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FORRÁSOK

Jócsik Lajos: A szegény-paraszt-
ság, a mezei és ipari munkásság

„Elsősorban az átlagos munka-
bérek Csehországban sokkal 
nagyobbak voltak, mint Szlováki-
ában és Kárpátalján […] Az ala-
csonyabb munkabérrel kapcso-
latban meg kell említeni, hogy 
ugyanakkor a  kiskereskedelmi 
árak Szlovákiában és Kárpátalján 
sokkal nagyobbak, mint a  törté-
nelmi országokban. Csehország-
ban a hús és zsír fogyasztása pél-
dául 1922 és 1924 években 26,7 kg 
volt. Szlovákiában ennek a  fele, 
Kárpátalján pedig ennek negye-
de. A  szlovákiai gyáriparosok ki-
mutatása szerint a  Felvidéken 
1908-ban egy lakos 160 kg kenye-
ret fogyasztott. 1927–28-ban a fej-
adag 112 kg volt. De 1933-ban már 
csak 100 kg. Szlovákia és Kárpát-
alja népe épp a felét fogyasztotta 
annak, amit a  morvántúli orszá-
gok boldog népe. […] 1920-ban 
Csehországban 1000 lakosra 17,73 
elhalálozás esik, Szlovákiában 
20,36, Kárpátalján 33,15. […] 
A  csecsemőhalandóság adatai 
ezt a  képet mutatják: 1000 élve 
született csecsemő közül az első 
esztendőben elhalálozott Cseh-
országban 1924-ben 139,9, Szlová-
kiában 161,3, Kárpátalján pedig 
176,1 csecsemő.” 

Jócsik Lajos: Idegen igában. Húsz 
év cseh uralom alatt. Athenae-
num, Budapest, 1940. 166–167.

Ligeti Ernő: A hanyatlás kora

„A társas élet formaruhája, a szo-
moking, hosszú éveken keresztül 
úgyszólván teljesen hiányzott. 
1934-ban megtörtént az a szokat-
lan dolog, hogy az Ember tragé-
diája díszbemutatója alkalmával 
az igazgatóság a  színházi iroda 
napi kommunikéiben állandóan 
felszólította a  közönséget, hogy: 
„kéretnek a hölgyek és urak esté-
lyi ruhában megjelenni”. Ez a kis 
epizód többet mond el az erdélyi 
társasélet természetéről, mint 
akármilyen hosszú lére eresz-
tett értekezés. Budapesten sőt 
a  magyar vidéken sem kell be-
harangozni, hogy egy ünnepélyes 
premiéren szalonruhába szokás 

Arra keressük a  választ, hogy az 1918 után 
kisebbségbe került magyarságnak hogyan 
változtak meg demográfiai, társadalomréteg-
ződési és gazdasági viszonyai.

A Magyarország határain kívül élő kár-
pát-medencei magyarok száma 1930 körül 2,6 
millió fő volt. Ugyanezen a  területeken 1910-
ben 3,3 millióan, 1941-ben a terület-visszacsa-
tolások után 3,24 millióan vallották magukat 
magyarnak. A  térség valamennyi országában 
jelentősen megnőtt az államalkotó nemzeti-
ség aránya a kisebbségek rovására. Magyaror-
szágon a magyarok aránya 88,4%-ról 92,1%-ra, 
Csehszlovákián belül a  mai Szlovákia terüle-
tén a  cseh-szlovákok aránya 58%-ról 72%-ra, 
Erdélyben a románoké 54%-ról 58,2%-ra nőtt. 
Magyarország népessége az 1920. évi 7,98 mil-
lióról, 1930-ra 700.000 fővel gyarapodott és 
1941-re a  trianoni országterülettel számolva 
9,32 millióra emelkedett, az egész időszakot 
tekintve 17%-kal nőtt.

Számbelileg Csehszlovákiában volt 
a  legnagyobb a  magyar népesség csökke-
nése (kb. 30%), arányait tekintve pedig 

