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Rezümé. A XX. század első 
felében jelentős változások 
mentek végbe kárpátalja né-
pességszámában, vallási és 
nemzetiségi összetételében. 
A változások a vidék magyar 
lakosságát is jelentős mér-
tékben érintették. 

eddig számos, a kárpátal-
jai magyarság számával fog-
lalkozó tanulmány látott nap-
világot, azonban ezek főként 
a terület nemzetiségi összeté-
telére, annak időbeli változá-
sára helyezik a fő hangsúlyt, 
a magyarok száma alakulásá-
nak térbeli vizsgálatára nem 
térnek ki részletesen. ezzel 
összhangban a térképek is 
többnyire a nemzetiségi ösz-
szetétel adott időpontra vo-
natkozó állapotjelentéseként 
értelmezhetőek. A munka 
célja bemutatni, térképeken 
szemléltetni a magyarok szá-
mának és térbeli elhelyezke-
désének változásait.

Резюме. У першій половині 
ХХ століття відбулися значні 
зміни у чисельному, релігій-
ному, та національному скла-
ді мешканців Закарпаття. ці 
процеси значною мірою тор-
кнулися і угорського населен-
ня краю.

світ побачила низка публі-
кацій, присвячених темі ста-
новища угорців Закарпаття у 
цей період, але більшість із 
них обмежується описом наці-
онального складу та його змін 
у часі, тим часом просторові 
зміни у розселенні угорців де-
тально не проаналізовані. від-
повідно й опубліковані карти 
можуть бути інтерпретовані 
тільки як звіти про етнічний 
склад області на певну дату. 
Метою дослідження є про-
стежити картографічними ме-
тодами та описати просторові 
зміни у розселенні угорського 
населення краю в першій по-
ловині ХХ століття.

Summary. In the first half of 
the twentieth century significant 
changes have taken place in 
numerical, religious and ethnic 
composition of inhabitants of 
Transcarpathia. These processes 
largely affected the hungarian 
population of the region, too.

Numerous studies dealing 
with the Transcarpathian hun-
garians have been published, 
but most of them are limited to 
the description of the national 
structure and their changes 
over the time, while the spatial 
changes in the resettlement of 
hungarians are not analyzed 
in detail. Accordingly, the pub-
lished maps can be interpreted 
only as reports of ethnic com-
position for a specific date. Our 
aim is to describe and illustrate 
spatial changes in the resettle-
ment of the hungarian popu-
lation of the region in the first 
half of the twentieth century by 
maps.

kevés olyan terület van európában, mely oly sok hatalom fennhatósága alá tarto-
zott a XX. század folyamán, mint a mai kárpátalja területe. különösen a század 
első felében élt át drasztikus változásokat a vidék lakossága. A közel ezer évig 
Magyarországhoz tartozó területet először az I. világháború után szakították le az 
anyaországról, és közel 20 évig egy újonnan létrehozott ország – csehszlovákia 
részét képezte. Az 1938-as I. bécsi döntés értelmében újra Magyarországnak ítélt 
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földek csupán néhány évig, a Vörös hadsereg megszállásáig voltak magyar fenn-
hatóság alatt. A szovjetunió széthullását követően pedig, immár több mint 22 éve 
az Ukrán köztársaság területének a része. 

kárpátalja mai területe 1919-ig nem képezett önálló közigazgatási egy-
séget. Az Osztrák–Magyar Monarchia területeként Magyarországon belül az 
északkeleti-Felvidék részét képezte. A „kárpátalja” megnevezéssel írott formá-
ban először 1889. október 27-én találkozhatunk a Munkácson indult Kárpátalja 
című, vasárnaponként megjelenő politikai és társadalmi hetilap fejlécén (bot-
lik 2005). egyébként az itt élő magyarság a kárpátalja szót a Mátraalja, hegyal-
jához stb. hasonlóan képzett tájnévként ekkor már évtizedek óta használta, és csak 
a kárpátok alján elterülő alföldi részt értette alatta. A ruszin lakosság körében a 
szó tükörfordításaként a „Podkarpatyje” elnevezés terjedt el. 

