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tonák stb.) megjelenésével, a bukovinai magyarok be
telepítésével, a kétnyelvű népesség és a zsi dók többsé
gének magyarként való önmeghatározásá val feltű nően 
megnőtt a magukat magyar anyanyelvű nek vallók szá
ma, különösen Kárpátalján, Szlovákiában és Erdélyben. 
Ennek eredményeként a Kárpátme dence területén 
1941ben már csaknem minden má sodik lakos magyar
nak vallotta magát.

A II. világháború után, Magyarország mai határai
nak létrejöttével az ismét elcsatolt területekről: Erdély
ből 125 ezer, a Felvidékről 120,5 ezer, a Délvidékről 
45,5 ezer, a Szovjetunióhoz került Kárpátaljáról 25 ezer 
magyar menekült Magyarországra. Ezzel párhuzamo
san, 1945–1948 között a csehszlovák kormány a von
tatott csehszlovák–magyar „lakosságcsere” megsürge
tése érdekében további 44 ezer magyart deportált mun
kaszolgálatra Csehországba. A szomszédos területek 
magyarságának statisztikai lélekszámát – a kivándorlás, 
a háborús veszteségek és a magyar anyanyelvű zsidók 
többségének elhurcolása, illetve megsemmisítése mel
lett – az etnikai kontaktzónák bizonytalan, többes nem
zeti öntudatú népességének a hatalmi viszonyokhoz 
való etnikai igazodása, a DélSzlovákiában lefolytatott 
ún. „reszlovakizálási” akció és a magyarellenes politi
kai légkör apasztotta. E körülmények folytán a ma
gyarok száma leginkább Szlovákiában, Kárpátalján és 
Erdélyben csökkent. 

Magyarország mai területén a népesség etnikai, 
nyelvi összetételét nem csupán a határon túli magya
rok betelepítése, hanem egyes nemzetiségek kitelepí
tése, tömeges elköltözése is jelentősen befolyásolta 
1945 és 1950 között. Ezen időszakban a hazai néme
tek közül 82 ezer menekült el, és 148 ezret telepítettek 
ki a magyar hatóságok, míg a csehszlovák–magyar né
pességcsere keretén belül 60 ezer szlovák hagyta el az 
ország területét. Ezen gazdasági és nacionalista indít
tatású, bel és külpolitikai tényezők hatására létrejött, 
főként kényszerű telepítések eredményeként az ország 
népessége etnikailag csaknem mindenütt homogeni
zálódott. A kitelepülés, kitelepítés, az 1940es évek at
rocitásai és a végső fázisába jutott elmagyarosodás kö
vetkeztében a magukat nem magyarnak vallók aránya 

– anyanyelv szerint – az 1941. évi 7,1%ról az 1949es 
népszámlálás időpontjára 1,4%ra (nemzetiségi hova
tartozás alapján 1,1%ra) apadt.

Általánosságban elmondható, hogy a szocializmus 
négy évtizedében a magyarok száma mind a mai hatá
rokon belül, mind azokon kívül az 1980as évek ele
jéig egyenletesen nőtt (10,6, illetve 2,8 millióra). Ezt kö
vetően a nagymértékben visszaeső természetes szapo
rodás és a határainkon túli területeken az asszimiláció 
következtében jelentősen csökkent. A magyar et nikai 
terület kiterjedése 1945–1990 között nem változott lé
nyegesen, csupán a városok és nyelvszigetek esetében 
volt – a felgyorsult belső migráció és asszimiláció miatt 

– számottevő átalakulás: mind Magyarországon, mind 

a szomszéd országokban a többségi nemzet javára. 
A nemzeti és szocialista urbanizációs célok jegyében 
ebben az időszakban váltak Csehszlovákia, a Szovjet
unió és Románia területén az 1944ig magyar több
ségű nagyobb városok (pl. Érsekújvár, Léva, Losonc, 
Ri maszombat, Kassa, Ungvár, Munkács, Szatmár né
meti, Kolozsvár, Nagyvárad) szlovák, ukrán, román 
többségűvé. E városokban az őshonos magyar lakos
ság többnyire a történelmi városközpontokban őrizte 
meg jelentős arányát, míg a többségi etnikum újon
nan betelepített tagjai főként a városmag környékén 
létrehozott lakótelepekre költöztek (pl. Kolozsvár, Ma
 rosvásárhely, VI. 3. 3.  VI. 3. 4. ).

A szocializmus időszakában a Vajdaságban, Hor
vátországban és a Muravidéken élő magyarok száma 
az 1960as évekig számottevően nőtt, illetve stagnált. 
Az erdélyi magyarság kedvező természetes szaporodá
sát a román nemzetállam építésével összefüggő nem
zetiségi politika ellensúlyozta. Szlovákiában, az 1940es 
évek megrázó élményeinek halványulásával párhuza
mosan, az 1950es években lendületesen nőtt azok 
száma, akik magyarnak merték magukat vallani, de 
ez a természetes szaporodás által is támogatott növe
kedés az 1970es évektől kezdve lefékeződött. Összes
ségében 1941 és 1990 között a Kárpátmedencében 
a magyarok száma csak szerény mértékben (7,4%kal) 
nőtt. Ez gyökeresen különbözött a szomszédos nemze
tek gyarapodásától, amelyeknek létszámát nem csupán 
magasabb természetes szaporodásuk, hanem a Kár pá
tokon túlról s a Balkánról érkező bevándorlás és a ki
sebbségek asszimilációja is tetemesen növelte (szlová
kok +79,1%, ukránok +69,1%, románok +67,9%, szer
bek +45,7%, horvátok +31,5%). 