Burgenlandban, ahol a magyarság közel egy-
harmadára csökkent. A két világháború közti 
magyar kisebbségi népességfogyás okait két 
csoportba sorolhatjuk. Voltak valós folyama-
tok és voltak olyan népszámlálási technikák, 
amelyekkel manipulálni lehetett. 1918–1924 
között több százezren költöztek át az elcsa-
tolt területekről Magyarországra (197.000 
fő Erdélyből, 107.000 Felföldről, 45.000-ren 
Délvidékről). Tovább csökkentette a magyar-
ság létszámát a rendezetlen állampolgárságú 
magyarok tömege is. Csehszlovákiában kb. 
30.000, Romániában 100.000 ott élő magyar 
így külföldinek minősült. Az  adott régiók 
nemzetiségi viszonyainak megváltozásához 
nagyban hozzájárultak a betelepítések. Ezek 
egy része az eltávozott magyar tisztviselői 
réteget pótolta. A telepítések a  Magyaror-
szággal határos övezetekben biztonságpoli-
tikai és szociális okokra hivatkozva a magyar 
többségű nyelvi tömbök megszakítását céloz-
ták meg. Kárpátaljára és Szlovenszkóba közel 
120.000 cseh tisztviselő, munkás és telepes 
költözött be. Romániában 34.000 családot 
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A magyarok számának és ará-
nyának változása a Kárpát-me-
dencében, 1910–1941

(Cseh)Szlovákia
1910 881.326
1930 585.434
1941 761.434

1910 30,2%
1930 17,6%
1941 21,5%

Kárpátalja
1910 185.433
1930 116.584
1941 233.840

1910 30,6%
1930 15,9%
1941 27,3%

Erdély
1910 1.658.045
1930 1.480.712
1941 1.711.851

1910 31,7%
1930 25,8%
1941 28,9%

Vajdaság
1910 425.672
1930 376.176
1941 456.770

1910 28,1%
1930 23,2%
1941 28,5%

Horvátország
1910 119.874
1930 66.040
1941 64.431

1910 3,5
1930 1,7
1941 n.a.

Muravidék
1910 20.737
1930 15.050
1941 16.510

1910 23,0%
1930 n.a.
1941 20,1%

Burgenland
1910 26.225
1930 10.442
1941 2.076

1910 9,0%
1930 3,5%
1941 n.a.

telepítettek a  Partiumban és a  Bánságban 
létrehozott új falvakba. 1930-ban 245.000 
olyan lakója volt Erdélynek, aki nem abban 
a régióban született. Délvidéken a határ mel-
letti 50 km-es sávba a jugoszláviai földrefom 
során több mint 50.000 szláv telepes kapott 
földet és hoztak létre kolóniákat. 

Az 1918 utáni szomszédországi népszám-
lálások a  magyar anyanyelvű zsidóságot 
külön nemzetiségként kezelték és őket dön-
tően nem a magyar anyanyelvűekhez sorolták 
(Csehszlovákiában az 1910-ben magát magyar 
anyanyelvűnek valló zsidóság 5/6-át, 110.000 
főt, Erdélyben 40%-át 60.000 főt). Hasonló-
képpen a  magyar anyanyelvű görög katoli-
kusokat Kárpátalján ruszinnak, Erdélyben 
románnak tekintették. Ugyanitt a cigányokat 
és a csángókat a többségi nemzethez sorolták.

Az etnikai térszerkezetet tekintve 
Csehszlovákiában a  nyelvhatáron lévő kis-
városokban (Pozsony–Nyitra–Léva–Komá-
rom–Losonc–Rimaszombat–Kassa–Tőke-
terebes –Ungvár–Munkács–Beregszász) 
a  magyarság jelenléte a  többes identitású 
(magyar/német/zsidó/ruszin/szlovák) polgár-
ság csehszlovák orientációja  – 1930-ig ez kb. 
100.000 fős asszimilációt jelentett – továbbá 
az előbb ismertetett jelenségek miatt zsugo-
rodott. (1921-ben Csehszlovákiában 786 hely-
ségben volt a  magyarság többségben, amely 
1930-ra 46-tal csökkent.) Hasonló folyamat 
játszódott le a  Partiumban (Szatmárnémeti, 
Máramarossziget, Nagybánya, Nagykároly, 
Nagyvárad) is, azzal a  különbséggel, hogy 
itt jelentős román nemzetiségű bevándor-
lás történt. Jugoszláviában a  földreformmal, 
a magyar, zsidó, német birtokok kisajátítása 
révén az ott dolgozó mezőgazdasági cselédség 
is kicserélődött dél-szerbiai bevándorlókkal. 
A  Vajdaságban a  szerb többségű települések 
száma 203-ról 258-ra nőtt 1910–1930 között, 
míg a  magyar többségű települések száma 
134-ről 90-re csökkent. A  szerbek lakta etni-
kai tér Bácstopolya, Újvidék, Nagybecskerek 
környékén nőtt meg, illetve Baranyában. 
Itt a  139 magyar többségű településből 59 
maradt 1931-re. Muravidéken pedig 33-ról 
15-re csökkent a  magyar többségű települé-
sek száma.

