
Az emberiség statisztikája.
Nagy Géza számításai 1889. végéig közzétett források alapján.

I. Árjaság (indo-európaiak).
1. Hinduk (hindi 100 millió, bengáli 45 millió, 

marathi 17 millió, pendsabi 14 millió, guzerati 9 millió, 
kasmiri 3 millió, szindhi 3 millió, oriya 2 millió, népáli 
vagy ghorka 2 millió, szinglial VU millió, szijapus vagy 
kafir 1 millió, aszami 1 millió, czigány 900 ezer, dardu 
400 ezer). Összesen 200 millió.

2. Irániak (perzsa 10 millió, afglián 4 millió, kurd 
IV2 millió, beluds 1 millió, hezare és aimak 350 ezer) 
parz 300 ezer, lur 150 ezer, osszét 80 ezer, tát 70 ezer), 
Összesen 17 millió.

3. lílyr asiota (örmény 21/2 millió, albán 1 Va millió.. 
Összesen 4 millió.

4. Szlávok (orosz 80 millió, és pedig: nagy-orosz 
55 millió, ukrajnai vagyis kis- és fehér-orosz 25 millió; 
—  lengyel 13 millió; cseh-tót 8V2 millió, éspedig; cseh 
6'A millió, tót vagy szlovák 21u millió ; —  luziez vagy 
szorb 130 ezer; —  délszláv 7 V* millió, és pedig: szerb 
33/i millió, horvát 2 'A millió, szlovén vagy vend VU 
millió, bosnyák 750 ezer; bolgár 4 millió.) Összesen 113 
millió.

5. Lettek (litván l*/a millió, lett VU millió, zmud 1 
millió.) Összesen 3SA millió.

6. Germánok (angol 95 millió, német 70 millió, 
skandináv ÍO'A millió, és petjig svéd 5l/s millió, norvég 
2V2 millió, dán 21U millió, normann 150 ezer ; —  hol
land 91* millió, askenáz-zsidó 31/2 millió.) Összesen 188 
millió.
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7. Rotnánok (franczia  ̂ 46 millió, ebből provengal 13 
millió, vallon 4Va millió, negro-franczia 1V2 millió; —  
spanyol 42 millió, ebből mintegy 300 ezer perúsim-zsidó; 
olasz 34 millió ; portugál 18 millió ; oláli 8SU millió, 
ebből macedóniai 250 ezer, rumir 8 ezer ; —  rliaetoromán 
vagy ladin 85 ezer.) Összesen 149 millió.

8 . Kelták (ír VU millió, breton l'ú  millió, wajesi 
vagy kymmer VU millió, skócziai vagy gael 500 ezer, 
manx 12 ézer.) Összesen 4Va millió.

9. Görögök összesen 5 millió..
Az árjaság összes száma 684 millió.
II. Os-európaiak.
1. Kaukázusiak (kartuli vagy grúz VU millió, leszgh 

460 ezer, adiglié. vagy cserkesz 200 ezer, láz 200 ezer, 
miszdseg vagy csecsencz 150 ezer, abcbáz 130 ezer, nbi 
25 ezer, psav 4,300, tusin 4,100.) Összesen 2 ’V  millió.

2 . Ibériai (bászk) összesen 800 ezer. *
III. Ural-altajiság (turánok).
1. Dravidák (telugu 17 millió, tamul 14 millió, kan- 

nada 8 millió, malajálam 4 millió, gond 2 millió, kolh 
1 millió, bralmi 500 ezer, tulu 300 ezer, rádsmahál, 
oraón, kota és toda 200 ezer, malediv 150 ezer.) Ösz- 
szesen 47 millió.

. 2. Japán-koreaiak (japáni 39Va millió, kaszli vagy
koreai 12 millió.) Összesen 5 lV2 millió.

3. Mandsu-mongolok (mandsu 3 millió, tunguz 100 
ezer, —  mongol 2 millió, ölöt vagy kalmük 570 ezer, 
burját 300 ezer.) Összesen 6 millió.

