
Magyar Tudomány • 2005/2

132

Bevezetés

Az 1990-es években a határon túli magyar kö-
zösségek tudományos életében igen jelentõs 
változásokra került sor: különösebb pátosz 
nélkül megfogalmazható, hogy elkezdõdött 
a határon túli magyar társadalomtudomány 
nagykorúsodása. Ennek több aspektusa 
tapintható ki. Az egyik leglényegesebb, 
hogy egyre több helyen történik meg a 
leszámolás az egyik legmakacsabb kisebb-
ségi mítosszal, mely a konkrét (általában 
kedvezõtlen) társadalmi tények okainak 
vizsgálata helyett azok tényértékét megkér-
dõjelezve, struccpolitikát folytat, elveti az 
azokkal történõ szembenézést, elodázza a 
diagnózisok felállítását és a cselekvési stra-
tégiák megfogalmazását. Természetesen itt 
nem a szükséges forráskritikáról van szó, 
hanem a nyilvánosságra hozott adatok a 
priori elutasításáról, s megálmodott, elképzelt 

„adatokkal” történõ helyettesítésérõl.
További meghatározó aspektus a korábbi 

idõszak leíró, adatokat közlõ megközelítései 
helyett az összefüggések feltárására kon-
centráló tanulmányok megjelenése, melyek 
immár releváns elméleti és módszertani ap-
parátussal dolgoznak. Itt sincs szó a statisztikai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adatok értékének megkérdõjelezésérõl, ezek-
nek tudományos jelentõsége a rendszerváltás 
elõtti idõszakban kiemelkedõ volt, mivel 
sokszor csak közvetett módon lehetett egyes 
országok bizonyos összetételû etnikai adatai-
hoz hozzájutni, s adatok szintjén történõ pub-
likálásuk is kiemelkedõ jelentõséggel bírt.

Egy további szempont, mely közvetve a 
határon túli magyar közösségek tudományos 
önreflexióját segíti, hogy a 90-es években 
országonként eltérõ mértékben, de általában 
növekedett a nyilvánosságra hozott illetve 
hozzáférhetõ adatok terjedelme. Néhány 
környezõ országban ma már csak pénz-
kérdés bizonyos típusú, potenciálisan rendel-
kezésre álló adatok feldolgoztatása, persze 
van, ahol még ma is tilalomfák, tabuk és a 
hivatalnokok félelme övezi a rendszerváltás 
utáni statisztikai hivatalok folyosóit. 

A környezõ országok magyarságkuta-
tásában bekövetkezett szemléletváltásra min-
denképpen szükség volt ahhoz, hogy a 2000 
körül megrendezett népszámlálások nem-
zetiségi vonatkozású adatait értékeljük és a 
végbement folyamatok okait vizsgáljuk.

Tanulmányunkban az egyes határon túli 
területeken élõ magyarok demográfiai válto-
zásainak meghatározó jellemzõit hasonlítjuk 
össze a rendelkezésre álló adatok alapján. 

Egy több ország területére kiterjedõ vizs-
gálat, összehasonlító tanulmány elkészítése 
több aspektusból lehetséges. Ezek közül 
kettõt emelnék ki, az egyik lehetõség, hogy 
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területenként, országonként vesszük sorra a 
lezajlott folyamatokat. A második az egyes 
folyamatokat elemezné, vizsgálná, hasonlí-
taná össze az egyes területeken. A leggyü-
mölcsözõbbnek a második alternatíva tûnik, 
de elsõ pillanattól kezdve számolnunk kell 
azzal, ami a legtöbb összehasonlító vizsgálat 
alapproblémája: össze kell hasonlítanunk 
azt, ami csak nagy nehézségek árán vethetõ 
össze. Eltérõ módszerek, eltérõ fogalmak, 
értelmezések nehezítik az összehasonlítás 
folyamatát. Ezzel párhuzamosan az egyes 
területekrõl igencsak eltérõ összetételû 
adatok állnak rendelkezésre. Vannak olyan 
területek, ahol a vizsgált folyamatok inkább 
csak vázlatszerû ismertetése lehetséges, más 
területekrõl pedig részleteiben, összefüggései-
ben gazdag képet rajzolhatunk. 

Mielõtt rátérnénk az egyes területeken 
végbement népesedési folyamatok elem-
zésére, vizsgáljuk meg, milyen összefüggé-
seket kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy 
összevethessük, értelmezhessük az egyes 
területeken élõ magyarok számának alaku-
lását, változását. 

I. Módszertani kérdések 

I.I. Az összehasonlító
vizsgálatok problémái

A több területen, eltérõ kultúrkörökben 
lezajlott népszámlálások összehasonlításá-
nak két vetületét, belsõ és külsõ aspektusait 
különböztethetjük meg.

1. Belsõ tényezõkként vesszük tekintet-
be az egyes vizsgált országokon belül az 
utolsó cenzus szervezési kereteinek – az 
ezt megelõzõhöz viszonyított – változásait. 
Ezek sokrétûek lehetnek: ilyenek például, 
hogy egy-egy országon belül megváltozott 
a népszámlálás módszere (más kritériumok 
alapján határozzák meg a megkérdezettek kö-
rét), megváltozott az adatlapok összetétele, a 
kérdések megfogalmazása, azok definiálása, 
esetleg megváltozott az ország közigazgatási 

beosztása. Meghatározó lehet az is, hogy a 
két cenzus által behatárolt évtized mennyire 
volt „nyugodt” – esetleg háborús események-
kel terhelten zajlott, vagy politikai változá-
sokra került sor –, melyek – többek között 

– jelentõsebb mechanikus népmozgásokat 
eredményez(het)tek, másrészt az éves nép-
mozgalmi statisztika felvétele, regisztrálása, 
feldolgozása is problematikussá válhatott. 

2. A külsõ szempontok alatt az egyes 
országok népszámlálási gyakorlata között 
kimutatható különbségeket értjük:

2.1. A kérdõívek kitöltése országonként 
eltérõ: van, ahol önkitöltõs technikával, má-
sutt kérdezõbiztosok bevonásával történik.

2.2. Országonként eltérõen értelmez-
(het)ik az egyes etnikai, település- és társa-
dalomszerkezeti kategóriákat (nemzetiség, 
anyanyelv, települések, közigazgatási egy-
ségek, gazdasági ágazatok, társadalmi cso-
portok, iskolai végzettség stb.). 

