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1. Lélekszám, .fejlodés, település, tömörülés

A dunai államok határainak gyakori módosulása miatt a népesség
3zámrinaklOJlakulásáról, a népfejlődés üteméről a multba is visszatekintő,
összehasonlításra alkalmas adatok nem mindenütt és nem minden, időszak-
ról vannak rendelkezésre. A népesség nagyságáról képet adó táblázat ezért

r lehetőleg az egyes országoknak (államrészeknek) mindenkori t.eriiletére']
vonatkozó lélekszámeredményekkel párhuzamosan egyfelől közlí a jelen-
legi (a;kár csak ideiglenes) határok közt élő népesség számát és annak
alakulását, másfelől - amennyiben szükségesnek és lehetségesnek mutat-
kozott, - azokat az 'adatokat is, amelyek ugyan nem mindig felelnek
mega. legújabb állapotoknak, de meglehetősen pontos számítások alapján
azonos területrész népnövekedéséről számolnak be. Természetesen a
korábbi időpontokról származó adatok - amiennyiben nem -az akkori
országterületre vonatkoz'nak- általában csupán tájékoztató értékűek.
Minthogv pedig laz országok egv részénél még nincsenek kijelölve a vég-
Ieaes határok, a mai államterületnek megfelelő úi nénszámlálások pedig
mindenütt hiányoznak, több állam részben becsléseken nyugvó újabb
lélekszáma szintén csak megközelítő 'jellegű. A tábla egyébiránt teljes
tájékozódás céljából a második világháború előüti és alatti területi vál-
tozásoknak megfelelően is közli a lélekszámadatokat. Az így tagolt adatok
egyben 'az egyes' területrészek elütő népfejlődési viszonyait is elég jól
jellemzik (lásd a 37. lapori levő grafikont is).

_1) 'A Iélekszámadeítok , azonban nem adnak k!épet.az egyes államok mínden
területváltozásárós, mert mindig csak a rtáJblaiiejrovataiban [elzett időpontok kö-
rü1i államterületre vonatkoznak, A terület nagyságáról, illetőleg annak az említett
időpontok szerínti hullámzásáról a teljesség kedvéért a következő - részben csak

megközelítő adatok tájékoztathatnak (ezer· krnő-ben): Ausztria az első világ-
háború előtt 300.0, azután 83.8; Csehszlovákia; 140.5; ebből il volt cseh-morva véd-
nökség 48.9, a volt Szlovákia 38.1, Kárpátukrajna 12.6, Csehszlovákia a Kárpátukrajna
nélkül 127.9, Magyarország az első világháború előtt 325.4, (Magyarország, Horvát-
Szlavonországgal), illetőleg 282.9 (voltaképení Magyarország. Horvát-Szlavonor-
szág nélkül), az első világháború után ~S jelenleg 93.1; a második világháború alatt
171.8; Jugoszlávia 247.5; ebbol Horvátország al: első világháború előtt 42.5, a má-
scdík világháború alatt 102.2; Szerbia 1850: 37.6, 1884: 48.6, 1942: 57.0; Albánia 27.5,
a Jugoszlávíától és Görögországtól a második világháború folyamán hozzákerült te-
rület (14.9) nélkül; Bulgária 11880: 98.0,1892 : 96.3, 1920: 103.1, a második világ-
háború alatt '153.0 (csak Dél-Dobrudzsávaí 110.8); Románia 1859: 123.0, 1900: 131.4,
1920: 295.0, a második világháború alatt 195.0 (Besszarábíával és Eszak-Buknviná-
val kb. 243.0-245.3, iUető1eg más rornán hivatalos adatközlés szerínt 252 ezer), a
második világháború után 233.5 ezer, ületőleg; Dél-Dobrudzsával 240.2 ezer. Egyes
államok területe főleg a balkánd háborúkkal kapcsolatban, valamint 1938 óta még
ezenfelül is több ízben módosult.
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A népesség száma a dunai fállamokban 1850-1940

Lélekszám (e z e r) a z
1860 16&0 1890 1900 1910 1920 193Q 1940

körüii népszámlálások sze r t n trj

Ausztria .. a) 17.534 22.144 23.895 26.151 28.571 2) 6.426 3) 6.760 4) 6.650
b) 3.859 4.962 5.416 6.003 6.646 6.426 3) 6.760 4) 6.650

Csehszlovákia • c) - 11.083 11.705 12.689 13.599 13.612 14.730 17)
Ebből:

A volt cseh-rnorva védnökség. c) ~ - - - - - 6.808 7.485
A "olt Szlovákia . . . . . . . ,. c) - - - - 2.158 2.208 2.437 2.655
Kárpatukrajna .......... c) - 396 456 527 596 605 725
Cseh-Szlovákia 'Kárpátukrajna nélkül b) - 10.687 11.249 12.162 13.003 13.007 14.005

Magyarország . . . . , . . . . . . . . , . a)5) 7) 15.512 15.739 17.464 19.255 20.886 2) 7.990 8.688 2) 14.683
a)6) - 13.834 15.262 16.838 11l.264 ") 7.990 8.688 2) 14.683
b) 7) 5.014 5.332 6.012 6.857 7.615 7.990 8.688 17)9.320
c) - - - - 12.102 - 13.732 14.683

Jugoszlávia . . . . . . .. b) - - - - - 11.985 13.934 17)
Ebből:

A volt Horvátország c) - - - - ~ - 5.657 6.663
A volt Horvátország. e) - 1.905 2.202 2.417 2.622 2.740
Szerbía .' . a) 957 2)8) 1.902 2.162 2.493 2.912 - - 2)9) 3.800

Albánia. , b) - - - - - - 1.003 10)1.063
Bulgáría . '.. a,) - 2.853 2)11)3.311 3.744 4.338 2) 4.847 3) 6.078 2)12)17)8.606
Románia ..... ... a) i 13)3.865 - - 2) 5.957 14)7.235 2) 15.628 15)18.0572)16)13.493

c) - - - - 15.729 15.628 18.057 17)
c) - - - - - - 11.896 16) 13.493

Lásd jegyzet túloldalt. \ i
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a) A megfelelő riépszámláláskor- tfelllllJáHottl(mindenkori) :területre vonatkozó adat,
b) A mai (illetőleg részben az első világháború utáni) területre wonatkozö (illetőleg erre a

területre.- részben lnépszámlálást alapon i-) :kiszámított adat. Ausztrta 100~1910: az ország első
vítágtiáború utáni területére ktszámftott adat. Csehszlovákia Kárpátukrajna nélkül 18&0~1!l1(}:az
erre ,a Iterületre kiszámított, 192'0'-1930:az erre a 'területre vonatkozó népszámlálási .adat. Ma-
gyarország 18'50'-1869.186~191():a mai \flerületre kiszámított "dat, 19:>;~194'O:népszámlálási ered-
mény. Jugoszlávia 19'2!0'-1930:népszámlálási adat. '

c) Egy olyan korábbí (lehetőleg pontosan azonos) területre vonatkozó (vagy ily terütetré-
- a-észben népszámlálási alapon - kiszámított) adat, melyről ,össe;ehasonlításra alkalmas lélek-
számeredmények állanak rendetkezésre, Csehszlovákia 1880-1910; Csehszlovákia első világ-
háború .utáni területére kiszámított, 192~193(1; népszámlálási adat. Cseh-morva védnökség,
1930:a második világháború alatti területre megközelítöen ücíszámítobtadat. Szlovákia '1910-1930:
a másodtk vtlágnáború alatti .terüretre számított adat. Kárpátuk;rajna 1811~19W: az első világ-
háború utáni területre kiszámított adat, l\iagyarorse;ág másodIk vílágnáború alatti (megnagyob-
bodout) területére vonatkozó adatok. 1910'-1930:erre ill területre kiszámított adat. Horvátország'
(felső adatsor) 19~1940: a, második világháború alatti 'területre kiszámított adat; Horvátország
(alsó adatsorj 18'~19W: ae; etsö világháború elötti Horvát-Szlavonország adata (a Magyarbiro-
dalomhoz 1:artozott, annak adataiban Is foglaltatik). 1920:ugyanerre a területre vonatkozólag ki-
számítort adat (Jugüszláviához tar tozott; annak adataiban 'is foglaltatik). Románia (felső adat-
sor) 11910:'Az első világháború utáni !terület: te ,terüIetre kiszámított, 11900:népösszeírási, ~.,
kíszámított, 193'0:népszámlálási adat, Románia (alsó adatsor) 11930:a rnásodak vflághábor'ú alatti
területre kíszámított, 194():ie 'területre vonatkozó népszámlálási adat. '

1) Az !egyes népszámlálások Időpontja általában [csak lényegtelenül tér el a rovat fejében
megadott lidőponttól (Jugoszlávia népszámlálásainak időpont ja például 11921.és 1931,Magyar-'
ország legutolsó riépszámlábásáé 1941., Csehszlovákia utolsóelőtti riépszárnlál.ásáé 19'2f1.volt
stb.) ; a jelentősebb eltérésekre jegyzet utal. Az adat ;nem lminden 'esetben népszámlálási ered-
mény. ';,anem !részben la természetes szaporulat és esetleg még a vámdormoegatorn figyelembe-
vételével kiszámított .adat; ,vagy köztgazgatásí, közéleímezésí népösszeírási (nyilvántartási) stb.
eredmény, illetőleg a más területre ivonatko,zó !népszámlálás adatai alapján lelvégzett számítés.
(becslés) !eredménye. '

2) Az \előző rovatoan közölt adattal szemben jelentősebben megváltozott területre vo_o
natkozó adat.

3) 1934.
4) 1939.
5) 1850'-1009.,1!16~1910: JAz első \vüághéború előtti Magyarbirodalom (Horvát-Szlavon--

országgal).
6) .1&80'-191'0:'Az első világháború ,előtti tulajdonképpeni Magyarország (HOrvát-Szlavon-

ország riélk.ül),
7) 11850-18,69.
8) 18&4.
,9) A volt S~er?ia területére hozzávetőlegesen kíszámított (adat. \ i

•. 10) 'l94f-ben ,~ne~számlálás): 1.1<06ezer- (de a Jugoszláviától és Görögországtói ilozzátartozottc
terütet 795ezer főnYl lakossága nélkül).1':) 11192., . .

1) 1942,.,1941"benjCSlaJkDél-Dobrudzsávaf együtt 6.676ezer.
,13) 1859.,
14) 1912.

t á i5) 1930:Eszak-Erdéllyel, de Besszarábta és Bukovina Inélkül (kíszámítote adat): 14.340ezer
ov bb.á !Dél-Dobrudz~a nélkül is (kíszámítótt adat) .13.961!ezer i '

1941biG)ElJ.s:lak-BUkovmávales Bessza,rábiával együtt (de Eszak-Erdély nélkül) becslés szerínt.
~ etn . 6.900>-!7.110ezer (illetőleg tnyilvánvalóan inem telj-es román hivatalos iadatkö-zlésszenn 15-.1míllio).

1323917) ~i~zámított léleksz~m:. Csehszl~}Vákia első világháború utáni területén 1937-ben
. ezer:.. Magyar?rs;záll"elso Vlláll"h~bO~uutáni területén 19m-ben 9.038ezer (a ,9.320ezer az

er~e.a te.~ule:tDe kíszárnított 11941.evi tnepszámlálás'i eredmény). Jugos~viaelső világháború-
utáni terul~ten 1940-b~n~5.9,20ezer.. :Sul~árla .első világháború utáni <területén 1939-ben 6.308
eRzer,.másodi~ vüághábor~ ala'!ti. teru~ete,?-11942-benI(évvégi rdöpontra vonancozö adat) 1l.642ezer.

omarua elsö vílágháború utam It1eruletenil939-ben 19.9,34ezer.

A tényleges népgyarapodás ütemérőla főleg' a Nemzetközi Statisz-
tikai Intézet kiadványaiban rendelkezésre álló adatok alapján a táblázat
lélekse:ámeredményeintúlmenően is érdemes tájékozódni. Az első világ-
háború elötti és utáni Ausztria és Magyarország adatainak párhuzamos'
áttekintése a területváltozások hatásának mérlegelése szempontjaból
kűlönösen tanulságos: '

,Evi .tényleges népgyarapodás (%)
a869~1880 HJ8'O~lBf)()1890-1900 19{IO'-HHO

Ausztria
első világháború elötti területén 0.75 0.76 0.91 0.89
első világháború utáni terilletén 0.98 0.88 1.03 1.02

Magyarország
első világháború előttí terilletén 0.13 1.11 0.98 0.82
első világháború utáni ilJerületén 0.56 1.21 1.25 1.05

Ausztria első világháború előtti és utáni területén a népnövekedés
1869 és 1910 közt meglehetősen egyenletesen alakult; szembetűnő azon-
ban" hogy Ausztria háború utáni határai közt, ahol a gyorsan világvárossál -
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nőtt Bécs is fekszik, elég jelentőserr erőteljesebb volt la:népességfejlődés.
Hasonló jelenség mutatkozott Magyarországon is, mégpedig fokozottabb
mértékben, tekintette! főleg az első világháború utáni területen fekvő s
az egész Magyarbirodalom természetes gravitációs központját alkotó
Budapestnek Bécsnél jóval Ierrdületesebb népesedésére. A magvar adatsor
egyébként ingadozóbb: a népszaporodás . a megfigyelt időszak elején és'
részben a végén is kedvezőtlenebb volt az ausztriainál, ami-egyrészt az
1873.évi kolerajárványra, másrészt a századforduló után erősebben foko-'
zódó kivándorlásra vezethető vissza.

Ha az első világháború utáni terület adatait továbbvezetjük. akkor
az tűnik ki, hogy különösen Ausztriában, de - kisebb mértékben-
Magyarországon is igen szembeötlően megromlottak a népesedési visze-
nyok. Az első világháborús évtizedben Ausztria népe évi -0.37 százalékkal
megfogvott. részben a háborús veszteségek, az elmaradt születések és a
polgári lakosság, (különösen az influenzajárvány idején) kedvezőtlenebb'
halandősáza, valamint cseh és egyéb elemeknek Bécsből és más ausztriai
területekről való tömegesebb elköltözése következtében, A nagyobb állam-
keretbőr kisza:kítottelsővilágháború utáni ausztriai részeken a túlnépese-
.dés érzése egyre nyomasztóbbá vált; a fejlődés a békekötést követően is
csak szerény méreteket öltött: az évi népgyarapodás üteme 1920 és 1923
közt mindössze 0.53s 1923és 1934 közt is csak 0.31%-ot ért el, sőt 1934és
1939 közt megfogyott (évi -0.32%-kal) a Németországhoz csatolás évei-
ben is valószínűleg csak átmenetileg szaporáboá vált népesség. Az első
világháború utáni Magyarorszag ugyan a területelszakítások, a központi
országrésznek a gazdaságföldrajzilag harmonikus magyarbirodalmi keret-
ből való kiszakadása által előidézett túlnépesedési tünetek és válságok
ellenére sem bizonyult ennyire fejlődésképtelennek. hiszen népének ter-
mészetes vitalitása csak kisebb mértékben csappant meg, a céltudatos,
iparfejlesztés pedig az, ország népeltartó erejét, elég jól biztosította:
mégis fejlődési üteménék visszaesése szembeőtlő: 1910 és 1920 közt a
'Szaporodásiarány mindössze évi 0.487o-ot is csak azért érhetett el, mert
a 'háborús veszteségeket az elszakított 'területről menekültek többszáz-
ezres számai) teljesen ellensúlyozta; de a népnövekedés évi arányszáma
1920-1930-ban (0.84%) sem' érte el az 1910 előtti szintet, 1930 és 1941
közt pedig valamivel még lejjebb (0.677o-ra) siklott. Az első világ-
háború végével elcsatolt területek egy részének 1938-ban és azután
történt visszakapcsolása és néhány esztendőn át Magyarországhoz tarto-
zása a megfigyelt időszak végéig (1940-1941) természetesen még alig
éreztethette kedvező demográfiai hatását.