A hatalomváltások a területen általában a közigazgatási rendszer változását 
vonták maguk után, így településeket csatoltak el, vontak össze, alapítottak, vagy 
szüntettek meg, új közigazgatási határokat húztak. A kutatásban célszerűnek tar-
tottuk a mai megye- és járáshatárok területeit venni alapul az egységes elemzés ér-
dekében. Természetesen ennél jóval részletesebb képet kapunk a települési szintű 
adatsorok vizsgálatával. A könnyebb összevetés érdekében a településeknél szin-
tén a ma létező településeket vesszük alapul, például az 1921-ben különálló, de 
ma már egy településnek számító falvakat vagy városokat egy adatsorban elemez-
tük. Így Beregszászhoz tartozik a korábban önálló Búlcsú és Ardó, vagy egyként 
van kezelve a korábban önálló Aknaszlatina és Faluszlatina.

egy adott terület lakosságának nemzeti hovatartozását nagy pontossággal 
csupán a népszámlálások alkalmával tudják meghatározni. A csehszlovák kor-
szakban 1921-ben és 1930-ban tartottak kárpátalján ilyen jellegű összeírást, ám 
hogy pontosabb képet kapjunk a hatalomváltások következtében bekövetkezett 
változásokról, felhasználjuk az 1910-es és az 1941-es magyar népszámlálási ada-
tokat is, melyek szintén települési bontásban állnak rendelkezésünkre. 

A mai kárpátalja 6 történelmi vármegye területét érinti, ezek: Ung megye, 
Bereg megye, Ugocsa megye, Máramaros megye, szabolcs megye és szatmár me-
gye. szabolcs megyéből csak három (eszeny, szalóka és Tiszaágtelek), szatmár 
megyéből csak egy település (Nagypalád) került kárpátalja kötelékébe (1. ábra).

1910-ben a terület lakosságszáma 602 774 fő volt, melyből 184 775 magyar 
volt, ami az összlakosság 30,7%-át tette ki. A magyarokhoz sorolták azokat, akik-
nek magyar volt az anyanyelvük, tehát nem a nemzetiségi hovatartozásra kér-
deztek rá, hanem a beszélt nyelvre. egyes esetekben viszont ezek különböznek, 
például a zsidó vagy a cigány nemzetiségű lakosság esetében, melyek túlnyo-
mó részének magyar volt az anyanyelve. A magyarok három járás, a Beregszászi 
(94,9%), a Nagyszőlősi (58,1%) és az Ungvári (57,7%) területén alkottak abszolút 
többséget. A legtöbb magyar, a jelenleginek megfelelően, a Beregszászi (33 395), 
a Nagyszőlősi (31 614) és az Ungvári járás területén (26 300) élt.
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1. ábra. Kárpátalja mai területe a történelmi Magyarország keretén belül

kárpátalja három rendezett tanácsú városa szintén magyar többségű volt. e 
három város közül a legmagasabb magyar aránnyal továbbra is Beregszász ren-
delkezett (96,4%), de jelentős volt a magyarok aránya a városi zsidó lakosság 
elmagyarosodása miatt a mai Ungvár (76,8%) és Munkács (59,3%) területén is 
(2. ábra). A városok magyarsága számában is jelentős volt: Ungváron (gerény és 
radvánccal együtt) 15 781, Munkácson (klastromfalva, Ororszvég, Várpalánka, 
Munkácsváralja, őrhegyalja adataival együtt) 13 880, Beregszászban (Beregardó 
és Búlcsú adataival együtt) 13 953 magyar élt. A területen 18 településen a lakos-
ság 100%-a magyarnak vallotta magát, további ötvenöt településen a magyarok 
aránya meghaladta a 95%-ot.

2. ábra. A Kárpátalja területén élő magyarság térbeli eloszlása 1910-ben
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A ruszinok főként a hegyvidéki járásokban alkottak többséget. A lakos-
ság több mint 75%-át tették ki az Ilosvai, a huszti, a Perecsenyi, a szolyvai, a 
Nagybereznai és a Volóci járásban. A német anyanyelvűek főként Munkácson és 
környékén, illetve Máramarosban, a mai Técsői, rahói, huszti és Ilosvai járások-
ban éltek. 1880 és 1910 között a német anyanyelvű népesség száma – kárpátalja 
leggyorsabban növekvő csoportjának számított az újonnan betelepült galíciai, fő-
ként a jiddis nyelvet beszélő zsidók számának növekedése következtében – több 
mint kétszeresére növekedett. számukat elsősorban a német (jiddis) anyanyelvű 
zsidó bevándorlók növelték (köZponti statisZtikai hiVatal 1996).

