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A történelem időbeli földrajz, a 
földrajz pedig térbeli történe-
lem…

Az európai kontinens közepe a Kárpát-
medence és annak környéke. A Fekete-
tenger és a Balti-tenger között húzható 
legrövidebb vonaltól nyugatra terül el az 
a Belső-Európa, amely történelmi fejlő-
désében, gazdálkodásában és társadalmi 
szerkezetében mindig erősen elkülönült 
a félig ázsiainak számító orosz vidé-
kektől. A Kárpát-medence és környéke 
nemcsak geometriai középhelyet foglal 
el Belső-Európán belül, hanem földraj-
zilag is olyan különleges, olyan egyéni 
tájegyüttest alkot, amely Európa tipikus 
tájegységeinek az érintkezési vonalában 
fekszik. Távol minden határos tengertől, 
itt van a kontinenst felépítő három nagy 
szerkezeti térség találkozója: a kelet-eu-
rópai ősi pajzs, a nyugat-európai idős 
hegységrendszerek maradványai és a 
fiatal lánchegységek itt fonódnak össze. 
A nyugat-európai óceáni, a kelet-európai 
száraz sztyepp és a déli mediterrán klí-
ma hatásterületei itt ütköznek egymással. 
Mint ahogy a kontinensen megtelepedett 
három nagy nyelvcsalád is itt szomszédol 
a közbeszorult kisebbekkel.

E nyelv- és népcsaládok és számtalan 
képviselőjük között egy valamennyitől 

eltérő, idegen származású nép, a magyar-
ság lakja Belső-Európa magterületét, a 
Kárpát-medence közepét.

A magyarság nyelve, etnikai származá-
sa egyaránt más, mint a germán, a román 
és a szláv népeké; a magyarság különle-
ges színt jelent a Kárpát-medencében.

*

Az újabb földrajzi és politikai irodalom 
erre a területre nem a Közép-Európa el-
nevezést, hanem Kelet-Közép-Európa 
nevet használja. Ennek a hibás elneve-
zésnek elsősorban történelmi okai van-
nak. A 16. és 17. században ugyanis Bel-
ső-Európa politikai határa – az Ázsiából 
és Afrikából benyomuló Oszmán Biroda-
lom terjeszkedésének következtében – a 
Kárpát-medencére tolódott el, úgyhogy 
ez a terület, akárcsak a környező részek, 
Belső-Európának politikailag a szélére 
került.

A középkorban azonban a Kárpát-me-
dence és környéke politikailag is közpon-
ti helyet foglalt el az európai államterüle-
tek között, és az újabb fejlődés szemmel 
láthatólag visszaadja e területnek a köz-
ponti jellegét.

A népvándorlások utáni államok kiala-
kulása óta a Kárpát-medence peremein 

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján
(Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: „Etnikai térfolyamatok a Kárpát-
medence határainkon túli régióiban (1989–2002). CD változat”. MTA Földrajztudo-
mányi Kutatóintézet, http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexCD.html, 
2006. 131 térkép.)

http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexCD.html
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legalább két nagyhatalom mindig jelen 
volt. A 10–13. században nyugaton a ka-
tolikus Német-római, délen az ortodox 
Bizánci Birodalom volt Magyarország 
nagyhatalmi állású szomszédja. Bizánc 
lehanyatlása után az Oszmán-török Biro-
dalom jelent meg a Balkánon, és hama-
rosan kiterjesztette a határait a Kárpát-
medencéig. Innen közel 200 évig nem 
tudott továbblépni, végül azonban a 16. 
században benyomult az Alföldre és a 
Dunántúlra. Abban az időben a német 
birodalomnak a lassan elkülönülő keleti 
fele, Ausztria jelentette a nyugati nagy-
hatalmat. A Török Birodaloméval közel 
egy időben indult meg keleten az orosz 
birodalom terjeszkedése is.

Lengyelország felszámolása után há-
rom nagyhatalom csoportosult a Kárpát-
medence körül: Ausztria, Oroszország és 
Törökország.

