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FORRÁSOK

„Az 1947-ben még kézenfekvő te-
rületi revízió lehetőségét az is 
szinte a  semmivel tette egyenlő-
vé, hogy az elmúlt ötven esztendő 
leforgása alatt, mindenek előtt 
a  szomszédos államok etnokrati-
kus kisebbségi politikájának kö-
vetkezményeként, lényegesen át-
alakult a Kárpát-medence etnikai 
szerkezete. Pozsony korábbi né-
met és magyar etnikai jellegének 
megváltoztatása már a  két világ-
háború között megtörtént, Kassa 
magyar lakosságának nagy részét 
felszámolta a  második világhábo-
rút követő Beneš-féle csehszlovák 
politika. Újvidék és Ungvár ugyan-
csak a második világháborút köve-
tő nagyvárossá válása következté-
ben veszítette el viszonylagos ma-
gyar többségét, az erdélyi magyar 
városok, így Kolozsvár, Nagyvárad, 
Szatmárnémeti, Arad lakosságá-
nak korábbi magyar többségét pe-
dig a  hatvanas-hetvenes években 
számolta fel az erőszakos betelepí-
tési politika […].”

Pomogáts Béla: Nemzeti jövőkép 
és nemzeti stratégia. Kisebbség-
kutatás 2003. 4. sz. 679. 

„Az 1989 előtti utolsó népszám-
láláson Szatmárnémetiben meg-
esett példa: A népszámlálást vég-
ző megkérdezi, milyen nyelven 
beszél a  következő ház lakója. 
Megtudja, magyarul. Így köszön, 
kérdezi az adatokat. Nemzeti-
sége? – Görög katolikus. – Nem 
a  vallását kérdezzük, ilyen rovat 
nincs a kérdőívben. (A kérdezett 
nem érti, és kitartóan görög kato-
likusnak vallja magát.) – Magyar 
vagy román? – Román. – A kérde-
ző: Miért nem mondta? Románul 
folytatja a  kérdezést. – A  kér-
dezett: Kérem, tessék magyarul 
mondani, mert én nem tudok 
románul. – Most mondta, hogy 
román. – Kérem, én batizi görög 
katolikus vagyok. – Nem a vallá-
sát kérdeztem, a  nemzetiségét. 
– Tessék románt írni, nehogy baj 
legyen belőle.”

Bura László: A keleti szertartású 
kereszténység múltja és jelene 
Szatmárban. Magyar egyháztör-
téneti vázlatok 2001. 3–4. sz. 117.

Nem sokkal azután, hogy a párizsi béke – egy 
kis módosítással Csehszlovákia javára – visz-
szaállította a  trianoni határokat, végbement 
a  kommunista hatalomátvétel a  kelet-kö-
zép-európai országokban. A  II. világháború 
után ismét kisebbségivé váló magyar tömegek 
számára ez egyben a háborút követő bosszú-
hadjárat, a megtorlások és az elüldözés végét 
jelentette. Ebben a  szélsőségesen kisebbsé-
gellenes hangulatban került sor a szomszédos 
országokban a  háború utáni első népszám-
lálásokra (1948–1951), melyek azt mutat-
ták meg, hogy 2,4 millió ember még mindig 
magyarnak merte vallani magát. A  háborús 
veszteségek, a  magyar anyanyelvű zsidóság 
elpusztítása, a  háború utáni tömeges mene-
külések és egyéb események (pl. reszlovaki-
záció, lakosságcsere, deportálások) hatására 
közel egymillió fővel fogyatkozott meg a hatá-
rokon kívül élő magyarság.

A nyugalmasabb időszak érkezésé-
vel párhuzamosan nőtt a  magyarok száma. 
A  demográfiai tényezőkön kívül ebben sze-
repet játszott a  hadifoglyok, deportáltak 
visszatérése is. Az  abszolút számbeli gyara-
podás a  ’80-as évtized elejéig tartott, termé-
szetesen jelentős regionális különbségek-
kel. Harminc év alatt a  határainkon kívüli 
magyarok száma kb. 450 ezer fővel nőtt, de 
az össznépességhez viszonyított arányuk 
minden országban fokozatosan csökkent. 
A kommunizmus utolsó évtizedében azután – 
Magyarországhoz hasonlóan, Szlovákiát és az 
Őrvidéket leszámítva – már mindenütt csök-
kent a magyarság száma és aránya, így 1990 
környékén már csak 2,7 millió magyart írtak 
össze a szomszédos államokban.

A Kárpát-medencei magyar kisebb-
ség demográfiai viszonyait alapvetően két 
tényező határozza meg. Egyrészt kisebbségi 
(magyar) voltuk, másrészt az, hogy mely 
régió lakosai. E két faktor jelentős szerepet 
játszik a  természetes szaporulatuk, illetve 
vándormozgalmuk alakulásában.

A magyarok természetes szaporulata a II. 
világháború után már minden környező ország-
ban alatta maradt az összlakosságénak. 1969-
ig mind a  négy jelentős határon túli magyar 
közösségnél (a szlovákiai, a  kárpátaljai, az 
erdélyi és a vajdasági) magasabb volt a szüle-
tések száma, mint a halálozásoké, ám először 
a vajdasági, majd az erdélyi magyaroknál meg-
fordult e  folyamat, és természetes fogyásba 
váltott át. A horvátországi, muravidéki, őrségi 
magyarságot ezzel szemben már Trianontól 
a  stagnálás, illetve a  lélekszámcsökkenés jel-
lemezte. Ezt az ott élő magyarok kis számával, 
valamint szórványhelyzetével (főleg Szlavóni-
ában és az Őrségben) magyarázhatjuk.

