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NÉPESEDÉSI MÚLT

A 10. századtól a 15. század végéig

Az Árpád vezette honfoglaló magyarság a 9. század 
végén érkezett a Keleti Frank Királyság és a bolgár bi
rodalom ütközőzónájában fekvő, többnyire gyér – kb. 
200–300 ezres szláv, illetve részben elszlávosodott avar 

– népességű Kárpátmedencébe. A honfoglaló ma gyar
ságot keverék népnek tartjuk. Különböző, szór vá nyo
sodó népelemek ősrégi időkben egymás mellé sod ró
dott tagjainak egyesüléséből, egybeolvadásából „szü le
tett”. A 9. és az azt követő nyolc évszázad Kárpátme
dencei magyar és nem magyar népességének pontos 
nagyságát források hiányában nem ismerjük. A lét
szám becslések bizonytalanságaitól függetlenül leszö
gez hetjük: a Kárpátmedencei népesség három réteg
ből tevődött össze. Az első a magyarokból és a velük 
együtt érkezett nem magyarokból állt. A másodikat 
a Kárpátmedencében élő néptöredékek képezték. 
A har madikhoz a bevándorlók: a „vendégek”, a jövevé
nyek tartoztak. Demográfiai szempontból pedig azt 
mondhatjuk, hogy a terület birtokba vevői, a magyarok 
olyan kritikus tömeget és erőt képviseltek, amely elég
séges volt ahhoz, hogy a Kárpátmedencét elfoglalják, 
letele pedjenek, és nyelvüket mindmáig megőrizzék. 

A történészek többségének véleménye szerint a hon
foglalás időszakában a Kárpátmedence népességszáma 
300 és 600 ezer fő között lehetett, a Györffy György be
csülte maximális létszám mintegy 200 ezer főnyi itt élő 
népességet és 400 ezer főnyi honfoglalót jelent. A ter
mészetes népességnövekedés a magas termékenység el
lenére a középkor és a kora újkor évszázadaiban a ma
gas halandóság miatt meglehetősen lassú volt. A szüle
téskor várható élettartam 30 év alatt lehetett, a meg
szü letett csecsemők negyedeharmada meghalhatott 
egy éves születésnapja előtt, és legfeljebb fele részük ér 
hette meg a felnőttkort. Így a kedvező időszakokban is 
kismértékű lehetett a természetes szaporodás, emel lett 
több jelentős népesedési katasztrófa is sújtotta a Kár
pátmedence népességét. A katasztrófákat részben há

borús pusztítás (elsősorban a tatárjárás), részben járvá
nyok okozták (előfordulásuk, pontos kronológiájuk és 
pusztító hatásuk nem ismeretes, annyi azonban igen, 
hogy a 14. századi pestisjárvány, a „fekete halál” Ma
gyarországon is súlyos népességveszteséget okozott). 
A későbbi analógiák alapján feltételezhetjük, hogy a jár
ványok pusztításának mértéke a középkorban jelentő
sen meghaladhatta a háborúkét, feltéve, hogy az utób
biak nem húzódtak el évtizedekig, vagy nem vezettek 
akár évszázados folyamatos hadiállapothoz (mint a tö
rök hódoltság kora a 16. és 17. században). A lassú 
természetes szaporodást és a népesedési katasztrófák 
hatását a vándormozgalmak ellensúlyozhat ták. A Kár
pátmedence népessége a 12. század elején így sem 
haladhatta meg sokkal az 1 millió főt, a tatárjárás előtt 
pedig 1 és 2 millió között lehetett. A pusztítás mértékét 
mutatja, hogy még a 14. század elején is alig lehetett 

ennél magasabb a népességszám. A középkor végi Ma
gyarország népességszámát az újabb becslések a ko
rábbi magasabb értékek helyett inkább 3 millió fő kö
rülire teszik. A népsűrűség következésképpen alacsony 
és egyenlőtlen megoszlású volt, és csak a 16. század 
elejére közelíthette meg négyzetkilo méterenként át
lagosan a tíz főt 1 .

A magyarok a 11. század során az akkori félnomád 
életmódjuknak leginkább megfelelő, a korábbi hazá
juk természeti környezetére emlékeztető erdőssztyep
pen, fontos közlekedési folyosóknak számító folyóvöl
gyekben és szelíd dombvidéki területeken telepedtek le. 
A kelet felől mai hazájukba vándorolt magyarok már 
a 6. századtól kapcsolatba kerültek a bizánci görög egy
házzal, és 9. századi honfoglalásuk után, a 10. század 
derekáig a magyar törzsfők és a déli, keleti magyarok 
ezen egyház befolyása alá kerültek. A 10. század utolsó 
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évtizedeiben Géza nagyfejedelem szakított a bizánci 
orientációval, fia, Szent (I.) István pedig megvetette 
az önálló nyugati keresztény (katolikus) magyar király
ság alapjait (1001). Ezután a királyság és a katolikus 
egyház megszervezése szerves egységben történt. A fo
 lyamat a 11. században zárult le.

