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FORRÁSOK

Anyanyelven kívül beszélt nyel-
vek [Kárpátalja]

„A magyaroknak kevesebb, mint 
a fele, 46,7% beszél csak ukránul, 
ami nem meglepő, ha figyelembe 
vesszük, hogy az ukrán nyelv ok-
tatása a  magyar iskolákban alig 
több mint egy évtizedes múltra 
tekint mindössze vissza. A  ma-
gyarság többsége pedig nyelvi-
leg egynemű településeken él, 
ahol a  környezet nem segíti elő 
az ukrán nyelv elsajátítását. Vo-
natkozik ez utóbbi megállapítás 
a nagyrészt magyar falvakban élő 
cigányságra is, és fokozottan igaz 
a  területileg még inkább elkülö-
nült románokra.”

Molnár József–Molnár D.  István: 
Kárpátalja népessége és magyar-
ság a  népszámlálási és népmoz-
galmi adatok tükrében. KMPSZ, 
Beregszász, 2005. 52–52.

Demográfiai kilátások Erdély-
ben

„Hargita és Kovászna megyékben 
a  legkedvezőbbek a  kilátások, 
ahol a  magyar népesség húsz év 
alatt várhatóan 11, harminc év 
alatt 16-17 százalékkal csökken. 
A  negatív szélsőértéket Kras-
só-Szörény, Hunyad és Temes 
megyék képviselik. Itt a  magyar 
népesség húsz év alatt a 2002-es 
érték 40 százalékára esik visz-
sza, míg 30 év alatt várhatóan 
’feleződik’. A  romániai átlaghoz 
viszonyítva kisebb mértékű a né-
pességcsökkenés Szatmár, Szilágy 
és Maros megyékben is.[…] Két 
egyértelmű összefüggés rajzoló-
dik ki. Nevezetesen: (1) a magya-
rok demográfiai kilátásai látha-
tóan kedvezőbbek azokon a terü-
leteken, ahol nagyobb arányban 
vannak jelen, (2) a  demográfiai 
erózió jelentősebb a  városias te-
rületeken.”

Kiss Tamás – Csata István: Né-
pesedési perspektívák. Kriterion, 
Kolozsvár, 2007. 162. 

A szomszédos országokban élő magyar 
közösségekről összefoglalva megállapítható, 
hogy  „torz” társadalmi-demográfiai szerke-
zettel rendelkeznek. A  torz kifejezés a  mi 
szövegkörnyezetünkben azt jelenti, hogy az 
egyes határon túli magyar közösségek társa-
dalom- és településszerkezeti, demográfiai 
jellemzői kedvezőtlenebbek, hátrányosabbak 
országuk népességénél. Az  összehasonlítás 
elsődleges szempontját politikai hazájuk 
népessége jelenti, hiszen az elmúlt évtize-
dekben a  magyar kisebbségi kényszertár-
sadalmak kialakulása óta az egyes többségi 
társadalmak jelentették azt a  politikai, gaz-
dasági, demográfiai, mozgásteret, melyben az 
egyes közösségek reprodukciója zajlott. 

Az elmúlt évtizedben bekövetkezett 
változásokat elsősorban az utolsó két 

népszámlálás és a népmozgalmi adatok 
alapján tekintjük át. Az  időszakot behatá-
roló népszámlálásokra az 1980-as 1990-es 
évek fordulóján az egyes környező országok-
ban eltérő időpontokban került sor. Legko-
rábban (az  akkor még a Szovjetunió részét 
alkotó Ukrajnához tartozó) Kárpátalján, 
1989-ben rendezték meg. A legtöbb környező 
országban 1991-ben tartottak népszámlálást. 
Romániában erre egy évvel később került 
sor. A 2000 körüli népszámlálásokat az egyes 
régiókban 2001-ben vagy 2002-ben tartották. 
Szlovákiában, Horvátországban, Ukrajnában 
és Ausztriában a  korábbi, a  többi területen 
a későbbi, 2002-es időpontban volt népszám-
lálás. Az  ukrajnai népszámlálás megrende-
zése kissé rendhagyóan alakult, mivel csak 
harmadik nekifutásra sikeredett. 

A környező országokban élő magyarok 
számának alakulását két vetületben is vizs-
gálhatjuk. Első megközelítésben a magyarok 
számának alakulását „politikai hazájuk”  – 
azaz a  környező országok – népességéhez 
viszonyítva elemezhetjük, de az egyes orszá-
gokon belüli vizsgálatainkat korlátozhatjuk 
egy-egy szűkebb történeti-földrajzi, magyarok 
által lakott területre. (1. táblázat)

A magyarok száma az egyes környező orszá-
gok többségében alig különbözik a történelmi 
magyarlakta területeken élő magyarok szá-
mától. Lényeges eltérés Ausztriában mutat-
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A kisebbségi magyar közösségek 
népesedési folyamatai 1989 után

1. táblázat: A magyarok számának és arányának alakulása a környező országokban 

Népszámlálás időpontja  1990 körül 2000 körül

Ország 
A népszám-
lálások idő-

pontjai
Összesen Ebből

magyar % Összesen Ebből
magyar %

Szlovákia 1991, 2001 5.274.335 567.296 10,8 5.379.455 520.528 9,7
Ukrajna 1989, 2001 51.452.034 163.111 0,3 48.416.000 156.600 0,3
Románia 1992, 2002 22.810.035 1.624.959 7,1 21.680.974 1.431.807 6,6
Szerbia 1991, 2002 9.778.991 343.942 3,5 7.498.001 293.299 3,9
Horvátország 1991, 2001 4.784.265 22.355 0,5 4.437.460 16.595 0,4
Szlovénia 1991, 2002 1.965.986 8.503 0,4 1.964.036 6.243 0,3
Ausztria 1991, 2001 7.795.786 33.459 0,4 8.032.926 40.583 0,5
Összesen 1991, 2001 103.861.432 2.763.625 2,7 97.408.852 2.465.655 2,5

Elhagyott ház az erdélyi Korondon
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A kisebbségek aránya a közép- 
európai országokban (2002)
Ukrajna 22,2%; Szlovákia 14,2%; 
Szlovénia 12,2%; Ausztria 11,4%; 
Románia 10,5%; Csehország 9,6%; 
Horvátország 8,4%; Magyarország 
3,1%. 