A Kárpátukrajnát is magában foglaló Csehszlovákiában területileg
ugyancsak igen elütő tényezők idéztek elő az elég egyenletes - 1900 és
1910közt például évi 0.70, 1921és 1930 közt !pedig0.84%-os - népesség-
szaperulatot. Cseh- és Morvaország és Szilézia, illetőleg a volt Cseh-
morva védnökség népessége az értékes .g:azdaságierőforrások és az álta-
lános közgazdasági fejlettség következtében aránylag kisebb természetes
szaporulat mellett is elég jól fejlődött., Ezzel szemben a kedvezőtlen
domborzati viszonyok miatt mezőgazdasági tekintetben sűrűn lakott, a
cseh ipar, versenvét is erősen érző, bár nyersanyagokban viszonylag 'meg-
lehetősen gazdag Szlovákiában a jelentős természetes szaporodást az
-elvándorlás, valamint az Amerikai Egyesült Allamok elzárkózásáig igen

1) Az elcsatolt területekről menekültek és ikiutasÍtottak 1918-1924. évi száma
350.000 fő volt (valószinűleg minímális adat).
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élénk kivándorlás erősen megtizedelte; itt a tényleges népgyarapodás
inkább csak újabban vált zavartalaruabbá. A csehszlovák államkeretekből
legutóbb kivált Kárpátalja népének bőséges gyermekáldása a jelentős
ki- és elvándorlási veszteségek ellenére ennek a területnek csaknem
megszakítás nélkül lendületes tényleges népgyarapodást biztosított. A
Kárpátalja nélkül számított Csehszlovákianak azután valamivel szeré-
nyebb volt a népszaporulata, mint a második világháború elötti egész
államnak. '

A dunai térség déli és délnyugati részeit túlnyomórészben szapora
népek lakják s a fejlődést a néprnűveltség alacsonyabb fo!kamiatt a kiván-

ÁL'l'ALANOS NÉPSűRűSÉG (Jelmagyerázatot 1. 53. lapon)

dorlás is alig korlátozta, a háborús vérveszteségek közvetlen lélekszám':"
apasztó hatása pedig rendszerint csupán rövidebb ideig volt érezhető
(utóhatásuk azonban generációkon át érződik).') A népnövekedés ezért
mind az egész Jugoszláviában, mínd egyes részeiben, így a volt Horvát-
országban es a volt Szerbiában is erőteljes ütemű volt, Szerbiában pél:"
dáuJ 1884 es 1890 közt évi 2.16, 1890 és 1900közt 1.44, 1900 és 1910 közt
1.56, míg 'az egész jugoszláv államban 1921 és 1931közt 1.60%-08 tény-
leges szaporulat mutatkozott; la!horvát területeken általában egy elég
eros fokkal lassúbb népesedes üteme legújabban a második világháború
alatt átmenetileg különvált horvát állam határain túl fekvő szerbiai

1) A második világháború alartlti veszteségek pontos adatai még nem isme-
retesek.
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részekből átáramló horvát. elemek jelentősebb száma miatt valamelyest
fokozódott. Albániában a tényleges népfejlődés a hosszabb időn át ked-
vezőtlen halandósági viszonyok miatt nem igen érhette el a jugoszláviai
szintet, ElLenben Bulgáriában és Romániában nagyban-egészben
hasonlóan kedvező keretek közt mozgott, Bulgáriában például 1892 és
1900közt 1.55, '1900 és11910közt 1.49, 1910és 1920 közt 1.05, 1920 és
1934közt pedig 1.64%-kal gyarapodott évente a lakosság; az utóbbi idő-
szak népszaporu1atában persze az első világháború utáni menekültek is
bentfoglaltatnaik.. Romániában 1884 és 1894 közt évi 1.52, 1894 és 1899
közt 1.96, majd 1899és 1912 közt :1.51%-os, tehát szintén igen gyors
Iélekszámemelkedésről számolt be a statisztika; a román állam első
világháború után megnagyobbodott területén viszont 1910 és 1920 közt
több okból (háborús veszteségek, az országegy részének hadszintérré vá-
lása, az 1918-1919. évi influenzajárvány pusztításai, magyarok tömeges
kiutasítása 'és menekülése a Magvarországtól elcsatolt erdélyi területek-
ről stb.) a népesség megfogyott; a fejlődés itt - egy árnyalattal az első
világháború előttinél Iassúbb, bár továbbra is 'jelentős ütemben - csupán
1920 után indult, ismét meg. A Besszarábia, Eszak-Bukovína és Észak-Er-
dély nélküli - második világháború alatti - országterületen az 1930 és
1941 közt regisztrált népgyarapodást néhányszázezer elcsatolt (főleg
besszarábiai, bukovinai, valamint északerdélyi) menekült odaáramlásal
emelte, táblázatunk' adataiból kíolvashatő - némileg ugyen megkís-
sebbedett - mértékre; a román királyság egész Erdélyt felölelő mai terü-
Ietén la I,t'!yarapodásennél 'nyilvánvalóan lassúbb volt.

A területváltozások zavaró hatását természetesen nemcsak a romá-
niai adatoknál. hanem: a ·többi államról idézett népgyarapodása arányszá-
mok egvbevetésénél is 'mindvégig szem előtt kell tartani; kétségtelen
tényazonban, hogy a népességfejlődésritmusa nyugatról keletre, a maga-
sabb kultúrájú és gazdaságilag is fejlettebb államokról a fejletlenebb,
elmaradottabb államok felé fokozódik:.

Összefoglalóan megállapítható még, hogya lélekszám hullámzásá-
nak, emelkedésének elütő mértékét a dunai államokban elsősorban a
természetes szaporodás kűlönbözősége ihatáJroztameg. A nagyobb szüle-
tésgvakoríséggal ugyan a "déli és keleti ' területeken kedvezőtlenebb
halandóság járt karöltve, a természetes népszaporulat aránya azonban
ezeken a részeken ennek ellenére magasabb volt, mint a születéscsökke-
nés szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben: előrehaladottabb stádium-
ban levő északnyugatíbb területeken (kivált Ausztriában, a cseh-morva terü-
leteken és részben Magyarországon is); a kultúra emelkedésével, a halari-
dóság javulás ával, a városiasodás-iparosodás Iassú fokozódásával párhu-
zamosan azonban 'a balkáni térségben ds egyre inkább megfigyelhető Ial
születések 'megcsappanása, sőt a népfejlődésnek ennél az alaptényezőjé-
nél már a Iassú 'kiegyenlítődés első jelei is lá:thatók, ami főleg a jövő
fejlődéskilátások tekintetében tanulságos tény. Egyébiránt laJ távolabbi
multban, de részben még újabban is, egyes járványok és f.ertőző betegsé-
gek (egykor kivált a kelera és még napiaínkban iSIa tífusz s egyes gyer-
mekbetegségek, az első világháború vége óta pedig la vissza-visszatérő
influenza stb.) pusztítása és nagyobb háborús veszteségek különösen a
délkeleti területek természetes és tényleges népnövekedését módosítot-
ták erősebben. Hasonló hatása volt a kivándorlásnak is, mely viszont
az északnyugati államegvsézekben, vagy területrészeken. Ausztriában,
Szlovákiában, Magyarországon és részben Csehszlovákia történeti (cseh,
morva .és sziléziai) tartományaiban emelkedett magasabb szintre, míg a
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többi állam (országrész) népesedését Carégi Horvát-Szlavonországot nem
tekintve) alig befolyásolta. A vándormozgalomhan azután még az első
világháború utáni időkben többfelé mutatkozó menekülések járultak
hozzá ---l pozitiv vagy negativ irányba:n - a valóságos népfejlődés mérté-
kének államonként és időszakonként elütő kialakulásához.

Az eltérő történeti mult, az elütő g,a:zdasá!gifejlődés és a külön-
böző főldrajzi adottságok következtében a dunai államok települési viszo-
nyai elég változatos képet nyujtanak.

A nagyobb közigazgatási és, tájegységek eltérő népeltartó ereje,
elütő tényleges népgyarapodása jelentős részben a gazdaságföldrajzi

AGRÁRNf;PSüRŰSÉG (Jelmagyarázatot 1. 53. lapon)

helyzet (megművelhető terület nagysága, ásványi kincsek és energiafor-
rások bősége, piaci és forgalmi helyzet, városiasodás-iparosodás stb.) és
az ezzel összefüggő belső népáramlás függvény;e, vallamint a természetes
szaporodás vídékenkénti különbségeível állr szerves kapcsolatban. Auszt-
ria első világháború utáni területén például a népnövekedés nem a
Iélekszámra domináló Alsó-Ausztriában, Stájerországban és Bécsben -
melynek fejlődéseazelső világháború után Jteljesen megakadt - volt •
viszonylag a legkíelégítőbb, hanem a természetes szaporodás dolgában
valamivel kedvezőbben álló Tirolban, Vorarlbergben és Salzburgban.
A Csehszlovákia egész, területére kiszámított adatok szerint a század-
forduló körül a gazdaságilag fejlettebb cseh-morva és sziléziai bartomá-
nyok, az újabb népszámlálások adataiból kitűnő en viszont a szaporább
népességlakta "szlovákíaí és az 1939-től 1944-ig Magyarországhoz tarto--
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zott, majd 1945-ben a Szovjet-Unióhoz került kárpátaljai részek nép:"
fejlődese mutatkozott erőteljesebbnek. Magvarországon Budapest és kör-
nyékének, valamint egyes iparvidékeknek gyors népfejlődése mellett ,egy-
'felől az Alföld némely ritkábban lakott délibb területein, másfelől ra
nagyobb születésgyakoríságú keleti -vármegvékben - a Nagy Magyar
Alföld északkeleti részein - nőtt meg a legjobban a lélekszám. A gazda-
'ságí fejlődés alacsonyabb foka által jellemzett többi állam egyes részei-
nek elütő népgyarapodása nagyobb mértékben függött a természetes sza-
porulat vidékenkinti különbözőségétől, mint gazdasági okoktól; egyes
iparvidékek, városias gócok lendületesebb népnövekedése azonban Jugo-
szláviában, Bulgáriában és kiv~lt újabban Romániában is eLéggészembe-
szökő. .'

A népfejlődés települési sajátosságait az országrészek népszapo-
rodási különbségeínél lényegesen jobban szemlélteti la néptömörülési
kép módosulása, város és vidék eltérő ütemű népesedese. A városkép-
ződés és a városiasodás, a falvak népének városbatódulása a leghosszabb
multra az északnyugatibb államokban tekint/vissza - tehát Ausztriá-
ban, Csehszlovákiában és részben Magvarországon -, melvekben az ipa-
rosodás, a g.azdasági fejlődés is viszonylag a Iegelőrehaladottabb. Nagy-
városlas települések ----:államonkint egy-egy világváros - itt alakultak
ki legkorábban. Ugvancsak itt volt a leggyorsabb az elővárosok népnöve-
kedése, a legszembetűnőbb a nagyobb a;gglomerációk képződése, de az
első világháborút követő: és gazdaságilag is legválságosabb években a -
bár inkább csak átmenetileg lábrakápott - ellentétes irányú "vissza a
faluba" mozgalom is. A városiasodás nyomai a túlnyomóan agrárjellegű
Jugoszláviában, Bulgáriában és Romániában csupán újabban ütköznek ki
egyre jobban. Éppen az agrár jellernvonások míatt azonban ezekben az,
államokban, valamint Magyarország sík területein és a V'01tSzlovákiá-
ban is nagyobb agrártömörülések (mezővárosok) sorakoznak az ipar-for-
galmi gócok rnellé, speciális vonásokkalegészítve ki a város-vidék
problémát. ,

A néptömörülésnek a községek és városok léle.kszám-nagllságkate-
góriáin, tehát elég merev tagolásán alapuló képe is sajátságosan eltérő a.
dunai államokban. Az idevágó táblán ak a népesség nagyságtípuson-
kinti megoszlását jellemző adatai szerínt .a .nagyvárosok lélekszárnsúlya
államonként igen elütő és ez az egyes országok községnagyság-szerkeze-
tét alapvetőern befolyásolja, Ausztriában a hosszú időn át nagyobb állam-
terület fővárosát alkotó Bécs népességi aránya abnormisan magas volt;
Budapest lakosainak milliós száma miatt az első világháború utáni Ma-
gvarQrszág népességi. problémáját is: - enyhébb rnértékben - hasonló
aránytalanság súlyosbította, míg' a' második világháború a1atti Magyar-
ország és Csehszloválda helyzete e tekintetben már jóval kiegyensúlyo-
zottabb volt; Jugoszláviában, továbbá BUlgáriában és Romániában va
nagyvárosi népesség aránya lényegesen kisebb;. ezekben az államokban,
különösen Bulgáriában, a kisközségi jelleg' a domináló. .
,.. Említést érdemel még, hogya volt Szlovákíában és a Kárpátalján
is sokkal nagyobb a kis Iakosszárnú községek népességi aránya, mint. a
tula idonképpeni Csehországban és 'Morvaországban, melyekben viszont la)'
városok-nagyvárosok Iélekszámsúlya viszonylag' :lényegesen magasabb;
Juzoszlávia .két domináló része, Horvátország és a tulajdonképpeni Szer-
bia néptömörülési tekintetben elég közel állegymáshoz: ra sikföldi telepü--
lések nagyobb és a' hegyvidékiek kísebb lakosszáma természetesen ezek..:..
ben az országokban is szembeötlő.
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Létekszám-nagyság-
csoportok

Néptömörülés
Ausztria!) Cseh- Cseh- Magyarország .Jugo- Btrlgá-

szlovákia szlovákia első ví- második szlávia1) rial)
Kárpát- K.árpát- Iágaábo- vüágnábo-

ukrajnával ukrajna rú utáni rú alatti
1) nélkül terület terület

a) Községek (városok)
szám szerint (1934)

42
1.783
1.249

866
371

55
20
7
1
3

100
100 - 500
500 - 1.000

1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 10.000

10.000 - 20.000
20.000 - 50.000
50.000 - 100.000

100.000 -

(1930)

243
8.698
3.833
1.826

868
162
67
30
2
5

(1930)

241
8.590
3.669
1.710

786
153
63
28
2
5

(1930)

5
747
953
858
582
161

66
33

9
3

(1941)

1.35~ }
2.171
1.687
1.049

234
109
48
14
5

(1931)

437

724
1.270
1.532

526
125
24
4
3

(193i)

743
1.855
1.301
1.245

502
62
20
9
2
1

Összesen: 4.397 5.740

b) Népesség (ezer)

100
100 - 500
500 - 1.000

1.000 - 2.000
2.000 - 5.000
5.000 - 10.000

10.000 - 20.000
20.000 - 50.000
50.000 - 100.000

100.000 -

4
549
890

1.210
1.058

374
265
209
61

2.136

15.734

20
2.510
2.670
2.488
2.605
1.105

890
827
137

1.478

15.247

20
2.473
2.550
2.327
2.369
1.046

831
774
137

1.478

3.417

%)
256
694

1.208
1.765
1.073

872
996
565

1.259

6.668

')\
474 f

1.574
2.364
3.181
1.557
1.450
1.474

957
1.638

4.645

145

541
1.846
4.748
3.546
1.574

740
270
524

43
504
954

1.735
1.429

406
272
278
170
287

összesen: 4)6.756 6.078

c) Népesség (%)

100
100 - 500
500 - 1.000

1.000 ~ 2.000,
2.000 - 5.000
5.000 - 10.000

10.000 - 20.000
20.000 - 50.000
50.000 - 100.000

100:000 -

0.1
8.1

13.2
17.9
15.7
5.5
3.9
3.1
0.9

31.6

14.73e

0.1
17.1
18.1
16.9
17.7
7.5
6.1
5.6
0.9

10.0

14.005

0.1
17.6
18.2
16.6
17.0
7.5
5.9
5.5
1.0

10.6

8.688

0.0
3.0
8.0

13.9
20.3
12.3
10.0
11.5
6.5

14.5

~)14.669

0.0 }
3.2

10.8
16.1
21.7
10.6
9.9

10.1
6.5

11.1

13.934

1.1

3.9
13.2
34.1
25.4
]1.3
5.3
1.9
3.8

0.7
8.3

15.7
28.5
23.5
6.7
4.5
4.6
2.8
4.7

Összesen: 100.0 100.0100.0 100.0

1) Az első világháború utáni terület.
~) 0.5
3) 0.1
4) Ezenkivül 4.7 ezer meghatározott lakóhely nélkül.
5) Előzetes el'edmény (a végleges 14.683 ezer).

A közigazgatásí felosztás, a községi szervezet különbözősége iniatt
az egyes államok adatai nem eléggé egyneműek. A község gyakran több
különálló helység vagy szétszórt település (hegyvidéki farm, major, sík-
földi tanya stb.) közigazzatási foglalata. Ausztriában például a kb. 4400
község közel 17.000 helységre oszlott; Bulgáriában a községeken kívül
nuntegy 1400, a második világháború ,alatti Magyarországon pedig kb.
18.000, illetőleg a jelenlegi területen kb. 9000 külterületi lakotthelyet
tartottak nyilván. Hasonló a helyzet Jugoszláviában és kétségkívül 'Ro-

:1 RadiQcs E.: A Dunatáj.