A 11. század végére a magyar etnikai terület kitöl
tötte a Kárpátmedencének a hegyvidékek lábáig ter
jedő részét 1 . A többségében magyar nyelvűek lakta 
terület a 15. századra a peremvidéki magyar (főként 
székely) telepítések eredményeként jelentősen kiterjedt, 
illetve a belső területeken a szlávok, besenyők, kunok 
és jászok többségének elmagyarosodása révén meg
lehetősen egyneművé vált. Ugyanakkor a 13. század
tól a korábban erdő borította, lakatlan, kárpáti hegy
vidéki területeken a királyi birtokadományozások, az 
országos várépítési hullám, a soltész–kenéz kolonizá
ció eredményeként a szláv (szlovák, ruszin) és oláh (ro
mán) nyelvterület is egyre nagyobb lett és összefüg
gőbbé vált 2 . A délvidéki, törökellenes honvédelem 
által leginkább érintett vármegyék korábbi népessége 

– a folyamatos szerb bevándorlás ellenére – tetemesen 
csökkent ugyan, de az ország legnagyobb népsűrűségű 
területei a 15. század végén továbbra is délnyugaton 
voltak 3 . A népesség közel 90%a (magyarok, néme
tek, szlovákok, szlavónok, horvátok, szlovének) római 
katolikus, tizede (románok, szerbek, ruszinok) ortodox, 
0,3%a zsidó vallású volt. 

A 16. század elejétől a 18. század elejéig

A 16. és 17. században az oszmántörök hódítás kö
vetkeztében az ország nagy része csatatérré változott, 
aminek pontos demográfiai következményeit szinte 
lehetetlen felmérni, de joggal tekinthetjük katasztro
fálisnak. Az emberi életekben és anyagiakban bekövet
kező pusztulás ugyan térben és időben egyenlőtlen volt, 
de az ország népességszáma két évszázad alatt csak 
minimális mértékben nőtt, és a legoptimistább becslé
sek alapján sem lehetett 4 millió fő felett a 18. század 
elején. Az ország nyugati és északi peremterületei vi
szonylag védettebbek voltak. A legsúlyosabb következ
ményeket a 17. század második felétől a katonai ese
mények – a felszabadító háborúk, illetve a Rákóczisza
badságharc –, valamint a periodikusan visszatérő és 
pusztító pestis, különösen a több százezer áldozatot 
követelő 1709–10es járvány okozta. 

A középkori magyar államiság bukásának jelképévé 
vált mohácsi csata (1526) és a Rákócziszabadságharc 
bukása (1711) közötti két évszázad során a középkor 
végi etnikaivallási (magyar és katolikus dominanci
ájú) térszerkezet végérvényesen felbomlott. A magyar 
lakosság a Délvidékről szinte teljes egészében eltűnt: 
többsége elpusztult vagy elmenekült az Erdélyimeden

céből, az Alföld középső, a Dunántúl déli részeiről és 
a hódoltsági terület határáról, az ún. végvár övezetből is. 
A török hódoltság másfél évszázada alatt a magyar ál
lameszme folytonosságát fenntartó Erdélyi Fejedelem
ségben elsősorban az 1599–1604 és 1657–1661 közötti 
Habsburg–román, illetve török–tatár had járatok pusz
tították legnagyobb mértékben az itteni magyarságot, 
és zilálták szét a székelyföldi és partiumi magyar et
nikai tömböket összekötő magyar település területet. 
Ennek folytán Erdélyben a 17. század máso dik felétől 
a magyarság már kisebbségbe került a védettebb hegy
vidéki területeken élő, a folytonos havas alföldi és mold
vai utánpótlás miatt is egyre jobban szaporodó romá
nokkal szemben. 

A 16. század első felében, az oszmántörök hódítás 
és az eszmeipolitikai káosz évtizedeiben a népes ség 
vallási összetételét főként az Európában 1517től ki
bontakozó reformáció fokozódó magyarországi sike
rei és az egyre nagyobb számban bevándorló ortodox 
vallású szerbek, románok, ruszinok változtat ták meg. 
A Magyar Királyság felekezeti megoszlását csak a 18. 
század végétől ismerjük ponto sabban. Ekkor a népes
ség 48%a római katolikus, 23%a a pro testáns fele
kezetekhez tartozott, míg 28% a görög rítusú egyhá
zak híve volt. Megjegyzendő, hogy a három részre 
sza kadt országban a protestánsok aránya a 16. és 17. 
század fordulóján még a katolikusokéval azonos mér
tékű lehetett, csak az erőszakos rekatolizáció (ellen
reformáció) tolta el az arányokat az utóbbiak javára. 
A népesség összetételét tovább színezte, hogy az egyes 
etnikai csoportok gyakran másmás felekezethez tar
toztak. A 17. században a németeknek és szlovákoknak 

szinte teljes egésze még a lutheri (ágostai evangélikus) 
tanokat vallotta, a magyarok túlnyomó többsége pedig 
az 1550es évektől kezdve inkább a svájci reformáció 
hívévé vált. Katolikusnak csupán a horvátok és a ma
gya   rok egy kis része (pl. a Székelyföld keleti felén, a 
Jász ságban, illetve a nyugati határszéleken) maradt meg. 

A vallási küzdelmek miatt a népesség területileg is 
átrétegződött: a 17. században megindult ellenrefor
máció, „a katolikus megújhodás” eredményeként a ka
tolizálni nem kívánó protestáns magyarok tömegei me
nekültek át a Habsburg fennhatóság alatti területek
ről a Kárpátmedence vallási szempontból tolerán sabb 
ré szeibe, a török hódoltságba, illetve Erdélybe. Az ellen
reformáció további sikerét jelentette az ortodox ruszi
nok egyesülése a katolikus egyházzal (1646) és az erdé
lyi ortodox románok hatodának katolizálása is (1699). 