A demográfiai jellemzőket országonként 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Szlovákiá-
ban – elsősorban a  csallóközi magas szüle-
tési arányszámnak köszönhetően – a  termé-
szetes szaporodás a  szocializmus évei alatt 
végig pozitív maradt, azaz tényleges szapo-
rodásról beszélhetünk a  magyarok esetében 
is. A  legmagasabb értékeket az ’50-es évek 
közepén regisztrálták, majd a születések szá-
mának esése miatt ez egyre csökkent, a ’80-as 
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KRONOLÓGIA

1948. január 25. A népszámlálás 
szerint Romániában 1.499.851 
magyar anyanyelvű lakos él. 
A  népszámlálási utasításokat és 
nyomtatványokat magyar nyelven 
is megjelentetik. Románia népes-
ségének 9,4%-a magyar.
1948. március 15. Népszámlálás 
Jugoszláviában. A  magyarok szá-
ma a  háború alatti és utáni vé-
rengzések következtében 496.492 
főre csökkent. Országos arányuk 
3,2%.
1950. március 1. A második világ-
háború utáni első népszámlálást 
tartják Csehszlovákiában. Az  1945 
utáni retorziók következtében 
Szlovákiában mindössze 354.532 fő 
vallja magát magyarnak. A magyar 
lakosság össznépességhez viszonyí-
tott aránya 10,3%-ra csökkent.
1951. június 1. Az  osztrák nép-
számlálás szerint a  magyar köz-
nyelvűek száma Burgenlandban 
5.251, arányuk mindössze 1,9%.
1952. szeptember 21. Románi-
ában a  közigazgatási átszervezés 
keretein belül a tartományok szá-
mát 28-ról 18-ra csökkentik. Egy-
ben szovjet nyomásra létrehozzák 
a  Magyar Autonóm Tartományt, 
mely gyakorlatilag a Székelyföldet 
foglalja magába. A  közigazgatási 
egység létrehozásakor a magyarok 
aránya 72,9%.
1953. március 31. Újabb nép-
számlálást tartanak Jugoszláviá-
ban. A  magyarok száma 502.175 
főre emelkedett, arányuk azon-
ban 3%-ra csökkent.
1953 Az erőltetett nehézipari fej-
lesztések hatására román többség 
alakult ki Nagybányán.
1956. február 21. A  népszámlá-
lás adatai alapján Romániában 
1.651.953 személy vallja magát ma-
gyar anyanyelvűnek és 1.589.443 
magyar nemzetiségűnek. Az  or-
szágban ekkor minden tizedik la-
kos számít magyarnak (9,5%).
1958 Többségbe kerültek a  ro-
mán anyanyelvűek Erdély legna-
gyobb városában, Kolozsvárott.
1959 Népszámlálás a  Szovjetuni-
óban. A  magyarok száma Kárpát-
alján 146.247 fő, arányuk 15,9%.
1960. január 13–14. Cseh-
szlovákiában átszervezik az 
ország közigazgatását. Ennek 

évek közepétől meglehetősen drasztikusan. 
A  Csallóköz mellett termékeny vidéknek 
számít Kelet-Szlovákia (Bodrogköz) is, míg 
a mai Lévai és Nagykürtösi járás vidékére rég-
óta az elöregedés és a fogyás jellemző.

Mint a Kárpát-medence északkeleti részén 
mindenhol, így Kárpátalján is hagyományo-
san magas a természetes szaporulat. Nemzeti-
ségi bontású adatok hiányában csak az a biztos, 
hogy a döntően falusi környezetben élő – és így 
a városoknál jobb születési mutatókkal rendel-
kező – magyarság természetes szaporodása 
a  rendszerváltásig egészen biztosan pozitív 
volt, ennek ellenére az 1989-es népszámlálás 
szerint tényleges száma csökkent. Ennek okát 
az asszimilációban és a ’80-as években Magyar-
országra költözőkben kell keresni.

Magyarországhoz hasonlóan Erdélyben is 
csak a ’80-as évek elejéig nőtt a magyarok lélek-
száma. Ám  a termékeny székelyföldi megyék-
ben az ezredfordulóig pozitív volt a  termé-
szetes szaporodás, Északnyugat- Romániában 
(Szatmár és Szilágy megyékben) a  termé-
szetes csökkenés csak mintegy 10–15 évvel 
később váltotta fel a növekedést, mint Erdély 
más vidékein, így feltételezhetjük, hogy az 
1977–92 között bekövetkezett közel 100  ezer 
fős veszteséget főleg a  kivándorlás okozta. 
Ebben az időszakban csak 63.427 magyar 
hagyta el hivatalosan az országot, viszont becs-
lések szerint kb. 30 ezer illegális kivándorlóval 
is számolni kell. A magas népszaporulattal jel-
lemezhető Északnyugat- és Északkelet- Erdély 
ellenpontja az alacsony produktivitású Bán-
ság, ahol a svábokra jellemző egykézést hamar 
átvették a  magyarok és a  románok is. E  ked-
vezőtlen demográfiai mutatókkal rendelkező 
terület átnyúlik a  határokon, és magába fog-
lalja Magyarország délkeleti szegletét, vala-
mint a Vajdaság jelentős részét.