A városi népességen belül a  kétnyelvű, 
több kötődésű polgárság alkotta felvidéki 
városokban történt a  legnagyobb változás. 
Míg 1910-ben a  későbbi Szlovákia városi 
lakosságának 44%-a volt magyar nemzetiségű, 
1930-ra ez 11%-ra csökkent. A  négy legna-
gyobb városban 1910–1930 között Pozsony-
ban 40,5%-ról 16,1%-ra, Kassán 75,4%-ról 
17,9%-ra, Ungváron 80,3%-ról 17,7%-ra, Mun-
kácson pedig 73,4%-ról 22,5%-ra változott 

a  magyarság aránya. Ez  egyben azzal járt, 
hogy az utóbbi város kivételével a magyarság 
elvesztette hivatalos nyelvhasználati jogait, 
amely Csehszlovákiában a  20%-os arányhoz 
volt kötve. A  népszámlálási manipuláció és 
a  többségiként való mutatkozás nem csak 
abból látszik, hogy 1941-re újramagyarosod-
tak ezek a  városok, hanem abból is, hogy 
a  magyar pártok messze a  népszámlálások 
nemzetiségi arányszáma felett kaptak sza-
vazatokat. Erdély alapvetően falusias világ-
nak tekinthető Felvidékhez képest, hiszen 
itt – 1930-ban – a lakosság 83%-a falun élt és 
a városi lakosság 1/3-a mezőgazdasággal fog-
lalkozott. 1910-ben az erdélyi városi népesség 
59%-a volt magyar, 23,1%-a román és 16,2%-a 
német anyanyelvű. 1930-ra a  magyarok ará-
nya 45%-ra esett vissza. Ez  egyrészt annak 
köszönhető, hogy a  városokból kb. 50.000 
magyar – jórészt tisztviselő – repatriált 
Magyarországra, valamint ugyanennyien meg-
élhetési okokból falura költöztek. A második 
ok, hogy 10 települést városi rangra emeltek 
és ezek közül csak 2  volt magyar többségű. 
Harmadrészt mintegy 120.000 nem erdé-
lyi születésűt tartottak számon 1930-ban az 
erdélyi városokban. Így alakult ki az a  hely-
zet, hogy míg 1918-ban 49 erdélyi városból 
32 volt magyar többségű, addig 1930-ra 27 
lett ezek száma. A  román többségű városok 
száma 8-ról 18-ra nőtt, ugyanakkor a 9 német 
városból 4-ben maradtak a németek többség-
ben. (A magyar többségét elvesztett városok: 
Déva, Gyulafehérvár, Lugos, Belényes, Foga-
ras, Vajdahunyad, Erzsébetváros. 1930-ra 
relatív magyar többségű város lett Temesvár 
a gyorsan növekvő magyar munkásság révén.) 

Dunaszerdahelyi nyomdász magyar és szlovák 
nyelvű reklámja

A vágfarkasdi Fogyasztási Szövetkezet székháza
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A magyarországi 1930-as 36,3% városi 
lakosságarányhoz képest, Budapestet leszá-
mítva (16,6%) az erdélyi és a  szlovákiai 
magyar népesség városiasabb volt, míg Kár-
pátalján és a Délvidéken falusiasabb.

A határon túli magyarság két világháború 
közti foglalkozási szerkezete Csehszlovákiá-
ban kedvezőtlenebb, Romániában kedvezőbb 
volt az országos átlagnál, Délvidéken pedig 
csak a  régión belül volt rosszabb a  többségi 
nemzetekhez képest. Csehszlovákiában 
a  magyarság 65,4%-a dolgozott a  mező- és 
erdőgazdaságban (az országrész népességé-
ben ugyanez a  szektor 57,4%-ot képviselt). 
Az  iparban (16,9%) és a  kereskedelemben 
(6,3%) is alulreprezentált volt a  magyar-
ság (az országrész mutatói: 18,8%, 10,1%). 
Az önálló foglalkozásúak aránya a magyarok 
és szlovákok között pedig  közel azonos volt 
(38,7% ill. 37,8%) és ugyanez vonatkozott 
a munkásságra is (25,2% ill. 26,8%). A többsé-
giekkel szemben a legnagyobb eltérés a tiszt-
viselők (4% ill. 6,8%) és a segédhivatalnokok 
(4,2% ill. 6,8%) körében volt. A  németség 
34%-a az iparban, a  zsidóság 55%-a a  keres-
kedelem és pénzügyben, a  ruszin népesség 
90%-a a  mezőgazdaságban dolgozott. Így 
azt mondhatjuk, hogy a  nemzetiségek közül 
a  magyar állt legközelebb a  szlovákság fog-
lalkozási szerkezetéhez. Ha  az egyes rétege-
ket részletesebben vizsgáljuk, akkor kiderül, 
hogy a  mezőgazdaságból élők 374.000 fős 
csoportjából 53.000-en rendelkeznek tulaj-
donnal (hozzájuk kapcsolódik még 210.000 
családtagjuk is) és 110.000-en vagyontala-
nok. De a birtokosok nagy része (kb. 38.000 
kisbirtokos) sem rendelkezett 10 hektár-
nál – egy család fenntartásához szükséges 