A II. világháború utáni magyarországi homo ge ni
zációs folyamatokat mindössze a cigányok számának 
növekedése ellenpontozta. A cigányok életkörülményei
nek javulása halandóságukat tetemesen lecsökkentette. 
Az átlagot jóval felülmúló természetes szaporodásuk 
folytán 1941 és 1985 között a cigányok becsült száma 
Magyarországon 3,2szeresére, országos arányuk 1,2%
ról 3,7%ra nőtt. A cigányok társadalmi felemelkedé
sét, de egyben asszimilációját is célul kitűző szocializ
mus évtizedei alatt a romák életkörülményei (lakásvi
szonyok, foglalkoztatottság) és iskolázottsága lényege
sen javultak. Ennek ellenére a cigányokkal szembeni 
előítéletek, valamint a cigányságnak a többségi lakos
sághoz viszonyított alacsony társadalmigazdasági stá
 tusza továbbra sem csökkent érdemben.

Az 1989 utáni időszakban a térség országaiban jó
részt folytatódott a korábbi tendencia, azaz a hagyomá
nyos kisebbségek fogyása. A Kárpátmedence összla
kossága az 1990 körüli 30,2 millióról 2011ben 28,2 
millióra csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a magya
rok aránya a Kárpátmedence össznépességén belül 
1990 és 2011 között 42,5%ról 36,4%ra mérséklődött. 
E csök kenés részben az etnikai kérdésekre nem válaszo

lók (0,2→8,3%), valamint a magukat romának val lók 
(1,5→2,6%) arányának növekedésével magyarázható.

A 2001 és 2011 közötti tíz évet vizsgálva megállapít
ható, hogy a magyarok fogyása az 1990es évekhez ké
 pest felgyorsult, amit az egyre kedvezőtlenebb demog
ráfiai mutatók (természetes fogyás, fokozódó kiván
dorlás) mellett az asszimiláció, valamint a nemzetisé
gükről nem nyilatkozók számának kiugró növe ke  dése 
okozott. A 2000es években a magyarság számának 
csök kenése – csakúgy, mint a megelőző évtizedek ben 

– a kisebbségben élők esetében (–13,1%) ter mé sze te
sen nagyobb mértékű volt, mint az anyaországiak kö
rében (–11,7%).

A magyarság számának csökkenése területileg dif
ferenciáltan ment végbe: a kisebbségi magyar közös
ségek esetében általánosan megállapítható, hogy mi
nél magasabb a magyarok helyi aránya, annál kisebb 
mértékű volt a csökkenés. A 2001 és 2011 közötti idő
szakban – hasonlóan a korábbi évtizedhez – a felvi
déki, erdélyi és vajdasági szórványmagyarság száma 
közel negyedével csökkent, míg ezen régiók tömbma
gyarsága csak 8%kal fogyott. Az egyes nagyrégiók 
szint jét vizsgálva megállapítható, hogy a horvátországi 
(éves átlagban –1,6%), az erdélyi (–1,5%) és a vajda
sági (–1,4%) magyarság csökkenése valamivel nagyobb 
mér tékű volt, mint Szlovákiában (–1,2%), illetve a becs
lések szerint Kárpátalján (–1,0%).

Az 1990 és 2011 közötti időszakban a Kárpátme
dence területén a népesebb etnikumok közül nem csu
pán a magukat magyarnak vallók száma csökkent te
te mesen, hanem – jórészt a migrációs veszteség miatt 

– a románoké (–15,4%) és szerbeké (–7,3%) is. A kedve
zőbb termékenységi mutatók és az asszimilációs nye
reség révén az ukránok, szlovákok, horvátok lélekszá
ma stagnált vagy csak enyhén csökkent. A viszonylag 
magas természetes szaporodásuk és növekvő etnikai 
öntudatuk eredményeként a magát cigány, roma nem
ze tiségűnek vallók száma ezen három évtized alatt 
63,9%kal nőtt. Magyarország területén 1990 után a ki
sebbségek számára kedvező változások (pl. az 1993. évi 
kisebbségi törvény, a népszámlálások idején a többes 
etnikai kötődés bevallásának lehetősége) miatt a ma
gukat nem magyar nemzetiségűnek, anyanyelvűnek 
(is) vallók száma jelentősen megnőtt VI. 3. 2. . 

A Kárpátmedencében az elmúlt évszázad során, 
az új államalkotó nemzeteknek kedvező és a nemzeti 
kisebbségek rovására lezajló, az etnikai homo ge ni zá
ció felé mutató folyamatok zajlottak le VI. 3. 5.  VI. 3. 6. . 
Az 1944 utáni tömeges kényszer és önkéntes migráci
ók következményeként a német többségű terület a Kár
pátmedencében jószerével az ausztriai Őrvidékre zsu
gorodott. A Pozsony és Arad közötti magyar nyelv
határ menti, 1910ben még magyar többségű városok 
államnemzeti (szlovák, ukrán és román) többségűvé 
váltak, csakúgy, mint a jelentősebb erdélyi városok. 
A telepítések eredményeként az egyes nyelvhatárok 

Társadalom – A népesség összetétele – Etnikum, nyelv Társadalom – A népesség összetétele – Etnikum, nyelv

ETNIKUM, NYELV
Kocsis Károly, Tátrai Patrik

Az etnikum és a nyelv a népesség összetételének külö
nösen fontos kulturális jellemzője, hiszen az etnikai kö
tődés olyan sajátosság, mely az egyénnek a családjá hoz, 
rokonságához, nemzetségéhez, etnikai közösségé hez 
való természetes kapcsolódását jelenti. A különböző 
vándorlások, illetve geopolitikai változások következ
tében Földünkön alig találunk olyan országot, mely 
et nikai, nyelvi szempontból akár csak megközelítőleg 
is homogén lenne. Ennek ellenére Földünk államainak 
há  romnegyede, a Kárpátmedencében pedig mind
egyik ország nemzetállamként határozza meg magát. 
Európa országai közül csupán 12 mondhatja el magá
ról, hogy társadalma etnikainyelvi szempontból vi
szonylag egynemű, és az államalkotó nemzet aránya 
meghaladja a 90%ot (pl. Albánia, Lengyelország, Por
tugália, Izland, Koszovó, Magyarország). Világszerte 
több mint 7 ezer élő nyelvet tartanak számon, melyek 
közül nyolc (magyar, román, szlovák, horvát, szerb, uk
rán, német, cigány) beszélőinek aránya haladja meg az 
1%ot a Kárpátmedencében.