Románia nemzetiségei (2002)
Román 89,5%; magyar 6,6%; ci-
gány 2,5%; ukrán 0,3%; német 
0,3%; orosz 0,2%; török és tatár 
0,2%; egyéb 0,4%. (Összlakosság: 
21.680.974 fő.)

Ukrajna nemzetiségei (2002)
Ukrán 77,8%; orosz 17,3%; fehér-
orosz 0,6%; moldován 0,5%; krími 
tatár 0,5%; bolgár 0,4%; magyar 
0,3%;  román 0,3%; lengyel 0,3%;  
zsidó 0,2%;  egyéb 1,8%. (Összla-
kosság: 48.416.000 fő.)

Szlovákia nemzetiségei (2001)
Szlovák 85,8%; magyar 9,7%; ci-
gány 1,7%; cseh 0,8%; ruszin 0,4%; 
ukrán 0,2%; német 0,1%; egyéb 
1,3%. (Összlakosság: 5.379.457 
fő.)

Ausztriában beszélt nyelvek 
(2001)
Német 88,6%; török 2,4%; szerb 
2,2%; horvát 1,6%; magyar 0,5%; 
bosnyák 0,4%. (Összlakosság: 
8.184.691 fő.)

Szlovénia anyanyelvi megoszlá-
sa (2002)
Szlovén 87,75%; horvát 2,75%; 
szerbhorvát 1,85%; szerb 1,6%; bos-
nyák 1,6%; magyar 0,39%; albán 
0,37%; macedón 0,24%; olasz 0,19%. 
Összlakosság: (1.964.036 fő.)

Horvátország nemzetiségei 
(2001)
Horvát 89,6%; szerb 4,54%; ma-
gyar 0,37%; egyéb 2,8%; nem nyi-
latkozott 2,0%. (Összlakosság: 
4.437.460 fő.)

Szerbia nemzetiségei (2001)
Szerb 82,8%; magyar 3,91%; bos-
nyák 1,82%; cigány 1,44%; jugo-
szláv 1,08%; horvát 0,94%;  mon-
tenegrói 0,92%; albán 0,82%; 
szlovák 0,79%. (Összlakosság: 
7.498.001 fő.)

kozik, ahol a  burgenlandi magyarok száma 
csak töredéke az országban élő magyarok szá-
mának.) Megfigyelhető, hogy valamennyi kör-
nyező országban a magyarok száma – kivéve 
Ausztriát – csökkent. (Az ausztriai magyarok 
száma az országba történő bevándorlás követ-
keztében növekedett.)

A környező országok többségében az ott 
élő magyarok demográfiai folyamatai jobban 
áttekinthetők, ha vizsgálatunkat országon-
ként azokra a szűkebb történeti-földrajzi terü-
letekre korlátozzuk, ahol a  magyar népesség 
évszázadok óta él. Ily módon a vizsgálatunkba 
bevont területek kiterjedése jelentősen csök-
ken. A  továbbiakban hét környező országból 
öt esetében az ország területénél kisebb terü-
leteken élő magyar népesség számának vál-
tozásait vizsgáljuk: Ukrajnából Kárpátaljára, 
Romániából Erdélyre, Szerbiából Vajdaságra, 

Szlovéniából a  Muravidékre, Ausztriából Bur-
genlandra, illetve az ezeken a területeken élő 
magyar népességre szűkítjük le további vizs-
gálódásainkat. A szlovákiai és a horvátországi 
magyarok demográfiai folyamatait „politikai 
hazájuk” egész területére vonatkoztatva vizs-
gáljuk. (2. táblázat)

A két táblázat adatai jelentős mértékben 
eltérnek az egyes országok, illetve területek 
összlakosságának vonatkozásában. (A hét kör-
nyező ország összlakossága a 2000 utáni évek-
ben meghaladta a 97 millió főt, a továbbiakban 
vizsgálandó területeken élő népesség száma 
nem haladja meg a 21 millió főt.) A környező 
országokban illetve a  kisebb régiókban élő 
magyar népesség száma 2001–2002-ben nem 
sokban különbözik. A  környező országokban 
2,466 milliót a  2. táblázatban meghatározott 
területeken 2,406 millió magyart számoltak 

2. táblázat: A magyarok számának és arányának alakulása
az egyes határon túli területeken 

 Terület
Összesen Ebből magyar % Összesen Ebből magyar %

1990 körül 2000 körül

Szlovákia 5.274.335 567.296 10,8 5.379.455 520.528 9,7
Kárpátalja 1.252.288 155.711 12,4 1.254.614 151.516 12,1
Erdély 7.723.313 1.603.923 20,8 7.221.733 1.415.718 19,6
Vajdaság 2.013.889 339.491 16,9 2.031.992 290.207 14,3
Horvátország 4.784.265 22.355 0,5 4.437.460 16.595 0,4
Muravidék 14.291 7.243 50,7 12.698 5.212 41,0
Burgenland 270.880 6.763 2,5 277.569 6.641 2,4
Összesen 21.333.261 2.702.782 12,7 20.615.521 2.406.417 11,7

