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A történeti demográfia 

historiográfiájáról 
Meghatározása: 

• „A demográfia az emberi népesség kvantitatív 

tanulmányozása” => a természet- és humán 

tudományok között. 

• Erősen kvantitatív. 

• Különbség a klasszikus értelemben vett demográfiával 

szemben => adatait jórészt maga hozza létre => az 

anyakönyvezés jelentősége (a tridenti zsinat döntése: 

1563). 

• Programadó írás 1958-ban: Louis Henry => 

Franciaország 18. századi népességtörténetének 

rekonstrukciója anyakönyvek alapján, különös tekintettel 

a termékenységre. 

Faragó 2003: 304. 



Az előadás célja 
I. rész: 19. századi 

anyagon bemutatni 

a történeti 

demográfia néhány 

fontosabb 

fogalmát, illetve 

néhány lényeges 

megállapítását az 

iparosodás előtti 

magyar 

társadalomra 

• A két rész között 
az átkötő híd: a 
demográfiai 
átmenet lefolyása 
=> vö. 
premodern vs. 
modern  

II. rész:  

az 1920–44 közötti 
népességfejlődés 
+ migráció 



I. rész 

Nemek és nemzedékek 
• A nemzedékek szerinti tagolódás 

legegyszerűbb szemléltetőeszköze a korfa.  

• Széles alap = fiatal társadalom, oszlopszerű = 

elöregedő társadalom. 

• A kiugrások, bemetszések jól jelzik a 

demográfiai válságokat vagy az azokat követő 

spontán kiigazítási törekvéseket (pl. háborúk 

után).  



Forrás: Magyarország népessége… 1996: 50. 



Magyarország népessége… 1996: 51. 



Az első modern népszámlálás: 

1869-es korfa 
• Bemetsződés a 20–24 évesek generációjában: 

• az 1846-os éhínség és az 1848-as kolera áll a 

hátterében; 

• egy-egy válság okozta bemetsződés 

kisimulásához 2-3 generáció szükséges (vö. 

Sundt-törvény) 

 

 

1900-as korfa: valóban eltűnni látszik a bemetsződés 

a 60-64 évesek kohorszában (rétegzett évjárat). 



További megfigyelések: az 1869–1910 közötti 40 év 

alattiak körében: 

• csökkent a 14 év alatti generáció aránya 37%-

ról 35,6%-ra, 

• nőtt az idős, 60 felettiek aránya 5,6%-ról 8,2%-

ra, 

• a népesség összességében fiatalos maradt, 

• nemek szerinti megoszlásban: 

 az 1869-esnél 30 év felett még férfitúlsúly van! 

(összefüggésben a gyermekágyi lázzal is), ez 

1910-re megfordul: a maihoz hasonlóan női 

többlet van 60 felett; tovább élnek (= háborúk 

hatása, ill. a magasabb várható élettartam, ami 

a 20. század társadalmaira jellemző). 



• Ha a nemeket–nemzedékeket nem makrotársadalmi 

perspektívából szemléljük, akkor általában a család az a 

mikroközösség, melyen keresztül legkönnyebben 

vizsgálhatók a változások, demográfiai folyamatok, 

nemzedékek közötti változások. 

Mi a család? Több meghatározás, közös azonban, hogy: 

• elsődleges rokoni csoport, 

• házasságon alapul, 

• funkcionális egységet alkot (gazdasági, érzelmi egység, a 

szocializáció kerete), 

• két nembeli felnőttekből és leszármazottaikból áll, 

• elsődleges funkciója új egyedek létrehozása. 

DE: nem elég az így előállt definíciónak megfelelő szerkezetet, 

csoportosulást vizsgálni, az is lényeges, hogy ők a maguk 

korszakukban minek tekintették magukat, milyen volt e 

közösségek belső viszonyrendszere => azaz nem csak a mai 

fogalmakat használni.  



A demográfiai átmenet 
• Fogalma (az 1950-es években indult 

modernizációs paradigmával összhangban):  

 Az az időszak, „amikor a társadalom áttér a 

régi típusú demográfiai magatartásról a modern 

típusú magatartásra” – mivel a tradicionális 

társadalmakra nincsenek statisztikai adatok, 

mellyel ennek kezdete vizsgálható lenne 

(születések, házasságkötések, halálozás 

alakulása). (Gyáni-Kövér 1998: 38, 40.) 