A vidéket erősen érintette az első világháború, a front hosszú ideig a kárpá-
tok gerincén húzódott, az orosz hadsereg többször betört erre a területre. Az őszi-
rózsás forradalom budapesti győzelme után a terület varosainak lakossága is csat-
lakozott a Magyar Nemzeti Tanácshoz, és létrehozták a helyi nemzeti tanácsokat. 
1918. november 6-án Ungváron megalakult a magyar orientációjú Magyarországi 
rutének Néptanácsa, ezzel egy időben kőrösmezőn létrejött az ukrán irányultsá-
gú hucul Néptanács, eperjesen pedig a cseh-szlovák orientációjú ruszin Népta-
nács. A magyar kormány autonómiát biztosított volna a területnek ruszka krajina 
néven, ám 1919 januárjában kőrösmezőn lefegyverezték a magyar katonaságot, 
és kikiáltottak a területen a hucul köztársaságot, mely csatlakozott a Nyugat-
Ukrán köztársasághoz. 

január 12-én a csehszlovák hadsereg bevonult Ungvárra, míg a Máramarosi 
részeket a román hadsereg szállta meg és nyomult fokozatosan nyugati irányba. A 
csehszlovák és a román hadsereg 1919. április 26-án találkozott csap és Munkács 
között (brEnZoViCs 2009).

A Podkarpatszka rusz név első hivatalos említése 1919 szeptemberében tör-
tént, amikor is az Ausztriával saint-germain-en-laye-ben aláírt szerződés értel-
mében a csehszlovák köztársaság kötelezte magát, hogy a kárpátoktól délre lévő 
területeknek autonómiát biztosít. 1920. február 29-én a csehszlovák alkotmányban 
is az új elnevezés, a Podkarpatszka rusz került bejegyzésre. később, 1920. június 
4-én a Trianonban aláírt szerződés értelmében Magyarország elveszítette a Fel-
vidéket és a terület hivatalosan is csehszlovákiához került (VEhEs Et al., 2011). 

1921. október 15-én új közigazgatási beosztás lépett életbe Podkarpatszka 
rusz területén, mely értelmében a területet három nagy közigazgatási egységre 
osztották: Ungi, Beregi és Máramarosi zsupára. 1926-ban életbe lépett a tartomá-
nyi rendszer, Podkarpatszka rusz is nagyzsupa lett, melynek székhelye Munkács. 
ám ez az állapot csak 1927. július 14-ig állt fent, ugyanis a 125. sz. közigazga-
tási reformtörvény elfogadásával Podkarpatszka rusz tartományi státuszt kapott, 
melynek új székhelye Ungvár lett.

Az 1921. február 15-i, kárpátalja területét érintő, immár csehszlovák nép-
számlálás adatai szerint a mai kárpátalja területének népességszáma elérte a 
612 442 főt, ami az 1910-eshez képest enyhe (1,6%-os) növekedést jelentett. 
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Az 1910-es adatokhoz képest nagyon kis értéket (9668 fő) mutat. ez számos ok-
kal magyarázható. Folytatódott a század elején megindult kivándorlási hullám, 
aminek következtében mind a magyarok, mind a ruszin lakosok száma csökkent. 
szintén negatív hatást jelentett az I. világháború, illetve az azt követő cseh és 
román területfoglalások következtében a főként sík vidéken élő magyarság elme-
nekülése a területről. egyes becslések szerint az 1918 és 1924 közötti időszakban 
18 600 magyar nemzetiségű lakos hagyta el a vidéket (koCsis 2001). Feltételez-
hetően a háborúnak nemcsak a magyar, de a terület más nemzetiségei is áldozatul 
estek, ami szintén a népességszám csökkenését eredményezte.