birtoknagyságnál  – nagyobb földterülettel. 
Az  iparban 100.000 magyar dolgozott 1930-
ban, 10.000-en tulajdonosként (a kisiparban) 
86.000-en pedig ipari munkásként. Közalkal-
mazottként 6000 magyart alkalmaztak és kb. 
10.000 fő volt foglalkozás nélküli. Ennél azon-
ban súlyosabb volt a munkanélküliség, külö-
nösen a kárpátaljai faiparban.

Erdélyben a  magyarság a  németséghez 
és a zsidósághoz hasonlóan felülreprezentált 
volt az ipari és a szolgáltató szektorban. 

Miközben az erdélyi népesség 26,7%-a volt 
magyar nemzetiségű 1930-ban az iparban dol-
gozók 40%-a, (a kisipar 70–80%-a)a hitel és 
a  kereskedelemi dolgozók 39,9%-a, a  bányá-
szok 33%-a a közlekedési dolgozók 30%-a volt 
magyar. Ugyanakkor hasonló sorrendben az 
1910-es arányok a  következők voltak: ipar: 
52,5%; kereskedelem: 58,8%; bányászat 41,2%, 
közlekedés 74,2%. Tehát egyszerre volt felül-
reprezentáltságról szó, miközben a  magyar 
társadalom mindezt leépülésként élte meg. 
Ezt erősítette egyes értelmiségi pályákon 
a  magyarság visszaszorulása. 1913-ban az 
erdélyi ügyvédek 73,1%-a volt magyar anya-
nyelvű, míg 1935-ben ez az arány már csak 
20,4% (542 fő) volt. Hasonló drámai leépülés-
ről beszélhetünk az orvosok számarányában 
is (1930-ban Kolozsvár 257 orvosából 27 volt 
magyar. Ugyanez 1935-ben  Marostordában 
157/24; Udvarhely 34/10; Bihar 64/5). 1936-
ban a  körorvosok között Erdélyben 10,9% 
volt a  magyarok aránya. A  megyei közigaz-
gatásban szintén leépült a  magyar részvétel 
(11,9%), a helyi közjegyzői karban pedig még 
rosszabb volt az arány 2,4%-os részesedéssel.

A Jugoszláviához került vidékek az 
első világháború előtt alapvetően falusias, 

megjelenni. Az  erdélyi írók leg-
többje szmokingját csak akkor 
csináltatta meg, amikor magyar-
országi turnéra indult, vagy be-
mutatták darabját a  színházban. 
Egy másik jellemző epizód, hogy 
a  Kolozsvári Újságíró Klub vala-
mely farsang alatt bált rendezett 
és kiírta a  meghívókra: Estélyi 
ruha kötelező. Mi történt? Az ér-
deklődés befagyott, az emberek 
összebeszéltek […] Az  estélyi 
ruha kiküszöbölésének nem volt 
jelképes jelentősége, – egysze-
rűen hiányzott a  társaséletnek 
az a folyamatossága, ami meg volt 
a múltban.[…]

Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. 
Egy nemzedék szellemi élete. 22 
esztendő kisebbségi sorsban. Fra-
ternitas, Budapest, 1941. 196.