A Kárpátmedence központi fekvése is közrejátszott 
abban, hogy népességét Európában csaknem egyedül
álló etnikainyelvi sokszínűség jellemzi. A lakosság et
nikai összetétele az elmúlt évezredben a természeti, 
gazdaságitársadalmi környezettel szoros összefüggés
ben a történelmi sorsfordulók nyomán többször is gyö
keresen átalakult. Európának ez a területe több mint 
ezer éve a finnugor, szláv, germán és újlatin nyelvek 
találkozásá nak, keveredésének színhelye. 

Az elmúlt évszázad etnikai folyamatai

Magyarország, mely 1918ig Európa egyik legtarkább 
etnikaivallási összetételű országa volt, az 1920as tri
anoni békediktátum értelmében területének 71,4%át, 
magyar népességének 33%át elveszítve, a kontinens 
nyelvilegetnikailag egyik leghomogénebb államává 
vált. 1918 őszétől 1924ig az elcsatolt területekről (fele
részben Erdélyből) 426 ezer magyar menekült Magyar
ország maradék területére, főként Budapestre és kör
nyékére. A szomszéd államok által elfoglalt területeken 
a korábban többnyire (nyelvében) elmagyarosodott iz
raelita vallásúakat és cigányokat az újonnan bevezetett 
nemzetiségi statisztikákban már önálló kategóriába so
rolták. Ezzel az 1910es magyar anyanyelvi statisztikai 
adatokhoz képest különösen Kárpátalja, Szlovákia és 
Erdély területén esett vissza a magyarok száma. A Kár
pátmedence területén ilyen okok miatt a magyarok 
aránya 1910 és 1930 között 48,1%ról 46,3%ra csök
kent VI. 3. 1. .

Az új államhatárokkal és hatalomváltással összefüg
gő vándorlások s az önkéntes magyarosodás, illetve 
erőltetett magyarosítás eredményeként Magyarország 
maradék területén a magukat magyar anyanyelvűek
nek vallók aránya 1910 és 1930 között 88,4%ról 92,1%
ra nőtt VI. 3. 2. . Ezzel párhuzamosan a nemzeti kisebb
ségek térvesztése minden tekintetben szembetűnő volt. 
A korszak nemzetiesítő politikája, valamint az új ha
tárokon túlról érkező magyarok tömeges betelepedése 
következtében a budapesti nemzetiségek a végső beol
vadás szélére kerültek az anyanyelvi statisztikák szerint. 
1880ban a 201 ezernyi helybeli magyarra még 156 ezer 
nem magyar jutott, 1930ban viszont a fővárosban szét
szórtan élő, 57 ezer nem magyar anyanyelvű már kö

zel egymilliónyi magyar szomszédságában élt. A Kár
pátmedencei magyar kisebbség számának az 1920–
1930as évekbeli gyors statisztikai fogyását az 1938 és 
1941 közötti területi revíziók (elsősorban az 1. és 2. bécsi 
döntés) tartóztatták fel, amelyek révén az 1920ban el

csatolt magyarlakta területek többségét (mai DélSzlo
vákia, Kárpátalja, ÉszakErdély, Bácska, mai horvát 
Baranya, szlovéniai Muravidék) visszakerültek Magyar
országhoz. A visszacsatolt területeken a volt magyar
országi közalkalmazottak (hivatalnokok, rendőrök, ka

A NÉPESSÉG ANYANYELVI, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE MAGYARORSZÁG 
MAI TERÜLETÉN (1910–2016)

2

Év
Össz-

népesség Magyar Cigány Német Román Szlovák Horvát Szerb Ruszin, 
ukrán Szlovén Egyéb

Etnikumáról 
nem

nyilatkozó
népesség

száma

1910 7 612 114 6 730 299 9 799 553 179 28 491 165 317 62 018 26 248 6 915 29 848

1920 7 986 875 7 155 979 6 989 550 062 23 695 141 877 58 931 17 132 6 087 26 123

1930 8 685 109 8 000 335 7 841 477 153 16 221 104 786 47 332 7 031 996 5 464 17 950

1941 9 316 074 8 918 868 27 033 302 198 7 565 16 677 4 177 3 629 2 058 33 869

1949 9 204 799 9 104 640 37 598 2 617 8 500 7 808 4 106 4 190 666 34 674

1960 9 961 044 9 837 275 56 121 8 640 12 326 14 340 14 710 3 888 13 744

1980 10 709 463 10 638 974 6 404 11 310 8 874 9 101 13 895 2 805 1 731 16 369

1990 10 374 823 10 142 072 142 683 30 824 10 740 10 459 13 570 2 905 1 930 19 640

2001 10 198 315 9 416 045 189 984 62 105 7 995 17 693 15 597 3 816 6 168 3 025 12 187 570 537

2011 9 937 628 8 314 029 308 957 131 951 26 345 29 647 23 561 7 210 8 956 2 385 64 086 1 455 883

2016 9 803 837 9 445 436 299 342 101 662 24 178 22 510 18 483 8 239 9 947 2 311 93 426 158 161

megoszlása (%)

1910 100,0 88,4 0,1 7,3 0,4 2,2 0,8 0,3 0,0 0,1 0,4 0,0

1920 100,0 89,6 0,1 6,9 0,3 1,8 0,7 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0

1930 100,0 92,1 0,1 5,5 0,2 1,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0

1941 100,0 95,7 0,3 3,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

1949 100,0 98,9 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

1960 100,0 98,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

1980 100,0 99,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

1990 100,0 97,8 1,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0

2001 100,0 92,3 1,9 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 5,6

2011 100,0 83,7 3,1 1,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 14,7

2016 100,0 96,3 3,1 1,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 1,0 1,6

Megjegyzés: 1910–1930-ban anyanyelvi adatok, 1941–2016-ban nemzetiségi adatok, 2001–2016-ban többes identitás megadása miatt a részek összege meghaladja a 100%-ot.

