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Az első magyarországi 
népszámlálás 

Előzmények 
A történeti statisztika fejlődési folyamatát Magyarországon három nagyobb korszakra 

oszthatjuk. Az első korszak a XI. századtól a XVII. század végéig keletkezett forrásokat 
tartalmazza. Az ekkor keletkezett összeírások túlnyomó részben adózási célból készültek. 
A megfigyelés központi kérdése, a föld, a telek, illetve ennek a hozama. Az állami összeírás 
egysége a porta, a jobbágyház, illetve a jobbágyháztartás. Az állami összeírások a népesség 
számának megállapításával még nem törődtek. Ennek a korszaknak egyetlen ránkmaradt 
népességstatisztikai forrásai az egyházi célra készült pápai t izedjegyzékek. 

A második korszak III . Károly uralkodásától a II. József-féle népszámlálásig ter jedő 
időszakra tehető. Ebben az évszázadban az összeírások keretei kitágulnak. Már nemcsak a föld 
megfigyelésére terjednek ki, hanem az adófizető népesség egész vagyoni helyzetét ismerni 
akarják. Az adózási célra készült összeírások mellett más összeírásokat is végeznek, így 
összeírják az iparosokat, a kereskedőket, a bányászokat, a nemességet stb. A fej le t tebb 
igazgatással rendelkező városok és az uradalmak irányításában, gazdálkodásában egyre 
nagyobb jelentőségre tesz szert a számviteli-statisztikai információ. Még inkább igy volt az 
egyházi földesuraknál, ahol a gazdasági célú összeírások mellett nagy figyelmet fordítottak 
a népességi és népmozgalmi összeírásokra. A felvilágosult abszolutizmus képviselői hamar 
felismerték az egyházi összeírások jelentőségét az állam irányításában. Ennek az lett 
a következménye, hogy Mária Terézia uralkodása alatt ezeket a népességi-népmozgalmi 
összeírásokat az egyházak már királyi parancs alapján végzik. 

A harmadik korszak a II. József-féle népszámlálástól a hivatalos statisztikai szervezet 
kialakulásáig tart. Ebben az időszakban már a Monarchiában is kialakul a számviteli-
statisztikai tevékenység irányításának központi szerve, a General-Rechnungs-Directorium, 
majd a Közigazgatás Statisztikai Igazgatóság. A magyar szabadságharc győzelme után pedig az 
ország közállapotának feltárására Fényes Elek vezetésével létrehozzák az Országos Statisztikai 
Hivatalt. 

Az 1784/85. évi népszámlálás 
Mellőzve az összeirási tevékenység kifejtését és a különböző forráscsoportok elemzését, 

jelen tanulmányban figyelmünket a 200 évvel ezelőtt végrehajtot t II. József-féle népszámlá-
lásra kívánjuk fordítani. ' Ez a népszámlálás nyúj t ja az első megbízható adatbázist 

'A hivatalos statisztikai szolgálat előtti összeírásokról és ezek adatairól részletes 
áttekintés található A történeti statisztika forrásai, Budapest. 1957 c. kötetben. 
Szerkesztette: Kovacsics József. 
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Magyarország demográfiai viszonyaira vonatkozóan. Az a statisztikai áttekintés, amellyel az 
egyház a XVIII. században, Mária Terézia és a II. József uralkodása alatt rendelkezett, olyan 
hiányt jelentett a populacionista népesedéspolitikát folytató uralkodók számára, amit sürgősen 
pótolni kellett. A népesség számáról és összetételéről, a katonakötelesekről, a születésekről, 
a halálozásról eddig csak az egyház rendelkezett megfelelő áttekintéssel. A begyűjtött adatokat 
felhasználta hatalma növelésére, a protestantizmus visszaszorítására, a hívek lelki gondozásá-
nak ellenőrzésére és ezzel összefüggésben az anyagi szolgáltatások felügyeletére is. 

