
A Z 1949. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
FŐBB DEMOGRÁFIAI EREDMÉNYEI 

A népszámlálás előzetes eredményeiről a Statisztikai Szemle 1949. 
évi júniusi számában már beszámolt. Ez az első adatközlés még csak a 
népesség számszerű alakulásáról rajzolhatott képet. Időközén elkészült 
a népszámlálási anyag teljes feldolgozása. A z eredmények részletes és 
átfogó képet nyújtanak a népesedés minden fontosabb kérdéséről, rávilá
gítva a demográfiai, foglalkozási és gazdasági adatok közti összefüg
gésekre is. 

A népszámlálás feldolgozásainak egyik nagy szakasza a szorosabb 
értelemben népességi vonatkozású — demográfiai és részben kulturális — 
kérdésekre terjedt k i . Ezeknek a kérdéseknek a feldolgozása rendkívül 
szétágazó: sok szempontot ölel fel, széles területi részletezésben. A feldol
gozási eredményeknek nagy anyagából — egészen nagyvonalú és átfogó 
kép felvázolása céljából — most csak néhány döntőbb szempontot és adat
csoportot — népszaporodás, életkor, családi állapot, iskolai végzettség — « 
ragadunk k i ; levonva az adatokból néhány következtetést a lakosság népe
sedési viszonyaira. 

A z 1949. évi népszámlálás népesedésstatisztikai eredményei nagyobb 
részükben még a régi, a kizsákmányolásra felépült társadalom jelenségei
ről adnak képet. A felszabadulást követő gazdasági és társadalmi átalaku
lás népesedésformáló hatása az adatokban még csak első körvonalaiban 
mutatkozik. 

A népesség számszerű alakulásában, kormegoszlásában, műveltségi 
viszonyaiban, a város és a falu népesedési különbségeiben több évtized 
hatása tükröződik. A felszabadulástól a népszámlálás időpontjáig eltelt 
2—3 év — súlyosbítva a háború utóhatásaival — népesedési viszonyain
kat döntő módon befolyásolni még nem tudhatta. 

Népességünk számszerű fejlődését — a két háború hatása mellett — 
több évtizeden keresztül hátrányosan befolyásolta a jobbára falusi 
proletárréteg tömeges kivándorlása, a hanyatló polgári társadalom 
születéscsökkenése és az egyke. 

A jövő fejlődésre kedvező és biztató adat a születések számának 
néhány év óta — a felszabadulás után —• tapasztalt és tartósnak ígérkező 
emelkedése, a halandóság, különösen a csecsemőhalandóság állandó 
javulása. 

Kormegoszlásunk ugyanezen jelenségek hatásaként kedvezőtlen 
vonásokat tartalmaz. A produktív korúak nagy száma mellett a fiatal
korúak aránya kicsi, az öreg korúaké viszonylag nagy. Ez azonban csak 
átfutó jelenség, mert emelkedő születésszámunk a közeljövőben ezt az 
arányt kedvezőbbé változtatja. A z említetteken felül kedvező még a háza
sok, különösen a fiatal korú házasok nagy száma és aránya, ami népese
désünk fejlődésében komoly és figyelemreméltó jelenség. 



A lakosság iskolai végzettségére vonatkozó adatok fejlődést mutatnak 
az utolsó, az 1941. évi népszámlálás adataihoz viszonyítva. A z egyes 
iskolai fokozatokat elvégzettek száma, az írni és olvasni tudók aránya 
javult. De arról a nagyarányú kulturális fellendülésről, amit a dolgozó 
tömegek számára a felszabadulás hozott, az 1949. évi népszámlálás még 
nem tud számot adni. A z eltelt rövid idő eredményei, mint adatok még 
nem jelentkeznek a népszámlálás feldolgozásában. 

A népesség száma és szaporodása 

A népesség fejlődéséről a legátfogóbban a lélekszám alakulása tájé
koztat. A z alábbi összeállítás nemcsak a népesség számszerű nagyságának 
változásairól számol be, hanem a népsűrűség alakulásáról is: 1 

Év* 
A népesség 

száma** 
Index** 
(1869 = 
= 100) 

Nép
sűrű
ség** 

1 km'-rc 

6 011 310 100 53,9 
5 329 191 106 57,3 
6 009 351 120 (4,6 
6 854 415 137 73,7 
7 612 114 152 81,9 
7 986 875 159 85,9 

1930 8 685 109 173 93,4 
9 316 074 186 100,2 
9 204 799 184 99,0 

* A z 1941. évi népszámlálás időpontja január 31., az 1949. évié január 1., a többi nép
számlálásé december 31. volt. 

** 1389—1890-ben polgári, 1900—1949-ben összes népesség. A különbség a polgári és az 
Ssszes népesség száma közt nem nagy (1900—ban pl . a polgári népesség száma 6 803 743, a?. 
összP3 népességé 6 854 415 volt). A z 1900. évi lélekszámindex a polgári népesség száma alapján 
számítva 136, a népsűrüségi arány pedig 1 k m ~ r e 73,2. 

