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A csehországi magyarság
a népszámlálások tükrében

1. Általános áttekintés a nemzetiségek létszámának alakulásáról

Az önálló Cseh Köztársaság történetében az elsõ népszámlálást
2001. március 1-jén tartották meg.1 Az elõzõ népszámlálást még

a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormányrendelete alapján tartották
1991. március 3-án.2

A két népszámlálás közt eltelt tíz év a nemzetiségek számának alakulása
szempontjából nagy változásokat hozott. Ebben az idõszakban a Cseh Köztár-
saság lakossága 72 155 fõvel, azaz 0,7 %-kal csökkent (1. számú táblázat).

1. sz. táblázat: Az egyes nemzetiségek számának alakulása
1991–2001 között

nemzetiség 19913 20014
növekedés/csökkenés

absz. szám %

cseh 8 363 768 9 249 777 886 009 10,6
morva 1 362 313 380 474 -981 839 -72,1
sziléziai 44 446 10 878 -33 568 -75,5
szlovák 314 877 193 190 -121 687 -38,6
lengyel 59 383 51 968 -7 415 -12,5
német 48 556 39 106 -9 450 -19,5
roma 32 903 11 746 -21 157 -64,3
egyéb nemzetiség 53 952 120 094 66 142 122,6
ismeretlen 22 017 172 827 150 810 685,0
Összesen 10 302 215 10 230 060 -72 155 -0,7



A 2001-es népszámlálásra vonatkozó adatok már véglegesek, tehát né-
hány következtetés levonható:

1) Ez az elsõ olyan, 1950 utáni népszámlálás, amely Csehország terüle-
tén népességcsökkenést mutatott ki. A csökkenés jelzi, hogy Csehország is
követi az általános európai demográfiai trendeket: csökken a születések szá-
ma és emelkedik az átlagéletkor. Egyes demográfusok szerint a Cseh Köztár-
saság népessége 2080-ra körülbelül 7,5 millióra csökken.

2) Az 1991-es és a 2001-es népszámlálásokban megjelentek az elõzõ cen-
zusokban nem szereplõ nemzetiségek: a morvák, sziléziaiak és a romák. Elsõ-
sorban a morvák és a sziléziaiak kevésbé kialakult nemzeti tudata és a cseh
nemzetiséghez fûzõdõ ambivalens viszonya okozhatta számuk ingadozását.
A tíz évvel ezelõtti népszámláláshoz képest ugyanis drasztikusan csökkent
a magukat morváknak, illetve sziléziaiaknak tartott személyek száma (72,1,
illetve 75,5 %-os csökkenés), ugyanakkor 10,6 %-kal nõtt a magukat cseh
nemzetiségûnek vallók száma. Ebbõl valószínûsíthetõ, hogy a morvák és a szi-
léziaiak „visszatértek” a cseh nemzetiséghez. Ez a folyamat bizonyára további
vizsgálódások tárgyát képezi még, hiszen a morvák és a sziléziaiak számának
tíz év alatti csökkenése 130 ezerrel magasabb volt, mint a csehek ez idõ alatti
számbeli növekedése. Ha figyelembe vesszük azt a nagyon valószínû tényt,
hogy a Cseh Köztársaságban elõ nemzetiségek egy része is nyilván a cseh nem-
zetiséget gyarapította, a morvák és a sziléziaiak számának a cseh nemzetiség-
hez való visszatérésbõl adódó csökkenésen felüli mintegy 130 ezres veszteség
a születési és elhalálozási gyakoriság különbözõségével magyarázható, illetve
azzal, hogy semmilyen nemzetiséget sem jelöltek meg a népszámlálási ûrlap-
ban, tehát az ismeretlen nemzetiségûek csoportját gyarapították.

3) A szlovák, a lengyel, a német és a roma nemzetiség aránya jelentõsen
csökkent. Legkézenfekvõbb ez a szlovák és a roma nemzetiségnél, itt a csökke-
nés 10 év alatt 38,6 %, illetve 64,3 %-ot tesz ki. A németek száma 19,5 %-kal,
a lengyeleké pedig 12,5 %-kal csökkent. Elsõsorban a németeknél ezt a folya-
matot a magas átlagos életkor és az alacsony természetes szaporulat indokol-
ja, viszont a szlovákoknál és fõleg a romáknál bekövetkezett hatalmas létszám-
beli csökkenés ezzel nem magyarázható. Nyilvánvaló, hogy ennek okai sok-
kal összetettebek, és indokolt, hogy azokat megfelelõ irányultságú szakembe-
rek a legnagyobb komolysággal vizsgálják meg.