A II. József-féle népszámlálás általános népszámlálás volt. A korábbi összeírásokból 
a nemeseket kihagyták, mert ezek jogaik csorbítását látták abban, hogy őket a jobbágysággal 
és a zsellérekkel együt t írják össze. Ez a népszámlálás megtörte a nemesség ellenállását — ahol 
kellett, katonai erők kivezénylésével biztosították, hogy abból a népesség egyetlen rétege se 
maradjon ki.2 

Azonban nemcsak a népességet illetően volt te l jes körű, területileg is felölelte — 
a határőrvidék kivételével — Magyarország, Horvátország és Erdély egész területét. A mai 
modern népszámlálásoktól pedig abban különbözött, hogy a népességet nem egy meghatározott 
időpontra (ún. eszmei időpont) vonatkozóan írták össze, hanem a számlálás folyamatos volt. Az 
összeírást 1784-ben rendelték el, és 1785-ben fejeződött be. 

A számlálás adatai alapján községi népesség-nyilvántartó könyveket készítettek. A községi 
nyilvántartás főbb adatait a természetes népmozgalom (születés, házasságkötés, halálozás) és 
a vándorlás adatai alapján továbbvezették. Ezeknek az anyagából készült később az 
1784/85 évi népszámlálás rektifikációja. 

A II. József-féle népszámlálás főbb adatai 

M e g n e v e z é s 
Magyarország és 
Horvát-Szlavónia 

1784/85 év 1786 év 
Erdély 
1786 év 

összesen 
1786 év 

Jogi népesség 
férfiak 3 553 613 
nők 3 454 961 

összesen 7 008 574 

A férfi népesség társadalmi 
tagozódása: 
pap 13 802 
nemes 162 947 
tisztviselő' és honoratior 4 387 
polgár és mesterember 83 871 
paraszt 509 823 
polgár és paraszt örököse 511 976 
zsellér stb. 788 993 
szabadságolt katona 4 723 
egyéb foglalkozású 183 995 
zsidó vallású 38 124 
1 - 1 2 éves fiúgyermekek 983 871 
13-17 éves fiúgyermekek 267 101 

Férfi népesség összesen: 3 553 613 

3 576 198 
3 468 264 

7 044 462 

13 390 
164 554 

4 158 
81 043 

506 085 
513 990 
793 554 

5 215 
181 983 

39 533 
994 627 
278 066 

3 576 198 

734 843 
708 528 

1 443 371 

5 224 
32 316 

771 
11 740 

129 854 
116 027 
159 260 

922 
46 387 

1 095 
179 370 
51 877 

734 843 

4 311 041 
4 176 792 

8 487 833 

18 614 
196 870 

4 929 
92 783 

635 939 
630 017 
952 814 

6 137 
228 370 

40 628 
1 173 997 

329 943 

4 311 041 

Ellenállást tanúsított a nemesség Nyitra és Pozsony megyében, de Zágráb, Kőrös és 
Varasd megyében is csak a katonai erőszak hatására indult meg az összeírás. Erdélyben 
a Hóra-féle jobbágymozgalom miatt kellett átmenetileg felfüggeszteni az összeírást. 
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Milyen információkat tartalmaz 
a népszámlálás? 

Megismerjük belőle a népesség számát, éspedig nemcsak országosan, hanem községenként 
is. Megállapíthatjuk a települések jogállását, a birtokosok nevét. Adatokat kapunk a családok 
számára, a jogi népességre, a tényleges népességre (jelenlévők távollévők + ideiglenesen 
jelenlévők), a férfiak számára. A nőtlenek és házasok számát külön is feltünteti az összeírás. 
Végül keresztmetszetet ad a társadalom rétegezödéséröl azáltal, hogy a férfinépességet az 
alábbi kategóriák szerint részletezi: 1 papok, 2. nemesek, 3. tisztviselők, 4. polgárok, 
5. parasztok, 6. polgárok és parasztok örökösei, 7. zsellérek, 8. egyéb rétegek, 9. szabadságolt 
katonák, 10. sar jadék 1 —12 éves, és 13—17 éves. 