A z 1869 óta elmúlt nyolc évtized alatt az országnak akkor 5 milliós 
lélekszáma 4.2 millióval, 9,2 millióra nőtt. A népsűrűség emelkedésére 
pedig az jellemző, hogy míg nyolcvan évvel ezelőtt az országterület min
den egyes négyzetkilométerére még csak 54 lakos jutott, addig ma 45-tel 
több, csaknem száz. Az egyes évtizedekben azonban a népességfejlődés 
üteme és a népesség sűrűsödése az adatokból kitetszően meglehetősen 
ingadozó volt. Erről az egyes népszámlálások lélekszámadatai közti 
különbség, vagyis a tényleges szaporodás alakulása nyújt képet. Minthogy 
az egyes népszámlálások közti időszak nem volt mindig azonos,2 a 198. olda
lon lévő összeállítás a népszaporodás adatait egy évre átszámítva is közli.3 

Ezekből az adatokból az első tekintetre a második világháború hatása 
is kiütközik: 1869 óta a népesség száma valamennyi időszakban emelkedett, 
egyedül csak 1941. és 1949. között fogyott. 

Az adatok helyes mérlegelése céljából a következőket kell még a két 
összeállításhoz hozzáfűzni: 

Az első világháború végéig a lélekszám alakulását kedvezően befolyá
solta az a tény, hogy az ország akkori területéhez tartozott — határszéli — 
részekről állandó és tömeges népáramlás folyt a mai országhatárok közti 
(alföldi) részek, főleg pedig az állami és gazdasági élet legfőbb centruma, 

i A z adatok egyöntetűen az ország mai területére (92 994 k m 2 ) vonatkoznak. 
* A z egyes népszámlálások közti időszak általában 10 év volt, kivéve 1869 és 1880 közt 

( U év), 1930 és 1941 közt (il év és 1 hónap), végül 1941 és 1549 közt (7 év és 11 hónap). 
» A népszaporodási arány az időszak (évtized) eleji népszámlálás lélekszáma alapján 

számíttatott k i . 



Budapest felé. A népszaporodás még sem volt mindegyik évtizedben 
egyenlően kedvező: 1869. és 1880. közt főleg az 1873. évi kolerajárvány 
miatt csak kb. felét érte el annak, ami várható lett volna. A századforduló 
óta pedig a népesség fejlődése más természetű kedvezőtlen jelenségek foko
zódó hatása miatt — egyke, kivándorlás — visszaeső tendenciát mutatott. 
A két világháború között eltelt kb. húsz év alatt azután egyfelől elmaradt 
az ideáramlás, másfelől folytatódott a születéscsökkenés s így a népszapo
rodás üteme tovább lanyhult. 

I d ő s z a k 

Tényleges szaporodás (4) vagy fogyás (-
két-két népszámlálás között* 

- ) 

I d ő s z a k ö s s z e s e n É v i á t l a g b a n 

szám szerint %-ban szám szerint °', -ban 

1880—1800 

1941—1949 

+ 317 881 
+ 680 100 
+ 794 392 
+ 757 699 
+ 374 761 
+ 698 234 
+ 630 9íií> 
— 111 275 

+ 6,34 
+ 12,76 
+ 13,22 
+ 11,05 
+ 4,92 
+ 8,74 
+ 7,27 
— 1,19 

+ 28 898 
+ «8 016 
+ 79 439 
+ 75 770 
+ 37 476 
+ 09 823 
+ 62 575 
—14 056 

+ 0,58 
+ 1,28 
+ 1,32 
+ 1,11 
+ 0,49 
+ 0,87 
t 0,72 
— 0,15 

» 1869—1880-ban, 1880—1890-ben és még 1890—1900-ban is a polgári népesség, a többi 
évtizedben pedig az összes népesség száma alapján számítva. (A polgári népesség 1890. évi és 
az összes népesség 1900. évi száma közti különbözet valamivel nagyobb, mint az összeállítás 
számított adata ) 

Az első világháború éveiben mintegy 230—250 000 katona esett el, 
a születések száma pedig kb. félmillióval a várható alatt maradt; a lélek
szám 1910-ről 1920-ra mégis emelkedett. Ez annak tudható be, hogy egy
részt 1911. és 1914. között, majd 1919—1920-ban elég nagy volt a termé
szetes szaporodás, másrészt a háború végén és azt követően tömegesen 
menekültek — legfőként az államapparátus alkalmazottai, és a közép
osztálynak az uralkodó osztállyal és a régi közigazgatással összefonódó 
rétegei (összesen kb. 350 000-en, ebből mintegy 300 000-en az 1918—1920. 
években) — az ország mai területére. 