2.3. A 2000 körüli népszámlálásokra terü-
letenként eltérõ idõpontban került sor. Ennek 
jelentõsége részben abban mutatkozik meg, 
hogy a népszámlálási adatok feldolgozása 
bizonyos idõt igényel: ahol késõbb került 
sor a lekérdezésre, ott általában az adatok 
feldolgozásának, közzétételének korábbi 
szakaszában tartanak, mint ahol ez korábban 
megtörtént. Egy összehasonlító vizsgálat el-
készítésénél sincs mindig lehetõség megvárni 
a késõbbiekben (esetleg) közzétételre kerülõ 
adatokat. Ugyanúgy nem elhanyagolható az 
eltérés az egyes országok statisztikai hivatala-
inak humán és technikai felkészültségében 
sem: azaz mennyire képesek szakmailag és 
infrastrukturálisan egy cenzust megszervezni, 
s az adatokat feldolgozni. Az sem mellékes, 
hogy elegendõ anyagi fedezet áll-e az egyes 
statisztikai hivatalok rendelkezésére. (Uk-
rajnában pénzhiány miatt csak a harmadik 
nekifutásra sikerült az utolsó cenzust lebo-
nyolítani.) 

2.4. Nem megkerülhetõ a kérdés, hogy 
területenként milyen hagyománya van az 
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etnikai adatok feldolgozásának, közzétételé-
nek. Vannak országok, ahol országos 
bontásban, van, ahol egyes közigazgatási 
egységek (megye, kerület, járás) szerint, s 
van, ahol települések szerint is hozzáférhetõk 
az etnikai adatok. Az etnikai adatok közzé-
tétele, a megfelelõ minõségû részletezésû 
nemzetiségi adatokhoz való hozzáférés 
lehetõsége közvetve egy-egy államnak a 
nemzetiségi kérdések kezelésének techni-
káiról is látleletet nyújt. További szempont, 
hogy az egyes régiókban milyen mutatók 
segítségével mérik az etnikai kötõdést. Az 
elmúlt évtizedekben a nemzetiségre minde-
nütt, az anyanyelvre csak egyes területeken 
és idõpontokban kérdeztek rá. Eltérõ e két 
mutató feldolgozottsága is. Az anyanyelvi 
adatok általában a nemzetiségi adatoknál 
csak nagyobb területi egységek szerinti 
bontásban kerülnek közzétételre. 

Mielõtt az egyes területeken élõ magya-
rok számának változásait elemeznénk, te-
kintsük át röviden, hogy milyen tényezõk 
befolyásolják a nemzeti kisebbségekhez 
tartozók számának alakulását egy behatárolt 
idõszakban. 

I.II. A nemzetiségek számának
alakulását meghatározó tényezõk 

Az egyes területeken élõ nemzetiségek szá-
mának alakulását két aspektusból kell tekintetbe 
vennünk. Az elsõ arra keresi a választ, hogy 
milyen tényezõegyüttesek hatására változott 
(ily módon) az egyes térségekben élõ ma-
gyarság száma, illetve hogy milyen az ezt 
meghatározó tényezõk súlya. A második 
aspektus azt igyekszik tisztázni, hogy milyen 
mérési hibával kell számolnunk, milyenek e 

„mérés” (esetünkben cenzus, népmozgalmi 
adatfelvétel) körülményei. 

1. A nemzeti kisebbségekhez tartozók szá-
mának alakulását meghatározó tényezõket 
három fõ csoportba sorolhatjuk. E triászt 
(a természetes népmozgalmi események 
közül közvetve) természetes szaporodás és 

fogyás, a migrációs folyamatok és az asszimi-
lációs (nemzetváltási) folyamatok alkotják.2  
A három tényezõcsoport – elméleti szinten 
– elkülöníthetõ egymástól, a gyakorlatban 
több-kevesebb kölcsönhatás figyelhetõ meg 
közöttük. (Az egyes régiókban lefolytatott 
népszámlálások belsõ és külsõ eltéréseirõl az 
elõzõkben már szóltunk.) 

1.1. A természetes szaporodást/fogyást, a 
vizsgált idõszakban éves szinten kimutatott 
születések és halálozások száma közti különb-
ség adja meg.

1.2. A migrációs folyamatok egy részét a 
népmozgalmi statisztika is rögzíti.3  Tekintetbe 
kell vennünk, hogy a nemzetközi vándorlási 
folyamatok jelentõs része nem regisztrálható. 
Másképpen megfogalmazva, az országok 
népmozgalmi statisztikái nem képesek 
rögzíteni ezeket a „rejtett” vándorlásokat. A 
mechanikus népmozgalmi statisztika által 
nem rögzített „rejtett” vándorlók mindazok, 
akik külföldön tanulnak, dolgoznak, s egy 
részüknek külföldön ideiglenes, huzamos 
tartózkodási engedélyük van, vagy akár 
már le is telepedtek egy célországban, de a 
kibocsátó ország statisztikája ezt nem rögzíti. 
A rejtett migráció kategóriájába sorolhatók a 
háborús események elõl menekülõk, de a 
rendszerváltást megelõzõ idõszakban emig-
ráltak is, akikrõl jobbára a népmozgalmi 
statisztika közvetlenül nem vett tudomást. A 
két népszámlálás közti idõszakban a rejtett 
migráció közvetlenül nem mutatható ki, utólag 
a továbbszámított adatok és az utolsó népszám-
lálás adatának különbségeként – bizonyos 
hibahatárok között – jelentkezik. 

1.3. A tágan értelmezett nemzetváltási 
(asszimilációs) folyamatoknak – analitikusan 

 2 A természetes népmozgalmi események közé so-
roljuk a házasságkötések, válások, születések, halálo-
zások számának alakulását. Amennyiben (éves szin-
ten) a születések száma a magasabb, szaporodásról, 
ha a halálozásoké, fogyásról beszélünk. 
 3 Vizsgálatunkban a nemzetközi vándormozgalom 
alakulásával – a be-, illetve elvándorlók számának 
különbségével – foglalkozunk. 
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– két aspektusát különítjük el: a nemzetváltási 
folyamatokat és a nemzetváltási folyamatokat 
befolyásoló külsõ tényezõket.

1.3.1. A nemzetváltási folyamatokat két 
relációban vizsgáljuk: 

1.3.1.1. A kisebbségi etnikum és a többségi 
domináns etnikum relációjában.

1.3.1.2. A vizsgált kisebbségi etnikum – és 
más kisebbségi, nem domináns etnikumok 
relációjában.

1.3.2. A nemzetváltási folyamatokat befo-
lyásoló külsõ tényezõket szintén két csoport-
ba sorolhatjuk: 

1.3.2.1. Ezek közül általában meghatáro-
zónak tekinthetõk a többségi társadalom 
kisebbségpolitikája, illetve annak változásai 
a vizsgált etnikum irányában. Ez a tényezõ 
tulajdonképpen a nemzetváltást meghatáro-
zó tényezõk közé sorolható, s jelentõsége 
akkor növekszik, ha a vizsgált idõszakban 
változás következik be a többségi társadalom 
kisebbségpolitikájában. (Amennyiben nincs 
érzékelhetõ változás, akkor ez a tényezõ 
elhanyagolható.) Ily módon a korábbi évtize-
dek adatai alapján már többé-kevésbé ismert 
struktúrájú és mértékû asszimilációhoz egy 
további forrásból származó asszimilációs 
vagy disszimilációs (extra) veszteség vagy 
nyereség járul hozzá. 