100.0 100.0 100.0
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mániában is. Erre az ls utal, hogy míga községek átlagos lélekszáma
Csehszlovákiában az ezret sem érte el és Bulgáriában is alig több mint
ezer fő, Ausztriában pedig mintegv másfélezer s Magyarországon sem
haladja meg sokkal a kétezer lelket, addig ez az átlagszám Jugoszlávíá-
ban csaknem pontosan háromezerre ugrik, holott nagyobb lakosszámú
városlas települése Jugoszlávíának kevés volt, a községek tehát itt is sok
helységre, illetőleg számos - mégpedig hivatalos kimutatás szerínt össze-
sen míntegv 27.000 - lakotthelyre oszlanak.

Város ée vidék népességszámáról és népfejlődéséről sem a néptö-
mörűlési- alapon, sem a közigazgatásí városfogalomnak megfelelőerr az
egyes államok statisztikai kiadványaiban kímutatott adatok nem nyujta-
nak teljes értékű képet. A tájékoztatásra azonban az ily adatok is alkal-
masak. Figyelmet érdemel például, hogy az Ausztria első világháború
utáni területén élő népességnek 1869-ben 14.1, 1910-ben 3.o.6és 1934-ben
27.7 százaléka egy városban, Bécsben halmozódott fel. A Kárpátukrajnát
is felölelő Csehszlovákiában a tízezernél népesebb tömörülések lakos-
sága az 1921-1930. években 18.0, míg az ennél kisebb településeké
mindőssze 5.6 százalékkal gyarapodott s a nagyobb városok népszaporu-
lata mind a cseh-morva tartományokban, mind Szlovákiában újabban is
erősen meghaladta az országos átlagot. A mai Magyarország népességé-
nek Budapesten 1941-ben 12.5, illetőleg a főváros környékének szűkebb
övezetévei 18.5, tágabb övezetévei pedig 19.6 százaléka lakott és a népes-
ség anagybudapesti agglomerációban 1910-és 1941 közt 54.9, fa vidéki tj.
városokban 27.3, továbbá (mindig a Budapest-környékíek nélkül) a me-
gyei városokban 17.7, a tízezernél népesebb községekben i7.1, az ennél
kisebb községekben pedig 15.5 (és országos végeredményben 22.4) száza-
lékkal nőtt meg.') Jugoszláviában a húszezernéltöbb lakost számláló vá-
rosok 1921-1931. évi népnövekedési aránya 39.6százalék volt, szemben
a 16.3 százalékos országos népgvarapodási aránnyal. Bulgáriában a tiz-
ezren felüli városok és községek lélekszámaránya 1910-ben 13.3, 1934-ben
ellenben már 16.6 százalékra rúgott, de a 97 közigazgatási értelemben
vett város közül csak 29-nek a lako-sszáma haladta meg a tízezret. Romá-
niában a meavei székhelyeken számláltatott meg a lakosság 16.0, a többi
városban pedig 4.2 százalékaés a 172 város közül 87-ben nem ütötte mez
a népesség száma a tízezer lelket. Ezidőseerint a dunai térség legnépe-
sebh n..navvárosai') az államok (orszázrészek) tárgyalt sorrendjében: Bécs
(1939:1930 ezer lakos), Graz (1939:207 ezer), Prága (1940:977 ezer),Bmo
(1940:295 ezer), Budapest (1941:1.165 ezer. illető1.eq-elővárosainak szoro-
sabb övezetévei 1.725 ezer, a tágabb övezettel is 1.826 ezer J:é1ek),Beillgrád
(1931-ben239 ezer, illetőleg kűlvárosaival 28'9ez,er é~ 1940 körül kb, 296
ezer fő, de egyes becslések szerint 400 ezres lélekszáma is volt), Zagreb
(1931:186 ezer. 1942-ben pedig-míntegv 350 ezer), Szófia '(1934:287 ezer,
illetőleg- la külvárosokkal 1330ezer, 1942-ben becslés szerínt 401 ezer),
Bucuresti (193Q;639ezer, 1941:1000 ezer Iakos). A volt Szlovákia főváro-

1) A közígazgatásí alapon nyuzvó tagolás IElZerintla maii Magyarország 1941. évi
lakosságából Budapestlen ~.akdt;t12.5%, a többi 10 (vidéki) th. városban - melyek
mindezvikének alélekszáma megüti a harrrríncezret, túlnyomórészük pedig 'ennél jó-
val népesebb - 8.0%, a '43 tízez-ernél nénesebb rnezveí városban 14.2%, a 2 tízezren
aluli megvei városban 0.2, a 75 tízezernél több Iakosú községben 11.6.az ennél kísebb
községekbenpediig ~3.5%:. .

') lA második világháború utáni ídőszakról még biztos Iélekszámadatok a
városokról inem állanak rendelkezésre, a népességi lállag íngadozásá azonban ál-
talában igen nagy volt. .
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.sának, Pozsonynak 1940-ben 139 ezer lakosa volt, Albánia székhelyének,
Tiranának a lélekszáma 'pedig 1941-ben 31 ezer fő. A nagyobb városok
gyors népnövekedése tehát az ebből a szempontból szinte túlfejlődött
Ausztria kivételével a dunai államok mindegyikében is egyik egyre 'jel-
lemzőbb tünete a népesedési folyamatoknak. '

2. ~épsűrűség, agrársűrűség
A népesség térbeli elhelyezkedése, települési sajátosságai szem-

pontjaból nemcsak a területrészenkinti és tömörülési viszonyok meg-
figyelése tanulságos, hanem a népsűrűség alakulásának nyomonköve-
tése is. (Lásd még a 29., 31. és 53. lapokon levő grafíkonokat.)

Terűlet és népesség viszonyáról az általános (nyers) népsűrűségi
arány (az egy négyzetkilométerre jutó átlagos lélekszám) ,aJdunai álla-
'mok földrajzi és gazdasági viszonyaiban mutatkozó jelentős különbségek
Iniatt csupán hozzávetőleges képet nyujt. Az államoknak, illetőleg állam-
részeknek Iegalább is megközelítő pontossággal a mai területére kíszární-
tott népsűrűségi arányszámai közt látható eltérések tehát a sűrűn, nor-
málisan vagy ritkán Iakottság kérdéséről, valamint a népesség sűrűsödé-
séről-ritkulásáról csak nagyon nyersen tájékoztatnak.

Terület Idő- Népesség Népsürüség
(ezer km"} pont (ezer) (1 km'-re)

.Ausztría 83.8 1939 6.650 79.3
Cseh-Szlovákia 140.5 1930 14.730 104.8

Ebből:
A volt cseh -morva védnökség 48.9 1940 7.485 153.0
A volt Szlovákia 38.1 1940 2.655 69.7
Kárpatukrajna 12.6 1930 725 57.4
Cseh-Szlovákia Kárpátukrajna nélkül 127.9 1930 14.005 109.4

A második világháború alatti (megnagyob-
bodott) Magyarország 171.8 1941 14.683 85.5

A jelenlegi Magyarország 93.1 1930 8.688 93.4
A [elenlegí Magyarország 93.1 1941 9.320 100,1

-Jugoszlávía 247.5 1931 13.934 56.3
Ebből:

A volt Horvátország 102.2 1941 6.663 65.0
Szerbia 1)57.0 1)3.800 1)67.0

Albánia 27.5 1940 1.063 38.6
'Bulgáría") 103.1 1934 6.078 58.9

"
S) 153.0 1942 8.606 56.2

Románia") 295.0 1930 18.057 61.2
S) 4) 195.0 1941 13.493 69.2
") 240.2 1930 14.340 59.7

A népesség eltérő fejlődese - a népesedes üteme a dunai térség
déli és keleti tájain lendületesebb volt, rnint la nyugatibb derületrésze-
ken - csökkentette, de nem tüntette el a nyers népsűrűségí, arányszá-
mok közt fennálló, régebben nagyobb különbségeket. Az egyes államok
határainak gyakori megváltozása (balkáni háborúk, első és második világ-
háború) miatt a népsűrűség alakulását azonos területre vonatkozóan alig

1) Hozzávetőleges adat. - :2) ,A második világháboru elötti terület. -- 13) A második !Világ-
háboru alatti terület. - 4) És:Mk-Erdély"Dél-Dobrudzsa. valamint Besszarábia és :t:szak-Buko-
vina nélkül: az utóbbi két Iországrésszel !együtt Románia :területe kb. 24l ezer jkm2, lélekszáma
mintegy 16.9 millió, népsürüsége (1 krnt-re) kb. 70 volt (egy késöbbi hivatalos .román adatközlés
.ezt", ,területet 252 ezer krna-re, 'a lélekszámát pedig >- 'teljesnek aligha ,mondható számítás
alapján - 15.1 millióra tette; e szerínb a mépsürüség :t 'kma-re pníndössze 60 lélek lett volna). -
5) Mai terület: Dél-Dobrudzsa nélkül a terület 23~.!jezer krn", az i193Q.évi [élek szám 13.961 ezer
fó, a mépsűrüség (1 ikm2-re) 59.7,
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lehet nyomon követni. Megemlítést érdemel azonban, hogy Ausztria első
világháború utáni területén 1910-ben, 1 km'-re 79.4 .Lakosjutott, mig
Csehszlovákia nunden egyes négyzetkílométerén 1910-ben átlagosan 96.ti
(Kárpátukrajna nélkül 101.7), Szlovákia 1910-bn 57 és 1930-ban 64, a
másoaik világháború alatti (megnagyobbodott) Magyarországon 1910-
ben 70.4 és l\JJO-ban 79.9, az országnak a fegyverseuneu szerzödés által
megállapított jelenlegi területén pedig 1910-ben 81.8 és a volt Horvát-
országban pedig 1931-ben 55 lélek élt. A sűrűsödés joLyarrw.tatehát -
Ausztríától eltekintve - általános, de 'nem egyező mértékű. A területi
részietekre jellemzően a második világháború alatti cseh-rnorva védnök-
ség és Szlovákia, valarnint Kárpátalja adatai közt igen nagy eltérés mu-
tatkozik; ebből kitetszően az első világháború utáni csehszlovák állam
egymástól a népsűrűség tekintetében ,is nagyon elütő részekből tevődött
össze. A teljesség lés történeti hűség kedvéért érdemel említést, hogy az
első világháború elötti Magyarország (Horvát-Szlavonországok nélkül)
1910-ben 283 ezer km'-nyi területén 64.6, a román állam 1910-es-h:1litárai
közt elterülő 131 ezer km-nyi területen viszont akkor még csak 53.0,
Bulgáría 191O-ben 96 ezer km'-nyi területérn pedig 45 fő jutott egy-egy
négyzetkilométerre,

A föld népeltartó ereje nemcsak a területnagyságtol függ; hanem
szárnos tényező (talajminőség, termelőképesség, jövedelmezőség, piaci
fekvés, művelési mód, belterjesség. vagy külterjesség, a búza- és tengeri-
termelés határa, ásványi kincsek, energiaforrások, cs:apadékviszonyok,
éghajlati körülményék, fekvés, magasság, tulajdonviszonyok, a népesség
foglalkozása, foglalkoztatottsága, korösszetétele, gazdasági és általános
kultúrája, életszintje, ígényessége,' elütő szaporasága, a gazdagságszerke-
zet, ~ gazdasági 'vérkeringés I ritmusa, tőkeerő, technikai felkészültség,
exportlehetőségek, tengermelléki fekvés, ídegeníorgalom, stb.) eredője-
képpen rendkívül eltérőerr alakul. A sűrűn vagy ritkán lakottság kérdé-
séről ezért egyrészt a mezőgazda'sági népességnek a megművelhető terü-
lethez mért aránya (agrársűr'Űség),' másrészt az egész lélekszámnak
ugyanerre a területre kiszámított aránya (fiziológiai népsűrűsége) híveb-
ben tájékoztat, mint a nyers népsűrűségí arányszám.') A mezőgazdasági
terület szűkebb vagy tágabb körülhatárolása alapján többféle tájékoztató
értékű számítás lehetséges. Az alábbi összeállítások a nemzetközi statisz-
tikai kiadványok adatközléseíhez hasonlóan meglehetősen nyersek, mert
az taiLapulszolgáló számításoknál az intenzíven ,és extenzíven művelt
szántóföldek, valamint a többi művelési ág elütő népeitarlóereje nem
számíttatott át azonos alapra. A tájékoztatásra azonban alkalmasak.

A legintenzívebben megművelt és legnagyobb népeltartó erővel
rendelkező szántó-, kert- és szőlőterületre számított agrár és teljes (fizioló-
giai) népsűrűség a dunai államokban a következőképpen alakult:")

r
J) A nemcsak a mezőgazdasági, hanem az ipari és egyéb lehetőségek figyelembe-

vételével megállapítandó áltadános (mérlegelt) gazdasági népsűrűség kiszámítására
kiányoznak az egyönteltű és megfelelő támpontok.

0) A különböző számításoknál a területi ala;p általában a legutolsó népszám-
Iálásnál újabb évre vonatkozik, ami azonban a népsűrűségí adatokat inkább csak
ámyalatílag befolyásolja.
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Terillet Idő-
pont

Ausztria . j
Csenszlovák ia
]rJ[;lgyarország '1'

"
f

második világháború
alatti (megnagyobbodott)

első világháború
utáni

1934
1930
1930
1941

1941
·1931
1934
1930

első világháború
utáni

Jugoszlávia ~
Bulgária
Románia

1 km' szántó-, kert- és szőlő-
területre jut

östermetőt) más foglalkozású összes"j
nép ess é g~

87.5 233 s 321.0
84.6 159.6 244 2
75.6 70.4 146.8
76.3 80.3 156.8

89.5 70.8 160.3
129.9 39.7 169.&
104.6 38.4 143.0
92.8 35.5 128.3

1) Az 1 km2 szántó-, kert es szőlőterületre jutó agrárnépsűrűség. -') Az
1 km2-re szántó-, kert- és szőlőterületre jutó fiziológiai népsűrűség. - 3) Keresők és
eltartottak együtt

AO~ CSEHSZLOVÁKIA MAGYARORSZÁG JUGoszLÁVIA BULGÁRIA

N1!;PESS1!;G SZAMi-\. 1940 (le30) KÖRűL

" .-1----+--11-

ALBÁNIA

.'

A nem agrár és az egész. népességnek la!tulajdonképpeni mező-
gazdasági művelés alá vont területhez mért aránya nemcsak arra 'vet
fényt, hogy egyrészt az agrár népelemera felül, másrészt összesen mily
nagy néptömeg ellátásának a terhe nehezedik a mezőgazdaságra, hanem
egyben azagrárbehozatal szükségességére is utal; a dunai államok közüla legerősebben iparooSodott Ausztria például Intenziv mezőgazdasági
termelés mellett sem nélkülözhette a külföld agrárterményeit, Az agrár-
népsűrűség pedig a mezőgazdaság korlátozottabb fejődéslehetöségeire

.való tekintettel arra. is utal, hogy a túlnépesedés tekintetében mi a hely-
zet. Ebből a szempontból is figyelemreméltó, hogy az őstermelő elemnek
az államok egész más sorrendjét mutató népsűrűségi hányadosai a dunai
államokban vaílamivel kiegyensúlyozottabbak, .mint a nyers népsűrűségi
arányszámok: a mezőgazdasági népesség sűrűsége Jugoszláviában és
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1km' szántó-, kert-, 1km' szántó-, kert-;
szőlő-, rét- és szőtő-, rét-, legelő--

legelőterületre jut és erdőt,erületre jut
,őstermelő 1) összes') őstermelő ') összes ")

n é, pes '!! é gS)

42.3 155.3 24.6 90.2
61.0 176.2 39.4 113.8
59.5 114.9 51.9 100.2
60.1 123.3 52.3 107.5

Bulgáriában a legnagyobb, míg a többi állam valamivel alacsonyabb
agrárnépsűrűségi arányszámai alig térnek el egymástól.

A szántóföldi termelésnek ugyan általában nagyobb a jövedelme-
zősége, népeltartóereje, mint az állattenyésztésnek,a népsűrűségí szá-
mítást azonban a mezőgazdasági művelés alá vont (szántó-, kert-, szőlő-)
ésa füves (rét-, legelő- )területek egybefoglalt nagysága alapján is érde-
mes elvégezni; sőt kiegészítésképen az err1őterületek hozzászámításával
is tanulságos megállapítani a népsűrűség alakulását. Az így kíszámított
adatok alapján a dunai államok népsűrűségéröl nyert kép kissé eltér
attól, melyet a szoros értelemben vett mezőgazdaságí területhez, viszonyí-
tott adatsorok nyujtottak:

Terület Idő-
pont

Ausztria J

Csehsz.l'O'{ák,Ía
.Magyaa-ország .