*

Közép-Európa politikai szempontból üt-
közőterület, ahol a nyugati, keleti és déli 
hatalmi szférák találkoznak. A terület 
központi nagy kamrájában, a Kárpát-me-
dencében a magyar állam alakult ki a 10. 
században, és megmaradt ott a mai na-
pig. Területe olyan állandóságot mutatott 
az elmúlt ezer év alatt, mint ilyen hosszú 
ideig egyetlen más európai államé sem. 
A Magyar Királyság területe huzamo-
sabb időre soha nem lépte át a Kárpá-
tok láncait, bár befolyását néha messze 
azon túl is érvényesítette, mind északi, 

keleti és déli irányban. Délen a határ a 
Dinári-hegységnél húzódott, nagyjából 
a Kárpát-medence felé tartó folyók for-
rásterületén. Csak a Morava folyó vidék 
nem tartozott teljes egészében hosszabb 
ideig a királysághoz.

Közép-Európában a Kárpátok ívén futó 
országhatár bizonyult a legtartósabbnak. 
Ehhez hasonlóan időtálló határt egész 
Európában csak a Pireneusok hegyvidé-
ke alkotott, Spanyolország és Franciaor-
szág között.

A Kárpátok hegyláncait messze elkerü-
lik a települések; a legtöbbször több sor-
ban futó vonulatokat sűrű erdők borítják. 
A Kárpátok az Alpok keleti nyúlványai-
val és a Dinári-hegyvidékkel kapcsolód-
va egy elég nagy és egymást kiegészítő 
részekből álló tájegyüttest ölelnek körül. 
A jó határokon kívül ez az adottság és a 
nagy energiájú központ is elősegítette a 
magyar államterület egységét és mara-
dandóságát. Tizenegy évszázad során a 
Kárpát-medence magyar állama jelen-
tette a határait és a területét a legjobban 
tartó szolid, szilárd magot.

Idegen hatalom csak egy ízben tartotta 
huzamosabb ideig birtokában a Kárpát-
medence egy részét. A Török Birodalom 
volt ez, a 16. és 17. században. A törökök 
visszaszorítása után Magyarország újra 
visszanyerte régi alakját. 1919–20-ban 
teljesen szétdarabolták Európának ezt a 
legtartósabb államterületét.*

Az elmúlt évtizedek kelet-közép-eu-
rópai népességváltozásait, a Kárpát-me-
dencében lejátszódó etnikai folyamatokat 

* Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz (digitális fakszimile). Budapest: Szent István Társulat – 
Püski Kiadó, 1993.
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az MTA Földrajztudományi Kutatóinté-
zete folyamatosan vizsgálja. A nemzet-
közileg elismert kutató, Kocsis Károly 
a munkatársaival gondosan szerkesztett 
térképeken, szinte monitorozva dolgozta 
fel a népesség alakulását.

A Kárpát-medence népesedési 
és etnikai képe

A Kárpát-medence területén élő népes-
ség a 20. század utolsó évtizedében 30,2 
millióról 29,4 millió főre csökkent. A 2,4 
százalékos csökkenés oka az általánossá 
vált természetes fogyás és a gazdasági, 
illetve a délvidéki háborúra visszavezet-
hető migrációs veszteség.

A természetes fogyás és a népmozgások 
eltérő mértékben befolyásolták a Kárpát-
medence népesedését. Kárpátalján és 
Szlovákiában a népesség száma ebben 
az időszakban 0,2, illetve 2 százalékkal 
nőtt, mivel a természetes szaporodás e 
területeken viszonylag későn, csupán a 
tízéves ciklus utolsó éveiben fordult át 
természetes fogyásba. Az Őrvidék és a 
Vajdaság esetében is figyelemreméltó, 
2,5, illetve 0,9 százalékos népességnöve-
kedés történt, ez azonban már a jelentős 
bevándorlási többletnek volt köszönhető. 
Például a Vajdaságba telepített, harmad-
milliónyi szerb menekültnek. A Magyar-
országon tapasztalt, viszonylag szeré-
nyebb, 1,3 százalékos népességveszteség 
a természetes fogyást némileg ellensú-
lyozó bevándorlási nyereség számlájá-
ra írható. Erdélyben a cigányság magas 
természetes szaporodása, Horvátország 

pannon területén pedig a boszniai horvát 
menekültek tömeges betelepítése ellené-
re 6,4, illetve 6,1 százalékkal csökkent a 
népesség száma. A súlyos demográfiai 
veszteség hátterében Erdély esetén fő-
ként az 1992 óta megfigyelt, folyamatos 
természetes fogyás, a németek felének 
és a románok százezreinek a kivándorlá-
sa, Pannon-Horvátország esetében pedig 
negyedmilliónyi szerb elmenekülése, a 
háborús veszteségek és az 1998 óta állan-
dósult természetes fogyás áll.