1.3.2.2. Az egyes kisebbségek „anya-
nemzetének” a határon túli „nemzetrészei-
hez” való viszonyulásában bekövetkezett vál-
tozás jellege. Amennyiben ezt a viszonyulást 
mind a verbális, mind a konkrét cselekvési 
stratégiák szintjén a kisebbségek pozitívan 
értékelik, jelentõs disszimilációt erõsítõ 
tényezõvé válhat. E tényezõ súlya a 90-es 
években megnõtt. 

A három tényezõcsoportnak külön-külön 
közvetlen hatása van az érintett populációra. 
A természetes reprodukciós folyamatok, a 
migráció, illetve a nemzetváltás irányuktól 
függõen növelhetik vagy csökkenthetik az 
érintett populáció lélekszámát. Az egyes té-
nyezõk azonban egymásra is hatnak. Ezeket 

a kölcsönhatásokat nem hanyagolhatjuk 
el. Ellenkezõ esetben meglehet, hogy nem 
ismerjük fel vagy félreismerjük az egyes 
tényezõk súlyát. Ily módon a népességszám-
változások magyarázatánál egyes tényezõket 
alul, másokat túlbecsülünk. 

II. Népesedési folyamatok
a határon túli területeken 

II. I. Az egyes környezõ országok, határon 
túli területek összlakossága

és az ott élõ magyar nemzetiségûek népese
dési folyamatai

Az utolsó két népszámlálást az egyes kör-
nyezõ országokban eltérõ idõpontokban 
tartották meg. Az utolsó elõtti népszámlálást 
legkorábban (az akkor még Szovjetunió 
részét alkotó Ukrajnához tartozó) Kárpát-
alján, 1989-ben rendezték meg. A legtöbb 
környezõ országban 1991-ben tartottak 
népszámlálást. Romániában erre egy évvel 
késõbb került sor. A 2000 körüli népszámlá-
lásokra az egyes területeken 2001-ben vagy 
2002-ben került sor. Szlovákiában, Horvát-
országban, Ukrajnában és Ausztriában a 
korábbi, a többi területen a késõbbi, 2002-es 
idõpontban került sor népszámlálásra. Az 
ukrajnai népszámlálás megrendezése kissé 
rendhagyóan alakult, mivel csak harmadik 
nekifutásra sikeredett. 

A környezõ országokban élõ magyarok 
számának alakulását két vetületben vizsgáljuk 
meg: elõször a magyarok számának ala-
kulását „politikai hazájuk” – azaz a környezõ 
országok – népességéhez viszonyítva te-
kintjük át, ezt követõen az egyes országokon 
belül vizsgálatunkat egy-egy szûkebb törté-
neti-földrajzi, magyarok által lakott területre 
korlátozzuk.

A magyarok száma az egyes környezõ 
országok többségében alig különbözik 

– általában néhány százalékkal kisebb – a 
történelmi magyarlakta területeken élõ ma-
gyarok számától. Lényeges eltérés Ausztriá-
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ban mutatkozik, ahol a burgenlandi magya-
rok száma csak töredéke az országban élõ 
magyarok számának. Valamennyi környezõ 
országban élõ magyarok száma – kivéve 
Ausztriát – csökkent.4  A környezõ országok 
többségében élõ magyarok demográfiai 
folyamatainak vizsgálata eredményesebb, 
ha vizsgálatunkat országonként azokra a szû-
kebb-tágabb történeti-földrajzi területekre 
korlátozzuk, ahol a magyar népesség évszá-
zadok óta él. Ily módon a vizsgálatunkba 
bevont területek kiterjedése jelentõsen 
csökken. A továbbiakban hét környezõ 
országból öt esetében az ország területénél 
kisebb területeken élõ magyar népesség 

számának változásait vizsgáljuk: Ukrajnából 
Kárpátaljára, Romániából Erdélyre, Szerbiá-
ból a Vajdaságra, Szlovéniából a Muravidékre, 
Ausztriából Burgenlandra, illetve az ezeken a 
területeken élõ magyar népességre szûkítjük 
le további vizsgálódásainkat. 

Az 1. és a 2. táblázat adatai jelentõs mér-
tékben eltérnek az egyes országok, illetve 
területek összlakosságának vonatkozásában. 
(A hét környezõ ország összlakossága a 2000 
utáni években meghaladta a 97 millió fõt, a 
továbbiakban vizsgálandó területeken élõ 
népesség száma nem haladja meg a 21 millió 
fõt.) A környezõ országokban illetve a kisebb 
területeken élõ magyar népesség száma 
2001-2002-ben nem sokban különbözik. A 
környezõ országokban 2,466 milliót, a 2. táb

Népszámlálás idõpontja       1990 körül 2000 körül 

   Népszám-  Ebbõl    Ebbõl   
 Ország lálások  Összesen magyar % Összesen magyar %
  idõpontjai

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 8503 0,4 1 964 036 6243 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 

   1. táblázat • A magyarok számának és arányának alakulása a környezõ országokban 

   Népszámlálás idõpontja        1990 körül                                        2000 körül 
 

  Népszám-  Ebbõl    Ebbõl   
    Terület lálások  Összesen magyar % Összesen magyar %
  idõpontjai

Szlovákia 1991, 2001 5 274 335 567 296 10,8 5 379 455 520 528 9,7 
Kárpátalja 1989, 2002 1 252 288 155 711 12,4 1 254 614 151 516 12,1 
Erdély 1992, 2002 7 723 313 1 603 923 20,8 7 221 733 1 415 718 19,6 
Vajdaság 1991, 2002 2 013 889 339 491 16,9 2 031 992 290 207 14,3 
Horvátország 1991, 2001 4 784 265 22 355 0,5 4 437 460 16 595 0,4 
Muravidék 1991, 2002 14 291 7243 50,7 12 698 5212 41,0 
Burgenland 1991, 2001 270 880 6763 2,5 277 569 6641 2,4 
Összesen 1991, 2001 21 333 261 27 02 782 12,7 20 615 521 2 406 417 11,7 

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

 4 Az ausztriai magyarok száma bevándorlás következ-
tében növekedett. 
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lázatban meghatározott területeken 2,406 
millió magyart számoltak össze. A 60 ezer 
fõs eltérés legnagyobb részét a fentiekben 
említett ausztriai és burgenlandi magyarok 
számának különbsége teszi ki. 