1934
1930
1930
1941

második világháború
alatti (megnagyob-

bodott)
első világ-

háború utáni

. első világ-
háború utáni

,JUgoszláviat
Bulgáda.
Románia

1941
1931
1934
1930

65.1
73.9
80.6
70.8

116.7
96.5

110.2
97.9

50.8
48.0
52.7
50.2

91.1
62.7
72.8
68.6

1) Az 1 Ikm' szántó-, ;kert-, szölő-, a-ét- és 1eg,előterületre, ,illetőleg ugyanerre a ter!11en;e'
'és az erdő területre 'kiszámíto,tt agrárnépsürűség. -~) lAz 1 km' szántó>, kert-, szőlő-, ret- f's
Iegelöterüietre, illetőleg ugyanerre ,a !területre és az erdöterületre ikíszámítctt !fiziológiai. nép-
sürüség. - ') Kereső és eltartott együtt. (Külön a keresölakosságra kíszámítva nagyban-egeszben
hasonlóképpen arakutnak Jaz adatok.)

, Csehszlovákia történeti tartomáriyaiban az agrársuruseg valamivel
- a,vidékenkinti eltérésekre is jellemző módon - alacsonyabb, a fizioló-
giai népsűrűség pedig magasabb, mint az első viláháború utáni egész
államterületen, míg a jelentős részben hegyekborította Szlovákiában,
kivált pedig a Kárpátalján éppen a fordított helyzet ála.fenn; itt az agrár-
sűrűnlakottság ér el különösen magas fokot. Ugyancsak jellemző a te-
rületi adottságokra, hogy a második világháború alatti Horvátország és
Szerbia agrár- ;és fiziológiai népsűrűsége nagyban-egészben hasonló az
egész jugoszláv államéhoz és Bulgáría rs Románia területének második
világháború alatti módosulásai sem változtatták meg túlzottan a népsűrű-
ségi arányszámokat, A második világháború alatti (megnagyobbodott) Ma-
gyarország helyzete a magasabb lagJiárnépsűrűségellenére is egy árnya-
lattal kiegyensúlyozottabb volt, mint a jelenlegi országterületen , melyen
ennek a (trianoni) terűletdarabnak a gazdaságföldrajzilag egységes első
világháború elötti magyarbirodalmi keretből való hirtelen kíszakítása
miatt különösen a világválság idején, de általában is meglehetősen nagy
volt a túlnépesedési érzés, a népességi probléma.

Albániában a szántó-, kert- és szőlőterület igen szerény kiterje-
dése következtében az agrársűrűség abnormisan magasnak mutatkozik
(1 krn' szűkebb értelemben vett mezőgazdaságí területre becslésszerű ada-
tok szerint 275őstermelő lakos jutott 1930körül),a rét- és legelőterületet
is számításba véve azonban 'Jugoszlávia szintjén mozog (1 krn" tágabb
értelemben meghatározott mezőgazdasági területre 74 őstermelő lakos
jutott).
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A bernutatett népsűrűségi számításokat .tanulságosan egészítheti
ki annak megállapítása, hQgy az egyes államok egyfelől agrárlakosságá-
nak, másfelől egész népességének minden egyedére a szűkebb és a tágabb
értelmezés szerint mekkora mezőgazdasági terület jut:

Ország Terület Idő- Egy öster-. Altalában (az egész né-
pont melő lakosra 1) jut pességből) egy lélekre ')

szűkebb-) tágabb') jut szűkebb" tágabb'),
értelemben vett mezögazdaságí terület

Ausztria l 1934 1.14 2.36 0,31 0.64
Csehszlovákia első világ- I930 1.18 1.64 0.41 ~ 0,57
Magyarország háború utáni 1930 1.32 1.68 0.68 0.87

" 1941 1.31 1.67 0.64 0.81l második világháború
alatti (megnagyobbo- 1941 1.12 1.54 0.62 0.86

dott)
Jugoszlávia ( első világ- I931 0.77 1.35 0.59 1.04
Bulgária 1934 0.96 1.24 0.70 0.91
Románia háború utáni 1930 1.08 1.41 0.78 1.02
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A különböző népsűrűségi számítások egybehangzó tanulsága SZie-

rint a dunai államokban a fiziológiai népsűrűség ugyan általában nem
túlzott, az agrárnépsűrűség azonban meglehetősen magas, szinte a vi-
szonylagos túlnépesedés határát súrolja; ez annál figyelemreméltóbb,
mert az agrárlakosság túlnépesedési érzése az államok túlnyomó részé-
ban földbirtokosztással már csak kisebb mértékben enyhíthető. A terme-
lés intenzívebbé, jövedelmezőbbé tétele, a fogyasztóképesség emelése,
a piaci és forgalmi viszonyok kedvezőbbé formálása, a talajminőség jlat-
vítása, a töretlen földek megművelése stb. azonban még például Jugo-
szláviában és Bulgáriában is csökkentheti :a viszonylagos túlnépesedés
érzését. Gyökeresebb megoldás. a mezőgazdasági népfelesleg elhelyezése,
a népességi nyomás enyhülése persze inkább csak az iparosodástól vár-
ható, mint erre Ausztria, Csehszlovákia és részben Magyarország példája
is utal. Ennek viszont a keletibb ésdélibb területeken a tőkeszegénység,
a szerény fogyasztóképesség, a kiviteli lehetőségek hiánya, az alacsony
kultúrfok stb. nehezen. Ieküzdhető iakadálya; ezek a területek tehát L--

kivált Jugoszlávia, Bulgáría, Románia és részben a csehszlovák.köztársa-
ság szlovákiai része is, főleg Kárpátukrajna - a közgazdasági fejlő-
dés mai fokán meglehetősen sűrűnlakottnak számítanak, holott valójá-
ban la gazdasági, technikai és kulturális fejlődés magasabb szintjén - ta-
lán csak Kárpátukrajna kivételével - a mainál jóval nagyobb néptöme-
gek életterét alkothatnálc.

Földreform, talajminőségjavítás, a termelés intenzívebbé tétele, a
szemtermelés gyakoriságának csökkentése, gépesítés, a piaci és forgalmi
viszonyok rnegjavítása, a fogyasztóképesség emelése stb. természetesen
a jelenlegi Mag?/arországon is valamelyest még emelhetik az agrárlakos-
ság számát lés sűrűségét. A (szaporodó népesség teljes feleslegének. év-
tizedenkinti többletének elhelyezéséről,eltartá:sáról lényegileg azonban
iti dis csupán lalZiparosodás gondoskodhat. Ezt igazolia a mult. az ú+abban
megfigyelt fejlődésfolyamatok vizsgálata is. Az országnak a jelenlegi terü-
letén ugyanis az őstermelő népesség 1900 óta számbelileg alig fejlődött,
1920 óta pedig színte teljesen stagnált s arányszáma fokozatosan vissza-

,) Keresőre és 'eltartott ra együtt. - ") Szántó-, kert- ,és szőlőterület. ~ ,a) Szántó-, ;kert-,
szőlő-, rét- és ~egelőterület.



esett; ennek 'megfelelően a mezőgazdaságílag megművelt (szántó-, kert-
és szőlő-jterülethez viszonyított agrársűrűség is. jóformán változatlan ma-
radt, holott a máis foglalkozásuaknak és egyben az egész népességnek
úgynevezett fiziológiai népsűrűsége igen észrevehetően emelkedett:

Megnevezés 1900 1910 1920 1930 lMl •••

Östermelő népesség ( szám szerint 4.166 4.259 4.454 4.499 4.539
Más f'oglalkozású népess-ég 2.691 3.356 3.536 4.189 4.781

Együtt összes népesség (ezer) 6.857 7.615 7.990 8.688 9.320
Más foglalkozású népesség t százalékban 60.8 55.9 55.7 51.8 48.7
Östermelő népesség 39.2 44.1 44.3 48.2 5Í.3

Együtt összes népesség 100.0 100.0 100.0 100.0 }()O.O

1 {négyzetkilométer mezőgazdasági művelés alá vont
(szántó-, kert-, szőlő-) területre') jut

Östermelő IMásfoglalkozású 70.0 71.6 75.0 75.6 76.3
Összes (együtt őstermelő és Lakos 45.2 56.4 59.4 70.4 80.3

rnásfoglalJkozású) 115.2 128.0 134.4 146.0 156.6

1) A fejlődésfolyamat jelzése céljából a fent bemutatott másik két .alapon kiszámított nép-
sürüségí adatok tanulmányozása felesleges, mert tanulságaik ifejlődési szernszögből megegyeznek.

A jelenlegi Magyarország I8lgrárszempontból határozottan sűrűn-
lakott, hiszen az 1900-1941. évek alatt kimutatott 2,463.000 főnyi tény-
leges népgyarapodásból a mezőgazdaságra míndössze 373.000 fő jutott és
2,090.000 a más foglalkozásokra, jelentős részben természetesen laz iparra.
Amezö-gazc1aság évtízedről-évtízedre mondhatnd 'csaknem teljes termé •..
szetes szaporodását, mely 1900 és 1941 közt egészen nyersen számítva
összesen kb. 1I4-1~millió fő lehetett, eilvesztette. Az. iparosodás, a ma-
gyarországi, iparfejlesztés szükségességének egymagában ez is kétségbe-
vonhatatlan bizonyítéka. Hazánk népességi problémáját egyébiránt máris
kiélezi és déli, délkeleti szomszédaíval szemben súlyosbítja az, hogy a je-
lenlegi Magyarország meglehetősen sűrű őstermelő réteg mellett ugyan-
olyan súlyú, sőt valamivel nagyobb más foglalkozású népeiemet is eltart;
pedig nyersanyag és egyéb erőforrásai. csak mezőgazdaságí tekintetben
kielégítőek. Másszóval népességének csupán az élelmiszerrel való ellá-
tása Iátszik normráilískörülmények közt biztosítottnak, a kereső réteg
foglalkoztatottsága, kenyérkeresete ellenben: távolról sem megfelelő és
biztos.

3. Nem, életkor, családi állapot és vallás

A nem, életkor és családi állapot a népességn-ek egymással szeros
kapcsolatban álló tulajdonsága. Az erre a három tulajdonságra vonatkozó
adatok jellegzetesek a népességösszetétel normális vagy abnormis alaku-
lása és a népességfejlődés sajátosságainak felismerése szempontjából is.

A két nem arányát a nak hosszabb élettartama és kisebb kivándor-
Iási vesztesége következtében Európaszérte általában a nőtöbblet jel-
lemzi. A nők enyhe számbeli túlsúlya a férfiak első világháborús nagy
veszteségei következtében a hadviselő államokban jelentősen fokozódott.
A dunai országokban ezvedül Bulzáriában mutatkozott még leautóbb is
- bár csak kisebb mértékben- külőnböző tényezők (a kivándorlás hiánya,
vísszatelepitések, a nők korábban kedvezőtlenebb természetes szaporo-
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dám, pentatlanabb számbavétele stb.) következtében az egyébként a Bal-
kán-államokban régebben általánosan megfigyelhető f'érfltöbblet:

Ország trerület Időpont Ezer férfira
jutott nő

Ausztria l 1934
Csehszlovákia') első világháború 1930
Magyarország utáni 1930

" 1941

J
második víiágháború 1941

" alatti (megnagyobbodott) 19H
Jugoszláviai t első világháború 1934
Bulgáría utáni
Románia') 1930

') Csehsztovákra a Kárpátalja nélkül (1930): 1063. ') Románia, Bukovina ; és 'Besszal'ábia
néikül (1930):11134.

1081
1062
1045
1043

1032
1022

990
1035

A rendelkezésre álló területi részleteredményekbőZ kitetszően az
1930. évi adatok szerínt a cseh- és morva tájakon, valamint Szlovákiában
a nőtöbblet egy árnyalattal magasabb, a Kárpátalján valamivel alacso-
nyabb volt, mint amekkora a csehszlovákiai végeredmény (ezer férfira
1062 nő). Jugoszláviában az előzőleg Ausztriához tartozott területeken,
továbbá a Magyarországtói odacsatolt részeken és végül a tulajdonképeni
Horvátországban erősen az átlag felett mozog l(lj nők többlete, mig a bosz- _
niai részeken és a Belgrádot is felölelő ószerbiai területek nagy részén,
továbbá Macedóniában a .férfíak száma meghaladja a nőkért. Altalában ra
középeurópai jelleggel erősebb nőtöbblet. 'a balkáni színezettel pedig a
férfinem túlsúlya, vagy legalább is a két nem közti egyensúlyi helyzet
jár karöltve. Tekintettel az erdélyi területek kisebb nőtöbbletére. a nők
1000 férfira számított aránya a tulajdonképeni Romániában egy árnya-
lattal nagyobb, mint az első világháború utánd területen.

A korösszetétel alakulása elsősorban a természetes népmozgalom-
tól, újabban főleg a születések számától függ, deoa vándormozgalomtól
és rendkívülr eseményektől (háboru, járványok) is. Az életkor-adatok
nemcsak a .népesség fizikai és biológiai erejét (munkabírókorúak, szülő-
képeskorú nők Iétszámastb.) tükrözik, hanem egészségi állapotát (öregek
számaránya) is. Általában az életkoralkat a népesedés multját és jövó kilá-
tásait egyaránt jól jellemzi.

A dunai államok közül a keleti-délkeleti országokban fiatalosabb
a nép korösszetétele, mint az inkább Közép-Európához számítható terü-
leteken. ' .

Jól rávilágit erre a serdűlétlen. a munkabíró és az öregkorúak
országonkinti elütő aránya:

1934
1930
1930
1941

második világháború alatti
(megnagyobbodott)

Az egész népesség %-ában . _
15 évig 150-64 éves 65-tol

23.7 68.2 8.1
26.3 67.0 6.7
27.5 66.1 6.4
26.0 67.0 7.0

Ausztria
Csehszlovákia
Magyarország első világháború utáni

első világháború utáni.

1941
1931
1934
1930

27.7 65.7 6.6
34.6 60.1 5.3
35.6 59.2 5.2
34.3 61.0 4.7
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A népesség koröss~etétele

Idő- Férfiak (%~ Nők (%) Egy ü t t (%)

Ország Terület
pont 15 év- 1'5-39 4Q-64&5éves 15 év- 15-39 40-6~ 65éves 15 év- 15-39 40-64&5éves

;nél fia- és idő- nél fia- és idő- nél fia- és ídö-
talabb éves sebbr) talabb éves sebbt) talabb éves sebb')

Ausztria

f
első világháború 1934 24.9 40.3 27.3 7.5 22.5 39.0 29.9 8.6 23.7 39.5 28.7 8.1

Csehszlovákia") utáni 1930 27.4 43.7 22.8 6.1 25.2 42.8 24.8 7.2 26.3 43.2 23.8 6.7
Magyarország

" 1930 '28.5 42.6 22.7 6.2 26.7 42.7 24.2 6.4 27.5 42.6 23.5 6.4

" .. 1941 26.8 41.4 25.1 6.7 25.2 39.9 27.6 7.3 26.0 40.6 26.4 7.0

ímásodik vHá,há-'
ború alatti (meg- 1941 28.5 41.4 23.9 6.2 27.0 39.6 26.6 6.8 27.7 40.5 25.2 6.6

nagyobbodott)

JugoszlávIa

1
első világháború 1931 35.7 40.3 - 18.7 5.3 33.6 40.0 21.1 5.3 34.6 40.2 19.9 5.3

Bulgária .utáni 1934 36.1 39.6 19.0 5.3 35.0 39.4 20.5 5.1 35.6 39.5 19.7 5.2,
Románia 3)

"
1930 35.2 41.5 18.4 4.9 33.4 42.6 19.3 4.7 34.3 42.1 18.9 4.7

1) Az ismeretlen korúakkal. ,
- 2) Csehszlovákia Káepátulcrajna nélkül (193Q):férfiak: zs.s, 143.8, <23.1,6.2; nők: .'M.6, 42.9, 25.1, 7.4; együtt: 125.7,43.4, 24.1, 6.8

'l Románia Bukovina és Besszaráb la nélkül (1930): :férfiak: 1,l4.5,41.7, 18.7, s.i: nők: 32.7, 42.7, 19.7, 4.9; együtt: 33.6, 42.3, 19.2, 4.9.
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A serdületlen korúak (15 évnél fiatalabbak) aránya Bulgáriában,
Romániában és Jugoszláviában kb. a felével nagyobb, mint Ausztriában; ~
viszont az öregek százaléka Ausztriában haladja meg hasonlóan, sőt még
fokozottabban az előbbi államokét. Csehszlovákia és Magyarország e két
véglet közt helyezkedik I=},kermegoszlásuk azonban Ausztriáéhoz áll kőze-
lebb. Az öregeknéllátható különbség a középeurópai és a keleti (balkáni)
típust képviselő államok munkabíró korú népességénél is jelentkezik, de
jóformán csak a felső produktív korúak (40-64 évesek) táborában és jóval
szerényebb mértékben.