A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPESSÉGÉNEK NYELVI-ETNIKAI ÖSSZETÉTELE 
(1495–2011)

1

Év
Össz-

népesség Magyar Román Szlovák Horvát Szerb Ruszin, 
ukrán Cigány Német Szlovén Egyéb

Etnikumáról 
nem

nyilatkozó
népesség

száma (ezer fő)

1495 3 100 2 050 180 170 340 100 30 200 10 20

1787 9 362 3 250 1581 1432 1003 620 278 928 37 233

1840 12 877 4 822 2206 1687 1313 828 443 1270 41 267

1880 15 642 6 445 2404 1865 1460 892 356 1954 62 204

1910 20 886 10 051 2949 1968 1928 1106 473 121 2037 93 160

1930 22 723 10 526 3283 2508 1932 1096 595 178 1855 120 630

1941 24 305 11 953 3434 2582 2043 1071 641 172 1854 103 452

1960 26 335 12 508 4133 3709 2488 1487 784 107 682 115 322

1990 30 200 12 843 5764 4624 2686 1560 1084 465 393 95 613 73

2001 29 456 11 822 5464 4717 2833 1497 1119 576 367 82 257 722

2011 28 540 10 402 4874 4456 2738 1446 1131 762 422 67 300 2368

megoszlása (%)

1495 100,0 66,1 5,8 5,5 11,0 3,2 1,0 0,0 6,5 0,3 0,6 0,0

1787 100,0 34,7 16,9 15,3 10,7 6,6 3,0 0,0 9,9 0,4 2,5 0,0

1840 100,0 37,4 17,1 13,1 10,2 6,4 3,4 0,0 9,9 0,3 2,1 0,0

1880 100,0 41,2 15,4 11,9 9,3 5,7 2,3 0,0 12,5 0,4 1,3 0,0

1910 100,0 48,1 14,1 9,4 9,2 5,3 2,3 0,6 9,8 0,4 0,8 0,0

1930 100,0 46,3 14,4 11,0 8,5 4,8 2,6 0,8 8,2 0,5 2,8 0,0

1941 100,0 49,2 14,1 10,6 8,4 4,4 2,6 0,7 7,6 0,4 1,9 0,0

1960 100,0 47,5 15,7 14,1 9,4 5,6 3,0 0,4 2,6 0,4 1,2 0,0

1990 100,0 42,5 19,1 15,3 8,9 5,2 3,6 1,5 1,3 0,3 2,0 0,2

2001 100,0 40,1 18,5 16,0 9,6 5,1 3,8 2,0 1,2 0,3 0,9 2,5

2011 100,0 36,4 17,1 15,6 9,6 5,1 4,0 2,7 1,5 0,2 1,1 8,3
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immár egyre inkább igazodnak az államhatárokhoz. 
A történelmileg kialakult nyelvterületek egyne mű sö
désével párhuzamosan azonban a cigány kisebbség szá
ma és aránya a 20. század második felében mindenhol 
dinamikusan nőtt. 

A jelenlegi etnikai–nyelvi térszerkezet

A Kárpátmedence legtöbb országában (Ausztriát le
szá mítva, ahol csak az ún. köznyelvet tudakolták) a leg
utóbbi népszámlálások (Magyarországon, Szlovákiá
ban, Romániában, Szerbiában és Horvátországban 
2011ben; Szlovéniában 2002ben, Ausztriában és Uk
rajnában 2001ben) rákérdeztek a népesség nemzeti
ségi és anyanyelvi hovatartozására is. A két kategória 
különbsége fontos információkkal szolgál a többes kö
tődésű népességről, valamint a nyelv és nemzetváltási 
folyamatokról. A következőkben elsősorban a nemze 
tiségi adatok alapján tekintjük át a jelenlegi etnikai 
térszerkezet jellemzőit, egyes esetekben azonban csak 
az anyanyelvi adatok állnak rendelkezésre megfelelő 
bontásban.

A 2011. évi népszámlálások időpontjában a Kárpát-
medence 28,5 milliós lakosságából 10,4 millió fő val
lott magyar, 4,9 millió román, 4,5 millió szlovák, 2,7 
millió horvát, 1,4 millió szerb és 1,1 millió ukrán nem
 ze tiségi hovatartozást VI. 3. 1. . Feltűnően nagy (2,4 mil
 lió) volt azok száma (különösen Magyarországon), akik 
semmiféle nemzetiségi kötődést nem nyilvánítottak ki. 