*

A Kárpát-medence egymilliónál népe-
sebb etnikumai közül csupán a horvátok, 
az ukránok és a szlovákok lélekszáma 
gyarapodott a 20. század utolsó évtizedé-
ben. A horvátoké 5,3, az ukránoké 3,7, a 
szlovákoké pedig 2 százalékkal. A népes-
ség közel kétharmadát jelentő magyarok, 
románok és szerbek viszont nem tudták 
az 1991 körüli népességszámukat meg-
őrizni. A magyarok vesztesége 8,9, a ro-
mánoké 5,2, a szerbeké pedig 4 százalék. 
A kisebb etnikumok – a németek, csehek, 
oroszok, bosnyákok – lélekszámát az 
1991–2001 közötti periódusban főként az 
anyaországuk felé mutató jelentős kiván-
dorlásuk csökkentette.

A Kárpát-medence legjelentősebb etni-
kumait az ezredforduló körüli népszám-
lálások időpontjában és ma is az alábbiak 
alkotják: magyarok (11,7 millió; 39,7 szá-
zalék), románok (5,5 millió; 18,5 száza-
lék), szlovákok (4,7 millió; 16 százalék), 
horvátok (2,8 millió; 9,6 százalék), szer-
bek (1,5 millió; 5,1 százalék), ukránok/
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ruszinok (1,1 millió; 3,8 százalék), vala-
mint a cigányok (0,6 millió; 2 százalék).

A legutóbbi népszámlálások alkalmá-
val magukat magyar nemzetiségűnek 
vallók közül 9,3 millióan Magyarország, 
1,4 millióan Erdély, 520 ezren Szlovákia, 
290 ezren a Vajdaság, 151 ezren Kárpát-
alja, 15 ezren Horvátország pannon terü-
leteinek, 6600-an az Őrvidék és 5400-an 
a Muravidék lakói voltak.

Az 1941–2001 közötti időszak etnikai 
folyamatainak a legnagyobb nyertesei a 
cigányok, szlovákok, ukránok/ruszinok 
és – az elmúlt évtizedben megfigyelt 
veszteségeik ellenére – a románok. Ez 
idő alatt a Kárpát-medencében a magu-
kat németnek vallók száma csaknem az 
ötödére (!), a magyaroké pedig 4,25 szá-
zalékkal csökkent. A magyarok második 
világháborús hadba lépésének évével 
kezdődő és az ezredfordulóval véget érő, 
hat évtizedes időszakban a magyaroknak 
és a németeknek az össznépességen belü-
li együttes aránya a népmozgásokkal járó 
súlyos veszteségeik miatt 56,7 százalék-
ról 41 százalékra zuhant.

A Kárpát-medence államalkotó 
nemzetei, nemzeti és etnikai
kisebbségei

A Kárpát-medence területén a század 
utolsó évtizedében az államalkotó, több-
ségi nemzetek együttes aránya 84 szá-
zalék körül stabilizálódott. Ez az érték 
azonban csak nagyfokú térbeli eltérések 
átlagaként értékelhető. Ebben a magyar-
országi magyarok arányának rendkívüli 

mértékű, 97,8 százalékról 91,2 száza-
lékra történt visszaesését elsősorban a 
vajdasági szerbek és a horvátországi 
horvátok jelentős térnyerése ellensú-
lyozta. Az események hátterében főként 
az anyaországi magyarok nagyarányú 
„elnemzetlenedése” és a szerb–horvát 
háború során az anyaországok felé irá-
nyult (szerb és horvát) menekülthullám 
állt.

Míg 1941-ben a régió népességének a 
negyede számított a nemzeti kisebbségek 
tagjának, addig az 1990-es évek elején 
már csak minden hetedik, az évezred 
kezdetén pedig legfeljebb minden kilen-
cedik lakos tartozott közéjük.

