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Történeti demográfiai folyamatok 

A 19. század második felében lezajló társadalmi változások egyik lényeges eleme és 
feltétele volt a csehországi urbanizáció, mely a század utolsó negyedében bontakozott ki 
a legerőteljesebben. Kutatása 1945 után indult meg, majd az 1970-es években folytató-
dott, és újabban ismét fellendült.1 A csehországi urbanizációról P. Horská írt alapvető 
történeti tanulmányt.2 A városiasodás folyamatát az iparosodással, Csehország foglal-
kozási összetételének változásával és a munkaerővándorlással hozta összefüggésbe, meg-
határozva az urbanizáció néhány fontos sajátosságát. Foglalkozott továbbá népesedési 
jelenségekkel, különösen a termékenység csökkenésével a városokban a 19. század vé-
gén. Egy másik tanulmányában a szerző az urbanizáció hatását vizsgálta a házasságköté-
si korra és a családi állapotra, s más műveihez hasonlóan számos további megfigyeléssel 
és javaslattal gazdagította Csehország társadalmi és népesedési fejlődésének ismeretét.3 

J. Musil és Z. Ryšavý rövid, de magvas írása az 1980-as évek elején alapvető téziseket 
és összefoglaló számsorokat közölt a csehországi urbanizáció menetéről.4 

A városiasodás is kitért L. Nesládková-Čermáková tanulmánya, amely tömören 
összefoglalta az ipari és a népesedési fejlődésről folytatott korábbi kutatások ered-
ményeit.5 

Az urbanizációra vonatkozó legtöbb számadatot és a legfontosabb téziseket Andrle-
Srb-Martínek szerzőhármas áttekintése tartalmazza, amely Csehszlovákia egész mai te-
rületét vizsgálja 1869-től kezdődően.6 

Az említett munkák az urbanizáció megannyi aspektusát, társadalmi és gazdasági 
összefüggését történeti oldalról ragadták meg, míg más szerzők történeti-földrajzi meg-
közelítésben foglalkoztak az urbanizációval és a városfejlődéssel.7 További művek szü-
lettek a városok demográfiai jellemzőiről, a településhálózat kialakulásáról, a földrajzi 
fekvés hatásairól vagy az iparosodás szerepéről az urbanizáció tempójában, a lakosság-
szám dinamikájáról és egyes régiók városairól.8 Számos vizsgálat folyt a lakosságkon-
centráció folyamatairól, az urbanizáció regionális különbségeiről vagy a felvak várossá 
való átalakulásáról. E művek alkotói többnyire demográfusok és földrajztudósok.9 Ér-
dekes tanulmányt publikált H. Dobrá arról a változásról, melynek során egy város kör-
nyéki lklu iparvárosi elővárossá alakult át. Mindmáig nem rendelkezünk azonban az ur-
banizáció rendszeres és részletes, történeti szempontú feldolgozásával. 

A városiasodással és az iparosodással szorosan összefügg a migráció kérdésköre. Kü-
lönösen a 19. század második felében túlsúlyba került az ipari területek és a városok felé 
irányuló munkaerővándorlás, de egyidejűleg folyt a kivándorlás a fejlettebb országok-
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ba is, főleg az USA-ba és Németországba. A migráció témaköréről B. Pitronová írt alap-
vető tanulmányt.10 Ebben áttekintést ad a belső és külső migrációról a következő szempon-
tok alapján: a migránsok száma, a főbb irányok és periódusok, a vándorlás célja, motiváció-
ja, okai és következményei - összefüggésben a gazdasági és populációs fejlődéssel. 
Ugyanakkor nem szól a belső migráció közelebbi irányairól, az ipari körzetek teljes migrá-
ciós rendszeréről és hátországáról. Az utóbbi vizsgálatokat később még említendő résztanul-
mányok végezték el, részletesen leírva az ostravai területet. Ezen kívül P. Horská egyik dol-
gozata felvázolta a migrációs irányokat és rendszereket Csehország több vidékén, s egyúttal 
elemezte az egyes társadalmi csoportok reprodukciós magatartását.11 