1. Szlovákia lakosságának száma 1991 
és 2001 között 5 274 335-rõl 5 379 455-re, 
105 120 fõvel, aránya 2 %-kal tovább emel-
kedett. A népességszám növekedését a két 
népszámlálás közti idõszakban elsõsorban 
természetes népmozgalmi folyamatok biz-
tosították, de ehhez nem elhanyagolható 
mértékû bevándorlási többlet is hozzájárult. 

A szlovákiai magyarság száma az orszá-
gos trendektõl eltérõ módon alakult: számuk 
567 296-ról 520 528-ra, 46 768 fõvel, 8,2 %-kal 
csökkent. A magyarok aránya az országon 
belül 10,8 %-ról 9,7 %-ra apadt, s a szlovákiai 
magyarság történetében elsõ alkalommal 
esett 10 % alá.

2. Kárpátalja lakosságának a száma 1989 
és 2001 között alig változott, 1 252 288-ról  
1 254 614-re, 2326 fõvel, 0,2 %-kal emelkedett. 
Az 1990-es évek végéig a születések száma 
magasabb volt, mint az elhalálozásoké. Az 
ezredforduló környékén váltotta fel fogyás 
a természetes szaporodást. A lakosság szá-
ma 1995 óta csökken, mivel a kivándorlási 
többlet magasabb a természetes szaporodás 
értékénél. A kárpátaljai magyarok száma 
kismértékben, 155 711-rõl 151 516-ra, 4195 
fõvel, 2,7 %-kal csökkent. A magyarok 
aránya a megyén belül 12,5 %-ról 12,1 %-ra 
apadt. 

3. Erdély lakosságának a száma 1992-ben 
7 723 313 fõrõl 7 221 733-ra, 501 580-nal 
csökkent. Ezáltal e terület lakossága 6,5 %-
kal fogyatkozott. A fogyás a kedvezõtlen 
népmozgalmi folyamatoknak, a jelentõs 
mértékû elvándorlásnak, de a népszámlálás 
során a lakosság számbavételi gyakorlatában 
bekövetkezett változásoknak is az eredmé-
nye. Az erdélyi magyarok száma 1 603 923 
fõrõl 1 415 718 fõre, 188 205 fõvel, 11,7 %-kal 
csökkent. Ezáltal az erdélyi magyarok aránya 

20,8 %-ról 19,6 %-ra apadt.
4. Vajdaság lakosságának a száma 1991-

2002 között 2 013 889-rõl 2 031 992-re, 18 103-mal, 
0,9 %-kal növekedett. A növekedés kizárólag 
a délszláv háborút követõ bevándorlás kö-
vetkezménye. (A 90-es években a szerbiai 
népmozgalmi mutatók igencsak kedvezõt-
lenül alakultak.) A vajdasági magyarok 
száma 339 491-rõl 290 207-re, 49 284-gyel, 
14,5 %-kal csökkent. A vajdasági magyarok 
aránya 16,9 %-ról 14,3 %-ra apadt. 

5. Horvátország lakosainak a száma szin-
tén jelentõs mértékben megfogyatkozott. Az 
1991-es 4 784 265-rõl 4 437 460-ra, 346 805 
fõvel, 7,2 %-kal csökkent. A 2001-es és az 
1991-es népszámlálás során a lakosság össze-
írása eltérõ módon történt. De az igen nagy 
mértékû népességfogyatkozás a délszláv 
háborúval kapcsolatos migrációs hullám 
következménye. A horvátországi magyarok 
száma 22 355-rõl 16 595-re, 5760 fõvel, 25,8 
%-kal csökkent. 

6. A szlovéniai 2002-es és az 1991-es nép-
számlálás alkalmával a lakosságot eltérõ mó-
don írták össze. 2002-ben az ország területén 
állandó lakhellyel rendelkezõ, de külföldön 
élõ személyeket nem írták össze. A szlovéniai 
magyarok döntõ többsége Muravidék har-
mincegy településén él, itt lélekszámuk 7243-
ról 5212-re, 2031 fõvel, 28 %-kal csökkent. 
Muravidék lakossága is jelentõs mértékben, 
14 291-rõl 12 698-ra apadt. 

7. Burgenland lakosságának a száma 1991 
és 2001 között kismértékben, 270 880-ról 277 
569-re növekedett. A burgenlandi magyar 
nyelvcsoport magját négy település lakói 
alkotják. A két utolsó népszámlálás közti 
idõszakban a burgenlandi magyarok száma 
6763-ról 6641-re, 1,8 %-kal csökkent. 

Az egyes területeken az ezredfordulót 
követõ években a magyarok jelentõs mér-
tékben eltérõ arányban élnek: Szlovákiában 
az összlakosság 9,7 %-át, Kárpátalján 12,1 
%-át, Erdélyben 19,6 %-át, Vajdaságban 14,3 
%-át, Horvátországban 0,4 %-át, Szlovénia 
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népességének 0,3 %-át (ezen belül a Muravi-
dék népességének 41,0 %-át), Burgenland-
nak 2,4 %-át tették ki a magyarok. 

II.II. A határon túli területeken élõ magyar 
nemzetiségûek számának alakulását meg

határozó folyamatok

Az egyes területeken zajló magyarságfogyat-
kozásokat összehasonlító tanulmányunkban 
elsõsorban a három fõ tényezõre, a termé-
szetes szaporodás/fogyásra, a migrációs 
folyamatok változásaira és az asszimilációs 
folyamatok értékelésére helyezzük a hang-
súlyt. Vizsgálatunkat a négy nagyobb lélek-
számú magyarlakta területre, illetve magyar 
közösségre, azaz a szlovákiai, kárpátaljai, 
erdélyi és vajdasági magyarok vizsgálatára 
korlátozzuk. 

II. II. I. Népmozgalmi folyamatok
E három tényezõ 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 nép-
mozgalmi adatok összevetésébõl még vi-
szonylag jól becsülhetõ a magyarság születési 
és halálozási mutatóinak alakulása. 

A 3. táblázatból látható, hogy milyen 
mértékû veszteség származott a magyar ter-
mészetes fogyás felgyorsulásából. 