A Kárpátmedence népességének relatív többsége 
továbbra is magyar, akiknek nagyobbik része Magyar
ország mai területén él (2016: 9,4 millió magyar nem ze
tiségű [m. n.], 9,5 millió magyar anyanyelvű [m. a.]) 1 . 
A többiek lakóhelye Erdély, Partium és a Bánság romá

niai része (1,2 millió) 2 , Szlovákia (458 ezer m. n., 
509 ezer m. a.), a szerbiai Vajdaság (251 ezer m. n., 241 
ezer m. a.), Kárpátalja (152 ezer m. n., 159 ezer m. a.), 
PannonHorvátország (13 ezer m. n., 9 ezer m. a.), a 
szlovéniai Muravidék (5 ezer m. n., 7 ezer m. a.) és az 
ausztriai Őrvidék (7 ezer magyar köznyelvű). A ma
gyar anyanyelvűek 2011ben 4509 településen alkot
ták a népesség abszolút többségét a Kárpátmedencé
ben, melyek közül 3146 magyarországi, 771 romániai, 
408 szlovákiai, 81 ukrajnai (kárpátaljai), 72 szerbiai 
(vajdasági), 19 szlovéniai (muravidéki), 10 horvátor
szági és 2 ausztriai (őrvidéki) volt VI. 3. 7. . Ezen tele
pülések a szomszédos országokban jobbára Magyar
ország határának közelében, valamint a belsőerdélyi 
tájakon és a Székelyföldön találhatók. Magyarország 
határain túl, a Kárpátmedencében 23 olyan város lel
hető fel, ahol a magyar anyanyelvűek száma megha
ladja a 10 ezer főt. Közülük 15 Romániában (Marosvá
sárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szat
márnémeti, Székelyudvarhely, Brassó, Gyergyószent-
miklós, Arad, Kézdivásárhely, Temesvár, Nagybánya, 

Nagykároly, Nagyszalonta), 4 Szlovákiában (Komárom, 
Dunaszerdahely, Pozsony, Érsekújvár), 3 Szerbiában 
(Szabadka, Zenta, Óbecse) és egy Ukrajnában (Bereg-
szász) található, amelyek közül már csak a dőlt betűvel 
jelzett 10 város magyar többségű.

A Kárpátmedence második legnépesebb etnikuma 
a románoké, akiknek a létszáma 70%kal gyarapodott 
a 20. század szocialista évtizedei alatt – a természetes 
szaporodás mellett a Kárpátokon túlról történt bete
lepítések miatt. Az 1989 utáni rendszerváltozást, ha
tárnyitást követően az erdélyi románok száma – alap
vetően a „nyugatra” történő tömeges kivándorlás miatt 

– közel 900 ezer fővel, 4,8 millióra csökkent. Jelenleg 
Erdély minden megyéjében (a magyar többségű Har
gi tát és Kovásznát leszámítva) túlsúlyban vannak, 
ará nyuk a 90%ot is meghaladja a DéliKárpátokban, 
a Krassó–Szörényiérchegységben, az Erdélyiszi get 
hegységben, illetve Máramaros, BeszterceNaszód és 
Szilágy megyék közös határvidékén. A román nem
zet politikai szempontoktól vezérelt erőltetett vá ros
növe kedés eredményeként az erdélyi városi népesség 
több mint ¾e ma már (1941ben 34%a) román nem
zetiségű.

1  A magyarországi magyarok egyik legjelentősebb néprajzi 
csoportja, a palócok

2  Az erdélyi magyarok legegységesebb közössége, a székelyek
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böző felmérések alapján a cigánynak tekintett szemé
lyek száma 1978ban 325 ezerre, 1993ban 468 ezerre, 
2003ban 570 ezerre, míg 2010−13ban 877 ezerre 
volt becsülhető, ami átlagosan 2,53szorosa a cigá
nyok népszámlálási létszámának. A romák általában 
a kevésbé urbanizált, periférikus területeken élnek ma
gas arányban. A népszámlálási adatok szerint csupán 
37 falu lakossága volt abszolút cigány többségű, ame
lyek túlnyomórészt BorsodAbaújZemplén és Bara
nya megyében voltak fellelhetők. A cigányok közel 
⅔a erősen szegregált körülmények között él, ahol szá
mos esetben etnikai gettók kialakulása figyelhető meg. 
Ez a folyamat nemcsak a városokban, hanem egész 
régiókban jelentkezik, térben a cigányság fokoza tos 
elkülönülését eredményezi a társadalom nagyobbik 
fe létől. A leginkább elcigányosodó járások (10−25%) 
ÉszakkeletMagyarországon (Nógrád, BorsodAbaúj
Zemplén, SzabolcsSzatmárBereg megyékben), a Kö 
zépTiszavidéken és a Dunántúl déli részén (Baranya, 
Somogy megyékben) találhatók VI. 3. 8. . A városok kö
 zül Budapest, Miskolc, Ózd és Pécs ad otthont a leg
több roma lakosnak. 

Bár a magukat német nemzetiségűnek valló lako
sok száma 1990 és 2016 között számottevően, 31ről 
102 ezerre emelkedett (elsősorban a kettős kötődések 
bevallási lehetősége miatt), lélekszámuk messze elma
rad az 1946–1948. évi kitelepítések előttitől (1941: 
302 ezer). A németek napjainkban három térségben 
élnek koncentráltabban (a Bakonyban főként Veszp
rém környékén, a Dunazughegység tágabb területén, 
illetve Baranya és Tolna megyék dombsági területén) 
és többfelé néhány településen (pl. nyugati határszél, 
Pest, Békés, BácsKiskun megyék, Szatmárisíkság, 
Zemp lén). Jelentős számuk ellenére mindössze 20 te
lepülésen képezik a lakosság többségét. A leg több né

met lakója Budapestnek, Pécsnek, Pilisvörösvárnak, 
Bonyhádnak és Mohácsnak van. 