A demográfiai átmenet modellje 

Forrás: http://www.eoearth.org/article/Human_population_explosion?topic=54245 

1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis 

Születési 

ráta 

Halálozási 

ráta 

Idő 

Természetes 

szaporodás 



Livi-Bacci 1999:131. 



A demográfiai átmenet 
• A hipotézis szerint az elmaradott/hagyományos 

társadalmak demográfiai mutatóiból lehet 

következtetni az iparosodás előtti társadalmak 

hasonló mutatóira, míg a modern társadalom mutatói 

a nyugat-európai társadalmak demográfiai mutatóinak 

felelnek meg. Az ehhez rendelt értékek: 

• a hagyományos társadalmakra magas születési és 

halálozási arány jellemző, a modernekre a 

korábbinál mindkettőnél jóval alacsonyabb értékek. 

A két mutató egyensúlyban kell, hogy álljon 

egymással. 

• A modernizációs elméletbe beillesztve: a magas 

születési és halálozási arányszámok a következő 

korszakban alacsony értékeket vesznek fel.  



A demográfiai átmenet a következőképpen zajlik le: 

 1. A fertilitás és a mortalitás egyaránt magas, előbbi nem 

vagy alig haladja meg az utóbbit. 

 2. A demográfiai átmenet kezdetén a halálozási arány kezd 

csökkenni, míg a születési arány ekkor még változatlanul 

magas. 

 3. A halálozások száma tovább csökken, és a fertilitás 

csökkenése is megfigyelhető. Az eltérő ritmus miatt kinyílik 

a demográfiai olló, felgyorsul a népesség növekedése, 

majd a születések csökkenési üteme is felgyorsul, így a 

népességnövekedés üteme lelassul. 

 4. A születési és halálozási arányok alacsony szinten 

stabilizálódnak 

• a princetoni vizsgálat eredménye => a korai 

termékenységcsökkenés példái (Fro, Mo.) ellenére 

Európában a nagymértékű termékenységcsökkenés 

1890–1920 körül kezdődött.  



A demográfiai átmenet 

elméletének kritikája 

• Létezik-e egyensúlyi állapot a népesedésben vagy 

a folyamatos ingadozás a jellemző? 

• Nincs egyértelmű összefüggés az 

iparosodás/urbanizáció és a fertilitás csökkenése 

között. 

• Az elmélet a népesedési folyamatok 

visszafordíthatatlanságát sugallja, jóllehet ez nem 

így van (pl. 1945 után baby-boom nyugaton, a 

halandóság romlása 1960 után a szocialista 

országokban).  



A demográfiai átmenet számtalan kérdést vet 

fel:  

• A legfontosabb, hogy mi áll a születések 

számának lecsökkenése hátterében? => későbbi 

házasodás?, újabb fogamzásgátlási és terhesség-

megszakítási módszerek?, a szülők motivációinak 

megváltozása? – ha az utóbbi, akkor az a 

gazdasági-társadalmi átalakulás következménye, 

vagy attól független jelenség?  

A választ többirányú kutatások és módszerek 

adhatják meg => így a francia, majd angol 

módszertan: családrekonstrukciós vagy 

családrekonstitúciós vizsgálatok. 



Családrekonstrukció/családrekonstitúció 
• Anyakönyvek segítségével egy közösség teljes 

demográfiai rekonstrukciója (kiterjesztve: egy egész 

országé, pl. Franciaország vagy Anglia). 

• Anyakönyvezés a tridenti zsinat (1545–1563) után, 

Magyarországon általában a 18. század első 

harmadától 

• A családrekonstitúciós módszer kidolgozója: Louis 

Henry és Edward Anthony Wrigley (1965–1966). 

• A családra vonatkozó összes személyi szintű 

adatot rögzítik. 

• A településekből vett reprezentatívnak szánt minta 

teszi lehetővé a nagytársadalomra általánosítható 

következtetések levonását. 



Családrekonstitúció – Louis Henry 
• Az anyakönyvek név szerinti feldolgozása. 

• A cél nem genealógia, hanem egy 

„településen élők demográfiai életrajzának 

összeállítása”, vö. Henry: a 

településmonográfiák egyfajta kísérleti 

laboratóriumok mind módszertanilag, mind 

eredményeikben a regionális és országos 

szint megismeréséhez (Sohajda 2003: 300.). 