A termékenység csökkenése több ténye-
zõre vezethetõ vissza. (A legtöbb környezõ 
országban folyamatosan csökkent a születé-
sek száma, ezzel párhuzamosan fokozatos 
öregedés volt megfigyelhetõ, aminek kö-
vetkeztében emelkedett a lakosság átlag-
életkora.) Elsõsorban a bizonytalan szociális-
gazdasági helyzet, de a különbözõ alternatív 
életstílusváltozások is a házasságkötések 
számának csökkenéséhez, illetve ezek idõ-
pontjának kitolódásához vezettek, ez pedig 
a termékenység csökkenését eredményezte. 
Másrészt kimutatható, hogy a magyar nõk 
etnikai reprodukciója alacsonyabb a magyar 

nõk biológiai reprodukciójánál.5  Azaz a kimu-
tatott népmozgalmi adatokban az intergene-
rációs asszimiláció egyik vetülete látensen 
benne foglaltatik. Általánosságban elmond-
ható, hogy annál nagyobb a biológiai és az 
etnikai reprodukció közti különbség, minél 
magasabb a vizsgált etnikumok körében a 
vegyes házasságok aránya. Mivel a vegyes 
házasságokból született gyermekek döntõ 
többsége a többségi nemzethez, és csak egy 
kisebb része tartozik a kisebbségihez. (Szlo-
vákiában a vegyes házasságokból született 
gyermekek 20 %-a, Erdélyben egyharmada, 
Vajdaságban mintegy 20-30 %-a magyar 
nemzetiségû. (Kárpátaljára vonatkozólag 
nem rendelkezünk a vegyes házasságokból 
született gyermekek nemzetiségi megosz-
lásának adataival.) (Gyurgyík, 2002, Szilágyi, 
2002) Az elmúlt évtizedekben valamennyi 
környezõ országban élõ magyar közösségen 
belül a természetes szaporodást felváltotta a 
fogyás. A szlovákiai és az erdélyi magyarság 
természetes szaporodásáról/fogyásáról ren-
delkezünk éves bontású országos népmoz-
galmi statisztikai adatokkal, a többi területre 
vonatkozó adat részben becsült. 

1. Szlovákiában 1991 és 2000 között 6707-rõl 
4498-ra, egyharmaddal a csökkent a magyar 
születések száma. A magyar halálozások száma 
6270-rõl 5554-re, 11 %-kal apadt. 

A szlovákiai magyar népesség körében en-
nek következtében az 1990-es évek közepétõl, 
1994-tõl váltott át a természetes szaporodás 
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 
száma a születetteknél. A két utolsó cenzus, 

 5 Ennek megvilágítására meg kell különböztetnünk 
két fogalmat: a (magyar) nõk biológiai és a (magyar) 
nõk etnikai reprodukcióját. Az elsõ esetében a vala-
mennyi magyar nõ által szült gyermekek számát értjük, 
a második esetben csak a magyar nemzetiségûként 
anyakönyvezett gyerekeket. A hivatalos népmozgalmi 
statisztika nemzetiségi bontásban csak e másodikat 
tartalmazza. (Szilágyi, 2002, 77-78.).
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1991 és 2001 között összességében mintegy 
kétezer fõre tehetõ a magyar természetes 
fogyás, arányszáma pedig. +1,5 ‰-rõl 1,9 
‰-re csökkent. 

2. A kárpátaljai magyarság népesedési 
folyamatait csak becsülni tudjuk. A megyé-
ben még 2000 körül váltott át a természetes 
szaporodás fogyásba, az itt élõ magyarok 
esetében erre már sokkal korábban, való-
színûleg még 1990 elõtt sor került. A két 
népszámlálás közti teljes idõszakban a 
magyar népesség körében magasabb volt 
az elhalálozottak száma a születéseknél. A 
természetes fogyás becsült éves átlaga 3 ‰ 
körül mozgott, s mintegy ötezer fõs csökke-
nést eredményezett. 

3. Erdélyben a magyar születések száma 
1992 és 2002 között 14 616-ról 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 fõt tett ki. 
A vizsgált tizenegy év során 107 437 fõvel 
haltak meg többen, mint ahányan születtek. 

4. A vajdasági adatok nem teljes egészük-
ben állnak rendelkezésünkre. A becslések-
hez elfogadható támpontot jelent az éves 
bontású országos népmozgalmi adatok 
mellett egy-egy év magyar népmozgalmi 
adatának ismerete is. A háborús fejlemények 
következtében a vajdasági népmozgalmi 
adatsoraink hiányosak. A négy általunk 
vizsgált nagy magyarlakta terület közül itt a 
legmagasabb a természetes fogyás – a két 
népszámlálás közti idõszakban 10-11 ‰ 
körüli értékre tehetõ –, s az ebbõl fakadó 
fogyatkozás is mintegy 30 ezer fõ lehetett 
1991 és 2002 között. 

II.II.II. Migrációs folyamatok.
A migrációs folyamatok vizsgálata az elõ-

zõnél is összetettebb feladat. Már szóltunk 
róla, hogy a nemzetközi vándorlás „regiszt-
rált” összetevõjét tartalmazzák az egyes or-
szágok népmozgalmi statisztikái. A probléma 
abból adódik, hogy a nem regisztrált, „rejtett” 

migráció esetenként nagyságrendekkel 
nagyobb a kimutatott mozgásoknál. Két 
népszámlálás közti idõszakban zajló „rejtett” 
migrációs folyamatok közvetlenül nem 
ragadhatók meg, utólag a továbbszámított 
adatok és az utolsó népszámlálás adatának 
különbözeteként jelentkeznek. Részleges 
információt kaphatunk a rejtett migráció 
nagyságáról az egyes célországok idegen-
rendészeti adatainak elemzése alapján is. 

A migrációs folyamatok nagyságának 
becslésénél számításba kell vennünk a nép-
számlálás két idõpontjában a számba vett 
népesség eltérõ meghatározásából adódó 
eltéréseket. A rendelkezésünkre álló adatok-
ból látható, hogy igencsak tág határok között 
változik az egyes területeken élõ magyarok 
elvándorlásának, pontosabban vándorlási 
különbözetének becsült nagysága. Ez több 
tényezõbõl fakad. Egyrészt az azonos terü-
letre vonatkozó becslések is különbözõ 
megközelítésbõl indulnak ki. Egyesek csak 
a más országokban letelepedetteket, más 
becslések pedig a már külföldön tanulókat, 
dolgozókat is eltávozottaknak minõsítik. Kü-
lön problémát jelent a jugoszláviai háborús 
események következtében menekülõk tö-
megeire vonatkozó adatok értelmezése. A 
határon túli magyar közösségek esetében 
meg kell különböztetnünk a Magyarországra 
és az „egyéb” területekre irányuló elvándor-
lást. Elmondható, hogy a Magyarországra 
irányuló vándorlás teszi ki általában az el-
vándorlók nagyobb részét. 