A regionális fejlettség (GDP) Kelet-Közép-Európa országaiban, 2002
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Népmozgalmi folyamatok 
a Vajdaságban

„1991-től kezdődően az erősza-
kos katonai mozgósítások követ-
keztében az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága (UNHCR) becslése 
szerint a  mai  Jugoszlávia terü-
letéről mintegy 350.000 fiatal 
menekült a  világ minden or-
szágába. Jelentős részük nem-
zeti kisebbségi volt, mivel őket 
számarányukat messze megha-
ladó arányokban hívták be ka-
tonai szolgálatra. Az  elsősorban 
 Magyarországra menekült ma-
gyarok száma mintegy 50-80 ezer 
főre tehető. A magyarországi Me-
nekültügyi és Migrációs Hivatal 
regisztrálása szerint 1991/92-ben 
64 ezer, majd 1993-99 között to-
vábbi 20 ezer jugoszláv állam-
polgár menekült Magyarországra. 
Az  1991/92-es menekültek mint-
egy fele, az 1993-99 között érke-
zetteknek azonban kb. ¾-e volt 
magyar nemzetiségű. Az 1991–99 
közötti időszakban összesen hi-
vatalosan (regisztráltan) közel 
50 ezer jugoszláviai – túlnyomó 
többségében vajdasági – magyar 
menekült az anyaországba. Azt 
azonban nem tudjuk, hogy azóta 
közülük mennyien tértek vissza 
Szerbiába?!”

Sebők László: A  2002-es szerbiai 
népszámlálás kérdőjelei, különö-
sen a  Vajdaság vonatkozásában 
In: Gyurgyík László–Sebők László 
(szerk.): Népszámlálási körkép 
Közép-Európából 1989–2002. 
TLA, Budapest, 2003. 125.

A horvátországi magyarok

„Drávaszögben a  lakosság fele 
elmenekült: a  mintegy 12 ezer 
magyarból talán a negyed részük, 
a  19 ezer horvátból csak néhány 
százan maradtak, de elmenekült 
a  lakosság egyéb nem szerb ré-
szének többsége is. A  horvátok 
és a magyarok csak részben mer-
tek visszatérni – 1996 elején a 41 
ezer lakos 17%-a volt magyar. 
A megmaradt mintegy 5 ezres ma-
gyarság vesztesége tragikus, mert 
az értelmiség zöme – úgy tűnik – 
véglegesen távozott el. A magyar 
oktatás éveken át szünetelt, ma 
is csak részben állt helyre: 1991-
ben 15 iskolában magyar nyelven 

össze. A 60 ezer fős eltérés legnagyobb részét 
a fentiekben említett ausztriai és burgenlandi 
magyarok számának különbsége teszi ki. Néz-
zük meg az egyes területeken bekövetkezett 
változásokat.

A szlovákiai magyarság száma 1991 és 
2001 között 567.296-ról 520.528-ra 46.768 
fővel, 8,2%-kal csökkent. A magyarok aránya 
az országon belül 10,8%-ról 9,7%-ra apadt, 
s  a szlovákiai magyarság történetében első 
alkalommal esett 10% alá. Országos szinten 
a  népesedési folyamatok ettől eltérő jelle-
gűek voltak: Szlovákia lakosságának a száma 
az 1991 és 2001 között 5.274.335-ről 5.379.455-
re, 105.120 fővel, aránya 2%-kal tovább emel-
kedett. A  népességszám növekedését a  két 
népszámlálás közti időszakban elsősorban 

természetes népmozgalmi folyamatok bizto-
sították, de ehhez nem elhanyagolható mér-
tékű bevándorlási többlet is hozzájárult. 

A kárpátaljai magyarok száma 1989 
és 2001 között kis mértékben, 155.711-ről 
151.516-ra, 4.195 fővel, 2,7%-kal csökkent. 
A  magyarok aránya a  megyén belül 12,5%-
ról 12,1%-ra apadt. Kárpátalja lakosságának 
száma a  vizsgált időszakban alig változott, 
1.252.288-ról 1.254.614-re, 2.326 fővel, 0,2%-
kal emelkedett. Az 1990-es évek végéig a szü-
letések száma magasabb volt, mint az elhalá-
lozásoké. Az ezredforduló környékén váltotta 
fel fogyás a természetes szaporodást. A lakos-
ság száma 1995 óta csökken, mivel a  kiván-
dorlási többlet magasabb a  természetes sza-
porodás értékénél.

Az erdélyi magyarok száma 1992 és 2002 
között 1.603.923 főről 1.415.718 főre, 188.205 
fővel, 11,7%-kal csökkent. Ezáltal az erdélyi 
magyarok aránya 20,8%-ról 19,6%-ra apadt. 
Erdély lakosságának száma a vizsgált évtized-
ben 7.723.313 főről 7.221.733-ra, 501.580-nal 
csökkent. Ezáltal e terület lakossága 6,5%-kal 
fogyatkozott. A  fogyás a  kedvezőtlen népmoz-
galmi folyamatok, a  jelentős mértékű elván-
dorlás, továbbá a népszámlálás során a  lakos-
ság számbavételi gyakorlatában bekövetkezett 
változások eredménye.

A vajdasági magyarok száma (1991 és 2002 
között) 339.491-ről 290.207-re, 49.284-gyel, 
14,5%-kal csökkent. Arányuk 16,9%-ról 14,3%-
ra apadt. Vajdaság lakosságának a  száma 
1991 és 2002 között 2.013.889-ről 2.031.992-re, 
18.103-mal, 0,9%-kal növekedett. A növekedés 
kizárólag a délszláv háborút követő bevándor-
lás következménye. (A  ’90-es években a  szer-
biai népmozgalmi mutatók igencsak kedvezőt-
lenül alakultak.)

