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Pozsony, 1833. július 18. – Budapest, 1892. május 30. 
Statisztikus, közgazdász, egyetemi tanár, iparpolitikus, a KSH igazgatója, az MTA igazgató tagja 

 
Német eredet� polgári családban született. Apja, a drezdai származású 
Karl Klette fest�m�vész, József nádor gyermekeinek rajztanára volt. 
Anyja a pozsonyi polgárcsaládból származó Bayer Johanna volt. 

A család az 1830-as évek végén Budára költözött, ahol Keleti a pia-
risták gimnáziumában végezte tanulmányait, amely hazafias szemléleté-
vel nagy hatással volt rá. Tizenöt évesen honvédtüzérnek állt a szabad-
ságharcban. A világosi fegyverletétel után erdélyi fogságából megszökve 
tért haza szüleihez. Ezt követ�en évekig gazdasági gyakornok volt Jó-
zsef nádor örököseinek alcsúti birtokán, majd Budán és Szolnokon vál-
lalt pénzügyi állást. Ebben az id�szakban fejezte be félbeszakadt tanul-
mányait, s végezte el a pozsonyi jogakadémiát is. Az er�szakos adóbe-

szedést ellenezve az 1850-es évek végén lemondott állásáról, és Pestre költözött, ahol különféle 
lapoknál vállalt munkát. Felesége testvére Greguss Ágost író és irodalomtörténész volt, aki meg-
ismertette kora irodalmával, és hatására írói képessége is sokat fejl�dött, stílusa magyarossá vált. 
Öccse, Gusztáv révén kapcsolatba került Eötvös Józseffel, aki nagy befolyással volt szellemi fej-
l�désére, s el�bb az Iparegyesülethez köt�d� munkáiba vonta be, majd 1865-ben a Politikai Heti-
lap szerkesztésével bízta meg. 1863 és 1867 között pénzügyi tisztvisel�ként dolgozott a Magyar 
Földhitelintézetben, ahol néhány év alatt tanácsjegyz�i rangot ért el. Mindeközben folytatta publi-
cisztikai munkásságát is; f�ként a közgazdaság, az agrár- és az ipargazdaság témaköreiben jelen-
tek meg tanulmányai. 

1867-t�l három éven át a népesedési viszonyok és a közgazdaságtan témájában tartott el�adást 
a KMTE-n. Ezt követ�en a BKMTE egyetemi magántanára volt 1874-t�l, tiszteletbeli doktora 
1880-tól. 

1867-ben Gorove István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter felkérte a minisz-
tériumban szervezett, hatf�s statisztikai osztály vezetésére, amelyet igen sz�k költségvetési keret-
b�l gazdálkodva, osztálytanácsosi rangban látott el. A minisztériumnak ebb�l a szervezeti egysé-
géb�l jött létre kés�bb a statisztikai hivatal, amelynek tervét 1867 tavaszán az Emlékirat egyúttal 
javaslat Magyarország hivatalos statisztikájának szervezése tárgyában cím� tanulmányában fej-
tette ki. Még ez évben kezdeményezte és létrehozta az OST-t. A hivatal az alapító tagokon kívül 
küls� szakemberekkel és az OST tagjaival együtt végezte feladatait. A megfelel� számú szakem-
ber képzésére két statisztikai tanfolyamot szervezett, ahol 1868, majd 1869 �szén egyetemi kere-
tekben tartottak el�adásokat. Az el�adók között volt többek között Beöthy Leó, Hieronymi Ká-
roly, Hunfalvy János, Kautz Gyula, Konek Sándor és Matlekovits Sándor. Keleti szintén el�adott 
a demográfia és a mez�gazdasági statisztika témájában. A tanfolyamokon az ország különböz� 
részeib�l összesen ötszázan vettek részt. 

Szükségesnek látta, hogy a hivatali munkák gazdag szakirodalmi m�veltségen alapuljanak, 
ezért tudományos szempontból is jelent�s, kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatokkal rendelkez� 
statisztikai szakkönyvtárat hozott létre. 

A statisztikai szakosztály vezet�jeként megkezdte az 1869-es népszámlálás el�készítését. Az 
adatgy�jtés sikerét emeli, hogy ekkortájt mind a lakosság, mind a vármegyék részér�l kevés meg-
értés mutatkozott az adatszolgáltatás céljait illet�en, pedig az a modern államigazgatás számára 
nélkülözhetetlennek bizonyult. Heves és Küls�-Szolnok vármegye például nem volt hajlandó az 
1869. évi III. törvénycikk által elrendelt népszámlálást végrehajtani, így azt Keleti hivatali mun-
katársa volt kénytelen teljesíteni. E tapasztalat is hozzájárult ahhoz, hogy aktív közrem�ködésével 
kialakították a magyarországi hivatalos statisztikai adatgy�jtések azon jogszabályait, amelyek 
nyomán az 1874. évi XXV. törvénycikk a hazai statisztika jogalapja lett. 
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Irányításával alakították ki a magyar áruforgalmi statisztikát, amely – Ausztria felé a közleke-
dési vállalatok, a többi határszakaszon pedig a vámhivatalok adataira támaszkodva – becslést tett 
lehet�vé a magyar külforgalom alakulásáról az osztrák–magyar közös vámterület viszonyai között 
is. Az 1868-tól megindított adatgy�jtést azonban 1875-ben a közlekedési vállalatok megbízhatat-
lan közlései miatt végül leállították, s új alapokra helyezve csak 1881-ben indították újra. 