1. A szlovákiai magyarok körében a 
vándorlási veszteség becsült nagysága 1991 
és 2001 között kétezer fõ körül mozoghat. 
(Ehhez az értékhez a népszámlálási és a nép-
mozgalmi adatok egybevetésébõl jutottunk.) 
De a magyarországi bevándorlási adatok is a 
különbözõ jogcímen itt tartózkodó szlovák 
állampolgárok viszonylag alacsony számát 
erõsítik meg. A szlovákiai magyarok alacsony 
vándorlási vesztesége abból adódik, hogy a 
szlovákiai magyar munkavállalók jelentõs 
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része naponta ingázik magyarországi, esetleg 
ausztriai munkahelyére. Ezzel is összefüggés-
be hozható, hogy alacsony azoknak a száma, 
akik a magyarországi letelepedés mellett 
döntenek. Egyrészt a külföldi munkavállalást 
ösztönzõ gazdasági kényszer – a négy vizs-
gált terület közül – itt a legkisebb, másrészt 
a szlovákiai magyarság településszerkezete 
lehetõvé teszi a Magyarországon munkát 
vállalók egy része számára a napi vagy heti 
ingázás lehetõségét is. A szlovákiai lakóhely 
és a magyarországi munkahely közötti gya-
kori ingázás pedig inkább egyfajta kettõs 
kötõdés kialakulását s nem az áttelepülést 
segíti elõ. Ehhez a típushoz általában nem a 
legfiatalabb munkavállalók tartoznak. Ettõl 
a típustól jelentõsen eltér az itt tanuló, ezt 
követõen itt munkát vállaló, partnerkap-
csolatot, majd családot alapító fiatalok „új 
hulláma”. Esetükben már az áttelepülés váltja 
fel a kettõs életformát, a kettõs kötõdést. 

2. A kárpátaljai magyar elvándorlás be-
csült alsó és felsõ határa igen tág keretek 
között mozog. A Magyarországon letelepe-
dettek számát az 1990-es években egyes 
becslések ötezer fõre becsülik. Más források 
25-30 ezer magyar áttelepültrõl tudnak. Az 
utóbbi adat inkább a Magyarországon mun-
kavállalási engedéllyel (vagy anélkül) dol-
gozók és a tanulmányaikat folytatók számát 
jelentheti. 

3. Romániában a 2002-es népszámlálás 
során a Román Statisztikai Hivatal több mint 
félmilliós népességfogyatkozással nem 
tudott elszámolni. Ehhez nagymértékben 
hozzájárult, hogy az 1992-es népszámlálás 
alkalmával valamennyi külföldön tartózko-
dót összeírták, 2002-ben pedig csak az 
egy évnél rövidebb ideje külföldön tartóz-
kodókat vették számba. Ez a módszertani 
különbség természetesen az erdélyi  ma-
gyarok lélekszámcsökkenéséhez is jelentõs 
mértékben hozzájárult. 1992 és 2002 között 
mintegy százezer magyar hagyta el Erdélyt, 
és él életszerûen külföldön, közülük mintegy 

nyolcvanezer lehet azoknak a száma, akik 
Magyarországon élnek. 

4. A vajdasági magyarok migrációját 
legnagyobb mértékben a délszláv háborús 
események határozták meg. A 90-es évek-
ben mintegy hatvanezer vajdasági magyar 
menekült el, húszezer telepedett le külföldön, 
de nem tudjuk, hogy mennyien tértek közü-
lük vissza. Más kérdés, hogy a népszámlá-
láskor nem kisszámú otthon nem tartózkodó 
magyart is összeszámoltak, akik huzamosan 
már külföldön élnek, és vélhetõleg nem is 
térnek haza. 

II. II. III. Nemzetváltási, asszimilációs 
folyamatok
A harmadik meghatározó tényezõt, 

amely jelentõs mértékben hozzájárult az 
egyes régiókban élõ magyarok számának 
csökkenéséhez, asszimilációként tüntettük 
fel. Valójában helyesebb lenne nemzet, il-
letve nemzetiségváltásról beszélni, mivel az 
asszimiláció egy komplex többdimenziós 
folyamat, mi pedig a nemzeti hovatartozás 
változását egy változóval, a magukat magyar-
nak vallók számával, illetve azok változásá-
val mérjük. Az asszimiláció belsõ és külsõ 
tényezõit több vonatkozásban ismerjük, s 
ez lehetõséget ad a népszámlálási adatok 
megfelelõbb értelmezésére. Az asszimiláció 
mértéke közvetlenül – a népszámlálási és 
népmozgalmi adatokból – vagy nem, vagy 
csak nagy nehézségekkel becsülhetõ, a 
mérlegkészítés során általában úgy határoz-
zák meg, hogy a lakosság számának változá-
sából kivonják a természetes szaporodást és a 
vándorlási különbözetet. Ez azonban komoly 
fejtörést okozhat akkor, ha a képletbe bevont 
összetevõk vagy azok egy része bizonytalan 
becsléseken alapulnak, esetleg túl tág kere-
tek között változnak, mint a legtöbb vizsgált 
magyarlakta területen a migrációs veszteség. 
Egy másik probléma abból adódik, hogy a 
(magyar) népesség számát meghatározó 
három tényezõcsoportot nem lehet mechani-
kusan elválasztani egymástól. A népmozgal-
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mi folyamatokat, elsõsorban a születések 
számának alakulását, jelentõs mértékben be-
folyásolják az intergenerációs (nemzedékek 
között zajló) nemzetváltási folyamatok. Már 
utaltunk rá, a magyar anyáktól – elsõsorban 
vegyes házasságokból – született gyermekek 
országonként eltérõ mértékben nem magyar 
nemzetiségûek lesznek. Gyakran formális 
nemzetiségváltásokra is sor kerül, ezenkívül 
a valós asszimilációs trendek is gyakran rejtve 
maradnak. Az egyes területeken végbemenõ 
nemzetváltási folyamatok intenzitása több 
tényezõre vezethetõ vissza.6  A nemzetváltási 
folyamatok vizsgálatához a népszámlálási 
és a népmozgalmi adatok több szempont-
ból is különbözõ adalékokat, támpontokat 
nyújthatnak. A nemzetközi szakirodalom egy-
egy nemzetiség vonatkozásában a vegyes 
házasságban élõk arányát tekinti az asszi-
miláció egyfajta fokmérõjének. (A migráció 
vizsgálata mellett a nemzetváltási folyamatok 
vizsgálatánál is kiemelkedõ jelentõségük 
van a kérdõíves vizsgálatoknak.) Egy-egy 
terület magyar népességének asszimilációs 
vesztesége nem az adott idõszakban be-
következett teljes nemzetváltásból adódó 
veszteséget jelenti. A magyar etnikai (kimu-
tatott) és biológiai reprodukció különbözete 
a természetes fogyáson belül jelenik meg. 
Ebbõl adódik, hogy az asszimiláció értéke 
a legtöbb területen magasabb a táblázatban 
feltüntetett értékeknél. Elmondható, hogy 
a három vizsgált tényezõcsoport közül a 
nemzetváltás vonatkozásában rendelkezünk 
a legheterogénebb adatokkal. A szlovákiai 
folyamatok viszonylag széleskörû ismerete 

mellett a kárpátaljai folyamatokról alig tu-
dunk valamit. 