A népességszám növekedése egyes területeken a cseh hivatalnokok és ka-
tonaság betelepülése (főként a városokba) és a terület keleti részének magasabb 
népszorulatával magyarázható.

ha a népességszám közigazgatási egységenkénti változását vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy a legnagyobb arányban a csehszlovák területekhez közel eső csap 
(34%), Ungvár (22%) és Munkács (21%) népességszáma nőtt az előző népszám-
láláshoz képest. 

Nagyberezna, Perecseny és Técső kivételével az összes város lakosságszáma 
nőtt, főként a csehszlovák betelepítéseknek köszönhetően. Mérsékelt népességnö-
vekedésről beszélhetünk a Munkácsi, szolyvai, Ilosvai, huszti és Técsői járások-
ban is. A többi járásban a népesség száma csökkent.

A nemzetiségi összetétel a két népszámlálás között jelentősen módosult. 
A népességszám növekedése mellett a magyarok száma drasztikusan csökkent: 
110 565 főre, ami az összlakosságnak mindössze 18,1%-a. ez nagyrészt azzal 
magyarázható, hogy a magyar anyanyelvű és magát magyarnak valló, de izraelita 
vagy görögkatolikus vallásúak zsidóként vagy ruszinként lettek elkönyvelve 
(koCsis 1999). jelentős volt a Trianon után az anyaországba áttelepültek száma 
is. Ugyanakkor sok kárpátalján maradt magyartól megtagadták a csehszlovák 
állampolgárságot, külföldinek nyilvánították őket, így nem szerepelhettek a 
nemzetiségi statisztikában. Az ukránok száma ekkor 372 278 volt (60,9%), a 
zsidóké 80 117 (13,1%). A „csehszlovákok” száma közel a háromszorosára, 19 632 
főre (3,1%) nőtt, ami nem a természetes szaporulatnak, hanem elsősorban a cseh 
nemzetiségű hivatalnoki és vezető réteg betelepülésének az eredménye volt. 

szám szerint a legtöbb magyar, 28 575 fő, ugyancsak a Beregszászi járás 
területén élt. jelentős volt még a számuk az Ungvári (21 021) és Nagyszőlősi 
(16 432) járások területén is. ekkor Beregszászban 8379, Ungváron 7712, Mun-
kácson 4864, míg huszton mindössze 906 magyar élt. 

A magyarok az 1910-es hárommal szemben már csak egy járás területén, a 
Beregszásziban alkottak többséget (82,0%). A városok közül is csak Beregszász 
tudta megőrizni magyar többségét (60,5%). A leglátványosabban azonban a ma-
gyarság lélekszáma az Ilosvai járásban csökkent, az 1910-es töredékére.
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A legnagyobb arányban a magyarok száma a hegyvidéki járások területén 
csökkent, így a Volóci, Ökörmezői, Perecsenyi járások területén. A számokat 
tekintve viszont a fogyás nem volt nagy, legalábbis a sík vidéki területek fo-
gyásához viszonyítva, mivel a területen a magyarok aránya alacsony volt. Így 
a Nagybereznai járás területén 957, a Volóci járás területén 815, az Ökörmezői 
járás területén 571, a szolyvai járás területén 660 fővel csökkent a magyarok szá-
ma, ami főként a magyar köztisztviselők hatalomváltást követő kivándorlásával, a 
görögkatolikus vallású magyarok ruszinokhoz történő besorolásával és a magyar 
zsidóság külön kategóriába való sorolásával magyarázható (3. ábra).

Az Ilosvai járás területén a nagyarányú csökkenés mellet jelentős volt a 
számbeli csökkenés is, hiszen több mint 8 ezer fős fogyásról beszélhetünk. A 
jelentősebb fogyást főként az eredményezte, hogy a terület magyar ajkú lakos-
ságának jelentős része izraelita vallású volt, melyek immár nem számolódtak a 
magyarokhoz.

ha a magyarság számának és arányának változását települési bontásban vizs-
gáljuk meg, azt látjuk, hogy a terület túlnyomó részén, 406 településen csökkent 
a magyarok száma és csupán 32-ben detektálhatunk növekedést. Az arányokat 
tekintve is nagy eltérés mutatkozik a két tendencia között, hiszen a 405 település 
74 893-fős csökkenésével szemben a 32 településen csupán 683 fős növekedés 
mutatkozott, melyek együttes eredménye a megyét érintő 74 210 fős csökkenés. 
A legnagyobb mértékben a magyarok száma Munkácson, Ungváron, Beregszász-
ban, Nagyszőlősön, huszton, Tiszaújlakon és Técsőn csökkent (4. ábra).

