
Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fõigazga-
tója nyitotta meg a Népszámlálások egykor
és ma címû konferenciát október 5-én a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban (KSH). A kon-
ferencia az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség Könyvtárak összefogása a tudá-
sért címû rendezvénysorozatának eseménye
volt az országos könyvtári napok keretében. 

Vukovich Gabriella, a KSH elnöke el-
mondta, hogy ez a tizenötödik népszámlálás
nagyban különbözik az eddigiektõl. Koráb-
ban a számlálóbiztosok kopogtattak az ajtó-
kon, ma pedig bárki kitöltheti a formanyom-
tatványt az interneten, és ezt bizony sokan
meg is tették. A múltban csak az államhata-
lom használta az összegyûjtött adatokat, ké-
sõbb a tudósok vizsgálták azokat, ma pedig
egyre inkább használja azokat az üzleti élet.
Az így megvásárolt adatsorok ára csökkenti
a költségeket.

Németh Zsolt elnökhelyettes szerint a
népszámlálás pillanatfelvétel a társadalom-
ról. A 2001. évi kérdõíven már voltak di-
namizáló kérdések – hol született, mikor 
költözött a jelenlegi lakhelyére, hol lakott
elõzõleg –, és a számítógépes programok se-

gítségével kvázi élõvé lehet tenni az adatsort.
Az elnökhelyettes méltatta Buday László
egykori elnököt, a Magyar Statisztikai Társa-
ság alapítóját, aki A megcsonkított Magyar-
ország címû könyvével – amely 1921-ben je-
lent meg és 1920-as népszámlálási adatokat
is tartalmaz – beírta nevét a történelembe. Az
elnökhelyettes egyik régebbi kutatási témája
Péccsel volt kapcsolatos. 1686. október 
22-én sikerült kikergetni a városból a törökö-
ket, akik szörnyû pusztítást hagytak maguk
után, és szinte a semmibõl kellett újjáépíteni
a várost. Az 1696. évi népszámláláskor a dél-
szláv családok voltak többségben, és a kuta-
tás azt mutatja, hogy mindig a bevándorlók
gyarapították a város létszámát, szemben a
helyben születõk számával. A népesség há-
rom kategóriába sorolható: helyben mara-
dók, beköltözõk, illetve elköltözõk.

Tóth Ágnes, az MTA Etnikai-Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet igazgatója – Az állami
akarat és a társadalmi folyamatok hatása a
nemzeti-etnikai bevallásokra címmel – nem-
zetiségi vonatkozású adatokat válogatott ki a
különbözõ népszámlálási adatsorokból.
Identitás és modernizáció címmel az 1880 és
2001 közötti idõszak népszámlálási adatait
kutatta végig az intézet, kigyûjtve a nemzeti-
etnikai identitásra vonatkozókat. Az elõadó
részletesen szólt Teleki Pál szerepérõl az
1941. évi kérdéssor összeállításában – nem-
zetiségre, nyelvre, vallásra vonatkozóan. 
A II. világháború után pedig a népszámlálá-
si kérdõív adatainak felhasználásával telepí-
tették ki az akkor magukat német nemzetisé-
gûnek vallókat. A cigányság nemzetiségként
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való elismerésének kérdésével kapcsolatban
az ’50-es évek végén a Politikai Bizottság
azon az állásponton volt, hogy a velük kap-
csolatos problémák nem a csoportidentitá-
sukból adódnak, hanem csakis a szociális,
kulturális másságukból. A 2001. évi kérdés-
sor volt a legjobb a nemzeti-etnikai kérdések
szempontjából – mondta az igazgatónõ.

