
A nemzetiségi viszonyok alakulása az eu-
rópai országok és régiók területén az 
elmúlt százötven évben különösen érzé-
keny kérdés volt politikai és demográfiai
szempontból. Ugyanakkor a helytörténé-
szek számára az egyes települések etnikai
összetétele és annak alakulása az idõk so-
rán a legfontosabb mutatók egyike. A nem-
zetiségi viszonyok alakulására többfajta
becslés áll rendelkezésre, a legmegbízha-
tóbb adatokkal azonban a népszámlálások
szolgálnak. 

A népszámlálási összeírások teljes körûek,
vagyis az adott ország valamennyi lakosá-
ra kiterjednek; a felvételek rögzített mód-
szertan szerint készülnek, és tízévente is-
métlõdõ jellegük lehetõséget kínál hosszabb
idõsorok és trendek vizsgálatára. Az alábbi-
akban elsõsorban a nemzetiségi statisztika
lehetséges népszámlálási forrásaira össz-
pontosítunk, különösen a településsoros
adatokra. 

A nemzetiségi statisztika története a nép-
számlálásokban sok eltérõ felfogást tükröz.
Jelenleg a legelterjedtebb az ENSZ ajánlása-
ival összhangban az, hogy az adatszolgálta-
tó önbevallással adja meg a nemzetiségét.
Tehát semmiféle külsõ körülmény nem be-
folyásolja a döntésében, és nem is kell sem-
mivel bizonyítania az etnikai hovatartozását.
A népszámlálások történetében ezen kívül
több mutató is létezett, amely a nemzetiség-
gel hozható kapcsolatba. A további mutatók
közül a legfontosabb az anyanyelv, ill. a be-
szélt vagy családi közösségben használt
nyelv. Más országokban (elsõsorban az
Amerikai Egyesült Államokban) fontos mu-
tató volt a bõrszín, ill. a születési ország. Az
USA-ban 1870 és 1970 között ez utóbbit
használták nemzetiségi adatok esetén. 

Bármelyik mutatót alkalmazzuk is, egy
közös jellemzõjük mindenképpen adott:
nem lehet továbbszámolni õket. Se születés,
se halálozás esetén nem rögzítik egyik ada-
tot sem, tehát a népszámlálások közötti
évekre csak erõs becsléssel lehet belõlük kö-
vetkeztetni. Az 1872-ben tartott szentpéter-

vári 8. nemzetközi statisztikai kongresszus
megállapodása óta a népszámlálásokat vi-
lágszerte egységesen tízévente igyekeznek
elvégezni. Ez a periódus határozza meg az
összeállítható idõsorokat.

Népszámlálások elõtti kísérletek

A népszámlálások elõtti történeti statisztikai
források általában nem a teljes lakosságra
terjedtek ki. Ilyenek voltak a nemességre
vagy a papságra vonatkozó összeírások, az
adóösszeírások stb. Ezekbõl nemzetiségi
adatokra következtetni csak nagyon ritkán
és bizonytalanul lehetséges. Az elsõ rendel-
kezésre álló történeti forrás, amelybõl nem-
zetiségi adatokat lehet leszûrni, a Mária Te-
rézia rendeletére 1773-ban készített hivata-
los helységösszeírás, a Lexicon locorum
regni Hungariae. Ez a korai összeírás a mai
helységnévtárak egyik elsõ elõdje Magyar-
országon. A települések esetén a latin, ma-
gyar és esetleges osztrák, ill. nemzetiségi el-
nevezés mellett rögzítette a településre jel-
lemzõ nyelvet. A XVIII. században elvég-
zett összeírás feldolgozott kéziratát 1920-
ban adták ki. 

A XIX. században egyre erõsebb érdek-
lõdés övezte Magyarország nemzetiségi
megoszlásának kérdését. Népszámlálási
adatok híján becslésekre lehetett csak 
hagyatkozni ezen a téren. A legfontosabb
számítás Fényes Elek munkája: Magyar or-
szágnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományok-
nak mostani állapotja statistikai és geo-
graphiai tekintetben. A háromkötetes 
munka 1837 és 1841 között jelent meg, és
benne Fényes számadatokat közöt a nemze-
tiségi viszonyokról. Ezeket az adatokat az
egyházak adattárai alapján állította elõ, elsõ-
sorban arra támaszkodva, hogy az egyes te-
rületeken hogyan oszlik meg a különbözõ
nyelvû istentisztelekre járók száma. Fényes
becsléseit már a korban is sok kritika érte,
de megbízhatóbb adatokat senkinek sem si-
került elõállítania. 
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1850, 1857