4) Az egyéb nemzetiségek (ide tartoznak a csehországi magyarok is) cso-
portba soroltak száma az elõbbi népszámláláshoz képest megnõtt: abszolút
számban 66 ezerrel, illetve 122,6 %-kal. (2. számú táblázat). Az ukrán, orosz és
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fõleg vietnámi nemzetiség számbeli növekedését bizonyára az ukrán, orosz
és vietnámi idegen állampolgárok jelenléte is befolyásolta (3. számú táblázat).
A népszámlálás alanyai, élve az anonimitásukban rejlõ lehetõséggel, valószí-
nûleg fantázia szülte, nem létezõ, vagy Csehországhoz reálisan nem köthetõ
nemzetiséget is megjelöltek (eszkimó, lapp stb.).

2. sz. táblázat: Az egyéb nemzetiségek számának alakulása
1991–2001 között

nemzetiség 19913 20014
növekedés/csökkenés

absz. szám %

magyar 19 932 14 672 -5 260 -26,4
ukrán 8 220 22 112 13 892 169,0
orosz 5 062 12 369 7 307 144,4
rutén 1 926 1 106 -820 -42,6
bolgár 3 487 4 363 876 25,1
román 1 034 1 238 204 19,7
görög 3 379 3 219 -160 -4,7
vietnámi 421 17 462 17 041 4 047,7
albán n.a. 692 - -

horvát n.a. 1 594 - -

szerb n.a. 1 810 - -

zsidó 218 n.a. - -

osztrák 413 n.a. - -

egyéb nemzetiség 9 860 39 477 29 617 300,4
összesen 53 952 120 094 66 142 122,6

5) Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb növekedés az ismeretlen (nem
specifikált) nemzetiségûek körében mutatkozott. Az ismeretlen nemzetisé-
gûek száma abszolút számban 151 ezerrel, illetve 685,0 %-kal nõtt! Ennek
magyarázata részben az idegen állampolgárságú személyek számának növeke-
désével magyarázható, részben azzal, hogy a cseh állampolgárok magasabb
számban nem óhajtottak nyilatkozni nemzetiségükrõl.
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6) A 2001-es népszámlálás folyamán megszámolták azokat az idegeneket
(nagyrészt nem cseh állampolgárokat), akik 2001-ben huzamos tartózkodási
engedéllyel (dlouhodobý pobyt) rendelkeztek. Számuk a népszámláláskor 125
ezer volt (3. számú táblázat).

3. sz. táblázat: Az idegen állampolgárok száma 2001-ben

állam 20015 %

Szlovák Köztársaság 24 201 19,4
Kína 1 458 1,2
Németország 3 438 2,8
Lengyelország 13 350 10,7
Ausztria 1 018 0,8
Orosz Föderáció 7 696 6,2
Ukrajna 20 628 16,6
USA 2 517 2,0
Vietnam 18 210 14,6
egyéb 32 092 25,8
összesen 124 608 100,0

Valószínûsíthetõ, hogy az idegen állampolgárok egy része nem tartotta
fontosnak nemzetiségét megjelölni, így a népszámlálás során az „ismeretlen
nemzetiségû” csoportba kerültek.

2. Áttekintés a csehországi magyarság létszámának alakulásáról

A magyar nemzetiségûek száma a 2001-es népszámlálás szerint 14 672-re
tehetõ. Az 1991-es népszámlálás még 19 932 magyart talált a Cseh Köztársa-
ság területén, a csökkenés abszolut számban 5 260, illetve 26,4 %. 2001-ben
a férfiak száma 7 711, a nõk száma 6 961 volt4, míg tíz évvel ezelõtt 10 111 fér-
fit, valamint 9 821 nõt számoltak össze6.

A magyar nemzetiségû népesség számát 1991-ben és 2001-ben kerüle-
tenként és járásonként az 1. számú melléklet tartalmazza 4,6.
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A népszámlálás napján (2001.03.01.) az ország területe Prága fõvárosra és
13 kerületre (kraj), illetve Prága fõvárosban 15 városrészre és a kerületekben
76 járásra volt osztva7.

Az 1991-es népszámláláskor (1991.03.03.) Prága fõváros mellett 7 kerü-
let, illetve a fõvárosban 10 városrész és a kerületekben 75 járás létezett8.