Az előzőekből következik, hogy a  vajda-
sági magyarok népmozgalmi mutatói (szüle-
tés, halálozás) évtizedek óta a legrosszabbak 
közé tartoznak. Így történhetett meg, hogy 
már 1969-től természetes fogyás apasztja szá-
mukat. A helyzetet csak súlyosbította, hogy az 
1960-as évektől beinduló külföldi munkavál-
lalásban leginkább a produktív korban levők 
vettek részt, így az elöregedés felgyorsult.

A zárt határok miatt az  1980-as éve-
kig a  régió három országában (Csehszlo-
vákiában, Szovjetunióban és Romániában) 
a  belső vándorlás volt a  meghatározó, míg 
Jugoszlávia már a  60-as évektől nagy ven-
dégmunkás-kibocsátó ország volt. A  belső 
vándorlások fő mozgatórugója a  szocialista 
urbanizáció lett. A folyamatot elsősorban a 
munkahelyszerzési lehetőségek és a jobb élet-
körülményekre való törekvések indukálták. 

Bényi idős asszony unokájával

Székely fiú elsőáldozási fotója

Adai asszonyok a mezőgazdasági kombinátban



308 5. Fejezet  •  1948 – 1989

A  szocialista városfejlesztés fontos célkitű-
zése volt a modernizáció, melynek keretében 
nagy néptömegeket áramoltattak a  falvak-
ból a  városokba. Ennek eléréséhez erőteljes 
iparosításba kezdtek (először a  nehézipart 
helyezték előtérbe), munkahelyeket teremtve 
ezáltal a népességfölösleggel küzdő vidéknek. 
Ezzel párhuzamosan a téeszesítés felpörgeté-
sével (1950-es évek, 1960-as évek eleje) a lét-
alapjuktól fosztották meg a mezőgazdaságból 
élők jelentős részét, akik így csak a városokba 
tudtak menni. A térbeli mobilitással párhu-
zamosan felerősödött a társadalmi mobili-
tás, aminek következtében megnőtt a vegyes 
házasságok aránya és az asszimiláció mér-
téke is – elsősorban a városokban. Fontos 

jellemzője a  korszaknak a  monocentrikus 
fejlesztés (megyeszékhelyek, járásszékhelyek 
kiemelt szerepe), míg romániai sajátosság az 
ún. zárt városok létrejötte (Marosvásárhely), 
ami azt jelentette, hogy az adott településre 
csak a  kiválasztott – általában az államal-
kotó – nemzetiség települhetett be. Ezzel el 
is érkeztünk a  szomszédos országok városo-
dásának másodlagos, nem hangoztatott céljá-
hoz, ami a fennálló etnikai szerkezet megvál-
toztatására irányult. Az ideális terepet ehhez 
a város nyújtotta.

A vizsgált időszak kezdetén a magyar 
lakosság – Szlovákiát és Ausztriát leszámítva – 
még nagyobb arányban volt városlakó nemzeti-
ség, mint a többségi lakosság. Azonban a fent 

„A magyar példamutatás Jugo-
szlávia kivételével nem talált 
viszonzásra. A magyarok helyze-
te különösen Romániában adott 
okot panaszokra, ahol az 1965-
ben hatalomra került Ceauşes-
cu uralma alatt egyre súlyosabb 
diszkriminációkat szenvedtek el. 
[…] Mindez abba az 1972-ben 
elfogadott ’nemzeti homogeni-
zációs programba’ illeszkedett, 
amelynek végső célja a magya-
rok – és általában a nemzetisé-
gek – teljes asszimilálása és az 
etnikailag-nyelvileg homogén 
román nemzetállam létrehozása 
volt. […] A románosítási poli-
tika csúcspontjaként 1988-ban 
bejelentették az úgynevezett 
szisztematizálási tervet, mely-
nek keretében az ország 13  ezer 
falujából 7 ezret egyszerűen le 
akartak rombolni, és azt tervez-
ték, hogy az ott lakókat nagy ag-
rár-ipari centrumokba tömörítik. 
Mindezek miatt az 1970-es évek 
végétől Románia és Magyarország 
között igen feszült viszony alakult 
ki, és az 1980-as évek második fe-
lében több tízezer erdélyi magyar 
menekült Magyarországra, illetve 
Magyarországon át Nyugatra.”

Romsics Ignác: Magyarország 
története a XX. században. Osiris 
Kiadó, Budapest, 2001. 517–518.

Iparfejlesztés Vágsellyén

Érsekújvár az 1970-es években
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említett folyamatok következtében a rendszer-
váltás időszakára ez a helyzet megváltozott. 
1990-ben a magyar kisebbségek közül a vajda-
ságiak és erdélyiek urbanizáltsági szintje volt 
a  legmagasabb (58,7%, 56,1%). A  többi állam 
magyar lakossága még mindig inkább a vidéki 
településeken élt (Muravidék 15,9%, Horvát-
ország 35,8%, Kárpátalja 37,7%, Szlovákia 
39,5%), jóval elmaradva az adott ország össz-
népességének városodottsági értékétől.