A szapora és a gyermekszegény, egykéző népek korrétegződésében
mutatkozó eltéréseket .legfőképen az elütő születésgyakoriság idézi 'elő; de

AUSZTRIA CSEHSZLOVÁKIA. MAGYARORSZÁG JUGOSZLÁVIA ALBÁNIA BULGÁRIA ROMÁNIA

AGRAR- ES MASFOGLALKOzAsú NÉPF~SSÉG
1930 (1940) KöRÜL '!'<-BAN

(Részleteket illetően lásd 50. lapot)

..
az is - bár csak kisebb mértékben -, hogy azokban az államokban, ame-
lyekben hosszabb az átlagos élettartam, az idősebb korúak magasabb
száma és aránya még azonos születési szám mellett is alacsonyabbra szo-
rítaná le a legfiatalabbak százalékát, mint ott, ahol az élettartam rövidebb,
kevesebb az öreg. A korstruktúra eltérései egyébkénit szoros kapcsolatban
vannak az elütő gazdasági jelleggel (az agrár- és ipari népesség arányában
mutatkozó különbségekkel) és a városi lakosság ezzel összefüggő kisebb
vagy nagyobb súlyával.

A muittal. szemben a serdületlen korúak arányának Ieforgácsoló-
dása és az idősebbek százalékának lassú gyarapodása a dunai államokban
is mindenütt megfigyelhető, ha nem is, egyenlő mértékben. Az élettartam
elég általános meghosszabbodásának, valamint az iparosodásnak-városia-
sodásnak a születés csökkenés egyik csaknem vaskövetkezetességgel jelerit-
kező kísérő tünete. Az első világháború után is erősen iparosodó Csehszlová
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kiában például a 15 éven aluli fiúk aránya 1921 és 1930közt 30.6%-ról
27.4-re, a leányoké pedig 28.1-ről 25.2-re csúszott vissza.

Csehszlovákia egyébként nemcsak a gazdasági jelleg, a kultúrfok
és a népszaporodás tekintetében, hanem egyben a népesség kormegoszlása
szempontjából is nagyon eltérő részekből volt összekovácsolva. A serdü-
letlenkorúak aránya például a történeti tartományokban (Csehország:
22.6, Morvaország és Szilézia: 26.1%, a csehszlovákiai átlag alatt marad;
a magyar nyelvterületet is felölelő szlovákíai részen jóval magasabb a 15
évnél fiatalabbak aránya (31.9%) és még sokkal magasabb a gyermek-
gazdagság dolgában egészen keleteurópai szmezetű Kárpátalján (37.4%).
Jugoszláviában a szlovén vidékeken és a leginkább magyarlakta területe-
ken volt viszonylag a legkisebb (30-31 % körüli) a serdületlen korúak
aránya és csak alig haladta meg ezt a szintet a Száva ésDráva között fekvő
horvát lakosságú területeken; ennél sokkal nagyobb a flatalkorúak hánya-
dosa a boszniai részeken, úgyszintén az ószerbiai, főleg pedig a délszerb-s-
macedóniai területeken, ahol egyes vidékeken a 40% közelébe, sőt fölé is
emelkedik, megfelelöen annak, hogy .minél. alacsonyabb az anyagi ésszel-
lemi kultúra valamely néptömegben, annál több ott a gyermek és viszont
annál kevesebb az öreg. Jóval szerényebb mértékben megfigyelhető ez
Romániában is, ahol az egy fokkal kultúráltabb, egyben egy árnyalattal
gyermekszegényebb erdélyi területekkel szemben a Regátbana serdület-
lenkorúak százaléka kissé magasabb volt. '

Az utánpótlás, valamint a munkabíró- és öregkor nagyságát az
abszolút számokat tartalmazó táblázat adatai igen részletekbemenően jel...,
lemzik. A tábla mindkét nemre vonatkozó adataiból a megfelelő korcso-

. portban (korcsoportokban) az első világháború alatti szűletéskiesés, a két
nem adatainak egybevetése alapján pedig a férfiak első világháborús vér-
vesztesége, valamint a fíúszületési többlet és a nők általában magasabb
élettartama jól kiolvasható. A születéscsökkenés folyamatára vet fényt az,
hogy az 5 évnél fiatalabbak száma Ausztriában, Csehszlovákiában és Ma-
gyarországon is elég lényegesen, Bulgáriában pedig egy árnyalattal
kisebb, rnint az 5-9 éveseké, holott ennek az ellenkezője lenne a ter-
mészetes. .

Az eltérésekről, a korstruktúra sajátosságairól a két életkorgrafí-
kon is képet ad. A három-három ábrából álló grafikonok ötéves kor-
csoportonként (0--4; 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34.
35-39, 40-44, 45--49, 50-54, 55-59, 60-64 évesek és egy tételben
65 évesek és ennél idősebbek) ábrázolják az egyes országok népességé-
nek életkorősszetételét. A grafikonok a táblázatban is közreadott ab-
szolút számokat, tehát az egyes ötéves -korcsoportofk teljes lélekszám-
erejét örökítik meg, a két nem megkülönböztetésével. Igy akoralkat
országonkériti eltéréseit inkább csak jelzik, hiszen az életkor-ábrákat az
egyes államok elütő lakosszáma elég erősen befolyásolja. A népesség
százalékos kermegoszlásának megfelelő ábrázolása valamivel könnyeb-
ben összehasonlítható !képet adna a korviszonyokról. Jugoszlávia és Ro-
mánia népességének fiatalosabb, Ausztria lakosságának előregedöbb
típusú életkorösszetétele így is világosan leolvasható ez ábrázolásból;
úgyszintén az, hogy e két szélső csoport közt a másik három állam a
nyugati jelleghez kőzelebb álló átmenetitípust képvisel. A tényleges
erőviszonyokat egyébiránt az abszolút számokon nyugvó ábrázolás híven
tükrözi.
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A népesség korcsoportok és nem sze1'Ínt
(Lásd az 57. és 59. lapokon lévő grafikonokat is.)

Ausztria Csehszlovákia Mag y a r o r s z á g Jugoszlávia Bulgárla Románia
első világháború utáni terület második vi-

1934. 1930. 1935. 1930.
lágháború első világháború utáni te'r,i941. alatti (meg- 1931. 1934. 1930.III.22. XII. 1. XII.31. XII. 31. .31. nagyobbo- Ill. 31. XII.31. XII. 29,

Korcsoport (nép- (nép- (ktszámt- (nép- mép-. dott(terület (nép- (nép- (nép-
szárnl.) ssámt.) tott né- szárnl.) szárnl.) 1941. r. 31. szárnl.) szárnl.) szám!.)

pesség) (népszárnl.)
Férfiak: e z ~, r 1 é 1 e k

5 évnél fiatalabb 237 713 643 444 396 670 1.000 364.1 1.317
5-9 éves 273 769 687 455 399 670 898 367.5 1.089

1a-14 " 299 476 760 311 428 713 563 369.7 71915-19 197 684 476 413 448 726 ·643 224.5 1.007
2a-24 " 293 737 665 416 283 473 701 289.9 85025-29 294 669 721 373 387 606 588 271.7 767
3a-U 288 574 653 339 408 629 485 235.5 533,35-39

" 237 453 560 267 362 555 360 189.9 536
4a-44 203 391 439 235 325 487 327 143.7 43745---49 196 360 375 225 251 382 300 137.0 428
5a-54 183 329 339 196 214 326 260 128.6 291
55-59 168 297 302 167 197 297 210 93.8 267
6~4 " 136 251 263 146 160 237 193 76.3 214
65 éves és idősebb 239 433 482 263 304 456 363 161.0 388
Ismeretlen 5 7 7 0.5 1 1 1 0.7 44

Osszesen: 3.248 7.143 7.372 4.250.5 4.563 7.228 6.892 3.053.9 8.887

Nők:
5 évnél fiatalabb 232 697 623 438 386 655 971 350.0 1.288

5-9 éves 266 753 674 443 390 655 858 352.7 1.077
1a-14 292 465 744 303 423 702 535 355.0 70115-19 " 196 684 463 421 442 715 6~2 218.0 1.096
2a-24 296 730 665 423 298 464 671 282.7 796

25-29 " 300 683 716 376 395 604 587 265.4 812
3a-34 298 624 667 364 404 621 515 232.0 559
35-39 278 526 612 311 361 550 398 192.2 645
40--44

" 247 460 512 274 347 518 399 154.1 469
45-49 238 416 446 253 293 440 339 .•154.0 491
5a-54 214 378 399 217 256 390 311 134.8 292
55-59 197 337 355 176 229 346 224 96.8 315
60--64 " 156 287 306 153 186 278 215 79.8 204
65 éves és idősebb 295 538 596 285 346 516 376 156.0 381
Ismeretlen 7 9 9 0.9 1 1 1 0.5 44·

Összesen: 3.512 7.587 7:787 4.437.9 4.75,7 7.455 7.042 '3.024.0 9.170

Mindössze:
5 évnél fiatalabb 469 1.410 1.266 882 782 1.325 1.9711 714.1 2.605

5-9' éves 539 1.522 1.361 898 789 1.325 1.756 720.2 2.166
'la-a 591 941 1.504 614 851 1.415 1.098 724.7 1.420

15-19 393 1.368 939 '834 890 1.441 1.285 442.5 2.103
2a-24 589 1.467 1.330 839 581 937 1.372 572.6 1.646
2s.-.:.-29 594, 1.352 1.437 749 782 1.210 1.175 537.1 1.579
30-34 586 1.198 1.320 703 812 1.250 1.000 467.5 1.092
3s.:-39 515 979 1.172 578 723 1.105 758 382.1 1.181
40-44 " 450 851 951 509 672 1.005 726 297.8 906
45--49 434 776 821 478 544 822 639 291.0 919
5a-54

"
397 707 738 413 470 716 571 263.4 583

55---:59
,H 365 634 657 343 426 643 434 190.6 582

6~4 " 292 538 569 299 346 515 408 156.1 418
65 ,'éves és idősebb 534 971 1.078 548 650 972 739 317.0 769
Ismeretlen korú 12 16 16 1.4 2 2 2 1.2 88

összesen: 6.760 14.730 15.159 8.688.4 9.320 14.683 13.934 6.077.9 18.057
J
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A népesség családi állapotának alakulására a nemek arányán és a
korösszetételen 'kívül a foglalkozási jelleg, társadalmi szokások, anyagi
körülmények, fejlődési, fiziológiai tényezők gyakorolmakidöntő befolyást.
A 15 évnél fiatalabb lakosság szórványos kivételektől eltekirrtve teljes
egészében a nőtlenek, hajadonok sorába tartozik; a családi állapotról tehát
a. 15 éimét idősebb népesség adatai.nyujtanak helyesebb képet:

Idő- 15 é v nél idősebb
pont férfiak (%) nők (%)

Terület il1őtlen házas öz- törv. haja- házas öz- törv.
vegy elvált don vegy elvált

Ausztria II - . 1934 39.4 53.8 4.5 2.3 35.6 48.4 13.5 2.5, . 1 e SO Vl-Csehstzlovak}-a) lághábo- 1930 36.5 58.9 4.3 0.3 30.7 54.9 14.0 0.4
Magyarország rú utáni 1930 34.1 61.2 4.1 0.6 26.4 ,57.8 14.6 1.2

" 1941 34.7 60.3 4.6 0.4 27.4 56.7 15.2 0.7
~ második vi-

lágháború
33.1 62.0 4.2 0.7 24.5 59.6 14.7 1.2" Ialattumegna- 1941

gvobbodott)
Jugoszlávia t első vi- 1931 30.1 64.3 5.2 0.4 21.4 62.4 15.6 0.6
Bulgária Iágháború 1934 24.3 70.8 4.6 0.3 16.9 70.7 12.0 OA
Románia-I utáni 1930 34.9 60.3 4.4 0.4 26.7 57.4 15.1 0.8

1) Csehszlovákia Kárpátukrajna nélkül (1930): férfiak: 36.4, 5&.6, 4.3, 0.7; nők: :W.6, 54.3, 14.1,
1.0:-:- C') A 13 éves és .idősebb népesség százalékában (a 15 évnél .idősebb népessegnez viszonyítva,
a kimutatottnál valamivel kisebb volna a nötlenek-hajadonok aránya, la Iházasoké, özvegyelté,
elváltak é pedig egy árnyalattal nagyobb); ;Románia, Bukovina és Besszarábia nélkül (193l1) a il3
éves és adösebbekhez viszonyítva: férfLak: 3'5.6,59.5', <4.5,0'.4; nők: 27.1, ~6.4,[5.7, 0.8.

A nyugati iparos államokra ;és a keleti agrárországokra jellemző
két végletet Ausztria és Bulgária képviseli. A bolgár nép egyébként ~
további részletadatok szerint is általában korán házasodik.

A családi állapoton felül családstatisztikai vonatkozású léI! család-
nagyság kérdése is. E tekintetben egyöntetű nemzetközi anyag a dunai
államokról nem áll rendelkezésre. A háztartások tJagjalÍlnak(lakások la-
kóinak) átlagos száma ugyan megvan. ebből azonban az. elütő család-
nagyságra csak hozzávetőlegesen lehet következtetni, mert mind a ház-
tartás, mind a lakás idegen elemeket is magában foglalhat (távolabbi ro-
kon, háztartási alkamazott, segéd stb.), viszont ra család tagjainak egy
része nem él a szülői háztartás kötelékében (másutt tanulók, idegenben
munkát vállalók, külön családolt alapítottak stb.) Ennélfogva csupán tá-
jékoztató értéke van annalk, hogy mig Ausztriában 1934-ben száz ház-
tartásra 367, Csehszlovákiában pedig 1930-ban 386 Iakos jutott, addig a
megfelelő arányszám az első világháború utáni területet tekintve Jugo-
szláviában 514 (1931. évi adat), Bulgáriában 469 (1934. 'évi adat) és Ro-
máníában 435 (1930. évi adat). Magyarországon 1930-ban száz magánla-
kásra 392 és ugyancsak az első világháború utáni területen 1941-ben 398,
a második világháború alatti (megnagyobbodott) területen (1941-ben) 388
lakos (jelenlevő) jutott.

Az életkorstatísztíka tanulságainak is megfelelő Llyen különbsé-
gek ecu-ecu országon (területen) belül szintén megfigyelhetők és térbeli
szempontokból is igen jellegzeteselk\.Az 1940.évi csehszlovák adatok szerint
például száz háztartásra a tulaidonkéneni Csehországban 361, Morvaor-
szágban és Sziléziában 386, :Szlovákiában 438 és Kárpáta1ján 444 lélek
jutott. Az 1931. évi jugoszláv adatösszeá1lításokban a minimumot Belgrád
(400 lélek), továbbá a dunai (438), szávai (482) és drávai (487) bánság
mutatta; a többi bánságban '548-600 közt ingadozott ez az arányszám és
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maximumát a verbászi bánságban érte el. Romániában a besszarábíai és
dobrudzsai részeken valamivel az átlag feletti, az erdélyi területeken
kissé az országos átlag alatti volt a háztartások átlagos lélekszáma.

Szerosabb értelemben vett 'családstatisztikai - a családra rnint
biológiai közösségre vonatkozó házas termékenységi - adatok Ausztriá-
ról és Csehszlovákiáról, valamint Magyarországról állanak rendelkezésre.
Nem homogén eredményeik ugyan az összehasonlításra a1ig alkalmasak,
azonban igy is az életkor- lés a háztartási statisztika tanulságait erősí-
tik meg.

A vallási adatok ismertetése a szerosabb értelemben vett demo-
grafiai területről a .társadalomstatísztika mezejére visz áto

A dunaí államok népességének vallási megoszlása (1. tábl.) igen
változatos, felekezeti térképe az anyanyelvi (nemzetségi) megoszláshoz
hasonlóan egyes országokban meglehetősen tarka. A Duna felső és kö-
zépső szakasza táján elterülő országok általában nagyobb részben római
katolikus, kisebb részben protestáns népességűek, míg a Duna delfájához
közelebb eső államok lakossága a görögkeleti szertartást követi, kivéve
a csak tágabb értelemben ide sorozott Albánlát. ahol a mohamedánok
vannak túlsúlyban.