Az osztrák közigazgatás 1850-ben népszám-
lálást rendelt el, amelynek keretében már
szerepelt a nemzetiségi kérdés. Ez az össze-
írás azonban durván alulreprezentálja a ma-
gyarságot. Érthetõ, hogy az 1848/49-es 
szabadságharc után cél volt az, hogy a ma-
gyarság számára alacsony értéket eredmé-
nyezzen az összeírás. A számlálóbiztosok
ennek szellemében vették fel az adatokat,
amelyeket még osztrák részrõl is több kriti-
ka ért, és utólagos korrekciót hajtottak vég-
re rajtuk. Az 1857-es népszámlálás már nem
is kérdezett rá a nemzetiségre, hanem az
1850. évi népszámlálás adatait igyekezett
„továbbvezetni” az 1857-es állapotokra. En-
nek köszönhetõen az 1857. évi adatok nem-
zetiségi vonatkozásban még az 1850. évi
adatoknál is megbízhatatlanabbak.

A két, osztrák közigazgatás által szerve-
zett népszámlálás adatai a mostani Ma-
gyarország területére történõ átszámítással
megtalálhatók az 1993-ban megjelent Az
1850. és 1857. évi népszámlálás címû kö-
tetben. 

Az 1850. és 1857. évi népszámlálás ada-
tait felhasználva Fényes újból igyekezett
meghatározni Magyarország nemzetiségi vi-
szonyait. A visszatartott, ill. bizonytalan
népszámlálási adatok ellenére 1867-ben
közzétette A Magyar Birodalom nemzetisé-
gei és ezek száma címû munkáját, amely
vármegyékre lebontva közli a nemzetiségi
megoszlást. 

1880–1930

1867-ben – mintegy negyven évvel az oszt-
rák statisztikai hivatal megalakulása után –
került sor az Országos Magyar Királyi
Statistikai Hivatal megalakulására. Az új hi-
vatal vezetésével és megszervezésével Kele-
ti Károlyt bízták meg. A szervezet egyik 
legfontosabb feladata a magyar népszámlá-
lások megszervezése volt, amire elõször
1870-ben került sor. Ez az összeírás még
nem vette fel a nemzetiségi kötõdést, és sok
más tekintetben is egy újonnan létrehozott
hivatal elsõ próbálkozásának számított. 

Az 1880. évi népszámlálás már több
szempontból túlszárnyalta a tíz évvel koráb-
bi összeírást. Ekkor tértek át a lajstromos
adatfelvételrõl az egyéni kérdõívekre. Ez a
népszámlálás az elsõ, amely pontos, meg-
bízható adatokat tartalmaz az anyanyelvre
vonatkozóan. Innentõl kezdve napjainkig át-
lagosan tízévente került sor népszámlálá-
sokra, amelyek során rendszeresen rákér-
deztek a nemzetiségre és az anyanyelvre is.
Az 1900 és 1930 közti idõszakban az adato-
kat példaértékûen publikálta a Statisztikai
Hivatal, így a Statisztikai közlemények soro-
zatban megtalálhatók települési szinten a
nemzetiségi és anyanyelvi adatok.

1941–1990

A második világháború után a megváltozott
politikai légkör hatására nem közöltek tele-
püléssoros nemzetiségi adatokat. A nemzeti-
ségi adatok felvétele ebben az idõszakban is
megtörtént a népszámlálások alkalmával,
azonban kizárólag megyei szinten publikál-
ták õket. A problémát tovább súlyosbította,
hogy a lakosság bizalma a népszámlálások-
kal szemben alapjaiban ingott meg. Ez kö-
szönhetõ egyrészt annak, hogy a zsidó 
lakosságra vonatkozó elemzéseket nép-
számlálási felvételekre alapozták, ill. an-
nak, hogy a német kitelepítések az 1941. évi
népszámlálás személyi kérdõívei alapján
történtek. Ennek eredményeképp paradox
módon olyan település is található, amely-
nek lakosai között 500 fõ horvát anyanyel-
vû, de egy lakos sem vallotta magát horvát
nemzetiségûnek az 1949. évi népszámlálási
adatok szerint. 

Az 1941 és 1990 közötti évek település-
soros nemzetiségi adatait visszamenõlege-
sen kellett feldolgozni. Ezt a munkát a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal már az 1990-es
években elvégezte, és az adatok mindenki
számára hozzáférhetõvé váltak. A korabeli
népszámlálási adatok fokozatos feldolgozá-
sának köszönhetõen jelent meg elsõként az
1941. évi népszámlálás – demográfiai ada-
tok községenként, az 1980. évi népszámlálás
– a nemzetiségi települések adatai, ill. 1991-
ben A nemzetiségi népesség száma egyes
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községekben (1960–1990) címû kötetek. Ez
utóbbi kiadvány a nemzetiségi szempontból
leginkább érintett 500 település adatait tar-
talmazta. A további feldolgozások eredmé-
nyeként 1993-ban látott napvilágot az Anya-
nyelv, nemzetiség településenként, 1980,
1990 címû kötet. Az 1960. évi népszámlálás
településsoros nemzetiségi adatait pedig a
Magyarország történeti statisztikai helység-
névtára sorozatban publikálták. Sajnos az
1970. évi népszámlálás település szintû
nemzetiségi adatai elvesztek, azokat nem si-
került feldolgozni. 

