materiálov, tiež viacerým odborným pracovníkom banskobystrickej Katedry
histórie FF UMB za cenné rady a pripomienky. Najväþšie poćakovanie patrí
školiteĐovi profesorovi PhDr. Dušanovi Škvarnovi, PhD., bez ktorého podpory a
starostlivého vedenia by táto práca nevznikla.
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