1941 és 1949 közt igen sokféle tényező befolyásolta a népesség számá
nak alakulását. Elsősorban a háború okozta katonai és polgári veszteségek 
(a munkaszolgálatosok, deportáltak veszteségeivel együtt hozzávetőleges 
becslés szerint legalább 420 000 fő); továbbá a népesség különböző irányú 
és intenzitású vándorlásai (menekülés, k i - és idetelepülés, illetve telepítés, 
népcserék, stb.); másfelől az is, hogy a, természetes szaporodás a háború első 
éveiben még viszonylag kielégítő volt, a felszabadulás után pedig igen 
erősen megélénkült. 

Ezeknek az egymást részben ellensúlyozó tényezőknek az eredőjeként 
a népesség száma 1941 és 1949 között a — részben ugyan némileg háborús 
jellegű — természetes szaporodás alapján várható kb. 350 000-es emelke
dési helyett íöbb mint 110 000 fővel megfogyatkozott: a teljes népességhiány 
tehát a valóságban kb. 450 000 fő; sőt a két világháború közöttihez hasonló 
ütemű — tehát az 1941—1948. évekről tényleg kimutatottnál kedvezőbb — 
természetes szaporodást feltételezve hatszázezret is elérne. 

A z 1941—1949-es népszámlálások közti időszak a népesség fejlődése 
szempontjából merőben elütő szakaszokra oszlik: a háború eleji, az 1944— 
1945. évi és a felszabadulás utáni periódusokra. 



Népesedésünknek egyik legszembeötlőbb vonása a természetes szapo
rodás 1946 utáni erőteljes emelkedése. 

Ez a nagyhorderejű jelenség az 1941—1949. évi népszaporodási ada
tokból — a háborús veszteségek miatt — egyáltalában nem tűnik k i . Erről 
a kedvező folyamatról tisztább képet a Központi Statisztikai Hivatalnak az 
a számítása nyújt, mely arra mutat rá, hogy az 1949. január 1-én fennállott 
kormegoszlás és az 1948. és 1949. években mutatkozott tényleges korok 
szerinti halálozási és korok szerinti születési gyakoriságok alapján elvégzett 
tájékoztató jellegű számítás szerint a következő évtized végéig mekkorára 
emelkednék a népesség száma és milyen mértéket öltene a népszaporodás. 
Nyomatékosan hangsúlyozni kell természetesen, hogy ez a számítás nem 
jelent jóslást; nem azt jelenti, hogy a népesség száma 1960-ban valóban 
olyan lesz, amilyennek a számítás eredményei mutatják, hanem csak a 
jelenlegi helyzetre jellemző, a jelenlegi népmozgalmi állapotot mechaniku
san vetíti k i ; vagyis azt mutatja meg, hogy milyen lenne a lakosság száma, 
ha a jelenlegi (1948/1949. évi) korok szerinti születési és korok szerinti 
halálozási arányszámot változatlannak tételeznők fel. A számítás alábbi 
eredményei tehát nem a jövő képét adják, hanem tájékoztatást, irányt 
mutatnak arra nézve, hogy esetleg milyen intézkedések szükségesek népes
ségünk jövő fejlődése érdekében. 

A számítás eredménye azt mutatja, hogy az ország lélekszáma a fel
szabadulás utáni természetes szaporodás alapján 1941. és 1949. között egé
szen másként alakult volna, mint alakult a háborús veszteségek miatt; 
a jelenlegi kormegoszlás és a jelenlegi születési és halálozási gyakoriságok 
álapján ugyanis a lakosság lélekszáma — szemben az 1941—1949. években 
tapasztalt visszaeséssel — nem fogyó, hanem növekvő tendenciát mutat: 

Év (időpont) 
A népesség 

száma 

Tényleges szaporodás (J-) vagy fogyás (—) 

Év (időpont) 
A népesség 

száma ö s s z e s e n É v i á t l a g b a n Év (időpont) 
A népesség 

száma 

szám szerint %-ban szám szerint %-Van 

1941. I. 31. (népszámlálási eredmény) . . . 
19!«. I. 1. ( „ „ ) . . . 

9 316 074 
9 204 799 

10 026 000 1 
—111 275 
+ 821 200 

— 1,19 
+ 8,92 

— 14 056 
+ 68 400 

—0,15 
+ 0,74 

A számítás prpdménveivel kapcsolatban még arra is utalni kell, hogy 
az 1950. év születési és halálozási eredményei — az előzetes megállapítások 
szerint — további javuló tendenciára mutatnak és valamivel kedvezőbbnek 
ígérkeznek, mint a számítás alapjául szolgáló 1948—1949. évi adatok. 

Átlagos életkor, várhat 5 átlagos élettartam 

A népesség fejlődését befolyásoló tényezők hatása nemcsak a lélekszám 
alakulásában tükröződik, hanem a népesség megoszlásának módosulásában, 
nem, életkor, csalódi állapot stb. szerinti rétegeződésében is. 