A 18. század elejétől a 20. század elejéig

A török hódoltság másfél évszázada, majd a Rákóczi
szabadságharc leverése után szinte azonnal megindult 
a bevándorlás az elnéptelenedett területekre, főként 
a mezőgazdasági szempontból rendkívül termékeny 
Alföldre. Ennek a hatalmas méretű belső migrációnak 
a jelentősége csak a 9. század végi honfoglaláshoz és 
a tatárjárás utáni újranépesüléshez volt fogható. A há
borúk idején nagyobb védelmet nyújtó, túlnépesedett 
északi és keleti hegyvidékről szlovákok, ruszinok és 
románok tömegei vándoroltak a belső alföldi terüle
tekre leköltözött magyarok helyére, illetve szétszórtan 
a magyar nyelvterület belsejébe. A 18. század során 
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1  Magyarország népei a 11. században                                      

A NÉPESSÉGSZÁM ÉS A NÉPSŰRŰSÉG VÁLTOZÁSA 
(900–1910)

1

Év

Népességszám
(millió fő)*

Népsűrűség
(fő/km²)*

Becslés Népszámlá-
lási adat Becslés Népszámlá-

lási adat

900 0,3–0,6 0,8–1,8

1050 0,5–1,0 1,5–3,0

1100 1,2 3,6

1200 1,0–2,2 3,0–6,7

1240 1,2 3,6

1250 1,1 3,3

1300 1,4–2,3 4,2–7,0

1440 3,4 10,3

1500 2,9–3,3 8,8–10,0

1600 3,5 10,6

1700 4,0 12,1

1790 9,4 28,5

1851 12,9 39,1

1857 13,7 41,5

1869 15,5 47,0

1880 15,7 47,6

1890 17,5 53,0

1900 19,3 58,5

1910 20,9 63,3
*A népsűrűség minden évben 330 ezer km² területre számítva.
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a Kárpátmedence egyes részein (pl. Délvidéken, Dél
keletDunántúlon) élő népesség hallatlanul tarka etni
kaivallási összetételének kialakulásában az önkéntes 
vándorlás mellett kiemelt szerepet játszottak a gazda
sági, vallási, etnikai szempontokat mérlegelő, szervezett 
(állami és magánföldesúri) telepítések, melyek még 
a Németrómai Birodalomból is hoztak ide (túlnyomó
részt katolikus német) telepeseket.

Magyarország népességszámáról a II. József ural
kodása alatt végrehajtott népszámlálás (1784–1787) 
ad első ízben viszonylag pontos adatokat. Az össze
írás szerint az ország tényleges népessége 8,5 millió 
fő volt. Ebben a számban azonban nincs benne a ha
tárőrvidéken élők, a hadsereghez tartozók létszáma, 
valamint adatfelvételi hibákkal is számolni kell. Mind
ezeket figyelembe véve feltételezhető, hogy a történel
mi Magyarország lakosainak a száma meghaladhatta 
a 9 milliót 1 . Mivel a század végi népességszámon 
kívül a 18. századi népességfejlődés más elemeiről nincs 
pontos tudásunk, ezért a 18. századi demográfiai fo
lya matok országos szinten legfeljebb vázlatosan jele
níthetők meg. A számottevő, akár 1 millió főt is kitevő 
évszázados bevándorlás mellett továbbra is a különö
sen magas halandóság jelentette a legfontosabb népes
ségszabályozó elemet. A halandóság „hétköznapi” ma
gas szintjét továbbra is a demográfiai katasztrófák 
emelték. Az 1738 és 1742 között pusztító utolsó nagy 
országos pestisjárványnak mintegy 300 ezer főnyi ál
dozata volt, 1831 után pedig újra meg újra a kolera 
ütötte fel a fejét. Az utolsó nagy járvány 1872–73ban 
egyszersmind a régi demográfiai rendszer lezárását is 
jelentette. Ennek időszakában az éhínségek okozta ha
lálozás országos szinten nem volt ugyan jelentős, he
lyenként és időnként mégis valódi halandósági válsá
gokat idézett elő (pl. az 1770–1780as években, 1816
ban vagy 1846ban). A termékenység szintje viszont 
magas volt (lokális vizsgálatok alapján akár 89 gyer

mekszülés egy, a termékeny életszakaszát végig házas
ságban töltő nőnél), bár egyes vidékeken (pl. a bara
nyai Ormánságban) a 18. század végétől, a 19. század 
elejétől megindulhatott a termékenység tudatos sza
bályozása. Ugyanakkor Magyarországon – a régió egé
széhez hasonlóan – a korai (az 1770es években a fér
fiak esetében 24 év, a nők körében 21 év az első há
zasságkötésnél) és teljes körű házasságkötés volt álta
lános. Ezek az átlagos életkorok alig emelkedtek a 19. 
század második felére (a férfiak 2627 évesek, a nők 
23 évesek első házasságuk megkötésénél). A később 
házasodó nyugateurópai lakosságtól eltérően itt a há
zasságkötés időzítésének nem volt születéskorlátozó 
szerepe, ehelyett a házas termékenység volt a demog
ráfiai rendszer szabályozó eleme. A korai házasságkö
tés a többgenerációs nagycsaládok viszonylag magas 
arányát is jelentette, de például a magas halandóság 
miatt a háztartások átlagos mérete csupán 5 fő körül 
volt mind 1787ben, mind 1869ben, míg a modern 
kétgenerációs magcsaládok aránya 1869ben 70%ra 
tehető.