Lencsés Ákos, a KSH Könyvtár osztály-
vezetõje A 150 éve született Thirring Gusz-
táv munkássága és szerepe a budapesti nép-
számlálások lebonyolításában címmel
Thirring Gusztáv (1861–1941) életútját kö-
vette végig. A KSH-ba való 1888-as belépé-
sétõl (ekkor mindössze hat munkatársa volt a
hivatalnak) az 1906 és 1926 közötti igazga-
tóságán át a 75. születésnapi köszöntõig.
Szép nagy ív rajzolódott így ki. Legszíveseb-
ben a szociális viszonyokat, az oktatás hely-
zetét vizsgálta, készített népesség- és társa-
dalomstatisztikát, de kutatta II. József 
népszámlálásait is. Több statisztikai kiad-
ványsorozat elindítója volt, és megválasztot-
ták a Központi Liszthivatal vezetõjének.
Szenvedélyes turista hírében állt, elneveztek
róla turista-körutat, de lapot is szerkesztett,
és Sopron díszpolgárává választották. Az
1906. évi budapesti népszámlálás fontos ál-
lomása volt munkásságának. Szelíd, szerény
ember volt – szólt róla a méltatás a 75. szü-
letésnapon. Az elnöki székben Illyefalvi La-
jos követte õt.

Lakatos Miklós statisztikai fõtanácsadó a
területiség jelentõségérõl beszélt a népszám-
lálások történetében. A települési vezetõk
fontos szerepet játszanak a népszámlálások-
nál, hiszen nagy szükségük van a feldolgo-
zott adatokra is. A visszatekintõ adatok igen
lényegesek az összehasonlíthatóság miatt –
mondta az elõadó –, és ma, a számítógépek
világában, ez a mûvelet egyszerûen megold-
ható. Fontos, hogy tiszta kép alakuljon ki az
emberek mozgásáról, vagyis az ingázásról.
Kulcskérdés a foglalkoztatottság, illetve a
munkanélküliség, valamint a nemzetiségek
és a velük kapcsolatos problémakörök a tele-
püléseken. A tudomány, a társadalomtudo-
mány szakemberei a statisztikai adatok fõ
felhasználói. A társadalomtudósok szorgal-
mazzák legfõképpen a szociológiai jellegû
kérdések felvételét a kérdõívre.

Népszámlálások volt válságövezetekben
címmel Holka László vezetõ fõtanácsost és
Rózsa Gábor ny. fõosztályvezetõ-helyettest
hallhattuk. Békeidõben a legnagyobb had-
mozdulat a népszámlálás – mondta Holka.
Három, érdekes idõpontban lezajlott nép-
számlálás körülményeirõl beszélt:

• 1919. augusztus 21. – már nem Magyar-
ország, még nem Csehszlovákia (még kevés-
bé Szlovákia);

• 1920. augusztus 28. – már két éve nem
Orosz Birodalom, még két év, hogy Szovjet-
unió legyen;

• 1948. november 8. – már fél éve nem
Palesztina Brit Mandátum, Izrael.

Rózsa Gábor megfigyelõként volt jelen a
balkáni államok népszámlálásainál. Monte-
negróban, Horvátországban, Koszovóban le-
zajlott az összeírás, Macedónia és Törökor-
szág most dolgozik rajta, de Törökországban
nem lesz teljes körû az adatfelvétel. Szerbia
EU-s anyagi segítségre számít, viszont bo-
nyolítja a helyzetet, hogy Koszovót saját tar-
tományának tekinti. Boszniában pedig még
mindig olyan nagy a bizonytalanság, hogy
egyhamar nemigen lesz népszámlálás. Bosz-
niában az is nehezíti a helyzetet, hogy három
statisztikai hivatal mûködik az ország külön-
bözõ városaiban.

A hatalom igényei és a népszámlálás min-
den korban szinkronban vannak egymással.
A mai élet sokkal bonyolultabb, mint száz év-
vel ezelõtt volt, természetes tehát, hogy a
népszámlálás kérdései is összetettebbek. 

A statisztika száraz és unalmas, gondol-
ják a laikusok, de ennyi szenvedélyes, érde-
kes, humorral fûszerezett elõadás meghall-
gatása után el kell gondolkodni és felül kell
vizsgálni ezt az álláspontot. A statisztika
igenis megérdemli a figyelmünket. Kuta-
kodjunk kicsit a www.konyvtar.ksh.hu ol-
dalon! ■
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