3. ábra. A magyarok számának és arányának változása 1910–1921 között  
közigazgatási egységenként

A hegyvidéki településeken a magyarság száma nem csökkent nagy mérték-
ben, hiszen itt egyébként sem élt nagyszámú magyarság, csupán a közigazgatási 
központokban, járásközpontokban volt jelentősebb a fogyás, ami főként a köz-
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tisztviselők, csendőrök és azok családjainak Magyarországra történő kitelepülésé-
vel, kisebb mértékben a bizonytalan identitású lakosság csehszlovákokhoz történő 
besorolásával magyarázható. Az ugocsai magyarság jelentős mértékű csökkenése 
a görögkatolikus vallásúak szlovák vagy ruszin nemzetiségűként történő regiszt-
rálásával függ össze.

32 településen nőtt a magyarok száma, a legnagyobb mértékben Bátyúban, 
ahol számuk 1445-rő 1551 főre nőtt, ami 106 fős növekedést eredményezett. de 
több mint 50 fővel nőtt csongor, Pósaháza, rafajnaújfalu magyarsága is. A leg-
több pozitív mérleggel rendelkező település a megye nyugati területén található, 
csupán dombó, szentmihálykörtvélyes és Vajnág képeznek kivételt, melyek má-
ramarosi települések.

4. ábra. A magyarok számának változása 1910–1921 között településenként

A következő csehszlovák népszámlálás időpontja 1930. december 1-je volt. Az 
1921-es népszámlálás 612 442 fős lakosságszámhoz képest az új összeírás 734 249 
főt regisztrált a megyében, ami 20%-os népességnövekedést jelentett. A legnagyobb 
arányú népességnövekedés huszton 51% (5998 fő) és Beregszászban volt, 37%, 
ahol 5167 fővel nőtt a lakosság száma. Több mint 20%-kal nőtt Ungvár, a szolyvai 
és a Técsői járás lakosságszáma is. Az Ilosvai járás területén volt a legkisebb népes-
séggyarapodás, azonban itt is 14%, vagyis 8061 fővel nőtt a lakosság száma.

1930-ban kárpátalja lakosságának a többségét (60,8%-át, 446 478 főt) vál-
tozatlanul a ruszinok alkották. A magyarok száma 116 975 (15,9%), a zsidóké 
91 845 (12,5%), a csehszlovákoké 34 700 (4,7%), a németeké 12 778 (1,7%) volt. 
1930-ban 16 558 idegen állampolgárt tartottak nyilván.

A két népszámlálás között a magyarok száma enyhén növekedett a területen 
(110 565 főről 116 862 főre), ami 6297 fős, közel 6%-os gyarapodást jelent. 
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1930-ra négy mai megyei alárendeltségű város népessége – gyorsabb gya-
rapodásának köszönhetően – elérte a kisebb hegyvidéki járásokét. csap népes-
ségszáma is 15%-kal gyarapodott. Változatlanul csupán a Beregszászi járásban 
alkottak többséget a magyarok, ahol arányuk 75,9% volt. Folytatódott a városi 
magyarság arányának az erőteljes visszaesése, amely Beregszászban is 50% alá, 
48,3%-ra csökkent.