4. Török-tatárok (török 14 millió, és pedig: ozmanli 
10 millió, azerbejdsáni ■ r/a millió, kaukázusi 1 millió, 
ilat 600 ezer, jiiriik 400 ezer, kukigli 300 ezer, kizilbas 
230 ezer, anadoliai nogaj-tatár 100 ezer; balkáni tatár 
100 ezer; —  csagataj 5 millió, és pedig: özbeg 2 mil
lió, ujgur 1 millió, szárt 1 millió, turkomán 900 ezer, 
karakalpak 100 ezer, tarancsi 50 ezer, pakpulik 20 ezer ; 
—  kirgiz 3 millió, és pedig : kazalt 21U millió, ltara- 
kirgiz 300 ezer, burut 200 ezer, kuroma 160 ezer, kip- 
csalt 70 ezer ; —  volgai tatár vagy böszörmény 2Vs mil
lió, és pedig: ltazáni vagy bolgár IV* millió, baskír 800
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ezer. meseserják 150 ezer. teptyer 130 ezer, kérésén 30 
ezer. beszermjén 4.600 : —  csuvas 650 ezer; nogaj, 
krimi, kumiik. karaesaj és kundur 300 ezer ; jakut 100 
ezer: szibériai tatár 100 ezer.) Összesen 2 5 A millió.

5. Ugorok (magyar 7% millió, ebből székely 460 
ezer, lenn 160 ezer, palóez 120 ezer, jász 90 ezer, csángó 
60 ezer, göcseji 25. ezer, ormánysági 13 ezer, őrségi 10 
ezer, szlavóniai 6 ezer ; —  johariai 30 ezer és pedig : 
vogul 7,000, osztyák 23,000 ; —  permi 430 ezer és 
pedig: votják 276 ezer, zűrjén 8 6 ezer, permják 68 ezer;
—  volgai 1.410,000 és pedig: erza-mordvin 765 ezer, 
moksa-mordvin 385 ezer, cseremisz 260 ezer ; —  finn 3 
millió, és pedig: szuómi 2 millió, karjalai 193 ezer, csúd 
vagy vót és vepsz 143 ezer, észt 750 ezer, liv 2,500 ;
—  lapp 29,400.) Összesen 122/3 millió.

6. Szamojédek összesen 15 ezer.
A turánság összes száma 1422/3 millió.
IV. Indo-khinaiak.
1. Kliinaiak (kvanhoa 230 millió, fukien 140 millió, 

kvantung 30 millió, ebből punti 23 millió, hakka 4 mil
lió, liokli 3 millió.) Összesen 400 millió.

2. Hátsó indiaiak (annamita 15 millió, tliai vagy 
sziámi 5 millió, lao 2 millió, kliom vagy kambodsai IÁ 
millió stb.) mintegy 25 millió.

3. Tibei-birmaiak (bodsik vagy tnbetiek, tangutok, 
dsattok, liszifánok, mranmák vagy birmaiak, kakbyk, 
blmtiják, lepcsák stb.) mintegy 8 — 10 millió.

4. Hegyi népek (miaóczok s egyéb) mintegy 4— 5 
millió.

Összesen 440 millió.
V. Sémiták.
1. Arabok (arab 20 millió, liimjár 2 millió, abesz- 

szinai vagyis amliara és tigréi 1' millió, máltai 200 
ezer.) Összesen 24 millió.

2 . Zsidók (héber nyelvűek, Marokkóban. Tuniszban, 
Arábiában, Lengyelországban) mintegy 1 millió. (Az ösz- 
szes számuk 7L millió, ebből mintegy 3 '2 millió esik a 
német jargont beszélő askenázokra, mintegy 300 ezer a 
spanyol jargonu perusim-zsidókra, 2 — 3 ezer a tatár
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nyelvű karaitákra; a többi nyelvileg teljesen beolvadt a 
németekbe, magyarokba, lengyelekbe, oláhokba, francziákba, 
angolokba, hollandokba, olaszokba stb.)

