
Népszámlálás: nemzetiségeink 2001-ben

A 2001 februárjában végzett 14. magyar népszámlálás elsõ
kötetét „Nemzetiségi kötõdés – A nemzeti etnikai kisebbsé-
gek adatai” címmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
vezetõ munkatársai ez év július 31-én mutatták be a nagy-
közönségnek. A kiadványban szereplõ adatokról Czibulka
Zoltánt, a KSH Népszámlálási fõosztályának vezetõjét kér-
deztük:

– Mióta és hogyan szerepeltek a népszámlálási kérdõíveken az etni-
kai kisebbségekre vonatkozó kérdések?

– Valamilyen formában mindig rákérdeztek. 1880 óta
rendszeresen voltak olyan rovatok, amelyek a kisebbségre
vonatkoztak. 1941-tõl 1960-ig a nemzetiséget is kérdezték,
1970-ben ez a kérdés kimaradt, de 1980-ban és 1990-ben
újra feltették. 1961-ben az MSZMP Politikai Bizottságának
határozata kimondta, hogy Magyarországon nincsen nem-
zetiségi kérdés, továbbá a cigányság nem nemzetiség, csak
nemzetiségi jegyeket felmutató etnikum, ezért aztán 1970-
ben nem lehetett a nemzetiséget kérdezni, 1980-ban pedig
nem nyomtathattuk elõre a kérdésre adott válaszként a „ci-
gány” szót. Ennek ellenére 6404 ember cigánynak vallotta
magát, és ezt beíratta a kérdõívre. Maga a népszámlálás
egyébként rendkívül becsületes, szakmailag nagyon jól elõ-
készített, és helyesen végrehajtott volt. Kétségtelen, rend-
kívül egyszerû kérdés-programmal, rövid kérdõívvel mérték
fel a kívánt adatokat. Ez a felmérés volt egyébként az elsõ,
amelyik után a KSH a nemzetiségekre vonatkozóan kiegé-
szítõ vizsgálatot is végzett. Kiválasztották azokat a községe-
ket, amelyekben várhatóan jelentõsebb számban találnak
majd nemzetiségi személyeket. A kiválasztás alapjául az
1941-es népszámlálás szolgált. Azt mondták, hogy azokat a
településeket kell megnézni, amelyekben akkor 10%-ot
meghaladó, de legalább 200 fõt elérõ, nemzetiségi népes-
ség élt. Így került be az elsõ körbe mintegy 400 település.
Ezt a listát azután egyeztették a kisebbségi szövetségekkel,
s a tõlük kapott adatok alapján 700-ra emelkedett a jegy-
zékben szereplõ lakóhelyek száma, végül további egyezteté-
sek után 509 település maradt a listán. Ezek közül 506 he-
lyen végezték el az említett, kisebbségeket felmérõ vizsgá-
latot.

– Ha összehasonlítjuk az 1980-as és a mostani népszámlálás leg-
frissebb adatait, milyen tanulságokat szûrhetünk le?

– A kérdésre még nem tudok válaszolni, mert a feldolgo-
zottság csak a felszínt „karcolgatja”. Most csak annyit
mondhatunk, hogy mennyi az egyes nemzetiségek és a
nemzetiségi anyanyelvet beszélõk száma, hogy nõtt-e, vagy
csökkent a lélekszámuk, és ez még nagyon kevés. Ráadásul
nagyon nehéz összehasonlítani az adatokat. A mostaniak
már mélyelemzésre is lehetõséget adnak. Választ kapha-
tunk arra – ezt lesz érdemes megvizsgálni –, hogy aki anya-
nyelvének vallja valamelyik kisebbségi nyelvet, valóban
olyan közösségbõl származik, vagy sem. A népszámlálásnak
épp az a lényege, hogy nem egy személyre vonatkoztatott
információkat ragad ki, hanem a megkérdezettet el tudja
helyezni egy kisebb mikrokörnyezetben, háztartásban, egy
családban, egy faluközösségben is. Most mérhetõ lett az is,
hogy a nemzetisége mellett milyen nyelvet beszél, melyik
kultúrához kötõdik, esetleg milyen iskolát végzett stb. Az
adatok feldolgozása azonban még hosszabb idõt vesz
igénybe. Jelenleg csak annyit tudunk mondani, hogy példá-
ul a német anyanyelvûek száma régen mennyi volt, s most
mennyi lett. Ebbõl messzemenõ következtetést mindaddig