A szlovákiai városfejlesztés elsősorban 
a  két nagy központra, Pozsonyra és Kassára 
koncentrálódott, de általánosan elmondható, 
hogy nagyobb fejlesztések szinte kizárólag 
szlováklakta, esetleg nyelvhatárkörnyéki terü-
leten történtek. A  nyelvhatármenti városok 

(Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, 
Rozsnyó) az elsődleges szlovák kolonizációs 
célpontok közé tartoztak, magyar többsé-
güket már a  II. világháború utáni években 
elvesztették. A  ’60-as évektől egyre jelentő-
sebb magyar tömegek is e  városokat válasz-
tották otthonuknak, ám az összlakossághoz 
viszonyított arányukat így sem tudták jelen-
tősen növelni. Eközben a  Dél-Szlovákián 
kívüli városokban, szlovák környezetben is  
nőtt a  jobb életkörülményeket kereső magya-
rok száma. Az  így létrejött, városonként 
maximálisan párszáz főt számoló szórványok 
gyorsan asszimilálódtak. Hasonló volt a  hely-
zet a  fejlettebb cseh országrészbe irányuló 
migrációval.

következtében a  magyarlakta 
járások száma a  korábbi 27-ről 
12-re csökkent, melyekből mind-
össze kettő magyar többségű.
1960. december 22. Az  újabb 
közigazgatási átszervezéssel 
 Romániában átalakítják a Magyar 
Autonóm Tartományt. Az  új egy-
ség neve Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány lett, mely jelentős ma-
gyarlakta területeket vesztett, il-
letve román többségű területeket 
kapcsoltak hozzá, így a magyarok 
aránya az új egységben 61,1%-ra 
csökkent.
1961. március 1. A  csehszlovák 
népszámlálás 518.782 magyar 
nemzetiségű lakost talál a  szlo-
vák országrészben, akik a népes-
ség 12,4%-át adják.
1961. március 21. Az  osztrák 
népszámlálás 5.033 magyart re-
gisztrál az Őrvidéken, részese-
désük a  tartomány lakosságából 
stagnál (1,9%).
1961. március 31. A Jugoszláviá-
ban megtartott népszámlálás sze-
rint a magyarok száma az ország-
ban 504.368 fő, arányuk 2,7%.
1966. március 15. A  román nép-
számlálás 1.619.592 magyar nem-
zetiségű és 1.626.000 magyar anya-
nyelvű lakost ír össze az országban. 
Romániában 8,6%-ra csökkent 
a magyar anyanyelvűek aránya.
1968. január 14. Az aktuális ro-
mániai közigazgatási változások 
keretében megszűntetik a  Ma-
ros-Magyar Autonóm Tartományt. 
A  tartományi beosztást a  megye-
rendszer váltja fel.
1970 A  szovjet népszámlálás 
151.949 magyart (14,4%) regiszt-
rál Kárpátalján. – A  szocialista, 
nemzeti célokat is előtérbe he-
lyező városfejlesztés miatt ki-
sebbségbe kerültek a  magyarok 
Nagyváradon.
1970. december 1. A csehszlovák 
népszámlálás eredményei szerint 
a  szlovákiai magyarok száma to-
vább nőtt, így meghaladja az 550 
ezer főt. Részesedésük azonban 
12,2%-ra esett vissza.
1971. március 31. A  magyar 
nemzetiségűek száma 477.374 
főre csökkent Jugoszláviában, 
arányuk 2,3%.
1971. május 12. A  magya-
rok lélekszáma Burgenland-
ban drasztikusan lecsökkent. 

Gyergyószentmiklósi képeslap

Bányászlakás a Zsil 
völgyében,  

propagandafotó
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„Duray az írásaiban sok tényt so-
rakoztat fel annak bizonyítására, 
hogy a normalizációtól kezdődően 
hasonló módon erősödik a  cseh-
szlovák nemzetiségi politikában 
is a  magyarság elleni represszió. 
Argumentációja szenvedélyes el-
lenkezést váltott ki szlovák (és 
cseh) körökben: a hivatalos szer-
vektől kezdve egészen az emig-
ráns és disszidens csoportokig. 
Nekem is egész sor kifogásom 
volt és van egyes tények interp-
retációjával kapcsolatban, két-
ségbe vonom bizonyos adatok 
megbízhatóságát stb. Az alapvető 
kérdésben azonban, sajnos, igazat 
kell adnom Duraynak: jelenleg 
evidens egy specifikus, a  magyar 
kisebbség ellen irányuló nemzeti-
ségi elnyomás.”

Kusý, Miroslav: A nem szlovák je-
lenség. In: Uő. Szlovák vagyok, 
szlovák leszek. Kalligram, Po-
zsony, 1993. 150.

„Ha a magyar nemzetiség demog-
ráfiai történelmi vizsgálatát vé-
gezzük el, azt tapasztaljuk, hogy 
az adott területen – a Kárpát-me-
dencében – együtt élő nemzetek, 
nemzetiségek közül mindig azok 
szaporodtak gyorsabban, ame-
lyek maguk mögött érezhették 
az állam tudatos beavatkozá-
sát a  népesedési folyamatokba. 
 Erdélyben magyar impérium alatt 
a  magyarok, román impérium 
alatt a  románok szaporodtak az 
utóbbi évszázadban gyorsabban. 
Egymáshoz – népesedési szem-
pontból – közel álló nemzetisé-
gek között Kelet-Európában az 
népesedik jobban, amelyik több-
ségi helyzetben van. Tudatos ál-
lami beavatkozás nélkül is elvégzi 
a maga dolgát a természetes asz-
szimiláció, amely mindig a  na-
gyobb lélekszámú nemzet arányát 
növeli jobban, hacsak közjogi, ter-
ritoriális elhatárolásra nem kerül 
sor a  különböző nemzetiségű la-
kosság között.”

Szabó A. Ferenc: Társadalom, né-
pesedés, politika. Magvető, Buda-
pest, 1990. 194.