A szlovákok 18. században létrejött településterülete, 
amely három nagyobb (Békés, Dunazug, Pest−Nóg
rád) és négy kisebb hegyvidéki (Zemplén, Bükk, Mát
ra, Bakony) területre terjedt ki az asszimiláció és az 
1946−1948 közötti csehszlovák−magyar lakosságcsere 
következményeként napjainkra nyelvszigetekre, szór
vány körzetekre zsugorodott, ahol csupán egy falu (Cső
vár) szlovák többségű. Ennek ellenére – a németeknél 
már ismertetett okok, illetve a Pozsony és Kassa váro
sokból történő beköltözések (a határon átnyúló szu
burbanizáció) révén (pl. Rajka, Hollóháza) – a szlovák 
nemzetiségűek létszáma jelentősen nőtt 2001hez 
képest. A folyamat kétarcúságát azonban jól mutatja, 
hogy a hagyományos településterületükön nem volt 
tapasztalható érdemi gyarapodás, sőt – a még mindig 
jelentős beolvadási folyamat miatt – a szlovák anya
nyelvűek száma 1990hez képest stagnál. 

A horvátok csoportja néprajzi és regionális szem
pontból sokácokra (DélkeletBaranya), bosnyákokra 
(DélBaranya), bunyevácokra (Bácska), Dráva−Mura
melléki horvátokra és az osztrák határ közelében élő 
(gradistyei) horvátokra bontható. Az ország 15, határ 
menti falujában alkotnak etnikai többséget. A legna
gyobb horvát közösségnek immár nem a hagyomá
nyos településterületük, hanem Budapest ad otthont; 
ezen kívül a legtöbb horvát lakója Pécsnek, Kópházá
nak, Szentpéterfának és Tótszerdahelynek van.

A román nemzetiségűek száma az elmúlt évtized
ben 2,5szeresére, 24 ezer főre nőtt, elsősorban a nagy
arányú bevándorlásuknak köszönhetően. Ez a folya
mat jelentősen átformálta a román közösséget, amely
nek háromnegyede nem Magyarországon született, 
azaz nem számít őshonosnak. A külső, illetve a már 

az 1990es évektől kibontakozó belső, gazdasági jel
legű migráció alapjaiban változtatta meg a románság 
etnikai térszerkezetét, hiszen napjainkban már csak 
egyharmaduk él a mai magyar–román határ menti 
megyékben, míg felük a központi országrészben. Lét
számuk nagyarányú növekedése is az utóbbi térség
ben figyelhető meg, míg hagyományos településeiken 

– Nagyvárad és Arad határon átnyúló szuburbanizá
ciója ellenére – a románok száma csökken. Ennek meg
felelően immár messze a legnagyobb számban a fővá
rosban élnek, bár méhkeréki, kétegyházi és gyulai kö
zösségük is jelentős. Helyi többséget csupán Méhke
réken alkotnak. 

A szerbek létszáma, hasonlóan a románokéhoz – 
elsősorban bevándorlásuk miatt –, 2001 és 2016 kö
zött közel megduplázódott. Túlnyomó részük a Duna 
közelében és a délkeleti határvidéken él; mindössze 
egy faluban, Lóréven képezik a lakosság többségét. 
Az 1993as kisebbségi törvényben őshonosnak tekin
tett 13 hazai kisebbség közül egyedül a szlovén kisebb
ség létszáma csökkent jelentős mértékben az elmúlt 
három évtizedben, elsősorban töretlen asszimilációjuk 
miatt. Döntő többségük szűkebb hazája továbbra is 
az osztrák és szlovén államhatár közötti terület (Vend
vidék), ahol legnagyobb közösségeik a vidék központ
jában, Szentgotthárdon és Felsőszölnökön élnek. Ked
vezőtlen demográfiai folyamataik következtében már 
csak 4 faluban, Felsőszölnökön, Kétvölgyön, Apátist
vánfalván és Orfalun képeznek helyi többséget. Etnikai 
öntudatuk erősödése és a kettős identitás megadásá
nak lehetősége miatt – a 19. század óta először – ismét 
vannak ruszin többségű települések Magyarország mai 
területén (Komlóska, Irota). A ruszinok elterjedése 
jórészt az abaúji és zempléni régióra korlátozódik, bár 
legnagyobb közösségük Budapesten él. 

2011ben a Kárpátmedencében 4,4 millió (1940
ben 2,6 millió) lakos vallotta magát szlovák nemzeti
ségűnek, akiknek közel 98%a Szlovákiában élt, ahol 
arányuk 80,6% volt (1940: 65%). A szlovákok – a köz
igazgatási határok nemzeti szempontokat is figyelem
be vevő meghúzása következtében – az ország minden 
kerületében és (a Dunaszerdahelyit és Komáromit 
kivéve) minden járásában abszolút többséget képvi
selnek. A csaknem színszlovák nemzetiségű terüle
tek Szlovákia északnyugati, hegyvidéki részén, a Vág, 
Nyitra, Garam folyók felső és középső szakaszának me
dencéiben találhatók. A török hódoltságot követően, 
főként a 18. század során szlovákok tízezrei hagyták el 
felvidéki szülőföldjüket és költöztek a Kárpátmedence 
különböző területeire. Ezen telepesek utódai közül je
lenleg legtöbben a Vajdaságban (50 ezer), Magyaror
szág mai területén (30 ezer) és Erdélyben (14 ezer) vall
ják magukat szlovák nemzetiségűnek.

A vizsgált terület 2,7 milliós, a bunyevác, sokác és 
krassován néprajzi csoportokat is magában foglaló hor-
vátságának 96%a ma már anyaországuknak a Kárpát
medencéhez tartozó, pannon területein él, ahol a szer
bek többségének elűzése, elmenekülése és a szer biai, 
boszniahercegovinai horvát menekültek beköl tö zése 
miatt arányuk 2011ben elérte a 91,3%ot (1991ben 
79%). A közelmúlt háborús évei alatt a szerbiai Vajda
ságban élő horvátok, bunyevácok, sokácok lélek száma 
közel 100 ezerről 64 ezerre csökkent, főként a szerém
ségi horvátok túlnyomó többségének elűzése miatt. 