Makkai Sándor: Erdély 
társadalma

„Az erdélyi magyar társadalom 
[…] már a világháború előtt sem 
volt erősen széttagolva, a nagy vál-
tozás után pedig a  választófalak 
még inkább eltörpültek s részben 
le is omlottak. A régi felső, közép 
és alsó társadalmi réteg elválasztó 
vonalai lassanként elhalványodtak 
s  ma tulajdonképpen csak kettőt 
különböztethetünk meg: a  társa-
dalmi vezetők csekélyszámú és 
a  vezetettek nagytömegű rétegét. 
Ez a megkülönböztetés természe-
tesen meglehetősen külsőséges, 
mert a  társadalmi életet a  mély-
ben mozgató lelki és szellemi rú-
gók s ezek alapján a világnézeti és 
életszemléleti sajátosságok ma is 
léteznek és a lehetőségek szerint, 
igyekeznek érvényesülni is. Az el-
mosódás, illetve a  közeledés leg-
főképpen a gazdasági és kulturális 
színvonal kényszerű kiegyenlítő-
désének folyamatában mutatko-
zik, ami elszegényedést és a szel-
lemi igényekről való fájdalmas 
lemondásokat jelent. Mindjárt 
tegyük azonban hozzá azt is, hogy 
a felsőbb rétegek ez elkerülhetet-
len leszállásával szemben igen sok 
vonatkozásban megállapítható az 
alsóbbak, főleg a népi réteg örven-
detes emelkedése is.”

Idézi: Deér József (szerk): Er-
dély. Atheneum, Budapest, 1941.

A magyardiószegi cukorgyár épülete
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mezőgazdasági területek voltak, melyeket 
a nagybirtokrendszer határozott meg. A kis lét-
számú városi lakosság jelentős része mezőgaz-
daságból élt, az ipar lényegében kisipart és élel-
miszer-feldolgozást jelentett, a középosztály az 
állami, megyei hivatalokhoz kötődött. A  régi-
óban már 1910-ben a  magyar mezőgazdasági 
munkások között volt a  legnagyobb a  földnél-
küliek aránya (53,2%). A vajdasági birtokosok 
35,5%-át, a birtoktalanok 43,2%-át, a cselédség 
48,9%-át a magyarok adták. Ennél a németség, 
szerbség, szlovákság és a  ruszinok mutatói is 
jobbak voltak. E  hátrányos helyzetet tovább 
nehezítette, hogy az impériumváltás után az 
érettségivel rendelkező magyarok 80%-a repat-
riált Magyarországra. Az 1931-es népszámlálás 
nemzetiségre bontott foglalkozási statisztikája 
hiányában csak a 10, többségében magyar lakta 
délvidéki járás adatait tudjuk a Bácska, Bánát, 
Baranya összesített adataival összevetni. Ezek-
nek a járásoknak az 53,4%-át adta a magyarság 
(231.737 fő), amely 1931-ben a  jugoszláviai 
magyar népesség 61%-át tette ki. A regionális 
adatokból az derül ki, hogy a magyar többségű 
vidékek a mezőgazdasági szektoron kívül min-
denhol alulreprezentáltak. 

Ha abból indulunk ki, hogy 1931-ben 
a  vajdasági városok lakosságának 31,4%-a 
magyar volt (a magyarságnak pedig 29%-a 
élt városi településeken), s amint azt a kora-
beli beszámolókból tudjuk, a földreform után 
még inkább elszegényedő magyar nincs-
telenek Jugoszlávia más részein próbáltak 
munkásként elhelyezkedni, akkor 18–20%-
ra (80–90.000 fő) becsülhetjük az iparban 
kisiparban foglalkoztatott magyarok számát. 
Az  1930-as magyarországi viszonyokhoz az 
erdélyi magyarság foglalkozási szerkezete 
állt a  legközelebb, de ott is magasabb volt 
a  mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya. 
(A  magyarországi viszonyítási adatok: mező-
gazdaság: 51,8%; bánya és ipar: 23%, kereske-
delem és hitel: 5,4%, közlekedés 3,9%)

A közműveltség tekintetében Romániá-
ban és Jugoszláviában komoly gondot jelen-
tett az analfabétizmus. 1921-ben Szlovákiá-
ban az 5 évnél idősebb magyarok közül 88,60%, 
Kárpátalján 83,17% tudott írni és olvasni. 
A húszas években bevezették a nyolcosztályos 
iskolakötelezettséget, az írástudatlanságot 
csaknem teljesen felszámolták a  magyarság 
körében. Erdélyben 1910-ben a lakosság fele 
nem tudott írni-olvasni. Az analfabéták 75%-át 
a románság adta (20% volt a magyarok és 2% 
a németek aránya). 1930-ra Románia 7 évnél 
idősebb lakosságának 42,9%-a volt analfabéta, 
de Erdélyben ez az arány már csak 32,6%-volt. 
Ezen belül a  legalacsonyabb Udvarhely és 
Háromszék megyékben volt (14,9%, ill. 15,7%), 