A 18. századi jelentős népességnövekedés következ
tében megindult az ország „feltöltődése”. Míg a szá
zad elején elsősorban az Alföld déli és középső része 
ritkán lakott, elvadult területnek számított, a század 
végén, a népszámlálás idejére különösen alacsony nép

sűrűség már csak néhány megyében fordult elő (pl. Má
ramaros), és az ország déli, keleti peremterüle tei, il
letve egyes alföldi tájak számítottak viszonylag ritkán 
la kott nak 4 . Ugyanakkor főként az ország nyu gati, 
északi (a török hódoltság idején nagyobb bizton ságot, 
me ne  déket jelentő, a háborús pusztítások által kevés
bé érin tett horvát, nyugatdunántúli, felvidéki) me
gyéi ben kon centrálódott jelentősebb népesség, volt 
nagyobb a népsűrűség. Alapvetően ezekről a túlnépe
se dett, hegy vidéki, többnyire nem magyar ajkú né
pes ség lakta területekről irányult a belső vándorlás az 
akkor még gyérebb népességű, de a mezőgazdasági 
termelés szempontjából kedvezőbb adottságú Alföld 
felé. Ennek során hazánk északi, nyugati és keleti, 
gyak  ran túlnépesedett, alacsonyabb népességeltartó 
ké pes  séggel rendelkező, hegyvidéki területeit tete
mes vándorlási veszteség sújtotta, míg az Alföld kö
zépső, me ző  gazdaságilag leginkább termékeny terüle
tein (pl. Bé kés, Csongrád, Csanád) és a nagyobb vá
rosokban, regionális központokban (pl. Pest, Buda, Po
zsony, Fiume, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyszeben) 
kiemelkedő mértékű volt a vándorlási nyereség 5 . 

Döntően a 18. századi nagy vándormozgalmak ered
ményeként a megduplázódott népességszámú Kárpát
medence nyelvi arculata alapvetően megváltozott. 
Bár az anyanyelvietnikai szerkezetről a 19. század 
kö zepéig nincsenek pontos adataink, de az államal
kotó nemzet, a magyarok aránya valószínűleg (a 15. 
század végére becsülhető ⅔ról) a 18. század végére 
⅓ra süllyedt. Erőteljesen összezsugorodott nyelvte
rületük pedig kétfelé szakadt, egy nagy és egy kisebb 
(székelyföldi) tömbre 6 .

Miközben a 19. század első felének demográfiai fo
lyamatairól továbbra is csak vázlatos képet tudunk adni, 
a dualizmus korától országos és megyei szinten részle
tes adatokkal rendelkezünk. A század első felében a ko
lerajárványok és általában a magas halandóság még 
ellensúlyozta a kedvezőbb időszakok természetes sza
poro dását, de a növekedés így is jelentős: a 19. század 
második felében a Magyar Királyság területén (Hor
vátSzlavónországgal) 13ról már 19 millió főre gyara
 podott népességgel számolhatunk. Az 1870es évek
ben fejeződött be az a hagyományos demográfiai kor
szak, amikor rendszeres időközönként halandósági 
kataszt rófák (utoljára az 1872–73. évi kolerajárvány) 
lassítot ták le a népesség folyamatos növekedését 7 . 
Ezt követően azonban egészen 1913ig a hazai szüle
tések szá mát már inkább a lassú növekedés, a halálo
zásokét pedig a fokozatos csökkenés jellemezte. E két 
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folyamat 1874től 1913ig nagyjából egyenletes ütemű 
volt, és összesen valamivel több mint 5 és fél milliónyi 
népességnövekedést eredményezett a történeti Ma
gyarországon. Ezt a pozitív folyamatot azonban meg
szakította az I. világháború, mely megfelezte a szüle
tések számát, és egy időre megállította a halandóság 
javulását is. Az 1915 és 1918 közötti háborús évek alatt 
az ország népessége közel 400 ezer fővel csökkent, ami 
mértékében megközelítette az utolsó kolerajárvány 
vesz  teségeit. Ha a születési és halálozási számokat a né
pes ségszámhoz viszonyítjuk (nyers születési és halá
lozási arányszámok), akkor mindkettő párhuzamos 
csökke nését látjuk az 1880as évektől. E mögött a de
mográfiai átmenet sajátos magyar változata áll: az or
szág gaz dasági, társadalmi, kulturális modernizációja 
a halan dóság csökkenésével (az élettartam növekedé
sével) járt, de a század második felére, szinte ezzel pár
huzamosan a termékenységcsökkenés, a születésszabá
lyozás is országos jelenséggé vált, és ez fékezte a népes
ség növekedését, amely azonban így is jelentős maradt.