A ’90-es években a Központi Statisztikai
Hivatal másik nagy nemzetiségekhez kötõdõ
munkája a határon túli magyarlakta terüle-
tek statisztikai feldolgozása volt. Ez a fel-
adat sok nehézségbe ütközött, mivel más or-
szágokban eltérõ adatfelvételek valósultak
meg. Pl. Csehszlovákivában a zsidók a nem-
zetiségi statisztikában, Magyarországon a
felekezeti statisztikában jelennek meg; Ro-
mánia a magyar népszámlálásoktól eltérõ
idõpontokban tartotta meg az adatfelvétele-
ket (1956, 1966, 1977). A kutatások ered-
ménye a nehézségek ellenére is impozáns és
jól használható adattársorozat lett, amelynek
a következõ kötetei jelentek meg: Erdély te-
lepüléseinek nemzetiségi (anyanyelvi) meg-
oszlása, 1850–1941 (1991), Az erdélyi tele-
pülések népessége nemzetiség szerint,
1930–1992 (1996), A Felvidék települései-
nek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása,
1880–1941 (1996), Kárpátalja települései-
nek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1941 (1996), A Délvidék települései-
nek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1941 (1998), Burgenland települései-
nek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai,
1880–1991 (2000).

2001

A 2001. évi népszámlálás több szempontból
is újításokat hozott a nemzetiségi statisztika
területén Magyarországon. A legnagyobb
változás az volt, hogy a nemzetiségi kérdés-
re nem kellett kötelezõ jelleggel válaszolni,
be lehetett jelölni a Nem kíván válaszolni le-
hetõséget is. 2001-ben az állampolgárságra

vonatkozó kérdésen túl már négy nemzeti-
séggel összefüggõ kérdést tettek fel az adat-
felvétel során: 

1. Mi a nemzetisége?
2001-ig erre a kérdésre egy választ lehetett
megjelölni. A többes nemzetiségi identitás
feltérképezése érdekében a 2001. évi nép-
számlálás alkalmával már akár három 
választ is meg lehetett adni egyszerre. A vá-
lasznak kizárólag az adatszolgáltató meg-
gyõzõdését kellett tükröznie, tehát nem volt
követelmény a nyelvtudás vagy bármilyen
külsõ körülmény. 

2. Melyik nemzet kulturális értékeihez,
hagyományaihoz kötõdik?
Ezt a kérdést elõször 2001-ben tették fel a
népszámlálás alkalmával. A nemzetiségi kö-
tõdés árnyaltabb vizsgálatához nyújt segít-
séget. Ennél a kérdésnél is adható több vá-
lasz. 

3. Mi az anyanyelve?
A nemzetiségek történeti vizsgálatához ta-
lán leginkább fontos kérdés, ezt ugyanis
1880 óta változatlanul teszik fel minden
népszámlálás alkalmával. 2001-ben már en-
nél a kérdésnél is három válaszlehetõséget
lehetett megadni. Összesen 438-an jelöltek
be három anyanyelvet. 

4. Családi, baráti közösségben milyen
nyelvet használ?
Elõször 2001-ben tették fel a kérdést. Arra a
rétegre lehet következtetni az adatok alap-
ján, amelyik már nem az anyanyelvét hasz-
nálja a mindennapi életben. Elsõsorban a
nemzetiségi gyökerekkel rendelkezõ, elma-
gyarosodott réteg helyzetére világít rá. 

A 2001. évi népszámlálás nemzetiségi
adatait településre lebontva tartalmazó köte-
tek a http://www.nepszamlalas.hu oldalon
és nyomtatásban egyaránt hozzáférhetõk. 

A 2011. évi népszámlálás várhatóan újra
több kérdés segítségével járja körbe a nem-
zetiségi kérdést, és továbbra is lehetõséget
biztosít több válasz egyidejû megadására. 
A 2011. évi népszámlálásra vonatkozó tör-
vény kimondja, hogy az adatszolgáltatás a
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre
és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes. 
A 2010. évi próbanépszámlálás kérdõíve már
elérhetõ a http://www.ksh.hu oldalon. ■
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