1. Szlovákiában a magyarok körében zaj-
ló nemzetváltási folyamatok két aspektusát 
különíthetjük el: a szlovák nemzetiség irá-
nyába zajló hasonulás mellett nem hanyagol-
ható el a romák irányába kimutatható felte-
hetõleg statisztikai nemzetváltás. A szlovákiai 
magyarság körében zajló asszimilációs folya-
matok belsõ dimenzióinak nagyságát, súlyát 
is ismerjük. Kimutattuk, hogy a modellbe 
bevont négy dimenzió közül legnagyobb 
szerepe a származásnak, a legkisebb pedig 
a házastárs nemzetiségének van az egyén 
nemzeti hovatartozásának alakulására. A 
kettõ között helyezkedik el az iskoláztatás 
nyelvének és a magyar nyelvtudásnak a 
súlya. Mindezt persze a településeken élõ ma-
gyarok aránya, neme, kora is befolyásolja.7  

2. Kárpátalján – a népszámlálási adatok 
alapján – disszimilációs nyereség mutatha-tó 
ki a magyarok irányába. Ez azonban elsõ-
sorban nem az ukrán-magyar relációban 
bekövetkezett esetleges változásokra utal, 
hanem arra, hogy, feltehetõleg a kedvez-
ménytörvény hatására, 2001-ben a korábban 
cigány, ukrán és szlovák nemzetiségûként 
összeírtak egy része is magát magyarnak val-
lotta. A kérdés az, hogy ez a többé-kevésbé 
formális hovatartozás-váltás – „statisztikai 
nemzetváltás” – tartósan növeli a magyar 
nemzeti közösséghez tartozók számát, 
vagy egy egyszeri adminisztratív aktusnak 

 6 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a magyar népesség 
asszimilációja az egyes területeken élõ magyar közös-
ség és többségi nemzet közti társadalmi távolsággal 
fordítottan arányos. Azaz minél hasonlóbbak az egyes 
környezõ országokban élõ magyarok és a többséget 
alkotó nemzetek tágan értelmezett társadalom- és te-
lepülésszerkezeti mutatói, értékei, normái, életmódja, 
annál kevesebb akadályba ütköznek a hasonulási fo-
lyamatok. Egyes területeken a felekezeti hovatartozás 
különbsége is meghatározó.

 7 A szlovákiai nemzetváltási folyamatok jellegének 
illusztrálására néhány adatot ismertetnék: A homo-
gén magyar származásúak 95 %-a minõsítette magát 
magyar nemzetiségûnek, a vegyes (magyar-szlovák) 
származásúak közül 20 % vallotta magát magyarnak. 
A többi dimenziót is tekintetbe véve azt tapasztaltuk, 
hogy a homogén magyar származású, magyar tan-
nyelvû általános iskolát látogató, a legjobban magyar 
nyelven beszélõ, nemzetiségileg homogén (magyar) 
házasságban élõ megkérdezettek 99 %-a magát ma-
gyar nemzetiségûként határozta meg. Amennyiben a 
homogén magyar származásúak nem magyar tanítási 
nyelvû alapiskolát látogatnak, 33 %-uk szlováknak 
vallja magát. (Gyurgyík 2004, 66-71.) 
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tekinthetõ. Másrészt feltételezhetõ, hogy a 
magyar-ukrán/ruszin vegyes házasságokból 
származók Kárpátalján is nagyobb arányban 
a többségi nemzetiséget gazdagítják. 

3. Az erdélyi magyarság körében az asszi-
miláció a magyarságfogyást meghatározó 
tényezõk közül a legkisebbnek tûnik. Az 
1990-es években Erdélyben a házasságot 
kötõ magyarok 18-19 %-a kötött vegyes há-
zasságot, szemben a szlovákiai magyarokkal, 
ahol ez az érték 25-28 % körül mozoghatott. 
Erdélyben a homogén magyar származá-
súaknak mindössze 2 %-a vallotta magát 
románnak. (Csepeli, 2002, 122.) Az asszimilá-
cióból, nemzetváltásból származó veszteség 
mintegy 30 ezer fõre tehetõ. 

 4. A vajdasági magyarok esetében egy 
másfajta disszimiláció jelentkezik, ahol ép-
pen a többnemzetiségû területeken vegyes 
párú házasságokban élõk körében volt 
magas korábban az ún. jugoszláv nemzetisé-
gûek aránya. Jugoszlávia megszûnése után 
ezek egy része (újra) magyarnak vallotta 
magát. Ebbõl adódóan kimutatható egyfajta 
formális etnikai visszatérés, azonban ettõl 
a magyar-szerb interetnikai kapcsolatok jel-
lege nem változik, s a magas arányú vegyes 
házasodás is jelentõs mértékû magyarságfo-
gyást eredményez. Az, hogy a magyar szár-
mazású jugoszláv nemzetiségûek egy része 
2002-ben magyarnak vallja magát, s esetleg 
valójában egy évtizeddel ezelõtt is a magyar 
közösséghez tartozott, ez igazából csak 
azt jelenti, hogy ennyivel kellene a 91-ben 
kimutatott magyarok számát növelni, s ily 
módon a 90-es évek fogyása a kimutatottnál 
nagyobb lenne.

A négy régióban kimutatott népesség-
fogyatkozást meghatározó tényezõket vizs-
gálva látható, hogy területenként változó az 
egyes tényezõk súlya. Még azonos sorrend 
esetében is teljesen eltérõ hátterû események 
következményeirõl van szó. 