• Modern demográfiai mutatók kiszámítása, pl. 

csecsemőhalandóság, átlagos házasságkötési 

kor, termékenység stb.  



Családrekonstitúció kritikája 
• Mennyiben reprezentatív? 

• Főleg falvakat dolgoztak fel. 

• Csak hosszú ideig helyben levőket 

tudják elemezni. 

 



Miként alakult a demográfiai átmenet Magyarországon? 

 

• A nyers születési és halálozási adatok 1851-től állnak 

rendelkezésre évenkénti bontásban. 

• Válságok: az 1854-55-ös kolera, majd az 1872-73-as 

kolera és éhínség (ez az utolsó hagyományos 

demográfiai válság => 484ezer főnyi 

halandóságtöbblet! 

• 1873 után szisztematikusan csökken a halálozás, 

majd 1890-es években – tehát igen hamar – a 

születések száma is csökkenni kezdett. A demográfiai 

olló Magyarországon egy igen szűk időszakra 

korlátozódik. 



In: Klinger 1997: 306. 



A demográfiai átmenet Magyarországon  

és Ausztriában 

 

Gyáni-Kövér 1998: 41. 





Hablicsek 2001: 287. 



• Miért korlátozódik ennyire szűk időszakra az átmenet? 

Az ún. princetoni indexek közül két mutató alkalmas a 

finomabb elemzéshez (az elnevezéshez: a történeti 

demográfiában az állandó kutatóközpontok kevésbé 

jellemzők, sokkal inkább az akár több évtizedig tartó 

nagy projektek, mint amilyen pl. a Princeton University 

népességtudományi intézetében 1963–1984 között az 

európai termékenységi projekt a demográfiai átmenet 

vizsgálatára 1229 európai megye/tartomány alapján).  

1. Nupcialitás: a szülőképes házas nők aránya egy adott 

társadalomban (15–49 év közöttiek). Ez két dologtól 

függ: hány évesen szoktak az adott társadalomban a 

nők férjhez menni, illetve milyen gyakori, hogy 

egyáltalán férjhez mennek. 

2. Házas termékenység: milyen gyakorisággal szülnek a 

szülőképes korú nők? 



A Hajnal-vonal 

Nyugat 

• Az ún. „nyugati házasodási 
modellt” az jellemzi, hogy 
már a 19–20. század előtt 
is, 

• későn, nagy gyakorisággal 
25 éves koruk után mentek 
férjhez, 

• 10% körüli a nőtlenek és 
hajadonok aránya. 

Kelet 

• 18-20 év körül mennek 
férjhez a lányok, 

• a házasodás csaknem 
általános. 

John Hajnal 1965-ben megjelent tanulmányában két európai házasodási 
mintát különböztetett meg a Szentpétervár–Trieszt vonal mentén. 

„a jelenséget a statisztikai adatok sokszor meghökkentő 

mértékben igazolni látszanak” (Faragó 2006: 325.)  



Az ún. Hajnal-vonal 

http://demoblography.blogspot.com/2008/01/hajnal-line.html  



In: Faragó 2001: 55. 



Hajnal „háztartás-keletkezési” tézise 

(1982) 

Nyugat 

• A fiatalok házasság előtt 

szolgálatot vállalnak, s 

későn házasodnak, 

• A megteremtett alapon 

egyszerű háztartást hoznak 

létre, 

• Sokan egyáltalán nem 

alapítanak családot.  

Kelet 

• Az egyéni szolgálatvállalás 

ismeretlen a fiataloknál, 

 

• általános házasodás, 

 

 

• sokan a szülői 

háztartásban maradnak.  

A házasodási modellt összekapcsolja a háztartásrendszerekkel. 

A miértek nem világosak: ti. a nemcsak a paraszti népességre, 

hanem a városi népességre is igaz. 



Házas termékenység és nupcialitás 

1880–1910 
Magyarországon a két minta egyszerre van jelen, de a keleti a dominánsabb. 

In: Gyáni-Kövér 1998: 43. Gyáni-Kövér 1998: 41. 



• A fenti két fogalom alapján Dányi Dezső 1880-tól számított 

adataira támaszkodhatunk.  

