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„Ha minket elfú az idő zivatarja
Nem lesz az Istennek soha több magyarja”

Arany János

Elöljáróban szeretném dr. Balla Árpád székely-
udvarhelyi főorvosnak megköszönni azt, hogy ren-
delkezésemre bocsátotta az általa feldolgozott Har-
gita megyei adatokat. A többi adat a Révai Nagyle-
xikonban, valamint a Statisztikai Hivatal közlemé-
nyeiben található, illetve nem publikált  tudományos
dolgozatokban. Mivel bizonyos adatok, a statisztikák
és hivatalos közlemények csak az összlakosság vo-
natkozásában elérhetőek, nemzetiségi szempontból
nem, azért döntöttem úgy, hogy az erdélyi és a szi-
lágysági változások bemutatása mellett Hargita me-
gyei változásokat is górcső alá veszek, ott az össz-
lakosság majdnem színtiszta magyar nemzetiségű
(85%), és a változások így elsősorban a magyarságra
vonatkoznak. Így a Hargita megyei adatok támpontokat

jelenthetnek – párhuzamosságuk révén – a kisebb-
ségben élő magyarok adataira vonatkozóan azokban
az esetekben (mint pl. a natalitás és mortalitás), ame-
lyek nincsenek nemzetiségre lebontva az elérhető sta-
tisztikákban. 

Mindjárt előjáróban megállapíthatjuk, hogy a vi-
haros XX. században az erdélyi és benne a szilágy-
sági, valamint székelyföldi magyarság demográfiai
adatainak alakulására elsődlegesen a század elejei
impériumváltás és a többrendbeli rendszerváltások-
ból fakadó változások hatottak a legerőteljesebben.

A 2002-es népszámlálás adatait véve alapul, Ro-
mánia egy olyan közép-kelet-európai állam, amelynek
237 500 négyzetkilométerén 21 698 181 lakos él. Eb-
ből Erdély csak egy rész, amelyet az 1945 utáni nép-
számlálások nem ismernek el önálló területi egység-
nek, így jelenlegi népszámlálási adatai hivatalosan se-
hol sem jelennek meg, azokat ki kell következtetni. Az
alábbi változások Erdélyre vonatkoznak:
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Amint az a táblázatból kiderül, a múlt századi vál-
tozások lényege az, hogy ennek folyamán az erdé-
lyi románság majdnem megkétszereződött, míg a ma-
gyarság – ha lassan is, de – folyamatosan fogyott.
Gyakorlatilag eltűntek a zsidók és a németek, mind-
két nemzet a tizedére fogyatkozott. Ugyanakkor a
roma lakosság – és ezek csak a hivatalos népszám-
lálásból származó adatok – a tízszeresére növekedett.
De tudott dolog, hogy a romáknak nagyjából csak 1/6
– 1/5 –e vallja magát roma nemzetiségűnek, a többiek
a roma szálláshelyek közelében élő többség (román
vagy magyar) szerint vallja be nemzetiségét, és má-
sodik nyelvként ezt a nyelvet beszéli elsősorban a
roma nyelv mellett. 

Mint logikus változás – megfigyelhető, hogy az
1941-es népszámlálás alkalmával a magyarok szá-

ma nőtt az 1930-ashoz képest. Ez részben annak tud-
ható be, hogy egyes személyek — az ismételt ál-
lamváltás után — most be merték vallani azt, hogy ma-
gyarok, és bizonyos számú nem magyar nemzetisé-
gű egyén is magyarnak vallotta magát az esetleges
ebből származó előnyökért. Ugyanakkor az anyaor-
szágból is érkezett számos hivatalnok, tanár, akik szin-
tén gyarapították a magyar lakosság számát. Ezek a
változások százalékos arányban azt jelentik, hogy
1910-től 2002-ig a románság számaránya 53,8%-ról
74,14%-ra növekszik, míg a magyarság 31,6%-ről
19,50%-ra csökken. 

A fentebbi táblázatból világosan kitűnik, hogy noha
1956 és 1992 között Erdély lakosságának a növeke-
dése – 1956–66 illetve 1977–99 között – fele az or-
szágosénak, míg az iparosítás – tehát a masszív be-

Népességnövekedés Erdélyben 1956 – 1992 
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telepítések (1966–1977) – éveiben nagyjából ugyan-
annyi, az erdélyi románság növekedése mindig na-
gyobb volt, mint az országos átlagé, illetve sokszor több,
mint a magyarság növekedése, amely az 1977–99-es
időszakban már csökkent! Ez a nemzetiségi arány tu-
datos megváltoztatása volt a maga idejében. 

Az alábbi néhány erdélyi nagyváros etnikai ösz-
szetételének változása ugyanazt az irányzatot mutatja.