Kárpátalján a  belső migrációk fő cél-
pontjai a nyelvhatár peremén levő, egykoron 
magyar többségű városok (Ungvár, Munkács), 
illetve a magyar nyelvterületen fekvő korábbi 
vármegyeszékhely, Beregszász voltak. Mivel 
a munkahelyet kínáló városok nincsenek túl 
messze a  határhoz tapadó magyar falvaktól, 
ezért az elvándorlás helyett sokan az ingá-
zást választották. Így megőrződött a  vidék 
viszonylagos etnikai homogenitása, ugyanak-
kor a  városokban a  magyarok száma és ará-
nya – Beregszászt és Csapot leszámítva – igen 
alacsony maradt. Főleg az anyaországi kiván-
dorlásnak, valamint a  Kárpátokon kívülre 
irányuló migrációnak köszönhetően (utóbbi 
inkább a  szakképzettebb munkaerőt érin-
tette) a  magyar lakosság száma 1959–1989 
között mindössze 10 ezer fővel gyarapodott.

A román városfejlődés mértékeiben felül-
múlta a  többi szocialista országét. Erdély 
városlakó népessége 1948-ban több mint 
1,1 millió főt tett ki, ez 1992-re megnégysze-
reződött, arányuk 19-ről 57%-ra nőtt. A növe-
kedés üteme az 1950–60-as években volt 
a  legnagyobb. A  folyamat meghatározó jel-
lemzője az irányított belső vándorlás, mely 
által a szocializmus évei alatt becslések sze-
rint Erdélybe kb. 800 ezer román érkezett 
a Kárpátokon túlról, döntő többségük (80%) 
a dél-erdélyi városokba, míg ennél jóval keve-
sebben – kb. negyedmillióan – vándoroltak 
a  Kárpátokon kívülre. Az  erdélyi urbanizá-
ció földrajzi jellegzetessége, hogy igen nagy 
különbségek vannak Észak- és Dél-Erdély 
között. Délen alakult ki a  nagyobb ipari 
koncentráció (Zsil-völgye, krassó-szörényi 

iparvidék, Brassó-Nagyszeben-Déva-Temes-
vár tengely), mely sokkal jobban vonzotta 
a  betelepülőket. Észak-Erdélyben a  legna-
gyobb arányú népességnövekedés a  megye-
székhelyeken volt (kiemelkedik a nehézipar 
fellegvára, Nagybánya).

A Vajdaságban is jól megfigyelhető a város-
fejlesztések etnopolitikai háttere. Az autonóm 
tartomány székhelyéül a Belgrádhoz közel eső 
Újvidéket jelölték ki. Újvidéken kívül látvá-
nyosan fejlődött a szintén szerb környezetben 
elhelyezkedő Nagybecskerek és Belgrád elő-
városaként Pancsova is. Ugyanakkor a magyar 
többségű Szabadka népessége ma is akkora, 
mint a  két világháború között volt. Meg kell 
azonban említeni, hogy a Vajdaságban az urba-
nizációs folyamatok nem okoztak az etnikai 
szerkezetben drasztikus mértékű változást. 
Ennek egyik oka, hogy a  Délvidéken a  külső 
vándorlások bizonyultak a  meghatározónak, 
melyben a  magyarok számarányukat meg-
haladóan vettek részt. A  fejletlenebb tagköz-
társaságokból (Macedónia, Montenegro) ide 
irányuló vándorlások pedig elsősorban nem 
a magyarlakta vidékeket érintették.

 A II. világháború utáni időszakban az etni-
kai térszerkezet legjelentősebb módosulásai 
a  városokban történtek, a  XX. század „etni-
kai harca” a városokban játszódott/játszódik 
le. A  falusi magyar nyelvterület csak kisebb 
területeken szűkült be, egységét a földreform 
keretében létrehozott telepesfalvakkal pró-
bálták megtörni.

Szlovákiában a  deportálások és a  lakos-
ságcsere révén elsősorban a  Garam men-
tén tolódott déli irányba a  nyelvhatár. 

Újvidéki képeslap
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Jelentősebb szlovák terjeszkedés történt 
Kassa környékén, Tőketerebestől délre, vala-
mint a  Nyitrai járásban. A  kompakt magyar 
tömb feldarabolását célozták meg a Kisalföl-
dön telepesfalvak létrehozásával. Az  1941-
ben magyar többségű városok közül Szenc, 
Galánta, Vágsellye, Érsekújvár, Léva, Losonc, 
Rimaszombat, Rozsnyó és Kassa az etnikai 
tisztogatások és betelepítések hatására már 
1950 körül szlovák többségű lett. A fenti 
folyamatok következtében a korábban éles 
magyar–szlovák etnikai határ egyre inkább 
elmosódott, a magyar etnikai tömb vegyes 
lakosságúvá vált. 1990 körül a Felvidéken 12 
abszolút és 1 relatív (az azóta már szlovák 
többségű Szepsi) magyar többségű város volt.

A kárpátaljai falusi térségekben szá-
mottevő változás csak az ugocsai (Nagyszől-
lős környéki) részeken történt, ahol a kettős 
identitású görögkatolikus népesség az állam-
hatalomváltást követően inkább ukránnak val-
lotta magát. A városok közül Ungvár és Mun-
kács a deportálásoknak, továbbá a nagyszámú 
ukrán és orosz bevándorlónak köszönhetően 
gyorsan megváltoztatta etnikai arculatát, raj-
tuk kívül Nagyszőllős és Técső veszítette el 
magyar többségét (Beregszász és Csap viszont 
megtartotta). A rendszerváltás időszakában 
a magyarok túlnyomó többsége még mindig a 
magyar határhoz tapadó síksági részeken élt 
egy viszonylag homogén tömbben.