• Ez alapján Európához viszonyítva Magyarországon a 

házas termékenység viszonylag alacsony szintről indul és 

csökkenő tendenciát mutat, miként a születési ráta. 

• A nupcialitás, amely európai viszonylatban magas, 1890 

után szintén csökken.  

• E csökkenő tendenciák Magyarország északnyugati, 

alföldi és délvidéki részeire jellemzőek, szemben 

Erdéllyel és az északkeleti területekkel, ahol a házas 

termékenység továbbra is magas maradt, sőt, nőtt. 

• Alacsony születésszám már a demográfiai átmenet előtt, 

ezért valószínűsíthető a születéskorlátozás: 

• Dél-Dunántúl: református magyar parasztok, 

• Bánság: római katolikus német parasztok, 

• Krassó-Szörény és Hunyad vármegyék: görögkeleti 

román parasztok.  



• Alacsony születésszám már a demográfiai átmenet 

előtt, ezért valószínűsíthető a születéskorlátozás => 

• Vö. egykekutatás: az Ormánságban már a 18. 

század végén is volt születésszabályozás 

(református magyarok) → a fő ok gazdasági: 

elkerülni a földelaprózódással együtt járó 

elszegényedést, zselléresedést → ami így 

normarendszerré erősödik (Andorka Rudolf ) 

• A 19. század első felében az ország középső részein 

nő a háztartások átlagos mérete → a házas 

jobbágyfiak így védekeznek a zselléresedés ellen. 

(Faragó Tamás) 

 

Gyökerek és miértek  



• Az egyes fogalmak jelentésének megváltozása, 

ami a statisztikai adatok változásainak 

hátterében állhat: 

• Pl. a család a józsefi népszámláláskor (1784-

87) az egy kenyéren élőket jelenti, míg 1851-

ben már csak az egy fedél alatt élőket. Utóbbi 

esetben szűkül a családtagok köre. 

• A nagycsalád–kiscsalád tipológia helyett jóval 

finomabb elemzési eszköz a Peter Laslett-féle 

háztartás-tipológia. 

Gyökerek és miértek 



Laslett háztartás-tipológiája 
A 6 háztartástípus Laslettnél:  

1. egyedülálló személyek, 2. nem család jellegű 
háztartás, 3. egyszerű családos háztartás, 4. 
kiterjesztett családos háztartás, 5. többcsaládos 
háztartás, 6. egyéb.  

 A háztartás alapelvei nála: rokonság, együttlakás, az 
együtt lakó rokoni csoport tagjainak funkcionális 
kapcsolata egymással. 

• Használata elsősorban az 1960–80-as években volt 
elterjedt, célja a nemzetközi összehasonlítás.  

• Jó példája ugyanakkor annak, hogy a fogalmak 
miként determinálják az eredményeket: mivel a 
kiscsalád szemszögéből írja le a társadalmat, a 
bonyolultabb formákat is szétbontja. 

 



Peter Laslett… 
Érdeme 

• Formalizálta, s így 
leegyszerűsítette az 
együttélési formákat, 

• lehetővé tette a 
nemzetközi 
összehasonlítást.  

Kritikája 

• Statikus metszetekkel 
dolgozik → az egyén az 
életciklusa során 
családciklusokat is vált. Pl. 
szülőkkel törzscsaládban 
kezdő, majd nukleáris 
családban önállósuló, majd 
gyerekeivel ismét 
törzscsaládban él élete 
végén. 

• Vö. mint érzékenyebb 
vizsgálat: a 
közösségrekonstrukció, ill. 
az 1869-es népszámlálás → 
Husz Ildikó, Pozsgai Péter.  



A lasletti séma alapján 

Magyarországon… 
• a 18–19. század fordulóján az egyszerű családos háztartás 

volt a domináns,  

• csak Baranyában, a Temesközben és Nógrád-Gömörben 

voltak nyomai a nagyobb háztartásoknak. A 19. sz. első 

felében aztán ezek a háztartásformák továbbterjedtek észak, 

északkeleti irányba, ill. az Alföldre.  

Miért? 