A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban alakított szakosztály tevékeny-
sége az 1871. április 18-án kelt királyi jóváhagyással Országos Magyar Királyi Statisztikai Hiva-
tal néven folytatódott. A hivatal felügyelete a minisztériumhoz, majd jogutódjához tartozott, de az 
csupán a személyi ügyekre korlátozódott, a szakmai irányítást ugyanis haláláig Keleti Károly vé-
gezte, aki az intézmény els� igazgatója is volt. A statisztikai hivatalt az iparügyi és kereskedelmi, 
illetve a földm�velésügyi tárcák szétválásakor, 1890-ben, Keleti többszöri tiltakozása ellenére, az 
el�bbihez csatolták. 

Az önálló statisztikai hivatal els� nagy munkája az 1880-as népszámlálás el�készítése és le-
bonyolítása volt. A helyi törvényhatóság vette át az el�z� alkalmi népszámlálási bizottságok fel-
adatait. A számlálási m�veletek utáni – korábban helyben végzett – munkálatokat teljesen köz-
pontosították, az összeírás ellen�rzése, az adatok feldolgozása a KSH feladata lett. A korábbi 
lajstromos kérd�ívek helyett egyéni számlálólapra alapozták a felvételt, a korábbiaknál sokkal 
több feldolgozási, kombinatív lehet�séggel. Magyarország a módszer használatának terén az úttö-
r� országok közé tartozott. 

Keleti tevékenyen közrem�ködött a nemzetközi statisztikai kongresszusok munkájában, 1869-
ben Hágában, 1872-ben Szentpéterváron, 1876-ban pedig házigazdaként Budapesten. A budapesti 
rendezvény nagy sikere sem biztosította azonban a további nemzetközi kongresszusok rendszeres 
megtartását. Ekkor a nemzetközi kapcsolattartás testületeként állandó bizottságot (Commission 
Permanente) alakítottak, amelynek elnökévé Keletit választották meg. Hunfalvy Jánossal és 
K�rösy Józseffel együtt az ISI alapítói közé tartozott. 

Az MTA Statisztikai Bizottságában 1864-t�l tevékenykedett. Munkássága elismeréséül az 
MTA 1868-ban levelez�, 1875-ben rendes, 1890-ben pedig igazgató tagjává választotta. A két 
akadémiai székfoglaló alkalmából A statistika hivatalos és tudományos mívelése, majd Visszapil-
lantás közgazdaságunk egy negyed századára címmel készített értekezést. Hazánk és népe, vala-
mint Magyarország élelmezési statistikája cím� m�veit az MTA Nagydíjjal ismerte el. 

A hazai iparfejlesztést célzó társadalmi tevékenységét az újjászervezett Országos Iparegyesü-
let keretében végezte, amelynek élete végéig aktív tagja volt. Az 1873. évi bécsi világkiállításon a 
kormány megbízásából a magyar iparmúzeum számára szerzett be ipari tárgyakat, s több érteke-
zést írt a hazai ipar kérdéseivel kapcsolatban, részben különféle kiállítási jelentések formájában. 

Tudását politikusként is kamatoztatni kívánta, ám törekvései sikertelenek maradtak. 1878-ban 
kudarcba fulladt és egynapossá rövidült Szapáry Gyula mellett vállalt államtitkársága a hirtelen 
minisztercseréknek köszönhet�en, és képvisel�vé jelölése is meghiúsult az 1892-es országgy�lési 
választások alkalmával. 

Keleti nemcsak tudomány- és hivatalszervez�, hanem tudományos tevékenysége alapján is a 
magyar statisztika történetének legnagyobb alakjai közé tartozik. 

1871-ben megjelent Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából 
cím� m�vében az 1869. évi népszámlálás adatai alapján részletesen bemutatta a kiegyezés utáni 
Magyarország gazdasági, m�vel�dési és társadalmi viszonyait, és programszer�en tárgyalta az 
ország gazdasági növekedésének útját, amelyben a mez�gazdaság mellett az ipar fejlesztésének is 
hangsúlyos szerepet szánt. Munkájában els�ként tanulmányozta az írni és olvasni tudás mértékét, 
részletezte az analfabetizmus felekezeti jellemz�it, elemezte a népnevelés és a szakoktatás helyze-
tét. Ismertette az irodalmi és m�vészeti sajátosságokat, a népesség foglalkozási megoszlását, a 
nemzetiségi és birtokviszonyokat, vizsgálta a városok fejl�dését, a városi népesség arányát, felál-
lította a városok – a városiasság különböz� mutatói alapján kialakított – rangsorát. Felismerve a 
térképek jelent�ségét, m�vét tizenkét grafikai térképpel látta el. 