Népesedésünknek egyik, évtizedek óta megfigyelt és igen nagysúlyú 
jelensége a népesség korösszetételének a megváltozása. Ezt a legdöntőbb 
módon egy kedvező és egy kedvezőtlen népesedési jelenség idézte elő: a 
kedvező tünet a halandóság tartós javulása, а kedvezőtlen jelenség az 
ugyancsak hosszú időn át megfigyelt születéscsökkenés, amit csak a fel
szabadulás óta váltott fel élénkülő születési mozgalom. Népességünk kor-



megoszlását — közvetlen és közvetett hatásaival (katonai és polgári veszte
ségek, illetőleg születéskiesés) — a két világháború is befolyásolta. A szá
zadforduló körül még a vándormozgalmak befolyása is jelentős volt; újab
ban hatásuk jelentéktelen. 

A z egyes népszámlálások koradatainak értékelésénél tehát sok és 
sokféle tényező hatását kell figyelembe venni. 

Minthogy a népesség pillanatnyi megoszlása elsősorban a születési és 
a halálozási mozgalomnak, mégpedig sok évtized születési és halálozási moz
galmának az eredője, a koradatok tanulságainak felismeréséhez mindenek
előtt a népmozgalom múltjának az ismerete szükséges. 

A születési és halálozási arányszám 1876—1949. évi alakulása azt jelzi, 
hogy demográfiai szempontból a nemzet életében 50—60 év alatt alapvető 
— több évszázad perspektívájában szemlélve —, lökésszerű változás követ
kezett be. A születési és halálozási ezrelék, mely a mult század 60-as évei 
táján alig változott, szinte stagnált, akkori magas szintjéről félszázad alatt 
— 1880 és 1935 között — fokozatosabb lejjebb szállt, majd ezen az alacsony 
szinten állapodott meg, ismét stagnál és csak a legutolsó években élénkült 
ismét meg. 

A korösszetétel alakulása elsősorban — figyelmen kívül hagyva az 
első világháború alatti születéskiesés hatását — a népmozgalomnak ezt a 
sok évtizedes alakulását tükrözi. A z 1910. évi kormegoszlás még piramis
szerű volt, ami azt jelenti, hogy az alacsonyobb — fiatalabb — korévek, 
korcsoportok létszáma magasabb, mint az idősebbeké. A következő nép
számlálások kormegoszlásában már a születési és halálozási arány csökke
nése fejeződik k i , a fiatalabb évjáratbeliek aránya csökken. 

A korösszetétel ilyen alakulása következtében a produktív korúak súlya 
újabban nagyobb, mint volt régebben, az öregek száma és aránya pedig 
még erősebben megduzzadt; ezzel szemben a gyermekkorúaké megkiseb
bedett. Népünk kormegoszlásának alakulását ez a jelenség kedvezőtlenül 
befolyásolja. 

A z öregek, továbbá a produktív korúak magas aránya részben az élet
kor meghosszabbodásának jele, tehát önmagában véve kedvező tünet. 
A produktív korúak igen jelentős száma és aránya a jelenlegi korösszetétel 
kedvező vonása. A gyermekkorúak arányának megcsappanása viszont a 
korösszetétel jövő alakulása, a várható népességfejlődés tekintetében nem 
kedvező jelenség. 

A legutolsó években azonban — mint ismeretes — igen figyelemre
méltó változás jelei mutatkoztak népmozgalmunkban. A születési moz
galom határozottan megélénkült, ugyaniakkor pedig a halálozási arány, 
különösképpen a csecsemőhalandóságé, erőteljesen tovább javult; úgyhogy 
a természetes szaporodás arányszáma 1947 óta kedvezőbb, mint az előző 
másfél évtizedben bármikor. Ennek a változásnak a kormegoszlás alakulá
sában még csak az első nyoma jelentkezhetett eddig: a legalacsonyabb 
évjáratok bővebb lélekszámában. 

Hasonló jelenség 1920-ban is megfigyelhető volt. Akkor azonban a 
kiszélesedés inkább csak látszólagos volt. A születések számának 1920 körüli 
megnagyobbodása ugyanis az első világháború idején igen nagy számban 
elmaradt születések pótlására sem volt elegendő és a születéscsökkenés 
folyamatát csak átmenetileg szakította meg. Ezzel szemben a születések 



számának 1947 óta észlelt emelkedése tartósnak ígérkezik és annak elle
nére következett be, hogy a második világháború évei alatt nem mutat
kozott jelentősebb születéskiesés. 