A három kisebb területen élő magyarok 
száma és aránya szintén megfogyatkozott: 
A horvátországi magyarok száma 22.355-ről 
16.595-re, 5.760 fővel, 25,8%-kal, a  szlové-
niai magyarok lélekszáma 7.243-ról 5.212-re, 
2.031 fővel, 28%-kal csökkent. 

Árpádkori, ma is működő templom Csallóközcsü-
törtökön

Székelyföldi életkép 

3. táblázat: Tájékoztató adatok Kelet-Közép-Európa  országairól (2005–2006)
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Népesség száma 
(ezer fő) 10.076 5.390 47.425 21.604 9.400 4.448 2.004 8.199

Terület (km²) 93.029 49.035 603.700 238.391 77.444 56.694 20.273 83.870

Népsűrűség
(fő/km²) 108 110 80 91 106 83 99 97

GDP (fő/USD) 10.833 8.638 1.020 4.559 3.200 15.550 17.259 37.220
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Csehország nemzetiségei (2001)

Cseh 90,4%; morva 3,7%; szlo-
vák 1,9%; lengyel 0,5%; német 
0,4%; ukrán 0,2%. (Összlakosság 
10.230.060 fő.)

Csehszlovákia nyugati részére 
a  II. világháború után Dél-Szlo-
vákiából erőszakkal telepítettek 
magyarokat, majd folyamatosan 
munkát keresve vándoroltak ma-
gyarok ebbe az iparosodottabb 
országrészbe. A kilencvenes évek 
elején 19.932 magyar élt a későbbi 
Csehországban. Ez 2001-re 14.672 
főre csökkent. A  legtöbb magyar 
Prágában és környékén, valamint 
Morvasziléziában, az Usti nad 
 Labem-i, Közép-Csehország-i  ke-
rületekben él. Az anyanyelvi kul-
túrához való hozzáférést a  cseh-
szlovák korszakban a  prágai 
Magyar Kulturális Központ bizto-
sította, ahol könyveket, sajtót le-
hetett vásárolni. Két diákkör mű-
ködött (Prágában az Ady Endre 
Diákkör, Brünben pedig a Kazin-
czy Ferencről elnevezett), de ma-
gyar társadalmi életről nem igen 
beszélhetünk. Magyar iskola 1991 
előtt és azóta sem működik Cseh-
országban. A  Cseh- és Morvaor-
szági magyarok Szövetsége 1990. 
február 24-én alakult Prágában. 
Megalakulása óta a CSMMSZ-nek 
hat városban van szervezete közel 
1000 fős tagsággal. A  szervezet 
döntően kulturális és társadalmi 
rendezvényeket szervez. 

A csehországi magyarok csök-
kenése egyrészt annak a  követ-
kezménye, hogy döntő részük 
Szlovákiában született, és csök-
ken azoknak a száma, akik Cseh-
országba települnek át. Másrészt 
meghatározó a  vegyes házasság, 
amelyből igen ritka esetben ke-
rülnek ki magyar nemzetiségű 
gyermekek. Harmadrészt a  szét-
szórt lakhely miatt az óvodai, 
illetve általános iskolai okta-
tást, anyanyelvi vallásgyakorlást, 
a  mindennapi nyelvhasználatot 
sem lehet megszervezni.

A burgenlandi 
magyarok száma 
6.763-ról 6.641-re, 
1,8%-kal csökkent. 

Az egyes terüle-
teken zajló magyar-
ságfogyatkozások 
vizs gálatánál három 
fő tényezőt: a  termé-
szetes szaporodást/
fogyást, a migrációs 
folyamatok változá-
sait és az asszimilá-
ciós folyamatokat 
vesszük tekintetbe. 
Vizs gálatunkat a 
négy nagyobb lélek-
számú magyarlakta 
területre illetve azok 
magyar közösségeire, a szlovákiai, kárpátaljai, 
erdélyi és vajdasági magyarok vizsgálatára 
korlátozzuk. 

A három tényező közül általában leg-
könnyebb a természetes szaporodás/fogyás 
nagyságát becsülni. Mivel nem állnak min-
denütt rendelkezésre nemzetiségi bontású 
népmozgalmi adatok, az országos és egyes 
közigazgatási egységekre lebontott népmoz-
galmi adatok összevetéséből még viszonylag 
jól becsülhető a magyarság születési és halá-
lozási mutatóinak alakulása. 

Nagy veszteség származott a  természe-
tes fogyás felgyorsulásából. A  termékenység 
csökkenése több tényezőre vezethető vissza. 
(A legtöbb környező országban folyamatosan 
csökkent a születések száma, ezzel párhuza-
mosan fokozatos öregedés volt megfigyelhető, 
melynek következtében emelkedett a  lakos-
ság átlagéletkora.) Elsősorban a bizonytalan 
szociális-gazdasági helyzet, de a  különböző 
alternatív életstílus-változások is a  házas-
ságkötések számának csökkenéséhez illetve 
ezek időpontjának kitolódásához vezettek, 
ez pedig a  termékenység csökkenését ered-
ményezte. Másrészt megfigyelhető, hogy 
a magyar nők biológiai reprodukciója alacso-
nyabb a  magyar nők etnikai reprodukciójá-
nál. (Az első esetben a valamennyi magyar nő 
által szült gyermekek számát értjük, a máso-
dik esetben csak a magyar nemzetiségűként 
anyakönyvezett gyerekeket.) A  hivatalos 
népmozgalmi statisztika nemzetiségi bontás-
ban jobbára csak e  másodikat tartalmazza. 
Azaz a  kimutatott népmozgalmi adatokban 
az asszimiláció intergenerációs vetülete 
látensen benne foglaltatik. Általánosságban 
elmondható, hogy annál nagyobb a  bioló-
giai és az etnikai reprodukció közti különb-
ség, minél magasabb a  vizsgált etnikumok 