Ország Terület

A népe.sség vallás szerint
Ebből

ll:v osszes római görög református görög iz- egyéb, fe-
népesség Itat. kat. és evangé- keleti r ae- lekezeten

likus lita kivilli és
ismeretlen

a) Szám szerint (ezer):
Ausztria } első világ- 1934
Csehszlovákia") háború 1930-
Magyarország utáni 1930

•• •• 1941

{

második vi-
lágháború

alatítí (rnegna- 1941 14.683
gyobbodott)

.Iugoszlávia l első világ-
Albánia háború
Bulgária utáni
Románia''}

b) Százalékban: i
Ausztria } első világ- 1934
Csehszlovál?-a7) háború 1930
Magyarország utáni 1930

•• 1941

Imásodik ví-
lághábolI"ú
alatti (megna- 1941 100.0

gyobbodott)

l első világ- 1931
háború 1930

utáni 1934
•• 1930

"Jugoszlávia
Albánia
Bulgária
Romániai;

6.760
14.730
8.688
9.320

1931
1930
1934
1930

13.934
1.003
6.078

18.057

6.113 4
10.832 585
5.634 201
6.123 234

8.073 1.700

5.218 45
104
46 23

1.234 1.427

90.4 0.1
73.6 4.0
64.9 2.3
65.7 2.5

55.0 11.6

37.5 0.3
10.4

0.7 0.5
6.8 7.9

295
1.130
2.347

2.492

191 ') 157
146 357 ')1.680
40 445. 21
38 401 32

3.519 561 725

0) 1.586
')689
.)823
6)421

') 2.3
")11.3

0.2
0.3

0.7

")11.3
') 68.6
0) 13.5
")2.4

1) -Ebből felekezetenkívüli (l06ezer (1.40%).
2). Ebből felekezetenkívüli 6S5ezer (5.8%).
3) Ebből mohamedán 1.561ezer (11.2%).
4) Ebből rnohamedán 688ezer ,(68.6%).
3) Ebből mohamedán 821 ezer (13.5%).
6) Ebböl mohamedán 18&ezer (1.0%), unitárius 69ezer (0.4%).
1) Csehszlovákia oakárpátalja nélkül (1930): 14.005, 10.763, 226, 1.056. 34, 254, 1.672; 100.0-

76.9,1.6. 7.6, 0.2, 1.8, 11.9.
8) Románia Bukovina és IBesszarábia nélkül {1931l): 114.340,Jl.122, 1.408, 1.013, 9.gs:;. '467, 3M;

100.0, 7.8, 9.8, 7.1, 611.7, 3.2, 2.4.

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

231 6.786 68
210

5.129 49
13.108 757

47

8
1.110

4.4
7.7

27.0
26.8

2.8
1.0 2.4
0.5 5.1
0.4 /4.3'

24.0 3.8 ~

1.7 48.7 0.5
21.0
84.4 0.8
72.6 4.2

0.1
6.1



Vallási megoszlás tekintetében' Ausztria a legegységesebb. Népes-
ségének több mínt 90%-a római katolikus, tehát a többi felekezet hí-
veinek együttes aránya sem éri el .a 10%-ot. A rendelkezésre álló leg-
utolsó (1934. évi) adatokból, valamint a kísebb területrészek szerint meg-
Ielelően nem részletezett 1939. évi német népszámlálás eredményeiből
azonban az is kívíláglík, hogya: korábbi évekhez képesta római katoli-
kusok arányszáma némileg mérséklődött s a protestánsoké erősbödött. A
római katolikusok arányszámának kísebbedésében azonban' szerepet ját-
SZiJ'k.a felekezetenkívüliek számának viszonylag tekintélyes növekedése:
míg 1910-ben számarányuk a 0.1%-ot sem érte el, 1934;.ben 1.4%-ra emel-
kedett. Az izraeliták aránya 2-3 % közt mozgott.

Csehszlovákia népességének hasonlóképen erős többsége tartozott
1930-bán a római katolikus hitfelekezethez; 1910-től 1930-ig azonban .a
római katolikusok nemcsak arányszámban, de abszolut szám szerint is
igen' jelentősen megfogyatkoztak. Csehszlováktára vonatkozólag még sok-
kal inkább áll az, ami a felekezetnélküliek számánakerősödésénél Auszt-
riában is tapasztalható: 1910. évi minimális számuk. az említett 20 esz-
tendő alatt 5.8%-ra nőtt; tövátbbi5.4%-ot tettaz újabb keletü csehszlo-
vák államvallás követőínek arányszáma. Ez magyarázza meg azután a
római katolikusok számarányának az 1910. évf 86%-ról 1930-ban 74%-ra
történt hanyatlást. Az izraeliták aránya 2.5% között ingadozott. TeTÜ-
letrészek szerint meglehetősen eltérően alakult a csehszlovák köztársaság
lakóinak vallási. rétegeződése. A történeti tartományokban a rómad ka-
tolikusok százaléka .erősen kiemelkedett (Csehországban 74.8, Morvaor-
szágban és S'Zii.1éziábanpedig 85.9%,-ot ért cll, Szlovákiában ellenben
71.6, a Kárpátukrajnában mindössze 0.6%-ra rúgott Az országos átla-
got Szlovákiában a protestánsoká (16.6%, túlnyomóan, ú. m. 12.0%-ban
evangélikusok) és az izraelitáké (4.1), Kárpátukrajnában a görögkatolikus
(49.5), görögkeleti (15.4) ésaz izraelita (14.1) vablásúaké halladta erőseb-
ben meg. . ..

Ugyancsak abszolút többségben éll!1€!k\a római katolikusok Ma-
gyarországon is, arányszámuk azonban az államterületváltozások kö-
vetkeztében meglehetősen ingadozott; 1910-ben az első Világháború elötti
területen 49%-kal igen erős relativ többséget képviseltek, majd arányuk.
az első világháború utáni '(mai) területen 1930-ban 65, 1941-ben pedig
66%-I'IaI'emelkedett; la második világháború alatti (megnagyobbodott) w-
lamterületen ellenben - főleg a második bécsi döntés alapján átmeneti-
leg visszacsatolt területrészekriek, Kárpátukrajnának számottevő gö-
rög katolíkus népessége következtében - '1941-ben csupán 55% volt. A
görög katolikusok számáránye 'a jelenlegi területen 1941-ben 2.5, a két
legnagyobb protestáns felekezethez tartozóké, a reformátusoké és evan-
gélikusoké együttesen 26.8, - u. m. 20.8 református és 6.0 evangélikus=->,
az izraelitak aránya pedig 5%:körül volt. -

Jugoszlávia népességének vallási megoszlása! 'lényeges eltérést
mutat az első világháború. elötti tulajdonképeni Szerbia lakosságának
vallásfelekeze ti összetételétől. Míg a világháború előtti Szerbia népessége
úgyszólván -egységesen (99%-ban) a görög keleti hitet követte, addig la.
megnövekedett államterületen a görögkeleti vallásúak az )1931. évi' hi-
vatales adatok szerint 48.7%-kal 'csupán erős relatív többségben voltak
a többi felekezet híveivel szemben. Ennek magyarázatát elsősorban Hor-
vátország adja, amelynek nagy lélekszámú római katolikus lakossága
1~31-ben 37.5%-m emelte a római katolikusok jugoszláviai számarányát,
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holott azok a világháború előtti Szerbia népességeben még az 'l%-olt sem
érték el. 'Ugyancsak az első világháború után bekövetkezett területgyá-
rapodások (Bosznia, Hercegovina) idézték elő a mohamedán vallásúak
arányszámának a 10% fölé való emelkedését. Az izraeliták számaránya
a dunad államok közül 'Jugoszláviában volt a Iegalacsonyabb, 1931-bem.
míndössze :I1é1.százalékot tett.

Albániában I930-ban a lakosság 68.6%-a rnohamedán, 2I%-a gö-
rögkeleti, 10.4%-a pedig római katolíkus volt ..

Az északnyugatra fekvő többi államtól eltérőern Románia és Bui-
gária népessége egyaránt messze túlnyomóan görög keleti vallású, azzal
a különbséggel, hogy Romániában az első vílágháborút befejező páris-
környéki 'békével juttatott területek népessége la görögkeleti vallásúak
számarányának némi visszaesését idézte elő, ugyanekkor jelentős görög
katolikus és protestáns népesség lis csatoltatott Romániához. Az izraeliták
számaránya Bulgáriában 1% alatt volt, Romániában ellenben némileg
meghaladta a 4%-ot. Bulga,riaegyéhiránt vallási tekintetben csaknem
olyan egyszínű, mint Ausztria, azzal azonban, hogy míg az osztrák nép
zöme római katolikus vallású, addig a bolgár lakosságban a görögkeleti
vallásúak százaléka magaslik erősen ki.

4 Radisics E.: A Dunatáj. 49'

4. Foglalkozás, társadalmi rétegeződés

A foglalkozási statisztika a dunai államokban is jól kifejezi az
egyes területek lényegesen eltérő gazdasági Ijellegét, Ikö~gazdasági kul-
túrájának és fejlődésének fokát, gazdaságtörténeti multját. A foglalko-
zási adatokból kitetszően Európának ez a része gazdasági szempontból is
nagyban-egészben átmeneti terület nyugat és kelet közt, azonban az át-
menetnek igen különböző fokozataival. Eszak-Nyugatról Dél-Kelet felé
ugyanis lépcsőzetesen mosódnak 'ela középeurópai vonásokés nyomul elő-
térbe la balkáni, keleteurópai színezet,

A mezőgazdasági mivelésre alkalmas 'területek általában nagy ki-
terjedése következtében az agrárfoglalkozásoknak a dunai államok rnind-
egyikében van súlva-jelentősége. A gazdasági fejlődés magasabb fokán
levő 'Ausztriában és Csehszlovákiában azonban a fejlett mezőgazdaság !al
nemzeti jövedelem szempontjából az elég bőven rendelkezésre álló nyers-
anyagokra és energiaforrásokra támaszkodó és sokoldalú ipar mögött erő-
sebben a háttérbe szorult. A többi állam más okok mellett a hosszú török
uralom és itt-ott színte gyarmati sors következtében sem érhette el a
gazdalságifejlődésnek ezt a .Iokát; holott a mezőgazdasági népesség sűrű-
sége ezekben az országokban is meglehetősen magas, sőt részben a
viszonylagos túlnépesedés jeleit mutatja, úgyhogy iparuk fejlesztése nép-
eltartási, népességrnegőrzési okokból is szükséges, Abban a tényben, hogy
ezek a területek gazdaságilag még rnindíg egyszínűek, fejletlenek, a ked-
vezőtlen történelmi multon kívül a tőkeszegénységnek, a fogyasztóképes-
ség ikorlátozottságának, a nyersanyaghiánynak, illetőleg a nyersanyag-
feltárás és kiaknázás csak legújabban történt megindulásának, forgalmi
nehézségeknek. továbbá a népműveltség alacsony fokának. ,a: tanult mun-
kásréteg llüallakulatlanság1ának is döntő része van. Az ily okokból csak
lassam .kífeilődö ipar elsősorban fogyasztási cikkek előállításával fozlal-.
kozik és teljesen vagy messze túlnyomóan a belföldi nversanyazok, főleg

_mezőgazdaságí termékek feldolgozására korlátozódik. De nemcsak az ipar
fej1etLen131 dunai államok ;n,aigyobbrészében, hanem a szántóföldi terme-



Ország Terület Időpont Az ősterrnelő népesség, arán.ya (%)
Ausztria

1
1934 27.2

Csehszlovákia 1) 1930 34.7
Magyarország első világháború utá Ilii 1930 51.8

" 1941 48.7
}második világháború alatti 1941 55.7•• (megnagyobbodott) .

Jugoszlávia l 1931 76.6
Albánia első 'világháború után'ó.

1930 körül 86.0 (?)
Bulgária 1934 73.2
Rornánia D 1930 72.3

lés és az állattenyésztés színvonala is kezdetleges, extenzív; ezen a túl-
nyomóan politikai <célokból.és szociális kényszer következtében végre-
hajtott földreformok sem javítottak még eleget. Albániában, Jugoszlávia
jelentős részében és Romániának egy részén a domborzati viszonyok (ter-
méketlen hegyvidékek) is gátolják a mezőgazdaság intenzívebbé tételét.
Az államoknak ebből a sorából egyedül Magyarország emelkedik ki,
mert bár agrár-alapadottságai kétségtelenek. gazdaságszerkezete közép-
európaibb jellegű; ípara nagyobb multra: tekint vissza és :a mezőgaz-
dasági íparí vállalatok mellett az ipar más, nemcsak a belföldi fogyasz-
tás számára, .hanem kivitelre is termelő ágai (vas- eS1 fémipar, textilipar
stb.) ii.s kífejlődtek s a' tanult, szakképzettrnnnkásság is megfelelő szám-
ban rendelkezésre áll; Magyarország ipatra ugyan az első világháború
elötti nagyobb területre 'Volt méretezve, de a trianoni békekötés okozta
válságot el'ég ~iól átvészelte, 'sőt azóta is ftovábbfejlődött. I

Az erősebben iparcsodott osztrák és csehszlovák területekkel és
az agrár-iparos Magyarországgal szemben a déliés keleti országterüle-
teken az agrárszín igen erősen dominál. Az egyes államok foglalkozási
statisztikája ugyan nem teljesen homogén, az őstermelő népességnek
nagyban-egészben azonos rétegekre vonatkozó s így az összehasonlításra
alkalmas adatai (aránya) azonban laz emlitett lépcsőzetességet igen jól
jellemzik:

Az adatok az eqész népességre vonatkoznak, mert az eltartottak
(hozzátartozók: feleség, gyermek stb.) számát is figyelembe vevő statisz-
tika az egyes foglalkozási ágak népeltartó képességet teljesebben és pon-
tosabban domborít ja ki, mint a nemzetköziösszehasonJitásoknál rend-
szerintalapul szolgáló, de csak a kereső népességre szorítkozó adatsorole.

A foglalkozási feldolgozások rendszerében országról országra mu-
tatkozó eltérések miatt a további részletadatok a nemzetközi összehason-
lításra 'kevésbbé alkalmasak. Egyrészt (az egyes Ifog}alkozásokcsoporto-

- sítása különböző. másrészt azonban a kereső és eltartott fogalom meg-
határozása sem egyező. E tekintetben a legtöbb zavart .az okozza, ho.gy
a mezőgazdaságban igen nagyszámú segítőcsaládtagok lazább réteget (fő-
leg a nőket) íaJZ egyes országok népszámlálásai nem számítják egyönte-
tűen éSI egyenlő mértékben a keresők közé; a keresőképes kor alsó hatá-
rának meghúzása is eltérő. 'A nyugdíjas, tőkepénzes réteg pedig hol kere-
sőnek számít, hol a keresőktől és eltartottaktél külön kategóriát alkot,
Bm természetesen a kereső népességnek 'nemcsak:nagyságát, hanem fog-
lalkozási megoszlását is érezhetően befolyásolja. A foglalkozási statisz-

1) ,Csehszlovákia a Kárpátalja nélkül (1930): 33.0%; Románia Bukovina -és Besszarábia
nélkül (1930): 70.4%.
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tika egyébiránt a lakosság foglalkozási ágankíntí kimutatásán 'felül ki-
terjed la népesség foglalkozási viszony szerint való tagolására is; az
utóbbi adatok bizonyos mértékig rávilágítanak 'a .társadalmi rétegeződés
alakulására is.

Az'Ausztria egész (kereső és eltartott) népességére vonatkozó1ag
foglalkozási fácsoportonkint tagolt 1934. évi adatok szerint a termelés két
főága: a2J őstermelés s az ipar közül (az iparhoz értve a bányászatot is) az
utóbbi a tömöttebb: Iélekszámaránya 31.1 - sőt a kereskedelmetés a;
közlekedést is idevéve, az egész ipar-forgalomé 46.2%,míg az agrárfoglal-
kozásuaké csak 27.2%: '

Szám (ezer)
1842
2101
1019
453
193

Foglalkozási főcsoport
Ösrtermelés. . . . . . . .
Bányászat és- ipar. . . . .
Kereskedelem, hitel és közlekedés .
Közszolgálat és szabadfoglalk:. . . .
Háztartási alkalmazott . . : . .
Az allkalmaw vállalat megnevezése nélkül

különíéle foglalkozásokat űzők. . . .
Foglalkozásnélküliek . . . . . . . . .