Ha Szilágy megyét nézzük, ez Románia területé-
nek 1,6%-át foglalja el (a második legkisebb megye),
a 3864 négyzetkilométeren 248 014 lakos lakik, ami
64,2-es népsűrűséget jelent. A lakosság egy megyei
jogú városban (megyeközpont), három városban, 67
községben és 929 faluban lakik, amelyekből 123 vá-
rosokhoz van csatolva. Amint látszik, a megye zö-
mében falusi lakosságból áll (60,3%), míg a városban
lakók számaránya 39,7%. Nagyon lényeges a kor-
csoportok szerinti megoszlás:

Az a tény, hogy a 60 év feletti lakosok száma ma-
gasabb, mint a 0–14 év közötti korcsoporté, az elö-
regedést jelzi. 

Érdekes adatokat szolgáltat a lakosság felekeze-
ti megoszlása is (2003):

Ortodoxok: 165 097 (66,6%)
Reformátusok: 48 452 (19,6%)
Neoprotestánsok: 16 689 (  6,8%)
Görög katolikusok: 6 859 (  2,8%)
Római katolikusok: 6 358 (  2,6%)
Egyéb: 4 560 (  1,9%) 

Az 1910-es és a jelenlegi Szilágy megyei népes-
ségi adatok:

A táblázat jelzi, hogy 1910-ben mások voltak Szi-
lágy megye határai, mint 2002-ben. De ha a mai te-
rületre vetítjük is ki őket, ezek az adatok a magyar-
ság esetében csökkenést, míg a románság esetében
létszámnövekedést jelentenek. 

Hargita megye Románia területének 2,8%-át fog-
lalja el, (6610 km2), 326 222 lakossal, ami 52,4-es nép-
sűrűséget jelent. Urbánus megye, mivel a megyében
(2007-es adatok!): négy megyei jogú város és öt vá-
ros található, itt él a lakosság 45,5%-a. Mindig is ma-

gyar többségű megye volt. Esetében nehéz végig-
követni a XX. századi adatokat, mivel 1920 előtt, va-
lamint a két világháború között is a székek különállóak
voltak, majd ezek nagy része a Maros Autonóm Tar-
tomány által lett bekebelezve. Számunkra érdekesek
az 1989-es rendszerváltás utáni adatok. 

Ezekből kitűnik, hogy a magyarság arányszáma a
megyében nem változott, de ha figyelmesebben
megnézzük a felbontott és abszolút számokban a né-
pességi adatokat, akkor láthatjuk, hogy az életfa itt is
változóban, még akkor is, ha a 60 éven felettiek szá-
ma 2005-ben magasabb (18,7%), mint a 0–14 éves
korcsoporté (16,55%). De ez az utóbbi évek enyhe
népszaporulat-növekedésének köszönhető, mivel
2000-ben az arány fordított volt. A megye lakossága
1990 és 2005 között csökkent. A lényeges és szá-
munkra, kisebbségben élők számára érdekes adatok
az alábbi szintézisben találhatók:

Amint az az adatokból kiolvasható, a megye la-
kossága 1990 és 2005 között 35 300 fővel csökkent,
még akkor is, ha a magyarok százalékos aránya
ugyanaz maradt. Figyelembe véve az élve születet-
tek (57 381) és a meghaltak (60 565) számát, a me-
gye „negatív” szaporulata 3184 fő volt, tehát csak eny-
nyivel kellett volna fogynia. A kettő különbségét adja
az elvándorlás, amely ebben az időben 32 116 fő volt.
Ha figyelembe vesszük az 1992 és 2005 közötti kü-
lönbségeket, akkor láthatjuk, hogy ebből a számból
13 187 fő (a megye lakosságának majdnem 5%-a!)
az 1990-1992 közötti elvándorlásból ered!

Mi olvasható ki az 1992 és 2002 közötti országos
változásokból? Románia lakossága összességében
csökken 3,7%-kal, ehhez képest a románok száma va-
lamivel jobban csökken (4,7%), a magyarok száma
szinte háromszoros arányban csökken (11,9%),
egyedül a roma lakosság számaránya nő, de az je-
lentősen (32,42%-kal). Ami egy csöpp derűlátásra ad
okot, az az, hogy a csökkenés lelassult, sőt a székely
megyékben megállt, illetve egyes településeken  a
népszaporulat pozitív lett. A népesedési politikára –
és nemcsak arra, hanem egész kisebbségi létünkre
– most is érvényesek Kossuth Lajos 160 évvel ezelőtt
kimondott szavai: 

„Soha le nem mondani, 
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újrakezdeni.” 
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AZ ADATOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG: 13 187, az 1990-1992-es elvándorlásnak a következménye!!

A székely