körében a  vegyes házasságok aránya. Mivel 
a vegyes házasságokból született gyermekek 
döntő többsége a többségi nemzethez, és csak 
egy kisebb része tartozik a  kisebbségihez. 
(Szlovákiában a  vegyes házasságokból szüle-
tett gyermekek 20%-a, Erdélyben egyharmada, 
Vajdaságban mintegy 20–30%-a magyar nem-
zetiségű. Kárpátaljára vonatkozólag nem ren-
delkezünk a  vegyes házasságokból született 
gyermekek nemzetiségi megoszlásának ada-
taival.) Az  elmúlt évtizedekben valamennyi 
környező országban élő magyar közösségen 
belül a  természetes szaporodást felváltotta 
a  fogyás. A  szlovákiai és az erdélyi magyar-
ság természetes szaporodásáról/fogyásáról 
rendelkezünk éves bontású országos népmoz-
galmi statisztikai adatokkal, a többi területre 
vonatkozó adat részben becsült. 

Szlovákiában 1991 és 2000 között egy-
harmaddal (6.707-ről 4.498-ra) csökkent 
a  magyar születések száma. A  magyar halá-
lozások száma 6.270-ről 5.554-re, 11%-kal 
apadt. A szlovákiai magyar népesség körében 
ennek következtében az 1990-es évek közepé-
től, 1994-től váltott át a  természetes szaporo-
dás fogyásba. 1990-ben még több mint nyolc-
százzal volt magasabb a  magyar születések 
száma a halálozottaknál, 2000-ben pedig már 
több mint ezerrel volt magasabb az elhaltak 

Szlovákiai magyar falu a lévai járásban

Gyermeklakodalom az erdélyi Széken
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oktatott 120 pedagógus, 2001-ben 
pedig háromban (Vörösmarton, 
Laskón és Kórógyon) 22. Leg-
alább ilyen nagy probléma, hogy 
a  megsemmisült a  magyar nyel-
vű óvodai hálózatot nem sikerült 
helyreállítani, a  drávaszögi ma-
gyar gyermekek is horvát óvodák-
ba járnak. A  Vuka-völgyi magyar 
falvak (Kórógy, Szentlászló stb.) 
szinte teljes magyarsága ugyan-
csak elmenekült, házaikat le-
rombolták. Ennek ellenére ősho-
nos magyar lakosságuk nagyobb 
része visszatért, s  újrakezdte, 
mint ahogy az elmúlt évszáza-
dokban már számos alkalommal 
megtette.”

Sebők László: A  2001-es horvát-
országi népszámlálás magyar 
nézőpontból. In: Gyurgyík Lász-
ló–Sebők László (szerk.): Nép-
számlálási körkép Közép-Euró-
pából 1989–2002. TLA, Budapest, 
2003. 147.

Vegyes házasságok

„[…] a  muravidéki magyarság-
nak mekkora hányada él a  21 
század első éveiben vegyes házas-
ságban.  Ez az arány az ötven év-
nél fiatalabb korosztály esetében 
eléri a  45%-ot, sőt bizonyos tele-
pülések vonatkozásában meg is 
haladja azt, amiből az következik, 
hogy szinte minden második, a fi-
atalabb korosztályhoz sorolható 
magyar nemzetiségű, párkapcso-
latot létrehozó személy vegyes há-
zasságban él. […] a második vi-
lágháború utáni mintegy másfél, 
két évtizedben több szempontból 
másodrendű állampolgárrá ’süly-
lyesztett’ magyarok bizonyá-
ra – lehet, hogy csak tudat alatt 
– felemelkedési lehetőségnek 
érezték, ha valakinek „sikerült” 
a többségi nemzetből házastársat 
találni.[…] A vegyes házasságok 
nagyobb arányú megjelenését 
a hetvenes évektől – véleményem 
szerint – nagymértékben befolyá-
solta a közismert ’jugoszláv’ szál-
lóige mögött megbúvó különböző  
’mechanizmusok’ hatása. Ilyen  
például a  Muravidéken beveze-
tett kétnyelvű  oktatás, amelynek 
keretében „egyenrangú és  egy-
forma  elveket  hirdető” társada-
lom formálódott, ahol formálisan 
a magyar  nemzetiség és a magyar  

száma a  születetteknél. A  két utolsó cenzus, 
1991 és 2001 között összességében mintegy 
kétezer főre tehető a  magyar természetes 
fogyás, arányszáma pedig +1,5‰-ről -1,9‰-re 
csökkent. 

A kárpátaljai magyarság népesedési folya-
matait csak becsülni tudjuk. A megyében még 
2000 körül váltott át a  természetes szaporo-
dás fogyásba, az itt élő magyarok esetében 
erre már sokkal korábban, valószínűleg még 
1990 előtt sor került. A két népszámlálás közti 
teljes időszakban a magyar népesség körében 
magasabb volt az elhalálozottak száma a szü-
letéseknél. A természetes fogyás becsült éves 
átlaga 3‰ körül mozgott, s mintegy ötezer fős 
csökkenést eredményezett. 

Erdélyben a  magyar születések száma 
1992 és 2002 között 14.616-ról és 10.615-re, 
mintegy 27%-kal csökkent, az elhalálozottak 
száma pedig 23.906-ról 20.944-re, 12,3%-kal 
apadt. Ily módon a  természetes fogyás 1992 
és 2002 között évente 8–11,5 ezer főt tett ki. 
A vizsgált tizenegy év során 107.437 fővel hal-
tak meg többen, mint ahányan születtek. 