A Kárpátmedencei szerbek (1,4 millió fő) 89%a 
Szerbia (a Vajdaság) lakója, ahol az 1991–1996 között 
érkezett több mint negyedmilliónyi, főként balkáni 
szerb menekültnek köszönhetően a szerbek lélekszáma 
1991–2002 között 15%kal nőtt. Ugyanakkor a háború 
sújtotta horvát területek szerb lakosaik közel ⅔át el
veszítették. Ennek következtében a szerbek aránya (és 
száma) a Vajdaságban 66,8%ra (1,3 millióra) nőtt, 
Hor vátország pannon területein viszont 4,5%ra (131 
ezerre) csökkent. Az utóbbi területeken az elmúlt évti
zed háborús eseményeit legnagyobb számban a Szer
biával (Dunával) határos területeken tudták átvészelni 
(ValkóvárSzerém és EszékBaranya megyékben). 

 Az ukrán népesség létszáma (beleértve az Ukrajná
ban hivatalosan néprajzi csoportnak tekintett ruszi
nokat) Kárpátaljának a szovjet Ukrajnához való 1945. 
évi csatolása óta megduplázódott, és meghaladta az 
1,1 millió főt. A Kárpátmedencei ukránok és ruszinok 
90%ának Kárpátalja ad otthont. A legutóbbi népszám
lálás idején Erdélyben (főként Máramarosban és a Bán
ságban) 42 ezren, Szlovákiában (többnyire Zemplén
ben és Sárosban) 41 ezren, a szerbiai Vajdaságban (el
sősorban a Bácskában) Magyarországon pedig 9 ezren 
vallották magukat ru szinnak vagy ukránnak.

Az 1941ben még 1,6 milliónyi, Kárpátmedencei né-
met ajkúak száma mára 422 ezerre apadt az 1944–48 
kö zötti kényszer, majd az 1990es évek derekáig tartó 
ön kéntes kivándorlás miatt. Napjainkban a német anya
 nyelvűek 58%át az ausztriai Őrvidéken (Burgenland 
tartományban) találjuk, egyharmaduk (132 ezer) Ma 
gyarországon, 8%uk (33 ezer) Erdélyben lakik.

A Kárpátmedence 67 ezer szlovén lakosának 86%a 
(58 ezer fő) a szlovéniai Muravidéken honos, míg 5 ez
ren horvát, 2 ezren szerb (vajdasági) területeken, 2 ez
ren pedig Magyarországon élnek.

Földünk cigány (roma) népességének harmada a Kár
pátmedence lakója, ahol a legutóbbi népszámlálások 
adatai szerint 762 ezren (2,7%) vallották magukat ci
gány nemzetiségűnek, 318 ezren (1,1%) cigány anya
nyelvűnek 3 . Roma nemzetiségűnek legtöbben Ma
gyarország (309 ezer), Erdély (271 ezer) és Szlovákia 
területén (106 ezer) deklarálták magukat. Valamelyik 
cigány nyelvet anyanyelvként adták meg 122 ezren 

Szlo vákiában, 102 ezren Erdélyben, 54 ezren Magyar
országon, 27 ezren a Vajdaságban és 13 ezren Horvát
ország pannon területein. Különböző becslésekre ala
pozva feltételezhetjük, hogy a 2010es évek derekán 
a mások által cigánynak tartott népesség száma a Kár
pátmedencében 1,9 millió fő volt, akik a régió népes
ségének 6,7%át, ötödik legnépesebb etnikai csoport
ját képezték. 

A cigányok térbeli koncentrációja leginkább a Kár
pátmedence északkeleti, keleti, Alföldperemi, domb
vidéki vagy alacsony hegyvidéki területein figyelhető 
meg. KeletSzlovákiában: Gömör, Szepes, Sáros, Dél
Zemplén, Kassa vidéke; ÉszakkeletMagyarországon: 
Nógrád, BorsodAbaújZemplén, SzabolcsSzatmár
Bereg megye, KözépTiszavidék; Erdélyben: Szatmár, 
Bihar, Arad, Temes megyék többnyire alföldi határvi
déke és az Erdélyimedence VI. 3. 8. . A régió egyéb 
területei közül DélDunántúlon (Baranya, Somogy 
megyékben), a Bánság szerbiai részén, Belgrádban, Bu
dapesten és Pozsonyban számottevő a cigányok lélek
száma. A 2013–2016 közötti becslések alapján felté
telezhető, hogy a cigánynak (romának) vélt lakosok 
a Kárpátmedence területén 417 település népességé
nek az abszolút többségét képezik VI. 3. 9. . Közülük 
138 Románia, 134134 Magyarország és Szlovákia, 44 
Kárpátalja és Horvátország, 3 Szlovénia (Muravidék) 
területén található. Azon települések száma is jelentős 
(1552), ahol a cigányok becsült aránya 2050% közötti 
(627 Magyarországon, 544 Erdélyben, 336 Szlovákiá
ban, 25 Kárpátalján, 12 a Muravidéken, 4 Horvátor
szágban és 4 a Vajdaságban). 