 5. ábra. A magyarok számának és arányának változása 1921–1930 között  
közigazgatási egységenként

A legnagyobb arányú csökkenés a magyarság számában a hegyvidéki terü-
leteken történt. Több mint 50%-kal csökkent a Nagybereznai és a Volóci járás 
magyarságának száma. A Nagybereznai járás területén 228, a Volóci járás terüle-
tén 70 fős volt a csökkenés (5. ábra). Viszonylag kevéssel csökkent a Perecsenyi 
és az Ilosvai területen a magyarok száma, ám a kis létszám miatt is nagyobb, 
közel 40%-os fogyást eredményezett. elenyészően csökkent a magyarok száma 
az Ökörmezői (1 fő) és a szolyvai (24 fő) járásokban. A legnagyobb csökkenés 
mind az arányában, mind a népesség számában is Ungváron ment végbe, hiszen 
az 58%-os csökkenés 3213 fős fogyást jelentetett  a város magyarságának kö-
rében, miközben főként a betelepítéseknek köszönhetően a város összlakossága 
közel 6 ezer fővel nőtt a két cenzus között. szintén csökkent csap magyarsága, 
126 fővel, ami közel 6%-os fogyást jelent.

A többi járás területén enyhén növekedett a magyarok száma, a leginkább a 
Beregszászi járás (2672) és a Nagyszőlősi járás (1858) területén. Az arányokat 
tekintve a Máramarosi területeken növekedett erőteljesebben a magyarok száma, 
így a rahói és huszti járások területén közel 30%-kal, huszt városában több mint 
50%-kal. 
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6. ábra. A magyarok számának változása 1921–1930 között településenként

A tárgyalt időszakban 151 településen nőtt a magyarok száma, összesen 
13 026 fővel, míg 193-ban csökkenést figyelhetünk meg, ami 6756 főt jelent 
(6. ábra). A legnagyobb csökkenés Ungváron ment végbe, de több mint 100 fő-
vel csökkent Mezőkaszony, Vári, gödényháza, Terebesfejérpatak, Tiszabökény, 
Aknaszlatina, Beregsom lakosságszáma. ezeken a településeken nagyon sok ma-
gyar lakostól, főként a tömbmagyarság településein, egyszerűen megtagadták az 
állampolgárságot, így próbálván a telepesfalvak és kolóniák betelepítése mellet 
statisztikailag is megbontani az egységes magyar nyelvterületet. 1930-ban 15 839 
olyan, túlnyomórészt magyar élt kárpátalján, akiktől a csehszlovák hatóságok 
megtagadták az állampolgárságot, „külföldinek” nyilvánítottak, és így nem sze-
repelhettek a nemzetiségi statisztikában (koCsis 1999). A hegyvidéki területeken 
jelentős volt az asszimilációs veszteség, főként az elenyésző létszámú magyarság-
gal rendelkező településeken.

A legnagyobb növekedés Beregszászban volt, az előző népszámláláshoz 
képest 1348 magyarral regisztráltak többet a városban. A magyarság száma leg-
nagyobb mértékben a városokban növekedett, így Visken 737, Munkácson 664, 
Nagyszőlősön 653, Újlakon 529, huszton és rahón 477, kőrösmezőn 476 fővel 
nőtt a magyarok száma.

1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Podkarpatszka rusz 
dél-nyugati területei, 1523 km2, többek között Ungvár és Munkács is visszakerült 
Magyarországhoz. A kárpátukrán terület 11 094 km2 maradt, mivel a bécsi döntés 
értelmében a terület volt fővárosát is elcsatolták, november 3-án husztot teszik 
meg a Podkarpatszka rusz új központjává.

1939. március 15-én délután huszton kikiáltották kárpát-Ukrajna független-
ségét, elnöke Avgusztin Volosin lett. 
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1939. március 16-án a magyar csapatok bevonulnak kárpát-Ukrajna egész 
területére, így az egész kárpátalja visszakerült Magyarországhoz, a visszafoglalt 
területeken közigazgatási kirendeltségeket hoztak létre, az Ungi, Beregi és Mára-
marosi közigazgatási kirendeltséget.

1939. június 22-től a terület hivatalos megnevezése: kárpátaljai kormányzó-
ság. sajnos ez az állapot nem sokáig (5,5 év) marad fenn, ugyanis a világháború 
1943-as fordulópontját követően (február – sztálingrád, július – kurszki-csata), 
megindult a szovjet csapatok előrenyomulása nyugat felé (a ii. Világháború kró-
nikáJa 1999). 

Az 1941. január 3-i népszámlálás már újra Magyarország keretein belül zaj-
lott. A lakosság száma a két népszámlálás közötti időszakban több mint 100 000 
fővel gyarapodott, így 1941-re elérte a 850 589 főt. 