A demográfiai átmenet előrehaladását mutatja a 
nyers születési arányszám térbeli megoszlása a 20. szá
zad első évtizedében 8 . Az alacsonynak számító (20‰ 
alatti) értékek növekvő foltjai egyrészt kiterjednek a 
születésszabályozás, az „egykézés” korai, vidéki térsé
geire (pl. a Dunántúlon DélBaranya, Őrség, Sárköz, 
a Felvidéken az AlsóGaram mente és a FelsőSajó kö
zötti tájak, a Délvidéken az északbánsági síkvidék, 
a KrassóSzörényihegyvidék, Erdélyben Kalotaszeg, 
Hunyad, az észak és délerdélyi Szászföld), másrészt 
Budapestre, a nagyobb városokra és ipari központokra. 
A népesség gyors fogyását, elöregedését eredményező 
„egykézés” mint tudatos demográfiai magatartás, élet
forma nem tekinthető etnikai vagy vallási sajátosság
nak, hiszen a fenti magterületein éppúgy meghatáro
zók a református magyarok, mint az evangélikus 
szlo vákok, szászok, katolikus svábok vagy ortodox ro
mánok. A jelenség 19. századi elterjedésének okait a ku
tatók többnyire a földszűkéből eredő szegénységben, 
a vagyon osztódásától való félelemben látták. A belső 
migráció célpontjainak számító főváros és a nagyobb 
városok esetében az is szerepet játszott, hogy az újon
nan beköltözők tetemes része fiatal korú, nőtlen, haja
don volt, ami negatívan hatott a születési arányszám 
értékére.

Az átlagos gyermekszám a 19. század végén még 5 
volt, ez a 20. század első két évtizedében 4re csökkent. 
A házas termékenység (20 évnél hosszabb házasságok
ból született gyermekek száma) alacsonyabb értékei 
a városok mellett az ország déli részére, a Felvidék kö
zépső részére és Erdély egyes megyéire voltak jellem
zők, míg az Alföld és a Kisalföld tipikusan a magas 
házas termékenység régiójának számított 9 . A nyers 
halálozási arányszámok esetében a csökkenés még erő
sebben érezhető, magas (30‰ feletti) értékek már csak 
kivételes esetben találhatók 10 . A korábbi természetes 
térbeli összefüggés a születési és halálozási arányszá
mok között (a magas csecsemő és gyermekhalandó
ság miatt a magas születésszámot magas halálozási szá
mok kísérték) itt már bomlóban van. A két arányszám 
közötti gyengülő térbeli összefüggés ugyanakkor azt 
is jelzi, hogy a legtöbb helyen a halandóság javulása 
megelőzte a termékenység csökkenését. Alacsony ha
lálozási arányszámok főként az ország nyu gati harma
dában, az alacsony csecsemőhalandósággal is jellemez
hető, „egykéző” területeken voltak meg figyelhetők, il
letve Budapesten és a nagyobb városok egy részében, 
ahol a korábbi összefüggés a városias jellegű település
forma és a magas halandóság között szintén eltűnt már. 
A halálozási mutatók fentiekben vázolt térbeli mintá
zata, a halandósági átmenet térbeli terjedése tükröző
dik a – minden korosztály halan dósági viszonyait ma

gában foglaló – születéskor várható élettartam térbeli 
megoszlásában is 11 . Míg Budapesten, a nyugati me
gyékben (Sopron, Vas, Zala), a horvát országi Belovár
Körösben, a Felföldön Pozsony, Hont, Sáros, Abaúj
Torna, Erdélyben Brassó és BeszterceNa szód megyék

ben a születéskor várható élettartam meghaladta a 47 
évet, és nem járt nagyon messze a nyu  gateurópai ér
tékektől, a Dunántúl és a Felföld nagy része, PestPi
lisSoltKiskun megye, a Székelyföld keleti fele, vagy 
DélErdély is átlag (40 év) feletti várható élettartamot ©
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mutatott. Különösen ked vezőtlen, átme net előtti a ha
landóság szintje az Alföld keleti és déli peremvidékein 
(pl. Bihar, Arad, a Bánság délnyugati része és Kelet
Szlavónia). Az utóbbi terüle teken a jelenség mögött 
gyakran a csecsemőhalandóság még mindig viszony
lag magas szintje állt, melynek következtében az újszü
lötteknek több mint harmada meghalt egyéves szüle
tésnapja előtt 12 . Ugyan akkor a több nyire alacsony 
termékenységű NyugatDunántúlon, Horvátország és 
a Felvidék jelentős részén, Erdély ben, Budapesten már 
200‰ alá süllyedt ez az arányszám.

A nyers születési és halálozási arányszámok különb
sége adja a természetes szaporodásét (illetve fogyásét) 
13 . A halandóság erősen terjedő csökkenése mellett el
sősorban a termékenység és születésszám különbségei 
okozzák a természetes szaporodás térbeli eltéréseit. 
Így a legalacsonyabb értékek, sőt a természetes fogyás 
(a halálozások száma már ekkor meghaladta az élve
születésekét), a korai születésszabályozás, a ko rábbi
ak ban említett „egykézés” hagyományos térségeire 
jellemző 8 . Mindez arra utal, hogy a demográfiai 
átmenet eredményeképpen az ország fokozatosan át
lépett egy régi, a halandóság szabályozta demográfiai 
rendszerből egy modern, a termékenység szabályozta 
demográfiai rendszerbe, ahol a családok tudatosan 
kezdték befolyásolni gyermekeik számát és születésük 
időzítését. 