A korösszetétel alakulásának legszembeötlőbb vonása azonban válto
zatlanul az első világháború alatti születéskiesés (négy születési évjáratnak 
— az 1915—1918. évinek — kb. a fele hiányzik itt). A második világháború 
végén és azt közvetlenül követően születettek évjáratainál (az 1945—1946. 
évieknél) viszont csupán szerényebb méretű hiány mutatkozik, minthogy 
a második világháború idején a születéskiesés inkább csak kisebb m,érvü 
háborús utóhatásként jelentkezett. A z 1915—1918. évi születéskiesés 
egyébként nemcsak közvetlenül befolyásolta a korösszetétel alakulását, 
hanem közvetve is. A legutolsó kb. másfél évtized alatt születettek számára 
kedvezőtlen befolyást gyakorolt az, hogy az első világháború alatt szüle
tett, hiányos lélekszámú évjáratok éppen ezekben az években érték be 
fokozatosan a családalapító, illetőleg a legtermékenyebb szülőképes korba. 

A kormegoszlás módosulását még a háborús veszteségek — a férfiak
nak az első világháború alatti veszteségei, valamint mindkét nemnek, de 
ezúttal is inkább a férfi lakosságnak a második világháború éveiben elszen
vedett veszteségei — is befolyásolták. Mégpedig a legnagyobb mértékben 
a munkaképes kor legerőteljesebb évjárataiban. Az első világháborúnak 
ez a hatása természetesen ma már a magasabb korcsoportokban figyelhető 
meg; a második világháborúé pedig meglehetősen sok korévet (magasabb 
évjáratokat is) érintett. 

Mindezeknek a jelenségeknek az eredőjeként — különösen pedig a 
halandóság erősmérvű javulása (az átlagos élettartam emelkedése), vala
mint a születéscsökkenés következtében — népességünk átlagos életkora 
növekszik. Ennek a csupán tájékoztató értékű átlagszámnak — a népszám
lálási koradatok egyszerű számtani átlagának — 1910 és 1949 közötti 
alakulása a következő: 

Az 
A A egész 

férfiak nők népes
t ség 

átlagos életkora 

27,2 év 27,3 év 27,2 év 
28,5 „ 28,9 „ 28,7. „ 
29,3 „ 30,2 „ 29,8 „ 

1941 . . 31,0 „ 32,1 „ 31,6 „ 
31,5 „ 33,3 „ 32,4 „ 

A népszámláláskor számbavett népesség átlagos életkora nem tévesz
tendő össze a halandósági tábla alapján kiszámítható várható (átlagos) 
élettartammal. 

A z átlagos életkor meglehetősen nyers mérőszám (erősen eltérő kor
összetételű népességeknek is hasonló lehet az átlagos életkora) — átlag
szám — a pillanatnyi kormegoszlás függvénye. 

Ennek a mutatószámnak az alakulásánál lényegesen többet mondó 
a várható átlagos élettartamé. Ez az adat azt mutatja meg, hogy a népesség 
különböző évjáratai a pillanatnyi halandósági viszonyok változatlanul mara
dása esetében milyen kort érhetnek el, hány életév átélését remélhetik. 
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A legjellemzőbb űz újszülöttek várható átlagos élettartamának az 
alakulása, mely a halandóság — különösen a csecsemőhalálozási arány — 
javulása következtében a legutolsó félszáz év alatt igen erősen meghosszab
bodott. Az, hogy a századforduló óta az újszülöttek a születéskor átlagosan 
hány életév elérését remélhették, az alábbi adatokból világlik k i : 4 

Év 

A fiú j A leány 
élveszülöttek 

várható átlagos 
élettartama a 

születéskor 

37,4 év 38,1 év 
1010/1911. „ „ • 30,0 „ 40,5 „ 
1020/1921. „ , 41,0 „ 43,1 „ 
1930/1931. „ W,D „ 51,8 „ 

54,9 „ 58,2 „ 
58,8 „ 63,8 „ 

* Magyarország 1920. előtti területe (Horvát-Szlavonország nélkül). 
Előzetes eredmény. 

A fiúk átlagos élettartama 1900/1901 óta több mint 21, a leányoké 
csaknem 26 évvel nőtt meg. A z emelkedés főleg 1920/1921 óta jelentős, 
de a halálozási viszonyoknak a felszabadulás utáni erős mértékű javulása 
következtében 1941 és 1948/49 között is nagymértékű volt. 

A népesség családi állapota 

A z 1949. évi népszámlálás adatai szerint a népesség családi állapot 
összetételének jellegzetesebb vonásai a következők: 

a) a fiatalkorú házasok viszonylag magas száma, 
b) általában a házasok magas aránya, 
c) az özvegyeknek megnagyobbodott arányszáma. 
A felszabadulás után kiépülő új gazdasági és társadalmi rend, a terv

gazdálkodás nyomán járó életszínvonal-emelkedés kedvezően befolyásolta 
házasodási mozgalmunkat, 

Ennek eredményeként a házasságkötések száma az utóbbi években 
ugrásszerűen megnövekedett. A legnagyobb mérvű emelkedést a fiatal
korúak csoportjában találjuk. Kisebb mértékben ugyan, de azért lénye
gesen megnövekedett a házasodási arány a többi korcsoportban is, a fér
fiaknál és a nőknél egyaránt. 