A vajdasági adatok nem teljes egészében 
állnak rendelkezésünkre. A  becslésekhez el-

fogadható támpontot jelent az éves bontású 
országos népmozgalmi adatok mellett egy-egy 
év magyar népmozgalmi adatának ismerete is. 
A  háborús fejlemények következtében a  vaj-
dasági népmozgalmi adatsoraink hiányosak. 
A  négy általunk vizsgált nagy magyarlakta 
terület közül itt a legmagasabb a természetes 
fogyás – a két népszámlálás közti időszakban 
10–11‰ körüli értékre tehető, – s  az ebből 
fakadó fogyatkozás is mintegy 30 ezer fő lehe-
tett 1991 és 2002 között. 

A migrációs folyamatok vizsgálata az elő-
zőnél is összetettebb feladat. Az egyes országok 
népmozgalmi statisztikái a  nemzetközi ván-
dorlás „regisztrált” összetevőjét tartalmazzák. 
A  nem regisztrált, „rejtett” migráció eseten-
ként nagyságrendekkel nagyobb a kimutatott 
mozgásoknál. A  migrációs folyamatok nagysá-
gának becslésénél számításba kell vennünk 
a  népszámlálás két időpontjában a  számba 
vett népesség eltérő meghatározásából adódó 
eltéréseket. A  rendelkezésünkre álló ada-
tokból látható, hogy az egyes területeken élő 
magyarok területenként eltérő vándorlási 
különbözetének becsült nagysága igencsak 
tág határok között változik. Ez területenként 

Magyar népművészeti vásáron árusító korondi asszony

A komáromi közúti híd
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Bevándorlók Magyarországon

1988–2002 között 295.000 beván-
dorló érkezett Magyarországra, 
71%-uk az I.  világháború után 
Magyarországtól elcsatolt terüle-
tekről jött.

Bevándorlási engedéllyel Magyar-
országon élő külföldiek száma 
(2001)

Állampolgárság Fő %
Román 37.996 47,7
Jugoszláv 9.781 12,3
Volt szovjet 4.888 6,1
Ukrán 5.859 7,4
Német 3.658 4,5
Kínai 3.684 4,6
Cseh és szlovák 1.728 2,2
Orosz 1.468 1,8

Egyéb 11.404 14,3
Összesen 79.625 100

A magyarországi bevándorlók 
nemzetiségi megoszlása, repre-
zentatív vizsgálat, % (1995–2002) 

Nemzetiség 1995 2002
Cigány – 0,4
Horvát 0,3 0,6
Magyar 83,7 92,0
Német 0,3 2,1
Orosz 5,1 0,2
Román 1,3 1,2
Szerb 0,3 0,4
Szlovák 0,3 0,4
Ukrán 1,2 1,9
Egyéb 7,1 0,5
Nincs adat – 0,5

Gödri Irén – Tóth Pál Péter: 
Bevándorlás és beilleszkedés. 
A  szomszédos országokból Ma-
gyarországra irányuló beván-
dorlás az ezredfordulón. KSH 
Népességtudományi Kutatóinté-
zetének Kutatási Jelentései 80. 
Budapest, 2005/3.

eltérő tényezőkre 
vezethető vissza. 

A szlovákiai 
ma gyarok körében 
a  vándorlási vesz-
teség be csült nagy-
sága 1991 és 2001 
között kétezer fő 
körül mozoghatott. 
De  a magyarországi 
bevándorlási ada-
tok is a  különböző 
jogcímen itt tartóz-
kodó szlovák állam-
polgárok viszonylag 
alacsony számát 
erősítik meg. A  szlo-
vákiai magyarok alacsony vándorlási veszte-
sége abból adódik, hogy a szlovákiai magyar 
munkavállalók jelentős része naponta ingá-
zik magyarországi esetleg ausztriai munka-
helyére. Ezzel is összefüggésbe hozható, hogy 
alacsony azoknak a  száma, akik a  magyar-
országi letelepedés mellett döntenek. A  kül-
földi munkavállalást ösztönző gazdasági 
kényszer – a négy vizsgált terület közül – itt 
a  legkisebb, továbbá a  szlovákiai magyarság 
településszerkezete lehetővé teszi a Magyar-
országon munkát vállalók egy része számára 
a napi vagy heti ingázás lehetőségét is. 

A kárpátaljai magyar elvándorlás becsült 
alsó és felső határa igen tág keretek között 
mozog. A  Magyarországon letelepedettek 
számát az 1990-es években egyes vizsgála-
tok ötezer főre becsülik. Más források 25–30 
ezer magyar áttelepültről tudnak. Az utóbbi 
adat inkább a  Magyarországon munkaválla-
lási engedéllyel (vagy anélkül) dolgozók és 
a  tanulmányaikat itt folytatók számát együt-
tesen jelentheti. 

Romániában a 2002-es népszámlálás során 
a  Román Statisztikai Hivatal több mint fél-
milliós népességfogyatkozással nem tudott 

elszámolni. Ehhez nagymértékben hozzájá-
rult, hogy az 1992-es népszámlálás alkalmával 
valamennyi külföldön tartózkodót összeírtak, 
2002-ben pedig csak az egy évnél rövidebb 
ideje külföldön tartózkodókat vették számba. 
Ez  a módszertani különbség természetesen 
az erdélyi magyarok lélekszámcsökkenéséhez 
is jelentős mértékben hozzájárult. 1992 és 
2002 között mintegy százezer magyar hagyta 
el Erdélyt, és él életvitelszerűen külföldön, 
közülük mintegy nyolcvanezer lehet azoknak 
a száma, akik Magyarországon élnek. 