A népesség tényleges változásait a természetes sza
porodás mellett a vándormozgalmak befolyásolják. 
A vándorlási egyenleg arányszámai ezer főre vetítve 
kijelölik a belső és nemzetközi vándorlás cél és kibo
csátó területeit 14 . Az agrárnépesség eltartása szem
pontjából kedvezőtlen adottságú, de jelentős természe
tes szaporodású népesség lakta területeken (pl. a kopár 
Dinárihegyvidék szerbek és horvátok, a Kárpátokban, 
az északi, felvidéki határzóna szlovákok és ruszinok 
lakta tájain) a helyi népfelesleg tömegesen kereste más
hol boldogulását, ezzel tetemes helyi vándorlási vesz
teséget okozva. Kisebb kiterjedésben hasonló emig
rációs foltok alakultak ki a Dunántúl és a Délvidék 
német, illetve magyar lakosságú területein is. Ugyan
akkor a belföldi migráció legfőbb, legnagyobb tömegű 
betelepülőt felszívó célterületeinek Budapest és egyre 
duzzadó agglomerációja, a nagyobb városok és az 
újonnan felvirágzó iparvidékek számítottak. A belföldi 
migráció nyertesei között a 19–20. század fordulóján 
találunk kiterjedt, korábban gyér lakosságú, vidéki tér
ségeket is. Ebben az időszakban kapott nagy lendüle
tet az agrárnépesség tömeges kiáramlása a terjedel
mes határú alföldi (főként Duna–Tisza közi) városok 
szállásaira, tanyáira. Kiemelkedő vándorlási nyeresé
get élvezett ekkor Szlavónia is, ahol a határőrvidék fel
oszlatása után (1871–1881)  egyre nagyobb arányban 
áramlottak be az ottani, tömegesen eladóvá vált, olcsó 
földbirtokokra a Dunántúlról és Bácskából a magyar 
(részben német) vállalkozó szellemű kisgazdák, föld
nélküliek. 

Az újkori népvándorlások, telepítési akciók lecsil
lapodását követően, a 19. század során a Kárpátme
dencében a legkedvezőbb mezőgazdasági termelési 
adottságú, éppen ezért nagyobb fokú népességeltartó 
képességű, központi fekvésű területeken lakó magyar
ság lélekszáma és aránya a nemzetiségekhez képest 
létszámában háromszorossá vált (arányuk pedig 1787 
és 1910 között 35%ról 48%ra, HorvátSzlavón or szág 
nélkül 54,5%ra nőtt). A magyarok számára kedvező 
etnikai folyamatok nagyobb természetes sza po ro dá suk
nak, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú, hegy
vidéki peremterületek nemzetiségi lakosait a központi 
fekvésű magyar nyelvterületen spontán módon szét
szóró belső vándorlásoknak, a magyar nyelvi környe
zetben (főként a nem magyar városi polgárság körében) 

lezajló természetes beolvadásnak és a magya roknak 
a nemzetiségekhez képest kisebb mértékű kivándor
lásának volt  köszönhető 15 . 

A 19. század első felében a legfeltűnőbb változást 
a felekezeti struktúrában az ortodoxok (különösen az 

északerdélyi románok) egyre nagyobb számú áttérése 
jelentette a görög katolikus hitre. Az osztrák–magyar 
kiegyezést (1867) követő liberális korszakban különö
sen nagy léptekkel haladt a nem római katolikus egy
házak emancipálódása. A Magyar Királyságban a zsi

dók iránti liberális hozzáállás jelentős mértékű galí
ciai bevándorlást eredményezett a 18. század végétől. 
Ez a számottevő vándorlási nyereség azonban a 19. szá
zad utolsó harmadában országos szinten a zsidók ese
tében is vándorlási veszteséggé alakult, mert egyre tö 

megesebben telepedtek át Ausztriába, annak Magyar
országgal szomszédos, fejlettebb területeire, főként 
Bécsbe, illetve vándoroltak ki a hazainál sokkal ígére
tesebb jövőt nyújtó Amerikába.

Az Osztrák–Magyar Monarchiát az 1899 és 1913 

kö zötti időszakban legálisan elhagyó, túlnyomórészt 
Amerikában szerencsét próbáló magyarországiakról 
készült térkép 15  világosan ábrázolja a kivándorlás ál
tal leginkább érintett hazai régiókat és etnikai csopor
tokat. A korabeli, diffúz módon terjedő emigráció főbb 
mozgatórugói az agrártermelés szempontjából mos
toha természeti adottságok, a velük összefüggő sze
gény ség és a kivándorlásra csábító hírek informális 
csatornái voltak. Az amerikai kivándorlás előnyeit első
ként megtapasztaló galíciai lengyelekkel, ruszinok kal, 
zsidókkal való érintkezés alakította ki az északke leti, 
alapvetően szlovákok, ruszinok, magyarok lakta terü
leteken hazánk legnagyobb emigrációs magterületét. 
Hasonló okok miatt nőtt meg a kivándorlási vágy a ten
gerparti, dalmáciai horvátokkal való érintkezés miatt 
a kopár Dinárihegyvidék horvát, szerb lakosságú te
rületein is. Jórészt a tőkefelhalmozási vágy és öröklési 
okok miatt (a birtok örököse az elsőszülött) a németek 
különösen nagy arányban próbáltak szeren csét a ten
gerentúlon (nemcsak a Dunántúlról, hanem a rend
kívül termékeny Délvidékről is). A délvidéki és déler
délyi románok nagy számban, főként a német példán 
felbuzdulva vándoroltak ki Amerikába. Az itt vázolt 
emigrációs statisztikákból hiányzik az Ausztriába (jó
részt Bécsbe) irányuló, engedélyhez nem kötött vándor
lás túlnyomó része, és nem szerepelnek benne a Kár
pátokon keresztül illegálisan Romániába távozott szé
kely kivándorlók sem. Ugyanakkor ebben az időszak
ban is jelentős mértékű visszavándorlással lehetett szá
molni! Ennek is köszön hető, hogy noha 1899–1913 
között a Magyar Birodalomból (Magyar és Horvát
Szlavónország együttese) 1,4 millió fő vándorolt ki, az 
1910 körül Amerikában élt honfitársaink számát mind
össze 800 ezerre becsülték.