Pitronová tanulmánya részben kapcsolódik Šindelář művéhez, amely az emigráció 
motívumait, feltételeit és helyzetét világítja meg, továbbá Mastný statisztikai ada-
taihoz.12 

A külső migrációval foglalkozó résztanulmányokat három csoportba lehet sorolni: az 
amerikai kivándorlás kutatása,13 a migráció motívumait feltáró művek és a regionális 
kivándorlási vizsgálatok. F. Kutnar terjedelmes monográfiát szentelt az 1850-es években 
meginduló első emigrációs hullámnak.14 A migrációs motívumokról szóló irodalmat 
egy 1983-as írásunkban értékeltük.13 Egyelőre kevéssé ismert a preindusztriális migrá-
ció.16 A regionális kivándorlás kutatásában területi aránytalanságok mutatkoznak, ke-
vés munka született, a szerzők eltérő szempontokat követnek; általában a külső migráció 
kevés figyelmet kapott, e fontos folyamat részletes feldolgozása mindmáig hiányzik. 
Önálló monográfia tárgyalja viszont a galíciai munkavállalók bevándorlását az ostravai 
ipari területre.17 

A belső munkaerővándorlást szinte kivétel nélkül érintik azok a művek, melyek a 
munkásosztály kialakulásával és összetételével foglalkoznak. A háború utáni első publi-
kációk a belső migrációt összességében ragadták meg, a munkaerővándorlásról főleg 
Morvaország kapcsán szóltak.18 A munkások migrációját csak néhányan tették önálló 
vizsgálat tárgyává, ismereteink az ostravai területre és Észak-Morvaországra korláto-
zódnak. Ezek a kutatók felderítették a térségben dolgozó bányászok és kohászok szárma-
zási helyét, a bevándorlás idejét, a migráció és az egyéb gazdasági-társadalmi jelensé-
gek összefüggését, s egyes esetekben a migránsok demográfiai jellemzőit.19 Az ostravai 
területre irányuló migrációról a kutatás már eljutott a szintézisig, s összehasonlítást is 
végeztek a Šumperk környéki észak-morva textilvidékkel.20 Ugyanakkor a textilmunká-
sok bevándorlásáról egyelőre csak részadatokkal rendelkezünk.21 

Az urbanizáció és a migráció témaköre még sok tanulmányozást igényel, hogy az 
egyedi megfigyelésektől és aspektusoktól, illetve az eddigi globális megállapításoktól 
eljuthassunk a részletes és rendszeres tudásanyagig s a megalapozott következtetésekig. 

A történészek és a demográfusok, részben a földrajztudósok és a közgazdászok nagy 
figyelmet fordítottak Csehország 19. századi populációs fejlődésére. Az irodalom hatal-
mas mennyisége miatt ismertetésünk csak a legfontosabb címekre korlátozódik, ame-
lyek közvetlenül kapcsolódnak a társadalmi fejlődéshez. Mivel a szerteágazó témakör 
számos más tudományterülettel érintkezik, az alaposabb tájékozódásért a felsorolt bibli-
ográfiákhoz utaljuk az olvasót.22 

A népesség történeti kutatása kezdettől fogva szorosan összefonódott a társadalomtör-
téneti vizsgálatokkal. Az első művek az 1950-es évek végén keletkeztek, a sort V. Srb 
és M. Kučera tanulmánya nyitotta meg a csehországi népességnövekedés általános voná-
sairól.23 A szerzők a gazdasági és a populációs fejlődés viszonyáról szólva, elemezték 
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az alapvető demográfiai mutatókat, a kivándorlást, a reprodukciós rendszer változását 
1900 körül, amely a születéskorlátozásban és a halálozások csökkenésében nyilvánult 
meg, foglalkoztak továbbá Csehország társadalmi összetételével, ennek változásaival, 
valamint a lakosság összlétszámának alakulásával. 