A z élénk házasodási mozgalom megnövelte a házasok számát és egy
úttal az összes népességben elfoglalt arányukat is. Ezenfelül a kormeg
oszlásban beállott lényeges változások -— a produktív és idősebb korban 
lévők számának és arányának megduzzadása — is hozzájárultak a házasok 
magas arányának kialakulásához. 

Ez természetesen az özvegyek számának alakulására is kihatással van. 
Különösen az özvegy nők száma nőtt meg, amit részben az említett kor
eltolódás okozott, részben pedig a második világháború eseményeinek 
tulajdonítható. 

Az egyes népszámlálások családi állapot megoszlási adatainak össze
hasonlítása a következő képet mutatja: 

« A z 1900/1901—1941. évi adatokat lásd M a g y a r Statisztikai Szemle, 1944. évfolyam 478. old. 



É v 

15 éves 
és idősebb 

férfi 
népesség 

E b b ő l 
15 éves 

és idősebb 
női 

népesség 

E b b ő l 

É v 

15 éves 
és idősebb 

férfi 
népesség házas* özvegy 

törvé
nyesen 
elvált 

nőtlen 

15 éves 
és idősebb 

női 
népesség házas* özvegy 

törvé
nyesen 
elvált 

hajadon É v 

s z á z a é к b a n 

1920 100,0 60,3 4,6 0,4 34,7 100,0 56,8 15,2 0,7 27,3 
100,0 61,2 4,1 0,6 34,1 100,0 57,8 14,0 1,2 26,4 

19 tl 100,0 62,5 4,2 0,8 32,5 100,0 59,3 14,6 1,4 2-1,7 
1949 100,0 64,5 4,0 0,9 30,6 100,0 59,1 16,6 1,6 22.7 

* A különváltan élőkkel együtt. 

A házasok aránya a házasodási hajlamnak a felszabadulás után 
bekövetkezett erőteljes növekedése és a népesség koralkatában bekövet
kezett eltolódások következtében a férfiaknál folyamatosan emelkedik. 
A felszabadulás utáni erőteljes házassági mozgalom eredménye a nők fenti 
arányszámaiban nem jut kifejezésre, mivel а II. világháború hatásaként 
nagyon sok férjezett nő lett özveggyé. 

A házasok arányának alakulásáról teljesebb képet korcsoportonkénti 
arányuknak 1941—1949. évi alakulása mutat: 

Házasok az azonos korúak %-ában 

K o r c s o p o r t 1941 1949 

férfi nő férfi nő 

0,8 9,6 1,1 11,4 
20-24 „ 12,3 46,6 24Д 51,9 
25-29 „ 53,0 73,5 58,3 72,5 

80,4 80,9 82,8 78,9 
8»,1 78,0 88,6 77,5 

50—59 „ 88,9 65,0 89,2 66,5 
74,6 38,2 76,9 37Д 

62,5 59,3 64,5 59,1 
* A z ismeretlen korúakkal együtt. 

A z adatok szerint a házasodási hajlandóság növekedése az egyes kor
csoportokban nem volt egyenlő mértékű. 1941 óta a házasok arányszáma 
a legerősebben a fiatalabb korcsoportokban emelkedett; mégpedig a leg-
kiugróbban a 20—24 évesek csoportjában, ahol a férfiaknál az 1941. évi 
12,3%-ról 1949-ben 24,1 %-ra — csaknem kétszeresére — szökött fel a 
házasok aránya, a nőknél pedig az arányszám 46.6%-ról 51,9%-ra emel
kedett. 

A hajadonok és nőtlenek kormegoszlásának alakulása a házasok tükör
képét mutatja és belőle ugyanazok a következtetések vonhatók le — köz
vetve —, mint a házasokéból (a házasságralépő-kor előbbretolódása, a háza
sodási hajlam növekedése). 

A z iskolai végzettség alakulása 

A z 1949. évi népszámlálásnak a népesség iskolai végzettségére vonat
kozó adatai, mint említettük, döntő részben még az elmúlt évtizedek, 
a kapitalista Magyarország iskolázási viszonyaira jellemzők. 

A népesség iskolai tanulmányai a 6. életévvel kezdődnek. A 6 évesek 
jelentős részének azonban nemcsak iskolai végzettsége nem lehet, hanem 
a népszámlálás időpontjáig (január 1.) még írni-olvasni sem tanul
hatott meg. 
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A népesség iskolai végzettségének, továbbá írni-olvasni tudásának 
helyesebb mérlegelése céljából ezért az alábbi összeállítás — a 6 évesek 
figyelmen kívül hagyásával — arról számol be, hogy a 7 éves és idősebb 
népességből hányan végeztek el egy-egy jellegzetesebb iskolai fokozatot. 
Teljesebb kép nyerése céljából az összeállításnak az egyes fokozatokra 
vonatkozó adatai a magasabb végzettségűeket is mindig magukban foglal
ják. A z érettségit tettek és középiskolai tanulmányaikat befejezettek szá
mában tehát a főiskolai oklevelet vagy végbizonyítványt' szerzettek is benne 
foglaltatnak, a középiskola 4. osztályát végzettek számában pedig mind
azok, ak 5 k ezt a fokot vagy az ennél magasabb fokozatok valamelyikét 
(a középiskola 5. osztályától a főiskoláig) elvégezték és így tovább: 