Magyarország mai területén a népesség anyanyelvi, 
nemzetiségi megoszlásáról a legújabb adatokkal a 2016. 
évi, 10%os mintavételen alapuló ún. mikrocenzus („kis 
népszámlálás”) szolgál. Az ekkor becsült 9,8 millió la
kosból csak 1,6% (158 ezer fő) nem nyilatkozott nem
zetiségi hovatartozásáról, ami feltűnő változás volt 
2011hez képest, mikor a népesség 14,7%ának (1,5 
millió lakosnak) ismeretlen maradt az etnikai kötő
dése. Az ismeretlen kötődésűek, valamint az 1981 óta 
megfigyelhető természetes fogyás miatt a magukat ma
gyarnak vallók száma 1980 és 2016 között – a szom
széd országok magyar kisebbségeinek fokozódó bete
lepülése ellenére – 1,2 millióval csökkent. A 2001es 
népszámlálás óta Magyarországon már lehetővé vált 
a többes etnikainyelvi kötődés bevallása is, amelynek 
eredményeként mintegy félmillió főre tehető a többes 
etnikai kötődésű népesség száma. A kisebbségi kötő
désű népesség számának és arányának rendszerváltás 
utáni növekedése (1990: 2,6%; 2001: 5,2%; 2011: 7,7%) 
lényegében az összes magyarországi nemzetiséget érin
tette. A növekedés hátterében azon ban rendkívül ösz 
sze tett, sokszor etnikai csoportonként eltérő folyama
tok húzódnak meg. Közülük a legfonto sabbak a fent 
említett módszertani változások, amelyek eredménye
ként a kettős kötődések és hibrid identitások kifejező
désre juthattak, a bevándorlás (pl. románok, szerbek, 
ukránok esetében), a szimbolikus etnikai kötődések 

léte, illetve a természetes szaporodás (a ci gányok ese
tében), valamint néhány esetben a nem zeti ségi önkor
mányzatok létrehozásának lehetősége. Mind ezen té
nye  zők ellensúlyozták a legtöbb kisebbség körében 
megfigyelhető természetes fogyást és a továbbra is vég
bemenő asszimiláció hatásait.

2016ban Magyarország népességének 96,3%a (9,4 
millió) vallotta magát magyar, 3,1%a (299 ezer) roma, 
cigány, 1%a (102 ezer) német, 0,20,2%a román (24 
ezer), szlovák (22 ezer) és horvát (18 ezer) nemzetisé-
gűnek (is). Anyanyelv szerint az ország népessége már 
jóval homogénebbnek tűnt: 97,5% (9,6 millió) magyar, 
0,6% (55 ezer) német, 0,4% (40 ezer) cigány (romani, 
beás), 0,2% (18 ezer) román. Az ország jelentősebb lé
lekszámú etnikumai között számottevő társadalomszer-
kezeti különbségek figyelhetők meg. A 14 év alattiak 
arányát tekintve legfiatalabb korösszetételűnek a cigá
nyok (romák) számítanak, akiknek ezen mutatója 
(31,3%) messze meghaladja a magyarokét (14,5%) és 
különösen a román, horvát, szlovák, német kisebbsé
gét (7,18,1%). Hasonló különbségek figyelhetők meg 
a nők termékenységét (a száz nőre jutó élveszületett 
gyermekek számát) illetően is: cigányok 210, magya
rok 144, román, német, szlovák, horvát kisebbség 129
153. Az iskolázottságot tekintve különösen kedvezőtlen 
helyzetben van a roma lakosság: körükben a 15 évesnél 
idősebbek közül az általános iskola 8 osz tályánál keve
sebbet végzettek aránya igen magas (17,3%). Ugyan ez 
a mutató a magyaroknál, szlovákok nál, horvátoknál 
3,13,3%, a németeknél 1,7%. A 15–64 éves korú aktív 
keresők körében a munkanélküliek aránya is a cigányok 
körében a legmagasabb (18,2%), jelentősen megha
ladva a magyaroknál (5,3%) és a hor vát, német, szlo
vák, román kisebbségnél megfigyelt értéket (47,8%). 

A népesség települési szintű nemzetiségi megosz
lását a 2011. évi népszámlálás alapján vázolhatjuk föl 
VI. 3. 10. . A kisebbségi kötődésűek egyre gyarapodó 
száma ellenére az ország etnikai térszerkezetét a ma
gyarok uralják; kisebbségi koncentrációk elsősorban 
a határ menti, periférikus térségekben figyelhetők meg. 
A cigányság számának növekedése miatt az északke
leti és délnyugati területek népessége egyre inkább ve
gyesnek számít. A magát magyar nemzetiségűnek (is) 
vallók száma mindössze 12 településen nem érte el 
az etnikai hovatartozásra válaszoló népesség 50%át. 
Ugyanakkor a többes etnikai, nyelvi kötődés bevallásá
nak lehetősége miatt fordulhatott az elő, hogy 98 (és 
nem csak 12) faluban a nem magyar nemzetiségűek 
együttes aránya abszolút többséget képezett. Közülük 
37ben a cigányok, 20ban a németek, 15ben a horvá
tok, 4ben a szlovének, kettőben a ruszinok, egyegy
ben a szlovákok, románok és szerbek aránya haladta 
meg az 50%ot. A kettős identitás a magyarországi 
kisebbségek szinte teljes egészére jellemző. 2011ben 
436 ezer fő, a kisebbségi kötődésűek közel ¾e egy
szerre két nemzetiséghez tartozónak vallotta magát. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a két nemzetiséget 
deklarálók túlnyomó többsége (mintegy 80%a) a ma
gyart jelölte első nemzetiségnek. 

A legnagyobb etnikai kisebbség, a cigány nemzeti
ségűek létszáma 2001 és 2016 között közel 60%kal 
növekedett, így elérte a 300 ezer főt. A magyarországi 
romáknak három nagyobb csoportja különböztethető 
meg: a magyarcigányok (romungrók), az oláhcigányok 
és a beások. Ahogy a térség összes országában, Ma gyar
országon is jelentősen eltér a magukat cigány nemzeti
ségűnek vallók és a környezetük által (főként bizonyos 
antropológiai jegyek, bőrszín, életforma, tár sadalmi 
magatartás alapján) cigánynak tartott népesség száma 

– elsősorban az adott időszak társadalmi viszonyainak, 
valamint a diszkrimináció, a stig mati záltság és a rasz
szista közbeszéd mértékének függvényében. A külön

3  A Kárpát-medence legnagyobb etnikai kisebbsége, a cigányság
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