Egy következő dolgozat jelezte, hogy korántsem egyszerű és közvetlen az összefüggés 
a születések meg a termékenység és a gazdasági helyzet vagy a termelés ágazati struktú-
rája között .24 

Z. Vávra az úgynevezett tiszta reprodukciós mértéket, a halálozások és a lakosság ter-
mészetes növekedésének alakulását vizsgálta, s óva intett a népesedési fejlődés összefüg-
géseinek leegyszerűsítésétől. írását később kibővítette, és önálló publikációként is kiad-
ta.25 Értekezése csak a 19. század utolsó negyedét és a 20. század elejét öleli fel. 

Stříteský tanulmányában rövid fejtegetés olvasható a halálozások okairól. Másokkal 
szemben sommásan azt állítja, hogy a 19. század második felében a , .pauperizáció" ve-
zetett a születéskorlátozáshoz.26 

1965-ben jelent meg L. Kárníková terjedelmes, monografikus összefoglalása.27 A 
szerző mindenekelőtt a regionális különbségeket mutatta ki a lakosságszám növekedésé-
ben, továbbá az egész reprodukciós rendszer hosszútávú változásait. A könyv értékeli a 
belső migrációs rendszereket is. 

Boháč korábbi kutatásait folytatta a 19. századi csehországi termékenységről P. Hors-
ká.28 Ebben az írásában egyetlen községre koncentrálva a 17. századig nyúlt vissza, s az 
eredményeket egybevetette a francia vizsgálatokkal; az összehasonlítás azonos állapot-
ról tanúskodott: a születéskorlátozás hiányáról. 

A későbbi áttekintések főleg a hosszútávú populációs tendenciákat rajzolták fel vagy 
összehasonlították a csehországi adatokat az egyetemes népesedési folyamatokkal.29 

Ezzel egyidőben kibontakozott az egyes demográfiai mutatók vizsgálata, amely elmélyí-
tette ismereteinket az általános fejlődésről. A figyelem középpontjába a termékenység válto-
zásai kerültek, melyek megegyeztek az európai tendenciákkal.30 L. Fialová viszont leírta a 
termékenység városi és vidéki különbségeit, valamint a házassági adatokkal való összefüggé-
sét.31 Elemzés készült a házasságon kívüli születésekről.32 Számos tanulmány látott napvi-
lágot a halálozásokról; a szintetikus törekvéseken kívül az érdeklődés a halálozás nemek és 
életkor szerinti eltéréseire összpontosult, de megállapították például az időjárás és az évsza-
kokjelentőségét a halálozások alakulásában.33 Nem kerülte el a kutatók figyelmét a történe-
ti demográfia módszertana és technikája sem, megjelent továbbá egy tankönyv.34 Sok művet 
szenteltek a regionális népesedési fejlődés általános és részkérdéseinek.33 A városi népes-
ségnövekedés irodalmából 1. Láník és Z. Láznička összegzéseit kell kiemelni; J. Láník tisz-
tázta még a születésszám jellemzőit a cseh városokban.36 Több dolgozat foglalkozott a prá-
gai és a pilseni populációval s néhány kisebb várossal és községgel.37 M. Vojtíšková a 
halálozások társadalmi különbségeit kísérte nyomon az egyik cseh városban.38 

B. Pitronová írása a termékenység tanulmányozását segítette elő az iparvidékeken.39 

A szerző a szénmedencék lakosságának korösszetételét derítette fel a 19. század utolsó 
negyedében és a 20. század elején, valamint a nemek közötti arány módosulását ugyan-
ebben az időszakban. A szénbányászati és a vasipari övezetek népesedési fejlődéséről 
egy szerzői kollektíva adott áttekintést.40 