• Öröklési szokások: a háztartás/család egyben marad, 

hogy a föld ne aprózódjon. (Osztályos – 1840-től 

törvényileg kötelező; fiági és törzsöröklés) → azaz adott 

egy logikai sor: az ingatlannal kapcsolatos örökösödési 

szokások befolyásolják a házas termékenységet és a 

nupcialitást → a fiági és a törzsöröklés a 

birtokelaprózódás elleni stratégiák. 



In: Faragó 2001: 58. 



II. rész 

Magyarország 1910-ben: 18,3 millió lakos 

 

• 1920 – Trianon: a terület 71%-át, a népesség 

64%-át veszíti el: 93 000 km2-en 8 millió lakos 

maradt. 

• Ehhez jöttek a háborús veszteségek, kb. 230-

250 ezer ember (férfi), illetve a meg nem 

születettekből adódó veszteség, kb. 580 ezer 

ember.  



Folyamatok: 

• A népesedés alakulását nagyban befolyásolta az 

is, hogy a demográfiai átmenet a két világháború 

között ért nyugvópontjára. 

• Ennek eredményeként a 30-as évek demográfiai 

fejlődése a későbbi fogyás tendenciáit vetítette 

előre. 

• A népesség a 2 évtizedben növekedett: 1930-

ban 8,9 millió, 1940-ben 9,3 millió. A 20-as 

években a népességnövekedés üteme 0,9% volt, 

majdnem mint a századfordulón. A 30-as 

években ez 0,7%-ra csökkent.  



Milyen tényezők álltak a jelentős 

népességnövekedés hátterében? Természetes 

szaporodás vagy mortalitás csökkenése? 

• Utóbbi, főleg a csecsemő- és gyerekhalandóság 

visszaszorítása terén: 1920-ban a halottak 29%-a 

1 éven aluli, ez 1941-re „már csak” 17%. 

• A várható élettartam 20 év alatt majd 20 évet 

javult: 40-ről 57 évre emelkedett. 

• Trianon: 426 ezer fő települ vissza 

Magyarországra 1918 és 1924 között (a népesség 

5%-a!) 

• II. világháború: kb. 1 millió halott a 

megnagyobbodott, 14,6 m lakosú országban.  



A népességnövekedés háttere – eltérő okok 

1920 előtt: 

• magas nupcialitás,  

• sok törvénytelen születés,  

• a házas termékenység 

szintjének – ami amúgy 

sem volt túl magas –

fennmaradása. 

1920 után:  

• a termékenység erősen 

visszaesett: 1920 és 1941 

között 38,3%-al csökkent a 

házas termékenység → a 

demográfiai átmenet 

lezárulása; 

• a házasodások számának 

1920 utáni növekedése (30%) 

nincs összefüggésben a 

születések alakulásával (pl. az 

egykés megyékben volt a 

legtöbb házasság), ill. másként 

van összefüggésben. => 



• Nőtt a házasodási életkor: a vőlegényeké a 20-as 

évek elején átlagosan 28,6 év, 1944-ben 29,7 év. 

A menyasszonyok mindvégig kerek 4 évvel 

fiatalabbak, tehát azok életkora is nőtt. 

• A természetes szaporodásnak ez az életkor 

kitolódásán túl azért sem kedvezett, mert a 

házasságon belüli születésszabályozás is 

rohamosan terjedt. 

• A 15–49 éves házas nőkre számított 

termékenységi ráta azt mutatja, hogy az 1910-es 

4,94 gyerek/nő érték 1941-re csak 2,53. (ma: 1,3–

1,6.)  

 

A házasodások számának 1920 utáni növekedése 

és a születések alakulása közti összefüggés 



A népességfejlődés iránya  

és következményei a 1920-30-as években 
• A 30-as években a 220-230 ezer születésre 75–100 ezer abortusz 

jutott (elvben csak az anya életének veszélyeztetése adott rá 

engedélyt), így ennek nagy része illegális volt. 

• Az átlagos gyerekszám/család (életben maradt gyerekek), 

társadalmi helyzettől függően/regionálisan óriási eltérésekkel: 

 1920: 2,33 

 1930: 2,21 

 1940: kb. 2.  

• Következmény: a két világháború közötti magyar társadalom 

kezdte egy, a jövőben elöregedő társadalom formáját magára 

ölteni: 

• 1910: a népesség 34,8%-a 14 év alatti, 1941-re már csak 26%, 

• a 40 év felettieknél ugyanez: 26,6%-ról 33,4% nő. 