míg a  románok lakta Máramarosban, Szol-
nok-Dobokában volt a  legmagasabb (61,2%, 
ill. 51%). Jugoszláviában a húszas évek köze-
pén még 51,5%-os volt az analfabéták aránya. 
Ez az arány a Vajdaságban 23,3%-volt. S mivel 
az ott élő magyarság társadalmi összetétele 
átlagos vagy az alattinak tekinthető, azt 
felételezhetjük, hogy a  magyarság körében 
is 15–20% körül lehetett az analfabéták ará-
nya. Magyarországon az első világháború előtt 
a mezőgazdasági keresők 1/3-a volt analfabéta, 
de 1930-ra ez felére csökkent éppúgy mint az 
iparban (5%-ra). 

Az iskolarendszerben mindenhol leg-
inkább a  magyar nyelvű középiskolai képzés 
került veszélybe. Csehszlovákiában és Jugo-
szláviában az állami oktatásban a  magyar 
nyelvű gimnáziumok számának elégtelensé-
gével. Felvidéken és Kárpátalján öt magyar 
nyelvű középiskola és egyetlen női tanítóképző 
működött. A  középiskolát látogató magyar 
nemzetiségű diákok száma 1921/22-ben 5.135 
fő volt, amely 1929/30-ra 4.006-ra csökkent, de 
ez utóbbiból csak 2.838-an tanultak magyar 
nyelven. A  magyarok az ország középiskolá-
sainak 4,97%-át adták ebben az évben, amely 
valamivel magasabb volt a magyarság országos 
arányánál (4,78%). A  Vajdaságban összesen 
két olyan középiskola maradt, ahol a magyar 
gimnazista korú fiatalok 14%-a tanulhatott 
anyanyelvén. Erdélyben pedig, ahol a  nem-
zetiségi oktatásügy jórészt egyházi intézmé-
nyekben folyt, az állam az érettségi vizsgákkal 
szűkítette a  lehetőségeket. A  szakoktatás 
mindhárom országban döntően többségi 

Az erdélyi magyarság foglalko-
zási megoszlása az 1930-as nép-
számlálás szerint

Őstermeléssel foglalkozott a  ma-
gyarság 58%-a, az erdélyi népes-
ség 67,7%-a; bányászatban és az 
iparban dolgozott a  magyarság 
19,9%-a, az erdélyi népesség 
12,6%-a; kereskedelemből élt 
a magyarság 4%-a, az erdélyi né-
pesség 3,6%-a; közlekedésből 
a  magyarság 3,8%-a, az erdélyi 
népesség 2,5%-a, értelmiségi pá-
lyákon pedig a magyarság 13,4%-a 
működött, míg az erdélyi népes-
ségnek 11,1%-a. Az  ipari foglal-
koztatottakon belül a  textilipar-
ban dolgozott a munkásság 28,6%, 
a  fémiparban 21%, harmadik 
helyre kerül a  faipar 17,3%-kal, 
de az élelmezési és élvezeti cik-
kek gyártásában foglalkoztatot-
tak, valamint az építőipari foglal-
koztatottak aránya is meghaladta 
a 10%-ot.

A jugoszláviai magyarság fog-
lalkozási megoszlása az 1931-es 
népszámlálás szerint

A 10 magyar többségű járásban 
mezőgazdaságból élt a  foglalkoz-
tatottak 74,5%-a, míg Bácska, 
Bánát, Baranyában ugyanez 69%-
volt; iparban és bányászatban 
a  10 járás keresőinek 13,7%-a, 
míg ugyanezen szektorban a  há-
rom régió 10%-a dolgozott; köz-
lekedésben–kereskedelemben 
a  magyar többségű járások dol-
gozóinak 5,2%-át foglalkoztatták, 
míg a  regionális arány 6,6%-volt; 
közszolgáltatásban és szabadfog-
lalkozásúként pedig a 10 járásban 
3,9%, a három régióban 4,9% volt 
az arány.