A – csaknem 2/3 részben magyar nem-
zetiségű – nemzeti kisebbségek aránya 
1991–2001 között a Kárpát-medence 
nagy részén csökkent. Ez három okra 
vezethető vissza: a többnyire az anya-
országokat célba vevő elvándorlásra, a 
statisztikákban rögzített nemzetváltásra 
és az elöregedettséggel összefüggő ter-
mészetes fogyásra. Csupán két esetben 
nőtt – kivételes módon – a nemzeti ki-
sebbségek aránya: Magyarországon 
(a népszámlálási statisztikákban a töb-
bes etnikai kötődés megjelölésének a 
lehetővé tétele miatt), illetve az ausztriai 
Őrvidéken (a nagyarányú bevándorlás 
következtében).

A Kárpát-medence legnagyobb etni-
kumai közül a románoknak és a szlo-
vákoknak csupán elenyésző része, 1,3, 
illetve 2,2 százaléka él kisebbségi sor-
ban, míg a medence őshonos magyarsá-
gának még mindig több mint ötöde lakik 
a magyar állam jelenlegi határain túl. 
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Az anyaországgal nem rendelkező etni-
kai kisebbség, a cigányság/romák aránya 
viszont – a népszámlálások önbevalláson 
alapuló adatai szerint – az alig csillapodó 
természetes szaporodásuk és a növekvő 
nemzetiségi öntudatuk miatt 2001-ben 2 
százalékra nőtt.

A nemzeti öntudat
a statisztika tükrében…

A Kárpát-medence hozzávetőleg 30 mil-
liós népességén belül azoknak az aránya, 
akik nem nyilatkoztak vagy nem adtak 
értékelhető választ a nemzetiségi hova-
tartozásukról, illetve ismeretlen etnikai 
kötődéssel rendelkeztek, 1,2-ről 2,8 szá-
zalékra nőtt az 1991–2001 közötti idő-
szakban, azaz a lélekszámuk 369 ezerről 
828 ezerre emelkedett.

Az „elnemzetlenedés” megnövekedé-
sének a hátterében egyrészt az áll, ami 
például Magyarországon történt a 2001-
es népszámlálás időpontjában. A szám-
lálóbiztosok fokozottan felhívták a la-
kosság figyelmét arra, hogy az etnikai és 
a vallási kérdésekre történő válaszadás 
már nem kötelező, és ennek hatására 
Magyarországon több mint 570 ezren 
– ez a lakosság 5,6 százaléka – nem vet-
ték a fáradságot arra, hogy a nemzetisé-
gükről nyilatkozzanak.

Ezzel ellentétes folyamat, a nemzeti 
öntudat megerősödése volt megfigyelhe-
tő a délszláv háborúban érintett országok 
területén. Horvátországban az ún. „jugo-
szláv” etnikai kategória megszüntetése 
és az etnikai, vallási hovatartozás nyílt 
megvallásával kapcsolatos társadalmi 

elvárások miatt a nemzeti kötődéssel nem 
rendelkezők aránya tetemesen lecsökkent. 
Az ország pannon területein például 5,1 
százalékról 1,9 százalékra. A szerb sta-
tisztika ugyan továbbra is felkínálta a 
„jugoszláv” etnikai identitás lehetőségét, 
de a közhangulat, a korábban „eljugoszlá-
vosodott” népesség eredeti etnikai kötő-
désének a megerősödése miatt az említett 
társadalmi réteg aránya a Vajdaságban 
9,8 százalékról 6,8-re csökkent.

A nemzetiségi kötelékek lazulásának 
a mértéke a Kárpát-medence képét te-
kintve meglehetősen eltérő. Ez a folya-
mat különösen a vegyes etnikumú és a 
leginkább urbanizált, a globalizáció által 
a legerőteljesebben megérintett terüle-
teken látványos: Magyarországon belül 
Budapesten és az agglomerációjában, a 
vidéki nagyvárosokban, továbbá Bara-
nya néhány vegyes etnikumú területén; 
a Vajdaságban az etnikailag legtarkább 
népesség-összetételű Szabadka, Zombor 
és Újvidék környékén. Erdély, Kárpát-
alja és az Őrvidék területén ugyanakkor 
szinte mindenki nyilatkozott a nemzeti-
ségi hovatartozásáról.