7 év e s és i d ő s e b b*** 

Iskolai végzettség férfi nő együtt férfi nő együtt 

szám szerint %-ban (a 7 éves is idf-
sebb népesség %- ban) 

Legalább az általános (elemi) iskola i osz-

Legalább az általános (elemi) iskola 6, Ш. 
a középiskola 2 osztályát elvégezte 

Legalább a középiskola 4, ill. az általános 
(elemi) iskola 8 osztályát elvégezte** 

Legalább a középiskola 8, ill. a középfokú 
szakiskola 4 osztályát elvégezte vagy 

Főiskolai oklevelet, ill. végbizonyítványt 

3 693 047 

S 206 205 

2 437 599 

728 563 

260 637 

90 058 

4 002 333 

3 456 240 

2 616 365 

727 287 

122 718 

17 200 

7 695 380 

6 662 445 

5 053 964 

1 455 850 

383 355 

107 258 

95,7 

83.1 

63.2 

18,9 

6,8 

2,3 

»4,5 

81.6 

61.7 

17,2 

2,9 

0,4 

95,0 

82.3 

62.4 

18,0 

4,7 

1Д 

* Tekintet nélkül az iskolai végzettségre. 
** A középiskola 4. osztályát elvégzettek adatai az általános (elemi) iskola 8 osztályát 

elvégzettek nélkül a következőképen alakulnak: 

Férfi 591 427, vagyis 15,3% 
N6 572 681 „ 13,5% 
Együtt 1 164 108 „ 14,4% 

*** A z ismeretlen korúakka] együtt. 

A z arányszámok alakulását észrevehetően befolyásolja az, hogy a 
7 éves és idősebb népesség soraiban olyan iskolás-főiskolás korúak is helyet 
foglalnak, akik egyik-másik iskolai fokozatot (pl. a 7—9 évesek, sőt 10 
évesek egyrésze is az általános iskola 4. osztályát) koruknál fogva még 
el sem végezhették. A z adatok tehát csak az első tájékozódásra alkalma
sak, bár az arányszámokat más, megfelelőbb korhatár választása sem módo
sítaná döntő módon. 

A népszámlálásnak a népesség iskolai végzettségére vonatkozó adatai 
bizonyos mértékig — közvetve — a lemorzsolódásra is utalnak. 

így az alábbi adatok egyfelől arra vetnek fényt, hogy a csak általános 
(elemi) iskolába járt, tehát magasabb képzettséget nem szerzett 17 éves 
és idősebb népességnek mekkora része végzett 8, 7—6, illetőleg csupán 
5, 4 vagy 3—1 általános (elemi) iskolai osztályt, vagyis mekkora az a rész, 
mely a 8., főleg pedig a 6., sőt még a 4. osztály elvégzése előtt lemorzso
lódott. A z adatok másfelől arra mutatnak rá, hogy a középiskolába (közép
fokú szakiskolába) járt, de főiskolát nem végzett 20 éves és idősebb népes
ségből hány százalék teljes középiskolai végzettségű, illetőleg hány szá
zalék vesézte el a középiskolának 7—5., 4. vagy csak 3—1. osztályát. 

Mindkét adatcsoportosítás olyan korúakra vonatkozik akiknél feltehe
tőleg már csak elhanyagolható számban fordulhat elő az, hogy a megfelelő 
képzettséget koruknál fogva még nem szerezhették meg. Megjegyzendő 



még, hogy az adatok feldolgozása részletesebb korcsoportosításban is ren
delkezésre áll, tehát a népszámlálásnak ezek az eredményei további meg
figyelésekre is módot nyújtanak. 

M e g n e v e z é s 

17 éves és idősebb* 
férfi 
nő 
férfi és nő együtt 

Csak általános 
(elemi) iskolába járt 

összesen 

100,0 
100,0 
100,0 

E b b ő l 

7—0 3—1 
általános (elemi) iskolai osztályt végzett 

%-b a n 

4.4 
4.5 
4,5 

63,2 9,6 15,4 
61,8 9,4 15,1 
62,4 9,5 15,3 

7,4 
9.2 
8.3 

E b b ő l 

M e g n e v e z é s 

Közép
iskolába 

vagy közép
fokú szak

iskolába 
járt 

összesen** 

a közép
iskola 8. 
(a közép
fokú szak
iskola 4.) 
osztályát 
elvégezte 

csak a 
középiskola 
7—5. (a 
középfokú 
szakiskola 

3—1.) osz
tályát 

végezte el 

csak a 
középiskola 
4. osztályát 
végezte el 

csak a 
középiskola 
3—1. osztá

lyát 
végezte el 

%-b a n 

20 éves és idősebb* 

férfi ts nő együtt . . 