1941-ben a lakosság több mint fele vallotta magát ukrán (ruszin) 
nemzetiségűnek, számuk 500 264 fő volt, ezzel a népesség 58,1%-át alkották.

A népesség 27,3%-a (233 840 fő) lett magyarként összeírva. A hatalomváltással 
a magyarok száma és aránya ugrásszerűen nőtt. egyrészt a bizonytalan vagy 
kettős identitású népesség ekkor inkább a magyart nevezte meg nemzetiségeként, 
másrészt újra állampolgárságot kaptak a csehszlovák érában idegen lakosoknak 
nyilvánított, túlnyomórészt magyar nemzetiségű emberek. harmadrészt pedig a 
csehszlovák időszakban önbevallás alapján zsidó nemzetiségűnek nyilvántartott 
lakosság jelentős részát a beszélt nyelv alapján újra magyarként regisztrálták.

Az egyéb nemzetiségek képviselői között legtöbben a zsidók 78 699 (9,2%), 
a románok 15 599 (1,8%) és a németek 13 222 (1,5%) voltak. A csehszlovák 
nemzetiségűek száma a hatalomváltással egyidejűleg egyötödére csökkent, 
ami azok kitelepülésével magyarázható. A cigányok száma mindössze 1193 fő 
(0,1%) volt.

A magyar népesség száma leglátványosabban a városokban nőtt: így 
Munkácson 5561-ről 20 211-re, Ungváron pedig 4499-ről 27 397-re. A nagyobb 
városokban újra a magyarok alkották a többséget, Beregszászban 92,4%, Ungváron 
77,7%, Munkácson 63,9% lett az arányuk. A Nagyszőlősi járás magyarságának a 
száma a duplájára nőtt, 18 289-ről 36 654-re nőtt (7. ábra). A Beregszászi járásban 
92,5%, az Ungváriban 50,3%, a Nagyszőlősiben 48,6% vallotta magát magyarnak 
az összlakosságból.

A terület egészén növekedett a magyarok száma, legnagyobb mértékben 
Ungváron, 22 898 fővel és a Nagyszőlősi járás területén 18 359 fővel. Mun-
kácson 4988, Beregszászban 8727 fős növekedésről beszélhetünk. ennél jóval 
kisebb mértékben nőtt a hegyvidéki területek magyarságszáma, ám ez a kisszá-
mú növekedés is a magyarság jelentős arányú növekedését eredményezte, így a 
Nagybereznai és Volóci járások területén közel 30-szorosára, az Ökörmezőiben 
16-szorosára, a Perecsenyiben 7,5-szeresére.  ez főként a bizonytalan identitású 
lakosság immár önmagát magyarnak vallásával, illetve magyar köztisztviselők 
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betelepülésével magyarázható. A Máramarosi és Ugocsai területeken a növeke-
déshez hozzájárult a magasabb népszaporulat is.

7. ábra. A magyarok számának és arányának változása 1930–1941 között  
közigazgatási egységenként

ha települési bontásban vizsgáljuk meg a magyarok számának változását az 
adott időszakban, akkor azt látjuk, hogy a terület nagy részén növekedett a magya-
rok száma, csupán 18 településen csökkent, összesen 482 fővel. ez a csökkenés 
eltörpül a 117 495 fős gyarapodás mellett, mely 394 településen ment végbe, ami 
így összességében 117 013 fős növekedést jelentett a kárpátaljai magyarság lé-
lekszámában (8. ábra). 

 

8. ábra. A magyarok számának változása 1930–1941 között településenként



44

 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2014/1  

A legnagyobb számban a nagyobb városok magyarságának a száma nőtt meg, 
mivel a magyar statisztikában a beszélt nyelv alapján a magyar ajkú zsidóságot 
újra magyarként írták össze. ez főként Ungváron, Munkácson és Beregszászban 
mutatott aránytalanul nagy növekedést.  Az ezer főnél nagyobb növekedés kivétel 
nélkül csak a városokra volt jellemző. de jelentősen nőtt a sík vidéki magyarok 
száma is, főként Ugocsában, ahol a magasabb népszaporulat és a bizonytalan et-
nikai identitású lakosság magyarként történő besorolása okozta a gyarapodást.