A női népesség országos, illetve községenkénti számát az összeírás egyetlen adatban közli 
minden részletezés nélkül. Mindenesetre így is alkalmas az összeírás a két nem számának, 
illetve arányának a megállapítására. 

Magyarország és Horvátország népessége 1786-ban majdnem elérte a 8,5 milliót, ami azt 
jelenti, hogy Magyarország nemcsak a Habsburg-országok között volt a legnépesebb, népesebb 
volt Angliánál is. Mindössze Franciaország, az Orosz Birodalom és Törökország népessége volt 
nagyobb. 

A népszámlálás szerint Magyarországon is, Erdélyben is amely utóbbit az akkori bécsi 
közigazgatás külön kezelt — ekkor még férfitöbblet volt. Magyarországon és Horvát-
Szlavóniában a férfilakosság 50,8% -ot, a nöi 49,2% -ot tett ki. Erdélyben 50,9% volt a férfi és 
49,1% a női lakosság aránya. 100 férf ira 97 nő jutott. A két nem eltérésére a magyarázatot 
egyrészt abban kell keresnünk, hogy a XVIII. századi bevándorlás inkább a férfilakosságot 
érintette, másrészt abban, hogy a II. József-féle népszámlálás a női nemet illetően nem volt 
olyan pontos, mint a férfilakosságot illetően, lévén a számlálás egyik központi kérdése a kato-
nai szempont. A női népességre vonatkozóan sem életkoradattal, sem foglalkozási adattal nem 
rendelkezünk. 

A népszámlálás tükrében csupán a férfilakosság családi állapot szerinti megoszlását tudjuk 
rekonstruálni. Az elváltakra vonatkozóan azonban még a férfiaknál sem találunk adatokat. 
A nős férfiak aránya mindössze 39,5% -ot tett ki, míg a nőtlenek és az özvegyek aránya 
60,5% -ot képviselt. A házasságban élő férfinépesség aránya az országnak azokban a megyéi-
ben volt magasabb, ahol a lakosság alacsonyabb műveltségű volt. A városokban kisebb volt 
a házasságban élők aránya, mint a falvakban. A családok száma 1 318 575 volt 1876-ban. Egy 
család átlagos nagysága 5,3 fő volt. Magyarországon és Horvátországban a házak száma 
1786-ban 10 061 582 volt. Egy házra 6,6 személy jutott . 

A férfinépesség társadalmi tagozódása szerinti megszámlálását ugyancsak katonai szem-
pontok határozták meg. így azokat a társadalmi csoportokat, osztályokat, amelyek mint 
a nemesség, papság fel voltak mentve a katonai szolgálat alól, külön mutatták 
ki. Ugyancsak külön, de nem társadalmi kategóriánként mutatta ki a népszámlálás azokat 
a korosztályokat, amelyek a hadsereg utánpótlását biztosították. Azoknak az osztályoknak, 
rétegeknek a pontos számbavételét pedig, amelyeknek a megfigyelése katonai szempontból 
nem volt fontos, elhanyagolták. Ha emiatt a különböző társadalmi osztályok, rétegek pontos 
száma nem is állapitható meg a népszámlálásból, arra mindenesetre alkalmas az adatsor, hogy 
más, korabeli forrásokkal kiegészítve igy az 1777. évi iparos- és kereskedő-összeírás és 
a korabeli statisztikai irodalom segítségével meg tudjuk rajzolni Magyarország XVIII . 
század végi társadalmi, foglalkozási tagozódását. A nemesség száma 1786-ban megközelítette 
a 197 ezer főt. A nemes női népesség 191 ezer fő lehetett, összesen tehát mintegy 388 ezer főre 
tehető a nemesség, ami az ország népességének 4,8% -át, Erdélyben 4,4% -át alkotta. A valami-
vel több mint 18 ezer pap 5/6-a a városokban élt. Ugyancsak a városokban tömörültek az 
értelmiségiek, akik az ország népességének 0,1% -át alkották (Schwartner Márton a II. József-
féle népszámlálásban közölt adatnál többre, 17 ezer före becsüli az értelmiség számát). 
Ugyancsak Schwartner nyomán van módunk az iparos- és a kereskedönépesség számarányát is 
megállapítani. Az 1777 1782 között végrehajtott iparos- és kereskedö-összeirásra hivatkozva 
nyegállapit ja, hogy az országban 30 921 iparos volt. A gyárakban dolgozó munkások számát 
9365 főre, a bányászok számát 30 000 före tette. Adatai szerint a kereskedők száma 26 000 före 
volt tehető. ' 