Kolozsvári kirakat
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„A mezőgazdasági  népességen 
belüli rétegződésre csak az 1910-
es adatok állnak rendelkezésre. 
Már ezek alapján is Bácskában 
az összes nemzetiségek közül 
a  magyarok voltak a  legkedve-
zőtlenebb helyzetben, s  ez az 
állapot a    földreform következté-
ben tovább romlott. A  mezőgaz-
dasági keresők közül a magyarok 
53,2%-a földnélküli volt (néme-
teknél 43,2, a  szerbeknél 43,6%, 
de a  szlovákok-ruszinoknál is 
45,5%). Más megközelítésben: 
a  birtokosok 35,5%-a, a  birtokta-
lanok 43,2%-a volt magyar. […] 
A  gazdasági cselédek 48,9%-a, 
a  mezőgazdasági munkások 
41,6%-a magyar volt. (A megfelelő 
számok a  németeknél: 18,4 illet-
ve 9,4%; a szerbeknél: 15,5 illetve 
20,5%.) A  magyarok tehát mind-
két kategóriában relatív többség-
ben voltak már a  háború előtt 
is. A  két háború közötti időszak 
végén a vajdasági mezőgazdasági 
munkások és családtagjaik szá-
ma elérte a  350 ezret, akiknek 
túlnyomó többsége magyar volt. 
A mezőgazdasági munkások éven-
te általában csak 40-45 napos 
idénymunkát végeztek, főként 
aratáskor és kukoricatöréskor. 
Volt olyan év, mint az 1934-es, 
hogy 20 ezer család teljesen mun-
ka nélkül maradt.”

Arday Lajos: A  jugoszláviai ma-
gyarság demográfiai, gazdasági és 
társadalmi helyzete 1918 és 1944 
között. In: uő: Magyarok a  Dél-
vidéken, Jugoszláviában. BIP, 
 Budapest, 2002. 138.

nyelven folyt, így az iparos mobilitási pályán is 
komoly hátrányba kerültek a magyar fiatalok. 
Az iskolarendszer végpontját jelentő egyetemi 
képzésben a  jugoszláviai magyarság köréből 
a két évtized alatt – jórészt Zágrábban, keve-
sebben Belgrádban és Szabadkán – összesen 
mintegy 500-an szereztek diplomát (döntően 
lelkészek, jogászok, gyógyszerészek). Románi-
ában a kolozsvári egyetemen tanult a legtöbb 
magyar diák, arányuk a húszas évek elején még 
5% volt, majd 15–20%-ra emelkedett. Orszá-
gosan 1935/1936-ban 1434 magyar egyetemi 
hallgatóval számolhatunk (ebből 550-en jogi, 
ugyanennyien tanári, és 160-an orvosi pályára 
készültek). Csehszlovákiában a  magyar főis-
kolások és egyetemisták száma hullámzó volt. 
1921/22-ben volt 1.200 fő, majd 1925/26-ra ez 
779 főre csökkent, majd 1929/30-ra 1.127-re 
emelkedett. Ekkor ez az ország egyetemistái-
nak 3,62%-át adta, tehát a magyarság alulrep-
rezentált volt a felsőfokú képzésben. 

A gazdasági pozíciók tekintetében mind-
három országban a  földreformok következ-
tében a  magyar egyéni, községi, egyházi bir-
tokosoktól elvett földet döntően a  többségi 
nemzethez tartozó földigénylők kapták meg. 
(Szimbolikus a kárpátaljai Bátyu esete, ahol 
a községtől elvett fölterületből a csehszlovák 
hatóság 2 holdnyit visszaadott a közösségnek, 
temető céljára.) Ezen túl azonban a  három 
régiónak eltérő volt a szerepe és fejlettsége az 
adott országon belül, s ez meghatározta az ott 
élő magyarság gazdasági fejlődését is. Csalló-
köz és a Bácska, Bánát Csehszlovákia, illetve 
Jugoszlávia mezőgazdasági éléstárának 
számított. A  két előbbi agrár régió helyzete 
között azonban nagy különbséget jelentett 

a  birtokviszonyok eltérő volta. A  Csallóközi 
mezőgazdasági termelők a  termékváltással 
(szemtermelésről a  fővárost és a  kisvároso-
kat ellátó kertkultúrára), a  gépesítéssel és 
a szövetkezeti mozgalmakkal képesek voltak 
a modernizációra. Ezzel szemben a vajdasági 
magyar kis- és törpebirtokosok, napszámosok 
erre képtelennek bizonyultak. Erdély Romá-
nia legfejlettebb régiója volt és a  húszas 
években különösen a  dél-erdélyi ipari köz-
pontok gyorsan növekedtek (Arad–Temes-
vár–Nagyszeben–Brassó). Munkásutánpót-
lásukat jórészt az elszegényedő magyar kis-
iparosok és a székelyföldi munkaerő-fölösleg 
biztosította. A visszacsatolások utáni statisz-
tikai összehasonlítások szerint a  Csallóköz 
Dunántúllal együtt fejlődött, de Kelet-Szlová-
kia, Kárpátalja és Erdély az első világháború 
előtti Magyarország szintjét érte el. Vajdaság 
regionális fejlettsége pedig ettől is elmaradt.