Összesen

156
996

2.3
14.7

100.0

A keresők foglalkozási megoszlása egy nemzetközi célra -.:. a fen-
tiektől kissé elütő alapon - készült :adatcsoportosítás szerint 1934-ről a
következő képet nyujtja: -

6760

Foglalkozási főcsoport
Östermeléa . . . . . . . .
Bányászat es ipar . . . . . . .
Kereskedelem, hitel és közlekedés .
Közszolgálat és szabadfoglalk, . .
Háztartási. aJIlmlmazott, személyes szolg.
Egyéb és ísmeretíen . . . . . . . .

Osszesen

Szám (ezer)
1004
1059
527
266

1)2HI
95

%
31.7
33.4
16.6
8.4
6.9
3.0

3170 ..
A városiasodással, nagyobb gócpontok kíalakulásável szoros kap-

csolatban álló iparosodás hosszú multra tekint vissza és a mezögazdaság
stagnálását, sőt visszaesését is maga után vonta: ~Z agrárarány Ausztria
első 'Világháború utáni területéncsupán 1910 és 1941 közt is 31.3%-ról
27.2%-ra forgácsolódott le és az őstermelő elem abszolút száma is megfo-
gyo~t; ebben az U. n. magasvölgyek Európaszérte tapasztalható lassú el-
népte1enedésének is része lehet.

A kereső-eltartott q,rány Ausztriában az erősebben iparosedott-
városiasodott, gyermekszegény államokra jellemző keresőtöbbletet mu-
tatja; 1934-ben la·keresők 3.2 milliós számával szemben az eltartottaké
2.9 millió (a foglalkozásnélkülieknek és az ismeretlen foglalkozásúaknak
a fentitől eltérően megállapított száma pedig 0.7 millió) volt.

A kereső réteg gazdaságtársadalmi tagozódása 1934-ben a követ-
kezőképpen alakult:

Szám (ezer)FOglalkozási viszony

Önálló
Tisztviselő . . .
Munkás, tanonc.
Segítő családtag.

650
460

1681
379

öS'S'Zesen 3170

100.0

0/0

20.5
14.5
53.1
11.9

100.0

1) A különféle személyes szolgálatok ideszámitása rníatt a keresők száma ebben a kate-
góriában meghaladja .a \fent kimutatott egész népességet. . I
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Szociális szempontból a munkásság domináló arányszámán felül az
is figyelmet érdemel, hogy míg az önállók közel fele őstermelő, addig a
munkásoknak csaknem 50%-a la bányászat ,és ipar körében helyezkedett
el s a többé-kevésbé öntudatos ipari munkásosztály lélekszáma az őster-
illelés munkás és segítőcsaládtag réteget is túlszárnyalja.

A dunai. államok közül Ausztria után Csehszlovákia a leginkább
ipari jellegű, mint ez az egész (kereső és eltartott) népességre és 81 (nem-
zetközi összehasonlításnál használt beos-ztásnak megfelelőerr tagolt)
keresőlakosságrá vonatkozó 1930.évi, 'foglalkozási jőcsoportok szerint ha-
Iadóeredményekből is kiviláglik:

Foglalkozási röcsoport

Ostermelés , . . . .
Bányászat és ipar. .
Kereskedelem és hitel
Közlekedés . . . . .. ..
Közszolgálat és szabadfoglaikOZáS}
Véderő . . . . .
Háztartási alkalmazott stb.
Egyéb foglalkozás .
Ismeretlen. . . .

Kereső népesség Egész népesség
szám (ezer) % szám (ezer) %

2.680 38.4 5.102 34.7
2.524 36.1 5.147 34.9

572 8.2 1.094 7.4
287 -4.1 815 5.5
511 7.3 716 4.9

193 1.3
1) 311 4.4 184 1.3

7 0.1 1.272 8.6
100 1.4 207 1.4

Összesen 6.992 100.0 14.730 100.0

A két fő termelési á1g(őstermelés és bányászat-ipar) lélekszám-
súlya ugyan az egész népességben csaknem hajszálra egyenlő volt, az
egész iparforgalmi népesség aránya (bányászat, ipar, kereskedelem és
hitel, közlekedés együtt: 47.8%) azonban már lényegesebben meghaladta
az agrárlakosságet (34.7%). Az ipari jelleg - a keresökre vonatkozó ada-
tokból kitetszően - így is valamivel enyhébb, mint Ausztriában. Cseh-
szlovákia ugyanísgezdaságilag .mern homogén vidékeket foglalt egybe:
egyfelől az energíaforrásokban, nyersanyagokban. és tőkeerőben is' bő-
velkedő, iparpolitikai tekintetben pedig már az Osztrák-Magyar Mon-
archiában is emberöltőkön át szinte kivételezett helyzetet élvező történeti
tartományokat - a voltaképpeni Csehországban az,agrárhányados mind-
össze 24.0, Morvaországban és Sziléziában 28.5% volt -, másfelől az első
világháború végéig Magyaeországhoz tartozott 51 mező- ill. erdőgazdasági
területekb-en gazdagabb és hegyvidékibb jellegű részeket: Szlovákiát,
ahol az őstermelés népességi aránya a gazdaságföldrajzi adottságole kö-
vetkeztében - a, főleg a 'magyar fennhatóság megszünéséig céltudatos
iparfejlesztes 'ellenére - 56.8%-ot ért .el es Kárpátalját, ahol ez az
arányt'·66.3%-ottett.

Az íparosodás-városfejlődés előbbrehaladását azagrárarány visz-
szaesése Csehszlovákiában is elég jól szemlélteti; az őstermelő népesség-
nek az első világháború utáni területre kiszámított 1900. évi aránya még
46.0% (a tulajdonképpeni Csehországban 35.7%) volt, de 1930-ig 34.7-re
(a tulajdonképpeni Csehországban 24.O-re) zsugorodott; a történeti tar-
tományokban a mezőgazdasági népesség abszolut számban is visszafejlő-
dött. A Magyarországtói az első világháború után Csehszlovákiához csa-
tolt részeken, kivált Szlovákiában a g,azdas.á@fejlődés nagyon ingadozó
képet ad; itt ugyanis 1900 és 1910közt, amikor ez la terület még Magyar-
országnak volt szerves alkotórésze, a magyar kormányzat céltudatos ipar-
fejlesztési tevékenysége következtében 15.8%-ról 18.4-re nőtt az ipari-
bányászati népesség aránya; azóta viszont ez a hányados a Szlovákia

.1) A 'keresok száma a különréle személyes szolgálatok 'ideszámítása miatt magasabb.
mint az egész riépességé.

52



·'

iparának nem nagyon kedvező cseh gazdaságpolitika következtében alig
módosult, míndössze 19.1%-ra emelkedett. Az erősebb iparosodás csupán
legújabban indult ismét meg.

A keresők és eltartottak Q'ránya Csehszlovákiában az 1930-as ada-
tok szerínt egészen enyhe eltartott-többletre utal: az alig 7 millió kere-
sővel szemben az eltartottak száma nem egészen 7.1 (a nyugdíjasoké,
tökepénzeseke stb. pedig közel 0.67) rnillió fő. Részben az elütő gazda-
sági jelleg, leülönösen pedig az igen eltérő gyermekszám miatt Csehszlo-
vákia nyugati és keleti fele e tekintetben is merőben különbözik egymásr-
től: a történeti tartományokban a keresők száma a magasabb, a Magyar-

['J !!O·N~L §
UKEVESEBB~ .0·60 I 60·}0 I re.se • 80·lO0

MEZOGAZDASAGI TERüLETRE szAMITOTT FIZIOLOGIAI NÉFSüRüS];G

100.120

--.;-==!!!!!!!!!
20-150 I tSP:NtL

• 'ÖBB

országtól odacsatolt részeken ellenben az. eltartottak száma jelentősen
meghaladja ,a keresőkét.

A népesség t6rsadalmi strukturájáról a keresők foglalkozási vi-
szony szerint tagolt 1930. évi adatai számolnak be:

Foglalkozási viszony
Önálló. . . . . . . .
Tisztviselő . . . . . .
Alkalmazott (alsóbbfokú)
Munkás, tanonc
Segítő családtag. .

6.992

%
21.1

6.8
7.0

49.8
15.3

100.0

szám (ezer)
1.472

476
489

3.484
l.071

Összesen
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e) Második világbáború alatti (megnagyob-
bodott terület (1941)

Östermelés . . . . .
Bányászati és ipar
Kereskedelem és hitel. .
Közlekedés . . . . . . . . .
Közszolgálat és szabadfoglalkozás .
Napszámos !külön megnevezés nélkül
Háztartási alkalmazott. .
Nyugdíjas, tökepénzes stb.
Egyéb és ismeretlen. . .
Foglalkozásnélkülí'. . . .

3.793
1.441

342
194
316
65

211
257
308

54.7
20.8
5.0
2.8
4.6
1.0
3.0
3.7
4.4

8.193 55.7
3.142 21.4

711 4.9
538 3.7
660 4.5

. 127 . 0.9
231 1.6
503 3.4
445 3.0
133 0.9

A !társadalmi szerkezet egy árnyalattal arányosabb - az önállók
és segítő családtagjaik százaléka valamível magasabb - mint Ausztriá-
ban. Ez főleg a keleti részek erősebb agrárarányával áll szerves kapcso-
latban. Nagyon figyelemreméltó, hogy Szlovákiában és Kárpátukrajnában
a segítőcsaládtagok százaléka kétszerakkora. viszont a tulajdonképpeni
munkásosztály képviselete jóval szerényebb, rnint a történeti tartomá-
nyokban. Egyébiránt Csehszlovákia egész népességeben az őnállők és
családtagjaik (44.1 %) .ésa munkások aránya (40.9 ill. az alsóbbfokú alkal-
mazottakkal '49.2%) nagyon közel áll egymáshoz.

'Magya1'ország a dunai államok. közt népének foglalkozási alkata
szerint as a leginkább átmeneti [jellegű: az erősen iparosodó agrárállam
típusát képviseli. Erre derítenek 'fényt az első világháború utáni területre
vonatkozó 1930. és 1941. iévi, valamint a második világháború alatti
országterületről képet rajzoló 1941. évi foglalkozási főcsoportonkinti
eredmények:

FoglalkozáSi röcsoport Kereső népesség Egész népesség
Szám (ezer) % szám (ezer) %

a) Elsö világháború utáni terület (193~)
Östermelés 2.032 50.8 4.499 51.8
Bányászat és ipar. . 922 23.1 1.998 23.0
Kereskedelem és hitel 226 5.7 469 5.4
Közlelkedés 113 2.8 339 3.9

_Közszolgálat és szabadfoglalkozás 196 4.9 435 5.0
Napszámos külön megnevezés nélkül 61 1.5 122 1.4
Háztartási alkalmazott . 177 4.4 197 2.3
Nyugdíjas, tökepénzes stb. 169 4.2 361 4.2
Egyéb és Ismeretlen . 103 2.6 197 2.2
Foglalkozásnélki.ili 71 0.8

Összesen 3.999 100.0 8.688 100.0
b) Első világháború utáni 'terület '(1941)
Östermelés 2.154 47.8 4.539 48.7
Bányászat és ipar. 1.113 24.7 2.366 25.4
Kereskedelem és hi tel 260 5.8 517 5.5
Közlekedés 140 3.1 375 4.0
KözszolgáLat és szabadfoglalkoeás . ' 230 5.1 Ci73 5.1
Napszámos külön megnevezés nélkül 43 ,) 1.0 " 79 0.9
Háztartási alkalmazott . 159 3.5 174 1.9
Nyugdíjas, tökepénzes stb. 200 4.4 336 4.1
Egyéb éSl ismeretlen . 205 4.6 307 3.3
Foglalkozásnélküli 104 1.1

Összesen 4.504 100.0 9.320 100.0

ÖSszesen 6.927 100.0 14.683 100.0

Jelentős mértékben az ország természeti adottságainak, gazdaság-
földrajzi fekvésének, részben pedig küzdelmekben bővelkedő történeti
mult jának tudható be, hogy az ipar népességi aránya a mezőgazdaságé-
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tól meglehetősen elmaradt; még a tágabb értelemben vett bányászati és
iparforgalmi foglalkozásúak 1941. évi százaléka (34.9) és az őstermelők
aránya (48.7) közt is elég nagy a különbség. Az iparforgalmi arány-
számnak ez a szint je azonban már azt jelzi, hogy Magyarország nyugat
és kelet közt mintegy középhelyet foglal el, loülönösen, mert a fejlődés-
folyamat határozottan az iparosodás és városiasodás jegyében megy
végbe '(utóbbit kivált Budapest lés környékének viílágvárosias népesedese
jelzi), míg az' agrárnépesség száma alig emelkedik. Az őstermelés népes-
ségi súlyának visszaszorulását pedig az mutatja, hogy az ily foglalkozást
űzők aránya az első világháború előtti magyarbirodalmi 'területen 1890
és 1910 közt 72.5%-ról 64,4-re siklott le, az első világháború utáni te-
rületre kiszámított 1900. évi adathoz ,(60.8%) képest pedig 1930-ig ha-
sonló ütemben (51.8%-ra) esett vissza és 1941-ig (48.7%) is tovább ha-
nyatlott; a második világháború alatti (megnagyobbodott) területre meg-
állapított 1910. évi őstermelő aránnyal (60.3%) szemben laz 1930-ra
ki.számított adat (57.5%) és az 1941. .évi arány (55.7%) ugyancsak! a me-
zőgazdaságí jelleg fokozatos gyengülésére utal. Említésreméltó, hogy az
agrárarány visszaesését megközelítő mértékű volt az ipar-forgalom előre-
törése.

A ferititől eltérő, de nemzetközi összehasonlításra alkalmasabb
alapon Magyarország kereső népessége foglalkozás szerint a következőké-
pen tagozódott:

Atmenetaleg meg-
Foglalkozási íőcsoport Első világháború utáni .terület riagvobbodott te"

rület '
193!l-ban 1941-ben 194'1-ben

szám (ezer) % szám (ezer) % szám (ezer) , ' %

Ostermelés - 2.032 53.1 2.154, 50.1 3.793 . 56.9
Bányászat es ipar 922 24.0 1.113 25.9 1.441 21.6
Kereskedelem és hitel 226 - 5.9 260 6:1' 342 5.1
Közlekedés J13 3.0 140 3.3 194 2.9
KŐZJSZOlgálatés szabadfogl, 196 5.1 230 5.3 316 4.7
Napszámos k. m. n. 61 1.6 43 1.0 65 1.0
Háztartási alk. 177 4.6 159 3.6 2,11 3.2
Egyéb foglalko 103 2.7 205 4.7 3'08 4,6

Összesen: 3.830 100.0 4.304 100.0 6.670 100.í}

Az egy fokkal erősebb őstermelő színezettel és a gyermekek va-
lamivel nagyobb számával, különösen pedig a segítő családtagok szűkebb
keretek köztí kimutatásával magyarézható az, hogy az ettartotiak: száma
a keresőkét elég lényegesen túlszárnyalja. Az első világháború utáni
országterületen 1930-ban 3.83 millió keresővel szemben 4,42 millió volt
az eltartottak száma (és 0.44 millió a nyugdíjasoké, !Íogralkozásnélkü-
Iieké, ismeretlen foglalkozásuaké), míg 1941-ben a mai Magyarországon
4.30 millió kereső mellett 4.70 millió eltartott (és 0.32 'millió nyugdíjas,
foglalkozásnélküli és ismeretlen foglalkozású), a második világháború
alatti (megnagyobbodott) területen 'pedig 16.67millíó kereső mellett..,.:7.36
millió eltartott (és 0.65 millió nyugdíjas, foglalkozásnélküli és ismeret-
len foglalkozású) élt.