A vajdasági magyarok migrációját leg-
nagyobb mértékben a délszláv háborús esemé-
nyek határozták meg. A  ’90-es években mint-
egy hatvanezer vajdasági magyar menekült el, 
húszezer telepedett le külföldön, de nem tud-
juk, hogy mennyien tértek közülük vissza. Más 
kérdés, hogy a népszámláláskor nem kisszámú 
otthon nem tartózkodó magyart is összeszá-
moltak, akik huzamosan már külföldön élnek, 
és vélhetőleg nem is térnek haza. 

A harmadik meghatározó tényező, amely 
jelentős mértékben hozzájárult az egyes régi-
ókban élő magyarok számának csökkenéséhez, 
az asszimiláció. Az asszimiláció mértéke köz-

Beregszászi életkép

Határátkelő a horvát-magyar határszakaszon
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anyanyelv vállalása adva volt, 
csak mivel „amúgy  is mindegy, 
hogy ki milyen nyelven  beszél”, 
az anyanyelven való kommuniká-
lást a magyar nemzetiségűek „az 
egyszerűség kedvéért” szívesen 
mellőzték.”

Göncz László: Gondolatok a  mu-
ravidéki magyarság beolvadásá-
nak okairól. In: Gyurgyík László–
Sebők László (szerk.): Népszám-
lálási körkép Közép-Európából 
1989–2002. TLA, Budapest, 2003. 
152.

Összegzés [Ausztria]

„[…] az adatokból az is kiderül, 
hogy  ez a  növekedés [40.583 
ausztriai személy beszél magyarul 
Ausztriában] semmiféleképpen 
sem az osztrák kisebbségpolitika 
gyümölcse, hanem a  bevándor-
lásnak […] köszönhető. Adó-
dik a  kérdés, hogy  az ausztriai 
magyar nyelvcsoport esetében 
lehet-e még egyáltalán, a szó ha-
gyományos értelmében magyar 
kisebbségről beszélni. Erre a cso-
portra egyre inkább a  diaszpóra 
kritériumai lesznek jellemzőek, 
annál inkább, mert még a  kö-
zép- és dél-burgenlandi magyar 
szervezetekben is ezek az „új” 
bevándorlók veszik át a  vezető 
pozíciókat. Ők – az őshonosokkal 
szemben – ugyanis jobb nyelvtu-
dással és klasszikus magyar nem-
zeti identitással rendelkeznek. 
Bár egyre több a magyarok száma 
Ausztriában, az „ausztriai magyar-
ság” mégis el fog tűnni…”

Gerhard Baumgartner: Auszt-
ria magyar nyelvű lakossága 
a  2001-es osztrák népszámlálás 
tükrében. In: Gyurgyík László–
Sebők László (szerk.): Népszám-
lálási körkép Közép-Európából 
1989–2002. TLA, Budapest, 2003. 
169.

vetlenül – a  népszámlálási és népmozgalmi 
adatokból – vagy nem, vagy csak nagy nehéz-
ségekkel becsülhető, a  mérlegkészítés során 
általában úgy határozzák meg, hogy a lakosság 
számának változásából kivonják a természetes 
szaporodást és a vándorlási különbözetet. 

Szlovákiában a  magyarok körében 
zajló nemzetváltási folyamatok két aspek-
tusát különíthetjük el: a  szlovák nemzeti-
ség irányába zajló hasonulás mellett nem 
hanyagolható el a  romák irányába kimutat-
ható feltehetőleg statisztikai nemzetváltás. 
A  szlovákiai magyarság körében zajló asszi-
milációs folyamatok főbb összetevőinek nagy-
ságát, súlyát is ismerjük. Legnagyobb szerepe 
a  származásnak, a  legkisebb pedig a  házas-
társ nemzetiségének van az egyén nemzeti 
hovatartozásának alakulására. A kettő között 
helyezkedik el az iskoláztatás nyelvének és 
a  magyar nyelvtudásnak a  súlya. Mindezt 
persze a  településeken élő magyarok ará-
nya, neme, kora is befolyásolja. A szlovákiai 
magyar nemzetváltási folyamatok jellegének 
illusztrálására íme, néhány adat: A  homo-
gén magyar származásúak 95%-a minősítette 
magát magyar nemzetiségűnek, a  vegyes 
(magyar–szlovák) származásúak közül 20% 
vallotta magát magyarnak. A  többi összete-
vőt is tekintetbe véve, azt tapasztaltuk, hogy 
a  homogén magyar származású, magyar tan-
nyelvű általános iskolát látogató, a  legjob-
ban magyar nyelven beszélő, nemzetiségileg 
homogén (magyar) házasságban élő megkér-
dezettek 99%-a magát magyar nemzetiségű-
ként határozta meg. Amennyiben a homogén 
magyar származásúak nem magyar tanítási 
nyelvű alapiskolát látogatnak, 33%-uk szlo-
váknak vallja magát. 

Kárpátalján – a  népszámlálási adatok 
alapján – disszimilációs nyereség mutatható 
ki a magyarok irányába. Ez azonban elsősor-
ban nem az ukrán-magyar relációban bekö-
vetkezett esetleges változásokra utal, hanem 
arra, hogy, feltehetőleg a kedvezménytörvény 
hatására, 2001-ben a korábban cigány, ukrán 
és szlovák nemzetiségűként összeírtak egy 
része is magát magyarnak vallotta. A kérdés 
az, hogy ez a  többé-kevésbé formális hova-
tartozás-váltás – „statisztikai nemzetváltás” 

– tartósan növeli-e a  magyar nemzeti közös-
séghez tartozók számát, vagy egyszeri admi-
nisztratív aktusnak tekinthető. Másrészt 
feltételezhető, hogy a  magyar–ukrán/ruszin 
vegyes házasságokból származók Kárpátalján 
is nagyobb arányban a többségi nemzetiséget 
gazdagítják. 