A jugoszláviai magyar gazdák a  magas 
kamatoktól szenvedő ország, legeladósodot-
tabb rétegének számítottak. A korabeli szerb 
nemzetépítés döntően a  mezőgazdasági terü-
letek nacionalizálására és a magyar pénzinté-
zetek, hitelszövetkezetek ellehetetlenítésére 
törekedett. 1930-ra az ilyen jellegű intézmé-
nyeknek a  magyarországi támogatása is meg-
szűnt, így a délvidéki magyar gazdálkodók saját 
pénzügyi-intézményi háttér nélkül maradtak. 
Ráadásul az országban ebben a  régióban vol-
tak a legmagasabbak az adóterhek is. 

A csehszlovákiai nemzetesítő gazdaság-
politikát a  cseh nagyipar és pénzügyi szek-
tor érdekei határozták meg. A  felvidéki és 
kárpátaljai kis és helyi ipar tönkrement, mert 
nem tudta felvenni a versenyt a cseh nagyipar 

Fafeldolgozó üzem fatelepe Alsólendván
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termékeivel. A  mezőgazdasági jövedelmeket 
pedig az ipari és fogyasztási termékek árának 
gyors növekedése szívta el.

Erdélyben a  faipar, a  textilipar és 
a vegyipar rohamos fejlődése a húszas évek-
ben komoly gazdasági növekedéssel járt. 
Ez az időszak, amikor a román állam egysé-
gesítő gazdaságpolitikát valósított meg az 
új országrészekben, döntően a  kisebbségi 
pozíciókkal szemben. Ennek legfontosabb 
eleme volt a földbirtokreform (1920–1921); 
a  határvidéki telepítések (1921-ben, ill. 
1930-ban); a természeti kincsek államosí-
tása, amely az ország olaj és földgáz készle-
tét a  román nemzeti tőkének megszerezte; 
a vállalatok nacionalizálása az állami enge-
délyezés és ellenőrzés kiterjesztésével és 
a  külföldi bankhitelek felvételének tilal-
mával; a szállítási tarifákkal, amely a nyers-
anyagexportot fékezte; az ipartelepítéssel 
Brassó, Medgyes és a Zsil völgye térségébe 
és nem a magyar határ menti városokba; az 
adópolitika, amelyben a  magyar többségű 
megyékben az országos adóbehajtási átlag 
háromszorosát teljesítették. 

A Magyarországtól elcsatolt területeken 
a  magyarság demográfiai, társadalmi és gaz-
dasági pozíciói mindenütt leromlottak és 
Magyarországtól is elmaradtak. A legnagyobb 
leszakadás a  Vajdaság és Kárpátalja magyar 
közösségeiben következett be. A  politikai, 
majd gazdasági és társadalmi átalakulás leg-
nagyobb vesztese mindenütt a  városi közép-
osztály és ipari kis egzisztenciák világa volt. 

Bellus István tanítói oklevele a szlovák nyelvvizsga 
igazolásával, 1922

A magyardiószegi katolikus iskola tantestülete, 
1931

Tudja-e?

 � 1930-ban 507.000 olyan személy élt 
Magyarországon aki az elcsatolt ország-
részekben szülelett. Közülük a  legtöb-
ben a  Felvidékről származtak, 224.740 
fő, Erdélyben született 192.933 személy, 
Dél-Magyarországon pedig 74.412-en, míg 
az Ausztriához került területeken 12.768-
an. Természetesen ezek nem mind mene-
kültek voltak. Az elcsatolt területekről szár-
mazók döntően városlakók és értelmiségiek 
voltak. A  magyarországi törvényhatósági 

jogú városok lakosságának 13,6%-a szárma-
zott a határokon túlról. 1930-ban az összes 
kereső népesség 7,3%-a tartozott ide, de az 
értelmiségi (közalkalmazott, szabadfoglal-
kozású: orvos, ügyvéd, művész) pályákon 
25,3% volt az arányuk. A legnagyobb arány-
ban az igazságszolgáltatásban találkozha-
tunk velük, ahol az ügyészek között a tria-
noni Magyarországon belül születettek ará-
nya csak 51,1% volt, a bírók körében pedig 
57%. Miközben az ország össznépességében 
9%-volt a trianoni határokon kívül születet-
tek aránya.