A két népszámlálás közti adatok összehasonlíthatosága érdekében (elte-
kintve jelentéktelen települések területi egységekbe való besorolásának válto-
zásától) két lényeges változtatást kellett figyelembe venni:
1) Prága fõváros városrészei számának változása, növekedése 10-rõl 15-re.

Itt alapvetõen négy városrész területét osztották fel. Igy a 4. városrészbõl
alakították ki még a 11. és 12. városrészt, az 5-ösbõl még 13-ast, a 9-esbõl
még 14-est és végül a 10-esbõl még a 15-ös városrészt.

2) Az olomouci körzet šumperki járását felosztották, s megalakították az új
jeseníki járást.

Azalábbiakbanazadatoka2001-es területi felosztás szerintvannakcsoportosítva.

A) A csehországi magyarság létszáma az egyes kerületekben 2001-ben

Szám szerint a legtöbb magyar (1000 fõ felett) a következõ kerületekben élt:

Moravskoslezský kraj 2 514 fõ
Ústecký kraj 2 106 fõ
Støedoèeský kraj 1 854 fõ
Prága fõváros 1 671 fõ
Karlovarský kraj 1 557 fõ

Tíz évvel korábban még további két kerületben haladta meg a magyarság
száma az ezer fõt: Liberecký kraj (1991: 1020 fõ, 2001: 731 fõ), illetve
Jihomoravský kraj (1991: 1004 fõ, 2001: 966 fõ).

A „középmezõnyben” (500–999 fõ között) a következõ kerületek vannak:

Jihomoravský kraj 966 fõ
Liberecký kraj 731 fõ
Královéhradecký kraj 682 fõ
Plzeòský kraj 568 fõ
Jihoèeský kraj 557 fõ
Olomoucký kraj 523 fõ
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A legkevesebb magyar ezekben a kerületekben található:

Pardubický kraj 431 fõ
Zlínský kraj 270 fõ
Vysoèina 242 fõ

A két népszámlálás között csupán a fõvárosban élõ magyarok száma nem
csökkent; nagyon mérsékelten, de mégis 1646-ról 1671-re emelkedett
(1,5%). Kis mértékû csökkenés csak a délmorvaországi kerületben tapasztal-
ható, itt a magyarok létszáma 1004-rõl 966-ra csökkent (- 3,8 %). Az összes
többi kerületben jelentõsen csökkent a magyar lakosság száma. Legnagyobb
számbeli csökkenésre a következõ kerületekben került sor:

1991 2001 absz. szám %

Moravskoslezský kraj 3 669 2 514 -1 155 - 33,5
Ústecký kraj 3 148 2 106 -1 042 - 33,1
Støedoèeský kraj 2 611 1 854 - 757 - 29,0
Karlovarský kraj 2 290 1 557 - 733 - 32,0

B) A csehországi magyarság létszáma az egyes járásokban 2001-ben

Szám szerint a legtöbb magyar a következõ járásokban élt:

Karviná 1 102 fõ
Ostrava-mìsto 681 fõ
Sokolov 678 fõ
Chomutov 592 fõ
Karlovy Vary 542 fõ
Brno-mìsto 427 fõ
Praha 4, 11, 12 409 fõ
Most 351 fõ
Cheb 337 fõ
Teplice 333 fõ

Legkevesebben, 33-an a pelhøimovi járásban találhatók. A járások szint-
jén 1991 és 2001 között a magyarság létszáma a fõvárosban – a 3., 4., 5., 8., 11.,
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12. és 13. városrészekben – összesen 121 fõvel, Brno-mìsto és Brno-venkov
járásokban összesen 51 fõvel növekedett. Az Uherské Hradištì-i járásban és
a Tøebíèi járásban változatlan maradt a magyarok száma. A többi 87 járásban,
illetve Prága nyolc városrészében azonban csökkent. A legnagyobb mértékû
csökkenés a Karviná-i járásban következett be, ahol a magyarság száma 555
fõvel csökkent. Utána következnek Ostrava-mìsto 354, Karlovy Vary 311,
Chomutov 302 és Sokolov 283 fõs csökkenéssel.