A férfi zsellérek száma 1786-ban 952 814 fő. Sajnos ez a rovat sem csupán a zselléreket 
tartalmazza, hanem a testi fogyatékosokat és a túl alacsony, katonai szolgálatra nem alkalmas 
férfiakat is. Mindezek ellenére a férfinépesség társadalmi tagozódását tükröző népszámlálási 
adatfelvétel mégis nélkülözhetetlen ismereteket nyújt a korabeli társadalmi viszonyokról. 

'Schwartner Márton: Statistik des Königreichs Ungern, Pest. 1798. 148. és 203. old. 
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Magyarországon és Horvátországban 52 szabad királyi várost, 12 egyéb várost és 
593 mezővárost írtak össze. A falvak száma 10 764 volt. Erdélyben 9 szabad királyi várost, 
65 mezővárost és 2541 falut regisztráltak. Így Magyarországon és Erdélyben együttesen 
15 374 város illetve falu volt.4 A települések átlagosan 500 lakosúak. Egy-egy település 
83 házból állott. Az önálló puszták száma Magyarországon és Horvátországban 1338 volt. Más 
adatok szerepelnek az 1787. évi összeírásban. Ennek oka az, hogy Magyarország telepü-
lésszerkezete a XVIII. sz. végén is mozgásban volt. A 150 éves török megszállás után még 
mindig intenzív volt a lakosság vándorlása, jelentős volt a betelepítések hatása, de az is 
figyelemre méltó, hogy a közösségek közigazgatási jogállásának a tisztázatlansága következté-
ben falvak mezővárosokká alakultak, illetve puszták községi rangra emelkedtek. 

A városok népessége a II. József-féle népszámlálás idején 366 000 főt tett ki. A városokban 
lakó népesség száma azonban nem jelentette ekkor még azt, hogy az ország népességének 
6,4% -a ténylegesen városias jellegű településeken élt, illetve ami ugyancsak a város egyik fő 
jellemzője, hogy a lakosság ipari jellegű foglalkozásokból élt. Az iparosodás, mint köztudott, 
Magyarországon jóval később indult meg, mint a szomszédos nyugati országokban. (Pl. Auszt-
riában Bécs már a XVIII. század végén 100 ezer lakosú város volt.) Magyarországon a legna-
gyobb város Debrecen volt, 29 ezer lakossal. Nálunk a városok többsége ötezer lakosú volt. Az 
alföldi városok nagy külterületekkel rendelkeztek, a városok határában elpusztult fa lvak be-
népesítése még nem történt meg. Egy-egy nagy határú alföldi város határában a török idők 
előtt 15—20 község is volt. A török megszállás után a városok régi nagy határukat természet-
szerűleg megtartották, az önálló puszták vagy lakatlan külterültek is a város határához tartoz-
tak. Voltak 140—160 ezer kat. hold területű alföldi városok. Így érthető, hogy ezek népsűrű-
sége igen alacsony volt. Amíg Magyarország népsűrűsége 31 volt, addig Szeged városé mind-
össze 27, Debrecené 31, Szabadkáé 21. A kis határú városoké természetesen magasabb. Buda 
népsűrűsége 380, Pesté 270, Komáromé 390, Fiuméé 300 lakos volt négyzetkilométerenként. 

Mit jelent ez a népszámlálás 
a honismeret szempontjából? 