levonni, amíg például az állampolgársággal nem vetjük
össze ezt az adatot, nagyon nehéz. Tudjuk, hogy az elmúlt
tíz évben kinyíltak a határok, sokan jöttek Magyarországra
vállalkozás, munkavállalás és egyéb céllal, s ha életvitel-
szerûen itt élnek, akkor beletartoznak az összeírás körébe.
Éppen ezért nagyon fontos ezeknél az adatoknál megnézni
– még a növekedés vagy csökkenés megállapítása elõtt –,
kik azok, akikkel nõhetett, kik azok, akik miatt csökkenhetett
az adott kisebbséghez tartozók száma. Úgy gondolom, hogy
ezt majd mindenképpen bele kell ágyazni abba a környezet-
be, amit az adatokból ki lehet olvasni.

– Mennyire pontosak egy népszámlálás adatai?
A népszámlálások egyik jellemzõje, hogy mindig alul-

számlálnak. Amennyiben egy népszámlálás több embert ír
össze, mint ahányan az országban élnek, akkor azt nagyon
elrontották. A felmérés különösen alulszámlál a kisebbsé-
gek tekintetében. Jól tudjuk, hogy a kisebbségek körében
sokan vannak, akik vélt vagy valós sérelmeik ürügyén eltit-
kolják kisebbségüket, s a többséghez tartozónak vallják ma-
gukat. A többségi nemzetbõl ugyanakkor kevesen bár, de
akadnak olyanok, akik úgy gondolják, hogy számukra az az
elõnyös, ha kisebbséghez számoltatják magukat. Természe-
tes dolog, hogy a népszámlálás a kisebbségeket alulméri.
Más kérdés, hogy egyes kisebbségeknél nagyobb mértékû
az alulszámlálás, mint másoknál. A cigányság esetében
például nagymértékû alulszámlálásról kell beszélnünk. A
gondolkodó cigányság nagy része tudja és látja, hogy a ci-
gánysághoz tartozni nem annyira nemzetiségi, mint szocio-
lógiai, szociális kérdés. Cigánynak lenni ma már nem nem-
zetiségi, hanem szociális probléma.

– Mi mondható el már most? Növekvõ vagy csökkenõ irányt mu-
tat a kisebbségek létszáma?

– A cigányság létszáma a korábbi adatokhoz viszonyítva
lényegesen emelkedett. Örvendetes dolog, hogy egyre töb-
ben vállalják cigány nemzetiségüket. Számuk most megha-
ladja a 190 ezret, míg 1990-ban 143 ezren vallották ehhez a
kisebbséghez tartozónak magukat. A németek esetében –
fõként az idõsebb korosztálynál – még ma is érezhetõ a re-
gisztrációtól való félelem. Ugyanakkor õk azok, akik jobban
õrzik nemzetiségüket. Félnek, de mégis vállalják németsé-
güket. Összevetve a korábbi népszámlálási adatokkal (1941:
302 198 fõ, a kitelepítés után, 1949-ben 2617 fõ), akkor azt
mondhatjuk a durva csökkenés után lassú (1960: 8640,
1980: 11 310, 1990: 30 824 fõ), de folyamatos az emelkedés.

– Mit árulnak el elsõ megközelítésben az „anyanyelv” ismeretének
adatai a roma és például a német kisebbség esetében?

– A romák esetében bonyolult a helyzet. Bevallom, nem
szeretem a roma kifejezést, közülük is sokan tiltakoznak el-
lene, mert megkülönböztetést jelent. Hivatalos nyelvük is
cigánynak hívja õket. Náluk a nyelvvesztés hosszú, évszáza-
dos folyamat eredménye, és õk már eljutottak odáig, hogy
nagyon kevesen beszélik anyanyelvüket. Meg kell, hogy
mondjam, a mostani népszámlálás arra mutat: egyre töb-
ben sajátítják el, de még mindig nem beszélhetünk töme-
gekrõl. A magyarországi németeknél úgy alakul a kép, hogy
az idõsebb korosztály az, amelyik jobban õrzi anyanyelvét.
A nyelvvesztés minden olyan nemzetiséget érint, amelyik
az anyanyelvi környezetébõl kiszakadt. Ma az elektronikus
médiának köszönhetõen élõ a kapcsolat az adott nyelvi szi-
get és az anyaország, az irodalmi nyelv között.
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