C) A csehországi magyarság létszáma az egyes városokban 2001-ben

A népszámlálás szerint csupán egyetlen városban haladta meg a magyar
népesség száma az 1000 fõt (ez Prága 1671 magyar nemzetiségû lakossal),
további nyolc városban meghaladta a 200-at (az 1991-es népszámlálás szerint
még 15 ilyen város volt)9. A száz magyar nemzetiségû magyar lakost meghala-
dó városok sorrendje a következõ4:

Prága 1 671
Ostrava 681
Brno 427
Karviná 389
Havíøov 314
Karlovy Vary 257
Chomutov 236
Most 225
Sokolov 220
Frýdek-Místek 188
Ústí nad Labem 185
Kladno 146
Plzeò 145
Liberec 143
Hradec Králové 123
Orlová 117
Bohumín 114
Pardubice 113
Kadaò 109
Teplice 106
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3. A csehországi magyarság létszámcsökkenésének lehetséges okai

A csehországban élõ magyarok nem tartoznak az autochton, õshonos
nemzetiségek közé. Jelenlétüket csak az elsõ Csehszlovák Köztársaság létre-
jötte után kezdték jelezni az egyes népszámlálások.10 Csehszlovákiában 1918
és 1991 között, Szlovákiában és (az 1945-ig Csehszlovákiához tartozó) Kár-
pátalján jelentõs magyar kisebbség élt. E kisebbségbõl származtak és származ-
nak legnagyobbrészt a Csehországban élõ magyarok.

A csehországi magyarság létszámának alakulása hátom fõ tényezõre
vezethetõ vissza:

1) Bevándorlás. A csehországi magyarság esetében nagyon sok egyedülál-
ló, vagy hozzátartozóit otthon hagyó személy költözött Csehország területé-
re, munkát, megélhetést keresve, illetve tanulmányai befejezése után ott tele-
pedett le. Ez a tény hátrányosan befolyásolja a nemzetiség korstruktúráját,
korfáját. A 2001-es népszámlálás erre vonatkozó adatai még nem állnak ren-
delkezésünkre, az 1991-esek viszont igen. Ezek szerint az összlakossághoz
képest a csehországi magyarok korfája elõnytelen, azaz az elöregedés irányá-
ba mutat (4. sz. táblázat).

4. sz. táblázat: A magyar lakosság és az összlakosság korösszetétele 1991-ben

korosztály magyar lakosság % összlakosság %

gyerek (0–14) 1 674 8,4 2 164 436 21,0
ifjú (15–34) 6 921 34,7 3 729 094 36,2
közép (35–59) 8 239 41,3 2 570 842 25,0
idõs (60– ) 3 098 15,5 1 837 843 17,8
összesen 19 932 100,0 10 302 215 100,0

A táblázatból kitûnik, hogy az összlakossággal összevetve a csehországi
magyarságnál jelentõsen, kb. 2,5-szer alacsonyabb a gyerekek száma. Ez a
további generációk reprodukciója számára nagy hátrányt jelent. Az ifjú kor-
osztály esetében nincs nagy különbség, viszont a közép korosztálynál jelentõ-
sen magasabb a magyarok százalékaránya, mint az összlakosságnál. Ez meg-
erõsíti azt a feltevést, hogy a csehországi magyarok jelentõs része megélhetési
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okok miatt jött Csehország területére. Az idõs korosztály száma valamivel ala-
csonyabb az összlakosságnál, ami viszont nem támasztja alá azt a feltételezést,
hogy a csehországi magyarság zöme idõs ember lenne, s ez lenne a fõ oka a lét-
számuk csökkenésének.

2) Állampolgárság. Tanulmányunk 3. számú táblázata szerint 2001-ben
a szlovák állampolgárságú, Csehországban huzamos tartózkodási enge-
déllyel rendelkezõk száma 24 201 fõ volt, ezzel szemben 1991-ben 166 363
szlovák állampolgárságú személy élt itt, ebbõl 3 737 magyar nemzetiségû
volt.11 Tekintettel arra, hogy tíz év alatt a Csehországban élõ szlovák állampolgár-
ságú személyek száma jelentõsen csökkent, feltételezhetõ, hogy ezek a szemé-
lyek egy része Csehszlovákia kettéválása után (1993. január 1.) visszatelepült
a Szlovák Köztársaságba, s közöttük bizonyára voltak magyar nemzetiségûek is.

3) Az asszimiláció. Figyelembe véve a csehországi magyarság migrációs
eredetét, korösszetételét és azt, hogy az egész ország területén diaszporában
élnek, nyilvánvaló, hogy fokozottabban ki vannak téve az asszimilációs folya-
matoknak, mint az egy tömbben élõ kisebbségi közösség. Ez a tény is bizonyá-
ra közrejátszott a csehországi magyarság létszámának a csökkenésében.
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