3. Aram-khaldok (maronita 200 ezer, drúz 100 ezer, 
kliald 30 ezer.) Összesen 330 ezer.

A sémiták összes száma mintegy 25 millió.
VI. Khámiták.
1. AetMópok (szomali, galla, falasa stb.) 15 millió.
2. Berberek (marakkói amazirgli mintegy 2 millió, 

fezi sellök mintegy 2 millió, algíri kabil és tuniszi kru- 
mir mintegy VU millió, tripoliszi és szaharai imoságh 
mintegy 1 millió, tuareg vagy targhi mintegy 400 ezer.) 
Összesen 7 millió.

3. Egyiptomiak (bisarik vagy bedsák mintegy 400 
ezer, berabrák mintegy 300 ezer, koptok mintegy 300 
ezer.) Összesen 1 millió.

A khámiták összes száma mintegy 23 millió.
VII. Afrikaiak.
1. Négerek vagy szudániak (köztük legnevezetesebbek : 

a hausszák mintegy 8 millió, mandingók vagy vangarák 
mintegy 7 millió, kauorik vagy bornuiak mintegy 5 mil
lió, szonrhajok mintegy 5 millió, rnabák Vadaiban és 
Darfurban mintegy 4 millió, odsik Asantiban s a szom
szédos tartományokban 3 millió, dsolofok vagy volofok 
3 millió, jorubák 3 millió stb.) mintegy 70— 75 millió.

2. Bantuk vagy kofferek (köztük nevezetesebbek a 
kimbundák mintegy 12 millió, lundák mintegy 5 millió, 
mukurangák 3 millió, vagandák vagy ugandaiak 2 '/2 
millió, makalakák 2 millió, zuluk 1 millió, becsuánok 1 
millió stb.) Összesen mintegy 75— 80 millió.

2. Buliók vagy fidlahok mintegy 7— 8 millió.
4. Nubák (nyam nyamok, fundsik, baggarák, sanko- 

lok vagy sangallák stb.) mintegy 4 — 5 millió.
5. Hottentották (korák, namák, busmánok, grikák, 

hererolc, akkák stb.) mintegy 200 ezer.
Az afrikaiak összes száma mintegy 170 millió.
VIII. Malaj-polynézek.
1. Malájok (jávai mintegy 13 millió, szundai mintegy 

G millió, tagal 5 millió, maláj 4 millió, biszaja 2 millió,
2*
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hova* l 3/4 millió, dajak lVs millió, battalc 1* millió, álfur 
800 ezer, mankaszar 700 ezer, harafor 700 ezer, timori 
600 ezer, bugán 200 ezer, liainan 200 ezer.) Összesen 
3 71/2 millió.

2. Polynézek (maorik, kanakok vagy liavaiiak, sza- 
moák, tongák, taliitiak, rarotongák, paumotuk, nukuhivák, 
mangarévek, fakafák.) Összesen 250 ezer.

A malaj-polynézelc összes száma 38 millió.
IX. Óceániaiak.
1. Pápua mintegy 2 millió.
2 . Ausztráliai mintegy 200 ezer.
3. Melanez mintegy 150 ezer.
Összesen mintegy 2— 2 V2 millió.
X. Amerikaiak vagy indiánok (kicsuák vagy peruiak 

mintegy 2 '/2 millió, aztek toltek mintegy 2 millió, guarani 
mintegy VU millió, maya Guatemalában és Yucatanban 
1 millió, aymara Bolíviában 800 ezer, nmysca Colum
biában 500 ezer, quitu Ecuadorban 500 ezer, az észak
amerikaiak közt; algonkinok 80 ezer, dakoták 60 ezer, 
appalachiánok 50 ezer, athapaskák 35 ezer, szonorik 20 
ezer, irokézek és búron ok 5 ezer stb.) Összesen mintegy 
10 millió.

XI. Sarkvidékiek.
1. Eszkimók (innuit 34 ezer, aleut 16 ezer, kai ele 

10 ezer, mikmalc 2 ezer), 62 ezer.
2 . Szibériaiak (aino 30 ezer, csukcs 7 ezer, giljek 

6 ezer, kor jele 4,500, kamcsadal 2 ezer, jukagir 1,100, 
jeniszei osztyák 1,000 stb.) mintegy 58 ezer.