A népesség társadalmi tagozódásá (foglalkozási viszonya) arra mu-
tat, hogy az önállók aránya magasabb, mint akár Ausztriában, akár Cseh-
szlovákiában. Ez elsősorban agrárvonás ésannak eredménye, hogy megle-
hetősen soka statisztikailag önállónak számító egészen kis- (törpe-jbírto-
kos; emellett a kézműipar viszonylagos fejlettségének is lehet része az
adatok ilyetén kdalakításában. A keresők nemzetközi összehasonlításra.
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alkalmas formában részletezett adatai szerint 1930-ban az első világhá-
ború elötti területen a következő volt a helyzet:

Foglalkozási viszony Szám «ezer)
1.056

253
1.966

555

%
27.6
6.6

51.3
14.5

Önálló
Tisztviselő
Munkás, tanonc
Segítő családtag

Összesen: 3.830 100.0

A nyugdíjasokat és tökepénzeseket la keresők (1930-ban az önállók,
1941-ben részben az önállók, részben a tisztviselők, részben a segedsze-
mélyzet) közé számító magyar statisztika világánál a társadalmi réte-
geződés képe a következő (kereső népességre vonatkozó adatok):

Foglalkozási Első világháború utáni Második világháború
viszony terület alatti (megnagyobbo-

dott) terület
I93!1-ban I94I-ben I94I-ben

szám % szám % szám %
(ezer) (ezer) (ezer)

Önálló 1.225 30.6 1.190 26.4 .034 29.3
'I'ísztviselő 253 6.3 366 8.1 47Y ~8
Munkás, tanonc 1.966 49.2 2.341 52.0 3.277 47.4
Segítő családtag 555 13.9 607 13.5 1.145 16.5

Összesen: 3.999 100.0 4.504 100.0 6.927 100.0

1941-ben Magyarország mai terül etén az egész (kereső és eltartott)
lakosságnak 41.1%-a tartozott az önállók és segítő családtagjaik. 7.3%-a
a tisztvis.elők, 50.3%-ia a munkások körébe (és 1.3% volt foglalkozásnél-
küli és ismeretlen foglalkozású). Az önállók (és segítőcsaládtagok) egy
nem kis része azonban napszámmunka vállalására is reászorul. '

Jugoszlávia lakóinak foglalkozási megoszlása erősen egyszínű,
tipikusan agrárjellegű; az őstermelő népesség a foglalkozási főcsopor-
tonkinti adatok szerint még 1931-ben is közel ötszöröse volt az iparfor-
galrni lakosságnak: '

Kereső népesség Egész népesség
szám (ezer) % szám (ezer) %

Ostermelés 5.099 76.3 10670 76.6
Bányászat és ipar 717 10.7 1.533 11.0
Kereskedelem, hitel és közleekdés 272 4.1 676 4.8
Közszolgálat, szabadfoglalk és vederő 306 4.6 568 4.1
Egyéb, foglalk, nélküli és ismeretlen 289 4.3 487 3.5

Összes"e-n-:--<:-6-.6-8-3--1-"-0-0.-0--1-'--3.-"'-93-'--4--1""'0C-:0----:.0-

Foglalkozási föcsoport

Bizonyos mértékű iparosodás, városiasodás nyomai Jugcszláviában
is megfigyelhetők. Az agrárlakosság száma ugyan 1921 és 1931 közt nőtt,

. de az átlagnál lassabban és az aránya 78.9%-ról 76.6%-ra csúszott le.
A területi részletadatok Jugoszláviában elég nagy eltéréseket mutatnak.
A túlnyomóan egykori osztrák területet alkotó drávai bánságban 60.3,
az 1941-1944-ben ismét Magyarországhoz tartozott részeken pedig 69.0%
az őstermelők aránya. Horvátországban és Szerbiában tehát az agrár-
arány la jugoszláviai átlag fölé emelkedik. Kitűnik ez. abból is, hogy az
ország gazdaságilag legelmaradatottabb belső részein, Boszniában, Dél-
Szerbiában, Macedóniában -a mezőgazdaságí népesség aránnya 82-88 %-ra
rúg, sőt a természeti adottságok miatt Horvátország és Szerbia mag-
területein is 75% körüli vagy felüli.
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A népesség ötéves kxircsoportok: és nemek szerint
(Felfelé egy-egy kocka öt-öt évet jelent)
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F'og'lalkozást röcsoport , Kereső népesség Egész népesség
'szám (ezer) % szám (ezer) 0/0

Jugoszlávia keresőinek a száma nem áll a nemzetközi összeha-
sonlításra alkalmas módon rendelkezésre. De a nyersebben meghatáro-
zott adatokból is kiviláglik, hogy az eltartott réteg teltebb (7.25 millió
lélek), mint a kereső tömb (6.68 millió); a nyugdíjasok stb. számának a
keresőlétszámból való levonása után a különbség kissé még táguina is.
Egyébiránt a családi gazdálkodási rendszer domináló volta mellett fel-c;
ötlően sok volt Jugoszláviában a segítő családtag; az eltartottak túlsúlya
csupán ezért nem szökik oly magasra, mint ahJOIgyazt a gyermekgazdag-
ság alapján várni lehetne. A kereső népesség társadalmi rétegeződéséről
számot adó statisztikának ez a tipikus agrárvonás a legszembeötlőbb ta-
nulsága; agrár államhoz illően magas még az önállók számaránya is, míg
a tulajdonképeni munkásosztály teljesen kialakulatlan (1931. évi, a nem-
zetközi összehasonlításra nem teljesen alkalmas adatok):

Foglalkozási viszony Szám (ezer) 0/0
önálló - 2.324 34.8
Tisztviselő 288 4.3
Munkás, tanonc 1.208 18.1
Segítő családtag 2.863 42.8

Összesen: 6.683 100.0

Teljesen pontos adatok hiányában is megállapítható, hogy az egész
népességben valamivel még nagyobb az önállók és hozzátartozóik
viszont még kisebb a munkások aránya, mint a kereső lakosságban.

A dunai államok közül nyilvánvalóan Albánia gazdasági élete a
legelmaradottabb; az agrárarány itt a legmagasabb jugoszláviai részlet-
adatokhoz lehet hasonló (becslés szerint 1930 körül 86.0 százalékot
ért el).

Bulgáriában. az 'őstermelő elem nagy számbeli túlsúlya mellett az
.egész lakosságban egy árnyalattal jelentősebb az iparforgalom szerepe,
mint a szomszédos jugoszláv területeken, míg a kereső népességben en-
nek ellenkezője látható. Ez tűnik ki a foglalkozási főcsoportok számbeli
súlyát megvilágító alábbi 1934-es adatsorokból:

östermelés 2.745 79.9 4.447 73.2
Bányászat és ipar 275 8.0 639 10.5
Kereskedelem, hitel, iközlekedés 124 3.7 357 5.9
Házi és személyes szolgálat, sport, egészségügy stb. 86 2.5 170 2.8
Közszolgálat ésegyéb szabadfoglalkozások 116 3.4 245 4.0
Egyéb, foglalkozás nélküli és ismeretlen _---,-=8.,:..7_--::-c2:--.5::-----::-:2:-::2c:c0_-:-::-:3::-.6::---,_

Összesen: 3.433 100.0 6.078 100.0

Az iparfejlesztés kisebb lehetőségei mellett Bulgáriában is mutat-
kozik lassú iparosodás. Az agrárarány az egész népesség körében 1926
és 1934 közt 74.6%-ról morzsolódott le 73.2%-ra.

A nemzetközi összehasonlí tásra nem egészen alkalmas bolgár nép-
számlálási adatok szerint a keresők száma (3.43 millió) meghaladja az
eltartottakét (2.65 míllió); a keresőtöbblet a nyugdíjasok' stb. levonása
után is csak kevéssel csökkenne. Az agrárjelleggel is összefüggő bőséges
gyermekáldás mellett tulajdonképen, elég jelentős eltartott-többlet volna
-várható; a nem mezőgazdasági foglalkozásoknál ez valóban meg is van;
az őstermelésben azonban a családi gazdálkodás általános elterjedése
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miatt a volt Jugoszláviáhcz hasonlóan Bulgáriában is igen nagy a kere-
sőknek kimutatott segítő családtagok száma. A tulajdonképeni munkás-
osztály Bulgáriában szintén vérszegény. A bolgár föld rendkívül kis
üzemi egységekre osztódása, elparcellázódása mellett érthető, hogy az
önállók aránya elég magas, mint ez a foglalkozási viszony (társadalmi
rétegeződés) 1934. évi statisztikájából kíviláglik (a kereső népességre vo-
natkozó adatok): '

Fog1alkozási viszony Szám (ezer) %

Öná1ló 976 28.5
TIsztviselő 104 3.0
Munkás 475 13.8
Kisegítők 1878 54.7

Összesen: 3433 100.0

Az egész népességnek kere'ken 80%-a volt önálló, önálló hozzá-
tartozója és segítőcsaládtag, mig a tisztviselők és hozzátartozóik ará-
nya mindössze 4, a munkásoké és családtagjaiké pedig 16%-o.t ért el.
Jugoszláviához és Romániához hasonlóan Bulgáriában is a kísparaszt-
réteg alkotja a társadalom legszélesebb bázisát; a túlnyomóan városlakó
polgárság, kézmű-iparosok, kiskereskedők száma - a két szomszédos
államhoz hasonlóan - már szerény s a társadalom felső rétege is eléggé
kialaku1atlan; a társadalmi életben az ugyancsak nem nagy lélekszámú
tisztviselő elemnek nagyobb a súlya, mint a polgárságnak.

Az iparforgalmi foglalkozások valamivel nagyobb részesedése el-
lenére az 1930. évi népszámlálás foglalkozási főcsoportok szerint részle-
tezett adatai alapján Románia is a tipikusan agrárállamok közt foglal
helyet:

Foglalkozási főcsoport Kereső népes ség
szám (ezer) %

Egész népesség
szám (ezer) %

Östermelés 8.231 78.8 13.063 72.3
Bányászat és ipar 755 7.2 1.713 9.4
Kereskedelem és hitel 357 . 3.4 749 4.2
Közlekedés 175 1.7 509 2.8
Közszolgálat 486 4.6 864 4.8
Egyéb 399 3.8 1.059 5.9
Ismeretlen 55 0.5 100 0.6

Összesen: 10.458 100.0 18.057 100.0
Figyelemreméltó, hogy a déldobrudzsai részen az agrárarány az

országos átlagnál magasabb, a jóval népesebb erdélyi területeken viszont
némileg alacsonyabb annál (69.770). A Regátban tehát egy fokkal még
erősebb lehetett az agrár színezet, mint volt az ország első világháború
utáni határai közt. Az értékes nyersanyagok és energiaforrások jelentős
mennyisége Romániában az iparosodás számára elég tág lehetőségeket
nyújt. Bucuresti, Ploestí, a Brassó-környék stb. gyors népesedese jelen-
tős mértékben erre vezethető vissza.

A keresők száma - a nemzetközi egybevetésre nem teljesen al-
kalmas román statisztika szerint - 10.46 millió, tehát elég lényegesen
meghaladja az eltartottakét (7.60 millió), holott a gyermeklétszám Ro-
mániában is magas. A magyarázat erre ugyanaz, mint Bulgáriában: a
túlnyomórészt kisbirtok-testekre tagolt földön családi gazdálkodás dí-
vik, melyben a feleségek és gyermekek elég fiatal kortól kezdve mínt
segítő családtag-ok - keresők - vesznek részt. A társadalmi struktúrát
a segítő családtagok igen erős képviselete és még - az agrárjellegre és
parasztgazdálkodásra ugyancsak jellemzően - az önállók meglehetősen
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magas százaléka határozza meg,míg a munkásosztály csak lassan fejlődik
ki. A keresőlétszám foglalkozási viszony szerint való-megoszlása a meg-
szokottól elütő tagolás szerint 1930-ban a következő volt:

Foglallrozási viszony
Önálló
Sza badfoglalkozású
Munkás, tanonc
Egyéb
Háztartási alkalmazott
Segítő családtag

Összesen:

Szám (ezer)

3.327
22

L189
984
296

4.640

%
31.9
0.2

11.3
9.4
2.8

44.4
10.458 100.0

Az egy árnyalattal iparosodortabb erdélyi területen valamivel ke-
yesebb az önálló és a segítőcsaládtag és több a munkás, mint a Regátban.

A foglalkozási és társadalmi rétegeződés a dunai államok mind-
egyikében nemcsak gazdasági szempontból döntő jelentőségű, hanem a
népesség demografiai tagozódása és fejlődése szempontjából is..

A férfinépességből például a nemzetközi összehasonlításra többé-
kevésbbé alkalmas adatok: szerint a dunai államokban is jóval több a
leeresb, mint a nők sorából:

Ország Terület Időpont

Ausztria
Csehszlovákia
Magyairország első

világháború
utáni

1934
1930·
1930
1941
1931
1934
1930

Jugoszlávia
Bulgária'
Románia

A férfi A női Az egész
népességböl kereső (%)

64.7 30.5 46.9
65.5 30.5 47.5
66.7 22.4 44.1
71.2 26.3 48.3
63.0 30.4 46.5
62.2 50.7 56.5
64.8 52.2 58.4

A tipikusan agrárállamokban a nők és egyben az egész lakosság
köréből rendszerint! okkal több a kereső, mint az ipari ésvegyes (agrár és
iparos) országokban. Ezt a jelenséget a birtokos réteg női segítőcsaládtag-
jainak nagy száma magyarázza; egyrészt' ezért, másrészt az önálló nők
(birtokosok stb.) természetszerűen kisebb száma míatt más a kereső nők
társadalmi rétegeződése, mint a kereső férfiaké. Az lipari, értelmiségi, és
egyéb pályákori egyébként a nők általában a kisebb fizikai mumkakifejtést
és kevesebb szakképzettséget kívánó, valamint .a speciálisan női foglalko-
zásokban helyezkednek el (ruházati ipar, közoktatásügy, háziszolgálat
stb.), tehát foglalkozási struktúrájuk is más, mint a férfiaké. Megemlít-
hető még, hogya segítőcsaládtag-fogalom lazább elbírálása, esetében a női
munka gyakorisága Magyarországon is a kimutatottnál jóval nagyobb-
nak mutatkoznék. Jugoszláviában is 'statisztikai módszerbeli okok magya-
rázhatják a kereső nők viszonylag alacsony arányát.

A keresőarány nagysága a nők elütő mértékű keresőtevékenységéri
felül függ a népesség kormegoszlásától is. A mezőgazdaság keresői .köet
általában aránylag több a fiatal és az idősebb korú f- az előbbiek közőct
a segítőcsaládtagok, az utóbbiak sorában az önállók (birtokosok, bérlők)
dominálnak -, rnint a többi foglalkozás túlnyomórészében. Azokban az
államokban tehát, amelyekben a mezőgazdasági jelleg miatt igen nagy a
segítőcsaládtagok és az önállók száma, az idősebb, ;főleg pedig a fiatalabb
korú keI1eső~aránya is, átlagon felüli; a gyermekmunka jelentősége szin-
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tén az ilyen 'országokiban (Bulgáría, Románia, Jugoszlávia) lehet a ~eg-
kifejezettebb.

Más tekintetben is mutatkozik összefüggés a dunai államok népes-
ségének demografiai tulajdonságai és foglalkozása közt.

Igy agrárállamokban a házasságokat rendszerint fiatalabb kerban
kötik meg; 'egyben nagyobb a születési arány, a gyermekszám is, míg az
iparosodás-városiasodás részben a házasodási kor kitolódása, részben
egyéb anya:gi, erkölcsi és 'egészségügyi okokból csaknem mindenütt kor-
látozólag hat a népesség születési mozgalmára, természetes szaporulatára.
A tényleges népfejlődésnek viszont az iparosodás szinte előfeltétele, mert
enélkül az előbb-utóbb kialakuló mezőgazdaságf munkásfelesleg vagy túl-
népesedést idéz elő, vagy: kivándorlásra 'Vezet.

A műveltség foka' és az értelmiségi (tisztviselő), valamint tanult
munkásréteg aránya közt' is .meglehetősen szerves és kőlcsönös a kapcso-
lat, mint ezt a népműveltség magasabb fokán álló osztrák, csehszlovák és
magyar példa mutatja ..

Szórványosan rendelkezésre álló adatok szerint a különböző
vaHásfelekezetekhez és anyany~lvekhez tartozók foglalkozási és gazdaság-
társadalmi tagozódása sem ggyező. Az izraelita vallásúak például a dunai
államokban is az önállók, főleg a kereskedők közt lényegesen erősebben
vannak képviselve, mint átlagosan. míg arányuk a nnezőgazdaságí mun-
kásság sorában általában egészen minímális. Romániában, főleg pedig az
erdélyi területeken az 'erősebben városlakó és műveltebb magyar (székely)
s német (szász) elem az iparban arányán felül szerepelt, viszont a román
elemnél a mezőgazdasági arány volt az átlagon felüli. Magyarországon a
magyar ajkú népesség a legegészségesebb 'parasztbirt1ok-kategóriákban
országos arányán aluli mértékben foglal .helyet, a munkásrétegben viszont
arányszáma túlszárnyalja országos átlagát. Csehszlovákiában az erősen
iparos cseh és a nagy mértékben őstermelő szlovák néptömegek foglalko-
zási megoszlása volt merőben elütő. . j

Az ily különbségek természetesen a különböző népcsoportok eltérő
kultúrális helyzete, települési viszonyai és gazdasági mult ja nyomán ala-
kultak ki, vagyis az említett szempontokból is jellegzetesek. A dunai álla-
moknak tehát nemcsak a népességi és foglalkozási rajza meglehetősen _
tarka, hanem a gazdaságdemografiai képe is igen változatos.
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