Erdély etnikai térszerkezete nagyban 
eltér az előbbiekben említettektől. Magyar-
ságának elhelyezkedése kevésbé kompakt: 
a  két nagyobb tömb (Székelyföld, illetve 
a magyarországi határhoz tapadó Észak-Bihar, 

Szatmár és Szilágy) közti területeken jelen-
tős szórványok, elszigetelt magyar többségű 
falucsoportok találhatók (pl. Kalotaszeg). 
Erdély nagyobb városaiban jelentős magyar 
közösségek élnek, ám többnyire 10–25 szá-
zalékos kisebbségben. Szatmárban a magyar 
anyanyelvű svábok erősödő német identitása, 
Erdélyszerte a cigányok disszimilációja okoz 
csökkenést a magyarság számában. A magyar 
nyelvterület falusi térségekben leginkább 
a  Székelyföld és a  Partium közti szórvány-
magyarság településterületén, különösen 
a Bánságban és a Mezőségben húzódott össze. 
A  szórványosodás legjobb mérőszáma a  nép-
számlálások anyanyelvi és nemzetiségi sta-
tisztikáinak összevetéséből adódik. Azokon 
a  területeken, ahol nemzetiség szerint több 
magyart írnak össze, mint anyanyelv szerint, 
kedvezőtlen asszimilációs folyamatoktól 
lehet tartani. Ellenben Kovászna, Hargita, 
Maros, Szilágy, Szatmár és Bihar megyékben, 
azaz a magyar tömbterületeken az anyanyelvi 
adatok kedvezőbbek. (A szomszédos orszá-
gok magyar közösségeit – Horvátországot 
és a  délszláv háború óta a  Vajdaságot leszá-
mítva  – anyanyelvi többség jellemzi.)

Az erőltetett román iparosítás és urbani-
záció hatására az ’50-es évektől folyamatosan 
csökken a magyar városlakók helyi aránya, és 
a  románság mára többségbe került az összes 
nagyvárosban (sorrendben Nagybányán, 
Kolozsvárott, Nagyváradon, Szatmárnémeti-
ben és Marosvásárhelyen érték el az 50%-os 
arányt). 1990 körül a Székelyföldön még 13 
(napjainkban Marosvásárhely azonban már 
román többségűnek számít), azon kívül csak 

A népszámlálás csupán 1.491 ma-
gyar köznyelvű lakost (0,5%) talál 
a tartományban.
1974 Az 1974-es jugoszláv alkot-
mány széleskörű autonómiát biz-
tosít a  soknemzetiségű Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány-
nak. A  tartományon belül a  ma-
gyarok aránya mindössze 20% 
körül mozog.
1975 Újabb magyarlakta nagyvá-
rosban, Szatmárnémetiben kerül-
tek kisebbségbe a magyarok.
1977. január 5. A szocialista idő-
szak utolsó romániai népszámlá-
lása kísérlet az erőltetett romá-
nosításra. A  korabeli népszám-
lálási közlemény gyakorlatilag 
semmilyen objektív kritériumnak 
nem felelt meg, a  cenzus etnikai 
adatait kombináltan (nemzeti-
ség+anyanyelv) jelentették meg. 
Ezen módszer szerint a  romániai 
magyarok száma 1.670.568 (7,8%)
miközben a magyar anyanyelvűek 
száma 1.720.680 fő (8%) volt.
1979 A  szovjet népszámlálás 
alapján a  magyar nemzetiségűek 
száma Kárpátalján 158.446 fő 
(13,7%), a magyar anyanyelvűeké 
166.055 fő (14,4%).
1980. november 1. A  szocialista 
éra utolsó csehszlovák népszám-
lálása 559.490 magyar nemzetisé-
gűt regisztrál Szlovákiában. A ma-
gyarok aránya 11,2%-ra apadt.
1981. március 31. Az  aktuális 
jugoszláv népszámlálás szerint 
426.867 magyar él az országban. 
Arányuk 1,9%-ra csökkent.
1981. május 12. A magyar népes-
ség száma és aránya is jelentősen 
emelkedett az Őrvidéken, a nép-
számlálás szerint számuk 4.147 
fő, arányuk 1,5%.
1988. október 6. Megszüntetik 
a  Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tartomány széles kormányzati jo-
gosítványait.
1989 Az utolsó szovjet népszám-
lálás Kárpátalján 155.711 magyar 
nemzetiségűt, valamint 166.700 
magyar anyanyelvűt írt össze. Ré-
szesedésük az összlakosságból így 
12,5, illetve 13,4%.

Kalotaszegi fiúk, 1970-es évek
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négy abszolút és egy relatív magyar többségű 
város volt: Nagyszalonta, Érmihályfalva, Nagy-
károly, Szilágycseh és az azóta már román 
többségű Margitta.

A Vajdaságban a  szocializmus negyven 
éve alatt Nyugat-Bácskában valamint a Bán-
ság középső és déli részében húzódott erő-
sebben össze a vidéki magyar etnikai terület. 
A  városok közül Újvidék, a  tartományi köz-
pont gyorsan elszerbesedett, a magyarok ará-
nya 10% alá csökkent, de a többi városi rangú 
településen is jelentős volt visszaszorulásuk 
(pl. Temerinben). 1990 körül a magyar etni-
kai terület Észak-Bácskára és Észak-Bánátra 
terjedt ki, a határtól egészen Temerinig nyúlt 
délre. A Tiszamelléki tömbön kívül eső terü-
leteken azonban jelentősen felgyorsult a szór-
ványosodás. Az 1991-es népszámlálás szerint 
a Délvidéken 10 városban alkottak a magya-
rok helyi többséget (Szabadkán csak relatív 
többséget).