Az osztrák–magyar dualizmus első és utolsó nép
számlálása (1869–1910) közötti időszakban a népesség
szám változásának jellegzetes térbeli eltéréseit 16  he
lyenként a természetes népmozgalom, máshol inkább 
a vándorlások alakították. A népességszám dinamikus 
növekedése mögött többnyire a természetes szaporo
dás állt az ÉszakkeletiKárpátok ruszin tájain, a magyar 
Szabolcsban, a Felvidék északnyugati részének szlovák 
magterületén és a horvát Zagorjén. A különö sen nagy
mértékű népességnövekedés Budapesten, a nagyváro
sokban, fellendülő ipari központokban, a Duna–Tisza 
közi tanyás tájakon és Szlavóniában viszont alapvető
en a belföldi vándorlási nyereségnek volt köszönhető. 
Ezen tájak demográfiai ellenpólusaként tetemes népes
ségszámcsökkenés sújtotta az alacsony természetes 
szaporodás (vagy fogyás) miatt a Felvidék középső ré
szének déli sávját, a Dunántúl délkeleti részét, a ván
dorlási veszteség miatt a Felvidék keleti harmadát és 
a Dinárihegyvidéket. A Bánság északi, jórészt sváb és 
Erdély jellemzően szász lakosságú részein a népesség
szám jelentős csökkenésében mindkét népmozgalmi 
tényező szerepet játszott. 

Az ország népsűrűségi viszonyai a 18. század végétől 
1910ig a fent vázolt népmozgalmi okok miatt annyi
ban módosultak, hogy az osztrák „örökös” tartomá
nyok szomszédságában lévő nyugati (horvát, dunán
túli és felvidéki) vármegyék – az osztrák szomszédság
gal összefüggő gazdasági előnyök miatt is – megőrizték 
a hódoltság idejéig visszanyúló magas népsűrűségi 
értékeiket, míg a Felvidék keleti, a 19. századig sűrűn 
lakott harmada a tömeges kivándorlás miatt 1910ben 
már hazánk gyérebben lakott részeihez tartozott 17 . 
Ugyanakkor a perifériák hegyvidéki lakóit mágnes
ként vonzó, termékeny Alföld és az 1873ban Budapest 
néven létrehozott, a dualizmus idején kirobbanó mér
tékben fejlődő főváros és környéke ekkorra már kima
gasló népsűrűségi értékekkel rendelkezett.  

©
CS

FK
 F

öl
dr

aj
zt

ud
om

án
yi

 In
té

ze
t, 

w
w

w
.n

em
ze

tia
tla

sz
.h

u,
 B

ud
ap

es
t, 

20
21

©
CS

FK
 F

öl
dr

aj
zt

ud
om

án
yi

 In
té

ze
t, 

w
w

w
.n

em
ze

tia
tla

sz
.h

u,
 B

ud
ap

es
t, 

20
21



MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZA
TÁRSADALOM

Szerzők
Bajmócy Péter
Bálint Lajos
Beluszky Pál
Boros Lajos
Branyiczkiné Géczy Gabriella
†Csatári Bálint 
Dövényi Zoltán 
Egedy Tamás
Fabula Szabolcs
Faragó Tamás
Farkas Jenő Zsolt
Gábriel Dóra
Gál Tamás
Gulyás Ágnes
Gyuris Ferenc
Ilcsikné Makra Zsófia
Jankó Ferenc
Kincses Áron
Kocsis Károly
Kovács Zoltán
Kovalcsik Tamás 
Kulcsár László
Lados Gábor
Makay Zsuzsanna
Monostori Judit
Murinkó Lívia
Nagy Gábor
Nagy Gyula
Obádovics Csilla
Őri Péter
Pál Viktor
Pénzes János
Pirisi Gábor
Szabó Laura
Székely Gáborné
Szilassi Péter
Tátrai Patrik