Nagyon jól mutatja egy népcsoport térbeli elterjedésének változásait annak 
súlypontjának eltolódása. Így célszerűnek tartottuk kárpátalja magyarságára vo-
natkozóan is elvégezni ezt a vizsgálatot. Meghatároztuk a súlypontok elhelyezke-
dését a vizsgált időszakra, így 1910-re, 1921-re, 1930-ra és 1941-re vonatkozóan 
is. hogy jobban megérthessük a tendenciákat, figyelembe véve az előző évek fo-
lyamait, meghatároztuk az 1880-as és 1900-as súlypontokat is.  

ehhez kárpátalja méreteiből adódóan alkalmasnak találtuk a síkkoordináta-
rendszer használatát. A települések derékszögű koordinátáit a megye térképéről 
olvastuk le. egy bizonyos népességcsoport súlypontjának descartes-féle koordi-
nátáit az alábbiak alapján határoztuk meg:
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ahol:
n – a települések száma,
Ni – az i-edik település népességszáma,
xi – az i-edik település x koordinátája (descartes-féle koordinátarendszerben),
yi – az i-edik település y koordinátája (descartes-féle koordinátarendszerben),
i = 1, 2, …, n.

A kárpátaljai magyarság súlypontja a mai Beregszászi és Munkácsi járások 
határán, Beregszásztól északra, gát, dercen és Beregújfalu közötti területen, az 
egykori szernye-mocsár területén található. ha megvizsgáljuk a súlypont válto-
zásait, azt látjuk, hogy 1910 és 1921 között az előző évekhez képest ellentétes irá-
nyú nyugati elmozdulás mutatható ki a magyarság súlypontjában. erre az lehet a 
magyarázat, hogy 1921-ben a zsidóságot külön nemzetiségként vették számba. Az 
addig magyarként nyilvántartott zsidók aránya a magyar népességen belül kár-
pátalja keleti részén volt nagyobb. Az enyhe déli elmozdulást főként Ungvár és 
Munkács, illetve az Ilosvai járás területén lévő települések magyarságszámának 
jelentős csökkenése váltotta ki (9. ábra.).

A magyarság súlypontja kárpátalján 1921 és 1930 között délkelet felé moz-
dult. A magasabb természetes szaporulat adta az elmozdulás irányának keleti ösz-
szetevőjét, míg az asszimilációs veszteség a délit.
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9. ábra. A magyarság súlypontjának változása Kárpátalja területén  
1880–1941 között

A magyarok súlypontjának az 1930 és 1941 közötti, nyelvhatárra merőleges 
északkeleti irányú eltolódását az 1938 utáni államhatalom-váltással összefüggő 
migrációs és asszimilációs folyamatok magyarázzák.

Összességében elmondhatjuk, hogy a magyarság térbeli átrendeződését számos 
tényező befolyásolta, és olyanok is akadtak közöttük, melyek nehezítik a pontosabb 
elemzéseket. Ilyenek az országok eltérő statisztikai módszerei, hogy hogyan hatá-
rozzák meg a lakosok nemzetiségét. ezen okoknak köszönhető például az arányta-
lanul nagy 1910–1921-es és 1930–1941-es elmozdulás. szintén nehezíti a pontos 
elemzést az a tény, hogy például a csehszlovák érában számos, kárpátalja területén 
élő lakos egyszerűen nem kapott állampolgárságot, és így nem szerepeltek a sta-
tisztikában, s egyes időszakban ez az össznépesség 2,2%-át is elérte (koCsis 1999). 

Mindazonáltal elmondható, hogy a magyarok súlypontja lassan keleti irányba 
helyezkedett az adott időszakban, ami főként az ugocsai és máramarosi magasabb 
népszaporulatnak, és a sík vidéki magyarság nagyobb arányú kivándorlásának kö-
szönhető. ebben az időszakban nőtt meg – főként a betelepítéseknek köszönhe-
tően – a városokban a ruszinok aránya, mely később főként Ungvár és Munkács 
esetében a magyarság asszimilációjának felgyorsulását eredményezte.
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