A vizsgált területekre lebontott adatok 
egybevetésébõl az is látható, hogy egyes 

területeken a kimutatott fogyás nagyobb, 
másutt kisebb, mint a három tényezõcsoport 
adatainak összege. Ez részben abból adódik, 
hogy az egyes tényezõcsoportok mechani-
kusan nem választhatók szét, s csak nehezen 
vagy egyáltalán nem dönthetõ el, hogy egy-
egy esetben hol jelentkezik az egyik hatása 
egy másik folyamat leple alatt. (Például a 
biológiai és az etnikai reprodukció különbö-
zete mint természetes fogyást növelõ té-
nyezõ.) Továbbá az egyes népszámlálások 
módszertani sajátosságainak hatása – melyet 
a népszámlálások egyfajta „mérési hibájának” 
tekinthetünk – is hozzájárul a három ténye-
zõcsoport adatainak összege és a kimutatott 
fogyás közt kimutatott különbséghez. A 
következõ részben tömören áttekintjük eze-
ket a „mérési hibára” utaló jegyeket. 

II.III. A határon túli területeken élõ magyar 
nemzetiségûek számának alakulását 

meghatározó népszámlálási, módszertani 
tényezõk 

A népszámlálási módszertani tényezõk hatását 
egyes országok, területek szerinti bontásban 
vizsgáljuk meg. Ezek értékét, hatásának 
nagyságát csak becslésekre hagyatkozva 
vizsgálhatjuk.

1. Szlovákiában a két népszámlálás közti 
idõszakban a „statisztikai” magyarságfogyás 
mértéke feltehetõleg 10 %-kal magasabb a 
ténylegesnél. Ez az összlakosságnak – ezen 
belül a magyar népességnek is – a népszám-
láláshoz való viszonyulásában bekövetkezett 
változásra vezethetõ vissza. A meg nem vála-
szolt kérdések száma többszörösére emelke-
dett a korábbi népszámláláshoz viszonyítva. 
A Szlovákiában alkalmazott önkitöltõs 
módszer alkalmazása igen tág teret biztosít 
a kérdések meg nem válaszolásának. 

2. Kárpátalján a két utolsó népszámlálás 
alkalmával eltérõ volt a nemzetiségi adatok 
felvételének gyakorlata. A korábbi népszám-
lálás alkalmával, még a néhai Szovjetunió 
keretében – a nemzeti hovatartozás bevallása 
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(elvben) nem volt szabadon választható. A 
személyi okmányokban feltüntetett nem-
zetiséget kellett a népszámlálási adatlapra 
is feltüntetni. Feltételezhetõ, hogy a 2002-es 
népszámlálás alkalmával nem elhanyagol-
ható számban magyarnak vallották magukat 
azok is, akiknek korábban erre nem volt 
módjuk. 

3. Romániában csak azokat a külföldön 
tartózkodókat írták össze a 2001-es nép-
számlálás alkalmával, akik egy évnél rövi-
debb ideje tartózkodtak külföldön. A korábbi 
népszámlálás alkalmával a hosszabb ideje 
külföldön tartózkodókat is összeírták. Ily 
módon az igen magas magyarságfogyás egy 
nem elhanyagolható része csak „statisztikai” 
értelemben vett csökkenés, mivel a korábbi 
népszámlálás a valósnál magasabb értékben 
állapította meg az összlakosság és az erdélyi 
magyarság számát is. 

4. Vajdaság esetében a romániai gyakorlat 
ellentétes elõjelû változata figyelhetõ meg: 
2002-ben jelentõs számban azokat is össze-
számolták, akik hosszabb ideje külföldön 
tartózkodtak, s nagy valószínûséggel nem 
is térnek haza. Hasonló módon részben ide 
sorolható a jugoszláv nemzetiségi kategó-
ria „kiüresedése”, melynek következtében 
szintén nem elhanyagolható számban nõtt 
a vajdasági magyarok száma. 

Összegzésül elmondható, hogy a két 
utolsó cenzus között területenként eltérõ 
mértékben tért el egymástól a statisztikai és 
tényleges magyarságcsökkenés. Szlovákiá-
ban ez utóbbi mintegy 4-5 ezer fõvel ala-
csonyabb a statisztikainál, Kárpátalján a 

tényleges csökkenés mértéke feltehetõleg 
magasabb lenne a korábbi szovjetunióbeli 
gyakorlat alkalmazása esetén. Erdélyben 
több tízezer fõvel kisebb, Vajdaságban pedig 
több tízezerrel nagyobb is lehet a magyar 
népesség tényleges csökkenése a statiszti-
kainál a két utolsó cenzus közti idõszakban. 

Összegzés

A magyar közösségek lélekszámát meghatá-
rozó folyamatok, tényezõk értékelése óva-
tosságot igényel az egyes tényezõk értékének 
becslésénél. Az egyes tényezõk súlya területen-
ként igen változatos. 

Szlovákiában egyértelmûen a nemzet-
váltási, asszimilációs folyamatok következ-
ménye a magyarságfogyás ilyetén történõ 
alakulása. Kárpátalja az egyetlen terület, ahol 
a formális nemzetváltás iránya a magyarok 
számát gyarapítja, s ezáltal csökkenti a 
migrációból és a negatív természetes sza-
porodásból adódó veszteséget. Erdélyben a 
migrációból és az alacsony termékenységbõl 
adódó magas veszteség mellett viszonylag 
alacsony (jelenleg) a nemzetváltásból adódó 
veszteség. Vajdaságban a migrációs veszte-
ség mellett (után) a jelentõs természetes fo-
gyás és az asszimiláció együtt okozta a nagy 
magyarságfogyást. 

Kitekintés

Az 1990-es években a Magyarországgal 
szomszédos országokban, illetve ezek 
egyes területein a magyar lakosság száma 
2,7 millióról 2,4 millióra, mintegy 300 ezer 
fõvel fogyatkozott. Ebben a csökkenésben 

Terület Fogyás Természetes  Vándorlási  Asszimiláció 
   szaporodás/fogyás különbözet
Szlovákia 47 000 -2000 -2000 -38 000 
Kárpátalja 4000 -5000  -5000 -30 000 5000 
Erdély 193 000 -10 0000 -100 000 -30 000 
Vajdaság 50 000 -30 000  -40 000 – 60 000 -20 000 

3. táblázat • A magyarság lélekszámát meghatározó tényezõk becsült nagysága 
négy határon túli területen az 1990-es években
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meghatározó szerepet játszó folyamatok súlya 
területenként különbözõ. 

Egyfajta becslésként megfogalmazható, 
hogy a 21. század elsõ évtizedében az 1990-es 
évekhez hasonló vagy esetleg ennél nagyobb 
mértékû magyarságfogyás várható. 

Tényezõcsoportonként vizsgálva nagy 
valószínûséggel megállapítható, hogy a ter-
mékenységi mutatók javulása nem várható. 
Ezzel szemben feltételezhetõ, hogy a termé-
szetes fogyás valamennyi területen növekedni 
fog. A nemzetváltási folyamatok erõsödése 
a hasonulási folyamatok belsõ összetevõi, 
dimenziói struktúrájának változásából adó-
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