A II. József-féle népszámlálás eredményeinek feltárása óta — ami elsősorban Thirring 
Gusztáv érdeme —, sokat idézett forrásmunka lett.5 Bázisként felhasználják a kutatók a XVIII. 
század végi társadalmi és gazdasági viszonyok megvilágítására, de fontos kiindulóadat lett 
a népesség visszaszámításánál is. Hazánk XVIII . század elejei népességét Acsády Ignác az 
1715—1720-as adóösszeirás a la ján végzett számításai alapján 2,5 millióra tette. A II. József-
féle népszámlálás alapulvételével végzett visszaszámítások — Szabó István, Barsy Gyula, 
Acsády György és Dávid Zoltán — becslései 3,5—4 millió főben állapították meg e század 
második évtizedének népességét.6 

Fontos támpontot ad a népszámlálás a helytörténeti kutatásokhoz is; a községek, városok 
jogállását, uradalmi hovatartozását és a települések demográfiai mutatóit ebből a forrásból 
ismerhetjük meg a legátfogóbban. Nem lényegtelen információ az sem, amit a helynevek 
tekintetében jelent ez az összeírás. A helynevek rendezése ugyanis csak 1898—1912 között 
történt meg. Az ezt megelőző időszakban nem volt szabályozva, hogy kit illet meg az elnevezés 
joga. Nem volt szokatlan dolog, hogy egy községet másképpen ismertek hivatalosan, mint 
ahogy azt a község lakói hívták. Ugyanazon néven az országban több község is szerepelt. Az 
1784/85. évi népszámlálás nagy segítséget jelent a községek topográfiai azonosításához is. 

Végül nagyon fontosnak tar tom kiemelni azt a körülményt, hogy a népszámlálás konkrét 
ismeretanyagával fontos szerepet töltött be haladó politikusaink, statisztikusaink, kozgazaasza-
ink nézeteinek formálásában is. Támadhatatlan érveket jelentett abban a küzdelemben, amely 
a polgári átalakulás érdekében folyt. Ezek az adatok döbbentették rá a haladó értelmiséget — 
többek között Schwartner Mártont , Barics Adalbertet , Bocsor Istvánt, Berzeviczy Gergelyt, 
Magda Pált — arra, hogy hogyan alakul a termelő és a nem termelő népesség aránya. 

Magda Pál néhány évtizeddel a II. József-féle népszámlálás után a ,,misera plebs 
contribuens" számát hétmillió-kétszázezerre teszi". ,,Ez a hétmillió paraszt műveli azon 
földeket, amelyeket 70 000 nemes família bír." „Kilencedet, tizedet fizetnek, robottal tartoznak, 

4 A II. József-féle népszámlálás községi anyagát 1960-ban adta ki a Központi Statisztikai 
Hivatal: Az első magyarországi népszámlálás. Bp. 1960. Szerk.: Danyi Dezső és Dávid 
Zoltán. 
bThirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. Bp. 1938. 
6Barsy Gyula: Magyarország népessége a honfoglalás óta. Stat. Szemle 1938. 4. sz. To-
vábbá: Dávid Zoltán, Szabó István és Acsády György tanulmányai. A történeti statisz-
tika forrásai. Bp. 1957. és a Magyarország történeti demográf iá ja (Bp. 1963) c. kötetek-
ben. 
1 Magda Pál: Magyarországnak és a határőrző katonaság vidékinek legújabb statisztikai 
és geográfiai leírása. Pest, 1819. 
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természetbeni a jándékokat adnak földesuruknak, fuvarral és más szolgáltatásokkal tartoznak, 
ö k ad ják a haza védelmezésére a rektúrákat ." „Ugyanakkor Hazám lakosságának 7/8-ad 
részét olyan állapotban látom . . . melyben azt a szegénység és a megvetés a porban heverte-
t i . . . emberi méltóságra maga magát tsak igen lassan s véghetetlen nehezen emelheti, mások 
által pedig nem igen emeltet ik" — írja kitűnő statisztikai munkájában.7 

A gazdasági reformok megindulásához, a közgazdaságtudomány kifejlődéséhez adatokra, 
tényekre volt szükség. Ezt a munkát indította meg az első magyarországi népszámlálás. Ennek 
a táptalaján indult meg és alakult ki az a honismertető irodalom is, amelynek máig is egyik 
legtöbbet használt terméke Fényes Elek: Magyarország Geográfiai Szótára, de becses terméke 
Vályi, Lipszky, Korabinszky, Csaplovics, Dóczy, Thiele és Nagy Lajos helységnévtára is. 