Az erdélyi magyarság körében az asszimi-
láció a magyarságfogyást meghatározó ténye-
zők közül a  legkisebbnek tűnik. Az  1990-es 
években Erdélyben a házasságot kötő magya-
rok 18–19%-a kötött vegyes házasságot, szem-
ben a  szlovákiai magyarokkal, ahol ez az 
érték 25–28% körül mozoghatott. Erdélyben 
a  homogén magyar származásúaknak mind-
össze 2%-a vallotta magát románnak. Az asszi-
milációból, nemzetváltásból származó veszte-
ség mintegy 30 ezer főre becsülhető. 

A vajdasági magyarok esetében egy más-
fajta disszimiláció jelentkezik, ahol éppen 
a  többnemzetiségű területeken vegyes párú 
házasságokban élők körében volt magas 
korábban az ún. jugoszláv nemzetiségűek 
aránya. Jugoszlávia megszűnése után ezek 
egy része (újra) magyarnak vallotta magát. 
Ebből adódóan kimutatható egyfajta formális 
etnikai visszatérés, azonban ettől a  magyar–
szerb interetnikai kapcsolatok jellege nem 
változik, s  a magas arányú vegyes házasodás 
is jelentős mértékű magyarságfogyást eredmé-
nyez. Az, hogy a magyar származású jugoszláv 
nemzetiségűek egy része 2002-ben magyarnak 
vallja magát, s  esetleg valójában egy évtized-
del ezelőtt is a magyar közösséghez tartozott 
ez igazából csak azt jelenti, hogy ennyivel kel-
lene az 1991-ben kimutatott magyarok számát 
növelni, s ily módon a ’90-es évek fogyása a ki-
mutatottnál nagyobb lenne. (4. táblázat)

A négy régióban kimutatott népesség-fo-
gyatkozást meghatározó tényezőket vizsgálva 
látható, hogy területenként változó az egyes 
tényezők súlya. Még azonos sorrend esetében 
is teljesen eltérő hátterű események követ-
kezményeiről van szó. A vizsgált területekre 
lebontott adatok egybevetéséből az is látható, 
hogy egyes területeken a  kimutatott fogyás 
nagyobb, másutt kisebb, mint a három ténye-
zőcsoport adatainak összege. Ez  részben 
abból adódik, hogy az egyes tényezőcsoportok 

4. táblázat: A magyarság lélekszámát meghatározó tényezők becsült nagysága
négy határon túli területen az 1990-es években

Terület Fogyás Természetes szaporodás /
fogyás

Vándorlási különbözet Asszimiláció

Szlovákia 47.000 -2.000 -2.000 -38.000
Kárpátalja 4.000 -5.000 -5.000 5.000
Erdély 193.000 -10.0000 -100.000 -30.000
Vajdaság 50.000 -30.000 -40.000 -20.000
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Tudja-e?

 � A világban mintegy 14,5 millióan beszélik 
a magyar nyelvet. A nyelvtudomány a finn-
ugor rokonságot ismeri el. A  nyelvi rokon-
ság nem feltétlenül azonos a  genetikaival. 
Nyelvjárások (abc-rendben): csángó, déli 
(más néven: Duna-Tisza-közi), dunántúli, 
északkeleti, palóc (más néven: északnyu-
gati), mezőségi (más néven: Királyhágón 
túli), nyugati, székely, tiszai (más néven: 
alföldi). A  mai magyar hivatalos nyelv az 
északkeleti nyelvjárásból fejlődött ki.

 � Az anyanyelv meghatározásának kritéri-
umai: a származás (az elsőként elsajátított 
nyelv); az azonosulás (az a nyelv, amellyel 
a beszélő azonosul, illetve amellyel a beszé-
lőt azonosítják); a  nyelvtudás foka (a leg-
jobban ismert nyelv); a funkció (a legtöbbet 
használt nyelv). (Tove Skutnabb-Kangas: 
Nyelv, oktatás és kisebbségek. Teleki Alapít-
vány, Budapest, 1997.)

mechanikusan nem választhatók szét, s csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem dönthető 
el, hogy egy-egy esetben hol jelentkezik az 
egyik hatása egy másik folyamat leple alatt. 
Továbbá az egyes népszámlálások módszer-
tani sajátosságainak hatása – melyet a  nép-
számlálások egyfajta „mérési hibájának” 
tekinthetünk – is hozzájárul a három ténye-
zőcsoport adatainak összege és a kimutatott 
fogyás közötti különbséghez. 

Összességében elmondható, hogy 
a  magyar közösségek lélekszámát megha-
tározó folyamatok értékelése óvatosságot 
igényel az egyes tényezők értékének becs-
lésénél. Ezek súlya ugyanis területenként 

igen változatos. Szlovákiában egyértelműen 
a  nemzetváltási, asszimilációs folyamatok 
következménye a  magyarságfogyás. Kárpát-
alja pedig az egyetlen terület, ahol a  formá-
lis nemzetváltás iránya a  magyarok számát 
gyarapítja, s  ezáltal csökkenti a  migráció-
ból és a  negatív természetes szaporodásból 
adódó veszteséget. Erdélyben a  migráció-
ból és az alacsony termékenységből adódó 
magas veszteség mellett viszonylag alacsony 
(jelenleg) a  nemzetváltásból adódó veszte-
ség. Vajdaságban a  migrációs veszteség mel-
lett (után) a  jelentős természetes fogyás és 
az asszimiláció együtt okozta a nagymértékű 
magyarságfogyást. 

Az elnéptelenedő 
Verespatak