Horvátországban, Szlovéniában és Auszt-
riában az urbanizációs és migrációs folyama-
tok csak mérsékelten érintették a  magyar 
lakosságot. Horvátországban a  Dunához 
simuló drávaszögi falvak, illetve pár szla-
vóniai falu őrizte meg magyar arculatát, de 
a  horvátországi magyarok nagyobb része 
helyileg is kisebbségben él. A  Muravidéken 
a  határmenti sávban található magyar tele-
püléseken egyre nagyobb arányban él szlovén 
lakosság, de a magyarok nagyobb része saját 
falujában még többséget alkot. A muravidéki 
magyarok városias központja, Alsólendva 
azonban már szlovén többségű. Az  Őrvidé-
ken mindössze két magyar többségű telepü-
lés található (Alsóőr, Őrisziget), mindkettő 
Dél-Burgenlandban. Ezzel szemben a  friss 
(1956 utáni) bevándorlók legnagyobb része 
a  gazdaságilag prosperálóbb Észak-Burgen-
landban telepedett le, így a  magyarok tér-
beli koncentrációja tovább csökkent. (1. sz. 
táblázat)

Herédi Gusztáv: Tűnődés gyer-
mekről, családról

„Míg a régi világban a nőt szinte ki-
zárólag anyának és feleségnek ne-
velték, a mi oktatásunk – nagyon 
helyesen – egyéniségének teljes 
kibontakozása, egyenjogúsága 
biztosítása végett minden pályá-
ra előkészíti őt. Eközben azonban 
úgy tetszik elfeledkezünk arról, 
hogy a  nő természetes hivatása 
az anyaság [...] A férfiak számára 
kötelező a  nemük jellegéből adó-
dó katonáskodás [...]  Ha  szük-
ségesnek tartjuk bizonyos férfias 
erények fejlesztését, miért mon-
dunk le a nagyon is szükséges női 
erények ápolásáról [...] Miféle je-
lenséggel állunk szemben, ha a nő 
nem óhajt már gyermeket? Ha fon-
tosabbnak tartja a kocsit, az új bú-
tort, csónakházat, miegymást?”

Korunk, 1971. 9. sz. 1291–1304.

Semlyén István: Országos és nem-
zetiségi népességgyarapodás

„A városba frissen betelepedet-
tek, különösen, ha nagyobb szám-
ban érkeznek és sok közülük az 
ugyanarról a  vidékről származó, 
ugyanahhoz az etnikumhoz tar-
tozó, többnyire magukkal hozzák 
közösségi értékeik és szokásaik 
egy részét – köztük termékenysé-
gi szokásaikat is –, s ezeket a  le-
hetőségeikhez képest igyekeznek 
beépíteni a  városi struktúrába. 
A  nagy tömegben városba telepü-
lők szokásaikkal életmódjukkal, 
sajátos szemléletükkel szüntele-
nül alakítják a  város megszokott 
arculatát, s  ily módon közvetve 
hozzájárulnak a  falu és a  város 
közötti különbség elmosódásá-
hoz. [...] A gyors fejlődésből adódó 
hazai sajátosság, hogy miközben 
a város alakítja a betelepülők nagy 
tömegét, emezek a  ruralizáció 
irányában hatnak vissza a  város-
ra. […]. Ettől az átmeneti népe-
sedési előnytől a  városban lévő 
magyarság zöme éppen a  régebbi 
urbanizáltság, valamint a  magyar 
beköltözők csekélyebb száma és 
ezeknek a városi magyar etnoszba 
való gyorsabb integrációja miatt 
esik el.”

A Korunk évkönyve 1980 (Kolozs-
vár) 41–87.

1. sz. táblázat: A magyar nemzetiségűek száma és aránya a szomszédos országokban 
1941–1990

  Szlovákia Kárpátalja Erdély Vajdaság Horvátország Muravidék Őrvidék

1941 761.434 233.840 1.744.179 473.241 71.400 16.852 10.442
% 21,5 27,3 29,5 28,5 1,7 20,1 3,5

1950 354.532 139.700 1.481.903 428.932 51.399 10.246 5.251
% 10,3 17,4 25,7 25,8 1,4 10,8 1,9

1960 518.782 146.247 1.558.254 442.561 42.347 9.899 5.033
% 12,4 15,9 25,1 23,9 1,0 11,0 1,9

1970 552.006 151.949 1.597.438 423.866 35.488 9.082 1.491
% 12,2 14,4 23,8 21,7 0,8 10,0 0,5

1980 559.801 158.446 1.691.048 385.356 25.439 8.617 4.147
% 11,2 13,7 22,5 18,9 0,6 9,3 1,5

1990 567.296 155.711 1.603.923 339.491 22.355 7.637 6.763
% 10,7 12,5 20,8 16,9 0,5 8,5 2,5

Forrás: Kocsis Károly: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. In: Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok 
a világban. Kárpát-medence. CEBA Könyvkiadó, Budapest, 2000. 16.

Bécsi munkahelyre 
induló ingázó 
burgenlandiak
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Tudja-e?