Dr. Kovacsics József 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
emlékezete 

Száz esztendeje, 1884. július elsején született — a Zala megyei Alsórajkon — századunk 
szobrászatának világviszonylatban is egyik legkiemelkedőbb mestere. Csaknem hét évtizedet 
átívelő művészpályáján a plasztika valamennyi ágában olyan nagyszerű müveket alkotott, 
amelyek nemcsak a magyar, hanem az egyetemes képzőművészetnek is örök becsű darabjai 
közé tartoznak. 

Édesapja néptanító volt, akit 1896-ban Borjádra helyeztek. Az ügyesen rajzolgató kis 
Zsigmond itt kezdett el agyagból, kenyérbélböl kis szobrocskákat gyúrni; egyik jól sikerült 
Petőfi-fejére fölfigyelt Sass Erzsébet is (őhozzá írta a Sass családnál többször is vendégeskedő 
költő A négyökrös szekér című költeményét!) és további szobrászkodásra buzdította. 

Amikor a pályaválasztás került szóba, apja levelet irt Kiss György szobrászművésznek, aki 
— miután meggyőződött Stróbl Zsigmond (a Kisfaludi nevet később vette fel) kivételes 
tehetségéről, ajánlólevelet írt az Iparművészeti Iskolához, s a fiút föl is vették. Mintázást 
Mátrai Lajostól tanult, kisplasztikát pedig Lóránfi Antaltól. Szerény jövedelmű édesapja havi 
tíz for int jából alig futot ta a legszükségesebbekre is, ám a negyedik tanévtől megkapta Zala 
vármegye Deák-alapítványának évi 200 for int já t , amely három évre biztosította a szobrásznö-
vendék tanulását. Az ösztöndíjból Bécsbe ment és beiratkozott a Stadtgewerde Schuléba, ahol 
Brenek professzortól tanulta a szobrászat rejtelmeit. 1904-ben jött haza a császárvárosból, s az 
Országos Mintarajz Iskolában (Székely Bertalan és Radnai Béla növendékeként), és Stróbl 
Alajos szobrászati mesteriskolájában folytat ta tanulmányait. 

1907-ben — „Már éppen eleget tud!' megjegyzéssel — eltávolították a művészképzőből, 
mert engedély nélkül kiállított a Műcsarnokban. Szegényen, pénz nélkül került az utcára, de 
a páratlan tehetségű fiatalembert ezúttal a szerencse sem hagyta cserben: Ernst Lajos, a neves 
mecénás és műgyűj tő műtermet szerzett neki. A bizalmat határtalan szorgalommal hálálta meg, 
s 1909-ben a Művészházban rendezett kollektív tárlattal üstökösként robbant be a hazai 
szobrászatba. 1911-ben készítette el Finálé című háromalakos aktkompozícióját, mellyel egy év 
múlva elnyerte a Rudics-díjjal járó csaknem hétezer koronás pénzjutalmat, és a szoborcso-
portot megvette az állam a Szépművészeti Múzeumnak. 

A jelentős pénzösszegből nagy európai tanulmányutat tett mesterünk: Itália. Párizs, Brüsszel 
művészeti emlékei kitágították látóköret, elmélyítették tudását, s életreszólóan elkötelezték 
a szépség, a humanizmus eszméinek szolgálata mellett. 

Alkotópályájának lendületét — olyan főművek voltak már mögötte, mind Dávid, a Fürdő 
után, a Petőfi-mellszobor, Horváth Mihály történész szentesi emlékműve, az agg Görgey 
tábornok remek márvány mellszobra, a lírai szépségű Tavasz stb. — az első világháború 
vérzivatara sem tudta megtörni, csak témakörét redukálhatta: a sajtószázad tagjaként — 

'Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Emberek és szobrok. Memoár, Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalat, Bp., 1969. 
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