Az „elnemzetlenedés” mértékének 
eltérései nagyfokú egyezést mutatnak 
az „elvilágiasodáséval”. A vallási hova-
tartozást nem vállalók aránya, csakúgy 
mint a nemzeti kötődés nélkülieké, külö-
nösen magas Magyarországon: 25,4 szá-
zalék. Ez a mutató Szlovákiában 15,9, a 
Muravidéken 14,5 és a Vajdaságban 7,7 
százalékos. Ugyanakkor az etnikai, val-
lási értékekhez kimagaslóan ragaszkodó 
erdélyiek és őrvidékiek esetében ez az 
arány még az 1 százalékot sem éri el.
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*

Azt a statisztikai tényt, hogy egy idő-
pontban mennyien vallják magukat ma-
gyarnak, számos szubjektív tényező is 
befolyásolhatja. Ezek közül kiemelkedik 
az adott államnak és az anyaországnak a 
magyar kisebbséggel és a magyar nem-
zet egészével kapcsolatos politikája. Az 
elmúlt évtizedek etnikai folyamatai azt 
bizonyítják, hogy a kisebbségek beolva-
dásának és identitásváltásának a mértéke 
attól függ, hogy az általuk lakott egység-
ben (legyen az körzet, megye, járás vagy 
község) milyen arányt képviselnek, és 
– ezzel összefüggésben – mekkora állam-
alkotói asszimilációs nyomás alatt állnak. 
Számos Kárpát-medencei példa hozható 
arra, hogy az államalkotó nemzetek a 
kisebbségek beolvadását a többség szá-
mára kedvező, manipulatív közigazgatási 
beosztással és a kisebbség nyelvhaszná-
latát korlátozó törvényekkel igyekeznek 
fokozni. A magyar településterület föld-
rajzi jellege – például hogy tömb, nyelv-
sziget vagy szórvány-e – szintén befo-
lyásolhatja a nemzetiségi hovatartozást, 
és az etnikumközi kapcsolatok, főként a 
kisebbségek beolvadását felgyorsító ve-
gyes házasságok száma is a természetes 
asszimilációt, majd a statisztikában is 
megnyilvánuló nemzetváltást eredmé-
nyezheti. Ezek a tényezők természetesen 
a magyar kisebbségek egészét érinthetik, 
de a lélekszámukat az elmúlt évtizedben 

leginkább a szlavóniai, muravidéki, a fel-
ső-őrségi és a szlovákiai, főként nagyvá-
rosi és nyelvhatár menti magyarok eseté-
ben apasztották.

A magyarságnak az adott országban 
meglévő presztízse és a társadalmi köz-
hangulat jelentős hatást gyakorol a ma-
gyar anyanyelvű cigányság identitására: 
a roma, magyar, illetve az államalkotó 
etnikum közötti „nemzet(iség) válasz-
tására”. Az 1990-es években a kevésbé 
magyarbarát szlovák politika miatt az ot-
tani, nógrádi és gömöri magyar cigányok 
ezrei „pártoltak el” a magyar nemzetisé-
gűektől, és vallották magukat inkább ro-
mának, mint magyarnak. Ezzel szemben 
a túlnyomórészt magyar anyanyelvű kár-
pátaljai cigányság körében a rendszer-
váltás után ismét vonzóvá vált a gazda-
ságilag egyre fejlettebb anyaországgal 
rendelkező magyarság, és ennek ered-
ményeként – főként Munkácson és kör-
nyékén – tetemesen megnőtt a magukat 
magyar nemzetiségűnek vallók száma. 
Szintén Kárpátalján lehettünk tanúi an-
nak, hogy a nemzetpolitikai és népszám-
lálás-technikai okok megváltozása miatt 
az ugocsai görög katolikus, s emiatt ko-
rábban ukránként nyilvántartott magyar 
anyanyelvűek immár szabadon vallhat-
ták magukat magyar nemzetiségűnek. 
Ez a fejlemény a Nagyszőlősi járásban a 
magyarok 10,8 százalékos gyarapodását 
eredményezte 1989 és 2001 között.

Klinghammer István