Az egyéb demográfiai publikációk Ostraván kívül kevésbé érintik a széntermelés más 
körzeteit. Elegendő részletkutatás hiányában az iparvidéki monográfia csak egy általá-
nos összefoglalást közöl a könnyűipari és a mezőgazdasági területekről.4' 
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B. Pitronová további tanulmányai előmunkálatként szolgáltak az ostravai iparvidék né-
pességének megismeréséhez. Egyik művében a lakosságszám hosszútávú községsoros 
adatait feldolgozta egy nagyobb térségre, s így tudta összehasonlítani az ostravai területet 
tágabb környezetével.42 Egy másik dolgozata az ostravai iparvidék kialakulását vizsgál-
ja a lakosságszám községsoros és egyéb demográfiai mutatók kerületi adatai alapján.43 

Ezt a megközelítést egyébként más korszakokra és egyes községekre is alkalmazta. 
Az Ostrava környéki népesedési fejlődést sokoldalúan tanulmányozták az ostravai Pe-

dagógiai Kar munkatársai.44 Az első világháborúig nyúló kutatásaikban kétféle mód-
szert követtek: az alapvető demográfiai mutatókkal nagyobb földrajzi egységeket vettek 
szemügyre, legénységi összeírások és egyházi anyakönyvek alapján pedig térben és idő-
ben körülhatárolt mintákkal folytattak mikroelemzéseket .45 Eredményeik egy részét 
monografikus formában tették közzé, ezen kívül a nehézipar ostravai körzetét összeha-
sonlították a Jeseníky hegység hagyományos textilipari és a Beszkidek hagyományos 
vasipari övezeteivel.46 Az ostravai területtel természetesen más kutatóhelyeken is fog-
lalkoztak. Egy dolgozat például az I. világháború időszakának sajátosságaira hívta fel a 
figyelmet.47 Mások a térség hátországának népességnövekedését, megint mások a mun-
kástelepek vagy egyes üzemek településeinek történetét dolgozták fel.48 E szerzők több-
sége a népességen kívül kitér a társadalmi összetétel, a migráció stb. kérdéseire is. Az 
ostravai terület népesedési fejlődéséről tehát viszonylag egységes feltáró munka folyik, 
amely egyúttal a legátfogóbb regionális kutatás Csehszlovákiában. 

A szénbányászat és a vasipar csehországi övezeteiről B. Pitronová készített demográ-
fiai összefoglalót.49 Aránylag részletesen ismeretesek továbbá az észak-morvaországi 
Jeseníky-hegység textilipari körzetének populációs viszonyai.50 Ugyanakkor szinte tel-
jesen feltáratlanok az egyéb textilkörzetek, melyek pedig rendkívül jelentős szerepet ját-
szottak a csehországi társadalom és népesség történetében, s hasonlóképpen hiányzik az 
alapos vizsgálat a mezőgazdasági és a hegyvidéki régiókról. Az utóbbiakkal csak az ipa-
ri fejlődés kapcsán foglalkoznak egyes tanulmányok.51 

Összességében a csehországi populáció irodalma igen kiterjedt a vizsgált időszakban. 
Léteznek általános összefoglalások és kurrens áttekintő tanulmányok az egyes demográ-
fiai mutatók alakulásáról, a következtetések levonása azonban még a jövő feladata. A vá-
rosok és a községek népességnövekedésének vizsgálatában mindeddig viszony-
lag kevés részletkutatás történt, és egyelőre nem rendelkezünk ezek eredményeinek szin-
tézisével. A regionális munkálatok terén a textilipari és a mezőgazdasági övezetek alapos 
feldolgozása még várat magára. A részletes összehasonlításhoz az ostravai területről már 
kellő mennyiségű anyag halmozódott fel, amelyet azonban jószerivel nincs mivel párba 
állítani, mert másutt inkább csak egyes problémákat dolgoztak ki. 

(Fordította: Benedek Gábor) 
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