Összesen 120 ezer.
Az emberiség összes száma minteg}7 1540 millióra 

tehető. Ebből a nevezetesebb népek :
I. csoport (100 millión löliil) :

1. Kvanhoa (kbinai) 230 millió.
2. Fukien ,, 140 •n
3. Hindi , 100 n

csoport (40 millión fölül) : 
4. Angol 95
5. Orosz 80 •n
6. Német 70 )•>



7. Franczia 46 millió
8. Bengáli 45 „
9. Spanyol 42 „
csoport (20 millión fö lü l):

10. Japáni 39V2 millió.
11. Olasz 34 „
12. Kvantung (kliinai) 30 „
13. Arab 20 „
csoport (10 millión fölül) :

14. Portugál 18 „
15. Maratlii (Hindu) 17 „
16. Telugu (Dravida) 17 „
17. Annamita (Indokliinai) 15 „
18. Tamul (Dravida) 14 „  .
19. Török 14 „
20. Pendsabi (Hindu) 14 „
21. Jávái (Malaj) 13 „
22. Lengyel 13 „
23. Kaszli (Koreai) 12 „
24. Kimbunda (Afrikai) 12 „
25. Skandináv 10 A  „
26. Perzsa 10 „
csoport (5 millión fölül) :
27. Holland 9'/l ,,
28. Guzerati (Hindu) 9
29. Oláh 8G  „
30. Cseh-tót 8 V2 ,,
31. Kannada (Dravida) 8 „
32. Pullo (Afrikai) 8 „
33. Haussza (Afrikai) 8 „
34. Magyar 7G „
35. Szerb-horvát-szlovén 7G „
36. Berber (Kliámita) 7 „
37. Mandingó (Afrikai) 7 „
38. Szomali (Kliámita) 6 „
39. Gállá (Kbámita) •6 „
40. Szundanez (Malaj) 6 ,5
41. Görög 5 „
42. Csagataj 5 »
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43. Thai (Sziámi) 5 millió
44. Tagal (Maiaj) 5 11
45. Kanori (Afrikai) 5
46. Szonrháj (Afrikai) 5 11
47. Lunda (Afrikai) 5 11

VI. csoport (1 millión fölül).
Ezek közül megemlítjük a következő népeket: atghán 

és bolgár 4 — 4 millió, (szerb 3T/a m.), finn, mandsn és 
kirgiz 3— 3 millió, —  örmény, litván-zmud, volgai tatár 
és perui vagy kicsua 2 '/a— 2V2 millió, (tót és borvát 
2 1m— 21/* millió), mongol és azték 2— 2 millió, —  kurd, 
albán, ír és gnarani-indián IVa— P/2, lett, breton, (szlo
vén), walesi, georgiai VU— PA millió, mordvin 1.150,000 
héber nyelvi! mintegy 1 millió stb.

VII. csoport (1 millió alatt).
Ezek közül említésre méltók: a czigányok (900 

ezer), bászkok (800 ezer), (bosnyákok 750 ezer), csuva- 
sok (650 ezer), kalmükök (570 ezer), gaelek vagy skó
tok (500 ezer), burjátok, krimi tatárok, az ó-egvptoiniak 
ivadékai : a koptok, a szir eredetű maronita drúzok (3— 300 
ezer), votjákok (276 ezer), cseremiszek (260 ezer), cser
keszek (200 ezer), abcházok (130 ezer), tunguzok, jáku- 
tok és szibériai tatárok (1— 100 ezer), a százezernél is 
kisebb számú népek közé tartoznak a polynézek, igen 
sok indián nemzet, továbbá a zűrjének (86 ezer), perm- 
jákok (68 ezer), az egykor 10— 15 milliónyi asszir- 
babyloni nép maradványa a khaldok (30 ezer) : a lappok 
(29,400), az osztyákok (23 ezer), szamojédek (15 ezer), 
vogulok (7 ezer).