Elkészítette az els� megbízhatónak tekinthet� nemzetiségi statisztikát. Az Eötvös József-féle 
nemzetiségi törvény közoktatási vállalásának végrehajtásához ugyanis szükségessé vált a nemzeti 
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kisebbségek iskolaköteles gyermekeinek számszer� ismerete. A nemzetiség fogalmának definiálá-
sakor fontos, bár korántsem egyedüli kritériumnak a nyelvet tekintette. Az 1870 el�tti évekre vo-
natkozó népiskolai felvételekre alapozva az 1870-es évek elején elvégezte a magyar és más anya-
nyelv�ek arányára vonatkozó becslést, majd az 1880. évi népszámlálás az anyanyelvre vonatkozó 
kérdés beiktatásával bevezette a nemzetiségi statisztikát. Kortársai nagyra értékelték nemzetiségi 
tanulmányait, amelyekben kimutatta – a korszakban általános nézettel szemben –, hogy a magyar-
ság nem lépett a lassú kihalás útjára, s�t, termékenyebb a többi hazai nemzetiségnél. 

Mez�gazdasági tárgyú m�veiben hangsúlyozta, hogy a hasznot hajtó korszer� földm�velés és 
hazai fejlesztése megfelel� statisztikai áttekintést igényel. (Ugyanakkor elismerte az ipar els�ren-
d� jelent�ségét is.) Erre 1869-ben � tett el�ször kísérletet az új statisztikai módszerekkel. A hágai 
Nemzetközi Statisztikai Kongresszuson vállalta a sz�lészet és borászat statisztikai módszereinek 
kidolgozását. Magyarország sz�l�szeti statistikájában e nemzetközi vállalkozás keretében az egész 
országra kiterjed� elemzést készített az 1860 és 1873 közötti id�szakról. Az alkalmazott kérd�ívet 
kés�bb más országokban is sikeresen használták. A felmérés azel�tt készült, hogy a filoxéra csak-
nem teljesen elpusztította a hazai sz�l�állományt. Az elemzés tizenhét fejezete bemutatja a bir-
tokviszonyokat, a sz�l�m�velés és borkezelés tájanként eltér� helyzetét. A kiadvány a megyei 
részletezés mellett sok esetben az egyes községek adatait is közli. Kimutatta az ország valós bor-
termelését, amelyet jelent�sen túlértékeltek a korábbi becslések. Az elemzés az agrártörténészek, 
sz�lészek és borászok mellett fontos forrásmunka más tudományágak m�vel�i számára is. 

Magyarország népességének élelmezési statistikája physiologiai alapon cím�, 1887-ben meg-
jelent m�ve is úttör� vállalkozásai közé tartozott. Ebben rámutatott arra, hogy a megfigyelt nö-
vényb�l termelt mennyiség és a tenyésztett jószágok száma, azok egy f�re vetített értéke lényeges, 
azonban új vizsgálati szempontként a népesség táplálkozásának összetételét is érdemes elemezni. 
A vizsgálat különbséget tett a nemek, gyermekek fogyasztási jellemz�i szerint. Az ország térké-
pén kivetítette a felmért élelmiszerfogyasztás legfontosabb adatait megyék szerint, és kialakította 
például a fehérjefogyasztás megyei rangsorát. A társadalomtudomány szemléltet� közléseinek ezt 
az akkoriban egészen új ábrázolási módszerét napjainkig alkalmazzák. 

A gyakorlati statistika kézikönyve cím�, 1875-ös tankönyve els� részében bemutatta a tudo-
mányág elméletét, módszereit, ábrázolástechnikáit, fejl�désének történetét, külföldi intézményeit 
és a nemzetközi kongresszusokat, második felének tizenöt fejezetében pedig az egyes szakstatisz-
tikák részletes jellemzését adta. 

Legérettebb munkájának maga Keleti az 1878. évi párizsi világkiállításhoz kapcsolódva meg-
jelent Magyarország közgazdasági és mível�dési állapotai cím� írását tekintette, amely a közgaz-
dasági elemzések mellett az iparral, a mez�gazdasággal és a külkereskedelemmel kapcsolatos 
gazdasági programjavaslatokat is tartalmazott, fellépett például az ország gazdaságát túlzottan 
meghatározó, egyoldalú gabonaexportálás ellen. 

Több írása idegen nyelven is megjelent. 1869-t�l szerkeszt�je volt az MTA Statisztikai Bi-
zottsága által kiadott Statisztikai és Nemzetgazdasági Közleményeknek. 

1892-ben bekövetkezett halálakor az MTA részér�l hivatali utóda, Jekelfalussy József búcsúz-
tatta. 1921-ben róla nevezték el a KSH épülete el�tt elvezet� utcát, ahol kés�bb emléktáblát is 
avattak tiszteletére. A Budapest VIII. kerületi Tavaszmez� utcában mellszobra található. Nevét 
�rzi az Óbudai Egyetem gazdasági kara, a f�város X. kerületében egy közgazdasági szakközépis-
kola, valamint az MST 1994 óta kiosztott emlékérme és 2004-ben alapított pályadíja. 
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