 � A szocializmus négy évtizedes egyház-
ellenes időszaka átalakította a  Kárpát-me-
dence lakosságának vallási arculatát. 
Jelentősen megnőtt a magát nem vallásos-
nak, ateistának vallók, valamint az isme-
retlen vallási orientációjú emberek száma. 
Az összlakossághoz viszonyítva a kisebbségi 
magyarok azonban sokkal vallásosabbak. 
Az  erdélyi és kárpátaljai magyarságnak 
csupán elhanyagolható töredéke vallásta-
lan, míg Szlovákiában ebbe a  kategóriába 
tartozik majdnem minden ötödik magyar. 
Összességében azonban a rendszerváltáskor 
a  határainkon kívüliek mindössze 5,2%-a 
nem volt vallásos (vagy ismeretlen fele-
kezetű volt), míg Magyarországon 13,1%. 
A Kárpát-medencei magyar lakosság az 
1990-es évek elején zömében a római kato-
likus felekezet híve volt (7,4 millió fő, 
57,6%). Szlovákiában, a  Vajdaságban, Hor-
vátországban, a Muravidéken és az Őrvidé-
ken ők adták a többséget, míg Kárpátalján 
és Erdélyben a második legnagyobb magyar 
felekezet hívei, a  reformátusok képeztek 
viszonylagos többséget. Súlyuk a  2. világ-
háború óta határon innen és túl is csökkent 
(1990: 2,9 millió fő, 22,8%). Az evangélikus 
egyházhoz kötődött a magyarság 3,6%-a (470 
ezer fő), 290  ezren (2,2%) pedig a  görög 
katolikus vallás hívei voltak. Utóbbiak jelen-
tős része egyházuk erdélyi (1948), kárpát-
aljai (1949) és szlovákiai (1950) betiltása 
miatt az ortodoxiába került át, ahonnan 
sokan a görög katolikus vallás rehabilitálása 
(1989–90) után sem tértek vissza. A kisebb-
ségi magyaroknál jóval nagyobb a reformá-
tusok (34,2%) aránya, és meg kell említeni 
egy speciálisan erdélyi protestáns felekeze-
tet, az unitáriusokat, közéjük a határainkon 
kívüli magyarság 2,1%-a tartozik.

 � Az 1990 körüli népszámlálások ide-
jén a  szomszédos országok magyarságának 
27,3%-a határaink közvetlen közelében, 
magyar többségű területeken élt (Dél-Szlo-
vákiában, Kárpátalja magyar határt övező 
területein, Északnyugat-Erdélyben és 
a  Vajdaságban a  Tiszamelléken). 26,8%-
uk a  székelyföldi etnikai tömb lakója volt 
Hargita, Kovászna és Maros megyékben. 
13% a  magyar és többségi területek hatá-
rán, ún. etnikai kontaktzónában, 32,9%-a 
pedig nyelvszigeteken és szórványban élt. 

 � A cári Oroszországban az első általános 
népösszeírást 1897-ben tartották. Az 1917-es 
forradalom után a romjain létrejövő Szov-
jetunióban – Kárpátalját 1945-ben csatol-
ták egyik tagköztársaságához, Ukrajnához 
– a második világháborút megelőzően 1926-
ban, 1937-ben és 1939-ben, utána 1959-ben, 
1970-ben, 1979-ben és 1989-ben került sor 
a népszámlálásra. A  polgárháborús 1920-as 
években a  Szovjetunió lakossága növeke-
dett, az iparosítás, a  kollektivizálás, a  kul-
túrforradalom, a  sztálini gulágszocializmus 
és a mindezek által előidézett 1933-as éhín-
ség azonban, amely elsősorban Ukrajnát és 
Kazahsztánt érintette, olyan súlyos vesztesé-
geket okozott, hogy az 1937-es népszámlálás 
adatait közé sem tették, a  lebonyolítás irá-
nyítói, mint népellenségek, trockista-buha-
rinista ügynökök, represszió áldozatai lettek. 
A háború után, 1947-ben megjelenő első szov-
jet statisztikai kiadvány tételesen felsorolta 
az állatállományban keletkezett vesztesé-
geket, az emberről azonban nem esett szó. 
Az 1959-es népszámlálásra a hruscsovi „fris-
sülés” időszakában került sor, s ez az utána 
következő két népszámlálásnál teljesebb és 
pontosabb adatokat eredményezett. A  kér-
dőíveken a  nemzetiségre és az anyanyelvre 
vonatkozó kérdések is szerepeltek. Minden 
adatot nyilvánosságra hoztak, közte a  kor-
csoportok szerinti megoszlást is, illetve első 
és utolsó alkalommal a katonaság létszámát. 
A brezsnyevi korszakban egyértelmű a vissza-
lépés. A hidegháború egyik következménye-
ként a korcsoportok szerinti megoszlás pél-
dául arra való hivatkozással volt titkos adat, 
hogy abból az ellenfél kiszámíthatja a hadra 
foghatók létszámát. Többek között azért sem 
lehet pontosan tudni, mennyi lakost szám-
láltak ténylegesen, mert az adatfeldolgozás-
kor mesterségesen megemelték a  számokat 
azokkal a  katonákkal és családtagjaikkal 
– körülbelül egy-másfél millió fővel  –, akik 
a  Szovjetunió határain kívül, főként a  Var-
sói Szerződés tagállamaiban teljesítettek 
szolgálatot. Nem lehet pontosan tudni azt 
sem, hogy hova számították be, mely szovjet 
tagköztársaság lakosai közé a  más tagköz-
társaság területén bebörtönzötteket. A szov-
jet személyi igazolványokban még volt olyan 
rubrika, amely a  nemzetiséget tartalmazta. 
Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna polgá-
rait ily módon már nem különböztetik meg. 
(Fedinec Csilla: Népszámlálás Ukrajnában 
– hányan vagyunk magyarok? Pro Minoritate 
2002/tél. 68–75.)