Tóth Géza
Tóth Pál Péter
Trócsányi András
Uzzoli Annamária
Wéber András

Térkép- és ábraszerzők
Agárdi Norbert
Bácskainé Pristyák Erika
Bajmócy Péter
Bálint Lajos
Balizs Dániel
Balogh András
Baranyai Olga
Bartos-Elekes Zsombor
Beluszky Pál
Benedek József
Bertus Zoltán
†Bognár András 
Boros Lajos
Bottlik Zsolt
Branyiczkiné Géczi Gabriella
Braun László
Csapó Tamás
†Csatári Bálint
Csernicskó István
Demeter Gábor
Dézsi Gyula
Dövényi Zoltán
Egedy Tamás
Elekes Tibor
Farkas György
Farkas Jenő Zsolt
Frisnyák Sándor
Gál Tamás
Gulyás Ágnes
Győri Róbert
Gyuris Ferenc

Hărănguș, Iulia
Hegedűs Viktor
Horváth István
Ilcsikné Makra Zsófia
Jankó Ferenc
Jász Erzsébet
Kardos Laura
Kincses Áron
Kiss Tamás
Kocsis Károly
Kókai Sándor
Kovács Zoltán 
Kovalcsik Balázs
Kovalcsik Tamás
Kovály Katalin
†Kubinyi András 
Kücsán József
Lados Gábor
Lengyel István Máté
Lennert József
Makay Zsuzsanna
Matlovičová, Kvetoslava
Máté Zsolt
Moldovan, Ciprian
Molnár József
Mucsiné Égerházi Lilla
Murinkó Lívia
Nagy Gábor
Nagy Gyula
Németh Ádám
Őri Péter
Pál Viktor
Pálóczi Gábor
Pásztor István Zoltán
Pénzes János
Pintér János
Róbert Péter
Sikos T. Tamás

Szabó Balázs
Szabó Laura
Szende Katalin
Székely Gáborné
Szilassi Péter
Szűcs Sándor
Tátrai Patrik
†Thirring Gusztáv
Tiner Tibor
Tolnai Gábor
Tóth Géza
Tóth Pál Péter
Trócsányi András
Uzzoli Annamária
†Varga E. Árpád
Vasárus Gábor László
Wéber András
Zupančič, Jernej

Vezető térképészek
Koczó Fanni
Kovács Anikó
Mezei Gáspár
Nemerkényi Zsombor

További térképészeti közreműködők
Agárdi Norbert
Bálint Lajos
Bartos-Elekes Zsombor
Bottlik Zsolt
Demeter Gábor
Szabó Renáta

Technikai munkatársak
Laczkó Margit
Magyar Árpád

Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA)
www.nemzetiatlasz.hu 

Szerkesztőbizottság
Kocsis Károly (elnök)
Klinghammer István (tiszteletbeli elnök), Nemerkényi Zsombor (titkár),
Kincses Áron, Kovács Zoltán, Tóth Géza, Zentai László

Kartográfiai Tanácsadó Bizottság
Zentai László (elnök)
Bartos-Elekes Zsombor, Bottlik Zsolt, Buga László,
Elek István, Gede Mátyás, Gercsák Gábor, Györffy János,
Márton Mátyás, Orosz László, Török Zsolt Győző

MNA Társadalom kötet

Kötetszerkesztők
Kocsis Károly (főszerkesztő), Kovács Zoltán, Nemerkényi Zsombor, Kincses Áron, Tóth Géza

Fejezetszerkesztők
Bajmócy Péter, Bálint Lajos, Beluszky Pál, Boros Lajos, †Csatári Bálint, Dövényi Zoltán,
Kocsis Károly, Kovács Zoltán, Őri Péter, Pál Viktor, Szabó Laura, Székely Gáborné, Tátrai Patrik

Szakmai lektor
Probáld Ferenc, Gercsák Gábor

Nyelvi lektor
Kálóczy Katalin, Gercsák Gábor

Borítóterv
Mezei Gáspár – CSFK Földrajztudományi Intézet, Kuti Ildikó – Civertan Bt.

Arculatterv, tipográfia
Kuti Ildikó – Civertan Bt.

Sokszorosítás 
Pannónia Nyomda Kft.

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változatainak kiadási jogát is.
A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak valamely része semmiféle formában, semmiféle nyelven
nem sokszorosítható és nem publikálható.

Felelős kiadó: Kiss László főigazgató
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, www.csfk.org
© CSFK Földrajztudományi Intézet, www.mtafki.hu, Budapest, 2021

A kiadvány megjelenéséhez támogatást nyújtott:
Magyarország Kormánya
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Magyar Tudományos Akadémia

A kötet szerkesztésének lezárása: 2021. február 1.

ISBN 978-963-9545-55-7ö
ISBN 978-963-9545-63-2 ©

CS
FK

 F
öl

dr
aj

zt
ud

om
án

yi
 In

té
ze

t, 
w

w
w

.n
em

ze
tia

tla
sz

.h
u,

 B
ud

ap
es

t, 
20

21

©
CS

FK
 F

öl
dr

aj
zt

ud
om

án
yi

 In
té

ze
t, 

w
w

w
.n

em
ze

tia
tla

sz
.h

u,
 B

ud
ap

es
t, 

20
21


	Őri Péter - Kocsis Károly - Faragó Tamás - Tóth Pál Péter: Népesedési múlt. In: Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom. CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest, 2021. pp. 16-21.
	A 10. századtól a 15. század végéig
	A 16. század elejétől a 18. század elejéig
	A 18. század elejétől a 20. század elejéig

	Magyarország Nemzeti Atlasza – Társadalom. 2021 – Impresszum