100,0 
100,0 
100,0 

4.2 
2.3 
3,1 

12,9 
11,3 
12,0 

60,5 
72,2 
67,1 

22,4 
14,2 
17,8 

• A z ismeretlen kordákkal együtt. 
'• A főiskolai végzettségűek nélkül. 

Mind az általános iskolai, mind a középiskolai végzettséget feltüntető 
adatoknál figyelemmel kel l lenni a következőkre: 

Mindkét összeállításból hiányoznak azok, akik magasabbfokú iskolai 
végzettséget szereztek. A z elemi iskolai végzettek számából a középisko
lába jártak, a középiskolát végzettek számából a főiskolai végzettségűek 
hiányoznak. Ezeknek adatai, a megfelelő iskolatípus végzettjeinek arány
számait növelnék. 

A z adatok több évtizedre visszamenő eredményeket foglalnak maguk
ban. Időközben az egyes iskolatípusok, iskolai fokozatok többszörös vál
tozáson mentek keresztül. így az elemi, illetve az általános iskola 8 osz
tálya csak 1940 óta áll fenn. Évtizedeken át a legmagasabb elemi iskolai 
végzettség a 6, illetve 4 osztály volt. A középiskolai adatokban a polgári 
iskolai végzettek is bennfoglaltatnak, amely iskolatípusnál — bizonyos 
mértékig — a 4 osztály befejezett végzettséget jelentett, tehát ezeket az 
iskolatípusokat elvégzettek a kor iskolaviszonyainak megfelelően nem 
minősülhetnek lemorzsolódottaknak. 

A z előzők figyelembe vétele mellett is ez az összeállítás fényt derít 
a tőkés Magyarország „iskolapolitiká"-jára: az általános iskolába jártak 
közül 8,3%, a középiskolába jártak közül 17,8% a megfelelő iskolatípus
nak csak 1, 2, illetve 3 osztályát tudta elvégezni. 

A kulturális téren mutatkozó fejlődésről népszámlálási alapon tájé
koztató képet akkor kapunk, ha az iskolai végzettségre vonatkozó 1949. 
évi eredményeket a korábbi népszámlálások megfelelő adataival vetjük 
egybe. A z erről beszámoló összeállítás arra mutat, hogy — bár a második 
3 statisztikai Szemle 



világháború érthetően igen kedvezőtlenül befolyásolta a népesség iskolá
zási viszonyait — a legutolsó két népszámlálás közti időszakban is általá
ban, mégpedig az írni-olvasni tudás és az iskolázottság különböző fokozatai 
tekintetében egyaránt igen figyelemreméltó volt az előbbrehaladás. ( A B 
összeállításnak az alsóbb fokozatokra vonatkozó adatai a magasabb vég
zettségűeket is magukban foglalják.) 

Minthogy a 6 évesek megfelelően részletezett adatai 1920-ról és 1930-
ról nem állanak külön rendelkezésre, az alábbi összeállítás — az előzőtől 
eltérően — nem a 7 éven felüli, hanem a 6 éves és idősebb népesség iskolai 
végzettségének 1920—1949. évi alakulásáról ad képet. 

É v 

A 6 é v e s és i d ő s e b b n é p e s s é g b ő l * 

É v fő
iskolát 
végzett 

l e g a l á b b 

általá
ban 
írni-

olvasni 
tud** 

nemír, 
nem 
olvas 

É v fő
iskolát 
végzett 

a középiskola 
8., ill. a közép

fokú szak
iskola 4. 

a középiskola 
4., ill. az általá

nos (elemi) 
iskola 8. 

az általános 
(elemi) isk la 

6., ill. a közép
iskola 2. 

az 
általá

nos 
(elemi) 
iskola 4. 

általá
ban 
írni-

olvasni 
tud** 

nemír, 
nem 
olvas 

É v fő
iskolát 
végzett 

o s z t á l y á t v é g e z t e 

általá
ban 
írni-

olvasni 
tud** 

nemír, 
nem 
olvas 

1920 
1930 

1,0 
1Д 
1.2 
1.3 

2,9 
3.6 
3,9 
4.7 

8,9 
10,9 
12.6 
17.7 

42,8 
48,5 
55,5 
61,3 

69,1 
73,9 
78,9 
80,8 

84,8 
90,4 
92,6 
94,0 

15,2 
9,6 
7,4 
6,0 

* A z ismeretlen komákkal együtt. 
** Tekintet nélkül az iskolai végzettségre. 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a felszabadulás utáni széleskörű és 
igen erőteljes kulturális fejlődés méreteit a legújabb népszámlálási adatok 
még nem fejezhetik k i , csupán jelezhetik. A z elért eredményeket telje
sebben csak a következő népszámlálás fogja kimutatni. 


