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1. A népszámlálások és az erdélyi magyar (etno)demográfia 
 
Romániában a rendszerváltást követően 1992-ben és 2002-ben 
tartottak népszámlálást. Mindkét cenzus a magyar népesedésség 
szempontjából kedvezőtlen demográfiai folyamatokra mutatott 
rá. Az 1992-es népszámlálás 1.624.959 magyart mutatott ki, ami 
jóval alatta maradt az előzetes várakozásoknak.1  A 2002-es 
népszámlálás szerint a magyarok száma Romániában 1.431.807 
volt, ami tíz év alatt közel 200 ezer fős, 12 százalékos 
csökkenést jelentett. Ezzel párhuzamosan a magyarok 
össznépességen belüli aránya 7,2 százalékról 6,6 százalékra esett 
vissza.   
 A népszámlálásokat nem tekinthetjük egyszerű 
adatgyűjtési technikának.2  Azok szorosan összefonódnak a 
társadalmi valóság reprezentációja és alakítása fölötti politikai 
harccal. Horowitz (1975) szerint az etnikailag megosztott 
társadalmakban, különösen, amennyiben a pártrendszer is az 
etnikai vonalak mentén tagolt, a népszámlálások hasonlóvá 
válhatnak a választásokhoz.3  Ezeket az adott etnikumokat 
képviselő elit „megnyerheti”, de „el is veszítheti”.  Varga E. 
Árpád (1998a, 220-240) az 1992-es, Brubaker és szerzőtársai 
(2006, 151-163) pedig a 2002-es romániai népszámlálás kapcsán 
világítottak rá erre a tételre. Az erdélyi magyar politikai elit 
számára mindkét népszámlálás tétje az volt, hogy az általuk 
képviselt közösség erejére rámutasson.4  A népszámlálást 
megelőzően, a magyar nyelvű újságokon, köztéren elhelyezett 

                                                 
1 Az erdélyi és magyarországi nyilvánosságban elterjedtek voltak a romániai 
magyarok számát 2 millió főre, vagy ennél magasabb értékre tevő becslések.  
2 A népszámlálást semleges adatgyűjtési technikaként láttató szemléletmód 
átfogó kritikáját lásd Kerzer-Arel (2002).  
3  Kovács Éva (2004, 25-49) a két világháború közötti csehszlovák 
népszámlálások kassai körülményeit elemezve állapította meg ugyanezt.  
4 Beszédes az RMDSZ által a 2002-es „népszámlálási kampányban” használt 
szlogen: „Számít a számunk”. 
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plakátokon keresztül szabályos kampány folyt a magyar 
népesség mobilizálása érdekében.5  A választás-hasonlatnál 
maradva, képletesen azt mondhatjuk, hogy a magyar politikai 
elit 1992-ben és 2002-ben is „elveszítette a népszámlálást”, 
vagyis az eredmények, amellett, hogy a magyar népességet 
érintő kedvezőtlen folyamatokra rávilágítottak, azzal hogy 
elmaradtak az előzetes várakozásoktól, a magyar elitet 
kommunikációs szempontból kedvezőtlen helyzetbe hozták.     
 1992-ben a kedvezőtlen kommunikációs helyzetet a 
magyar politikai elit az eredmények nyilvános tagadásán 
keresztül kísérelte meg feloldani. Ez a stratégia logikus 
következménye volt az erdélyi magyar népesedésre vonatkozó 
diskurzusok szerkezetének. A nyolcvanas években, illetve a 
kilencvenes évek elején a témát feldolgozó magyarországi 
szakirodalomban – illetve a tágabb nyilvánosságban – 
konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy Erdélyben 2 millió, 
vagy ennél több erdélyi magyar él.6 A kutatók, akik az adathiány 
és a román Statisztikai Hivatal közleményeivel szembeni 
széleskörű szkepszis közepette saját számításaikra 
hagyatkozhattak,7 (a mából visszatekintve) az erdélyi magyarok 
                                                 
5 A két népszámlálást kísérő etno-politikai küzdelem különbségeit is ki kell 
emelnünk.  Míg 1992-ben a végrehajtó hatóságok és szakemberek 
közleményei sem voltak mentesek az etno-politikai felhangoktól (Varga 
1998a 230, 64. lábjegyzet), addig 2002-ben az esemény számukra leginkább 
bürokratikus (rutin)feladatként értelmeződött (Brubaker és mások 2006, 152). 
A feszültségek a második esetben, az akkor még a szélsőséges román 
nacionalista Gherorhe Funar vezette Kolozsváron összpontosultak. Az 1992-
ben 23, 2002-ben pedig 19 százalékban magyarlakta nagyvárosban a 
népszámlálás tétjét növelte a kisebbségi nyelvek használatát szabályozó 
törvény, ami a nyelvi jogokat a kisebbség adott településen belüli húsz 
százalékos arányához kötötte. 
6 Lásd Nyárádi R. (2003, 534-536); Dávid (1982; 1988); Kocsis (1989); 
Kocsis-Kocsisné (1992). 
7 Ebben a román Nemzeti Statisztikai Hivatal (INS – Institutul Naţional de 
Statistică) is vétkes. Az adathiány mellett, az 1977-es népszámlálás végleges 
eredményeit összegző kiadvány (Direcţia Centrală de Statistică 1980, 614–
621) olyan csúsztatást tartalmazott, amit csak 1990-ben, illetve 1992-ben 
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számát erősen felülbecsülték. Közleményeik Erdélybe 
visszaszivárogva, tovább erősítették a 2 millió erdélyi magyar 
amúgy is közkeletű toposzát. A konszenzusnak örvendő 2 
milliós szám nyilvános megkérdőjeleződése a politikai szcénán 
így az 1992-es népszámlálást követően sem mutatkozott 
kifizetődőnek.8  Ezt jól érzékelteti Varga E. Árpád, akitől az 
alábbi idézet származik: 
 
„A népszámlálás szenvtelen adatközlése egy, a Kós Károly-i 
kiáltó szó óta metaforikus jelentéstöbblettel bíró képet kezd ki: a 
kétmilliós magyarságét, mellyel «minden időkben számolnia kell 
annak, aki szuverenitását reá kiterjesztette» [ezért – KT.] nem 
csodálhatjuk, ha a romániai magyarságot sokan olyan, szinte 
«fiktív népességként» jelenítik meg, amely nem a valóságos 
népesedési viszonyoknak megfelelően, hanem egy utópisztikus 
demográfiai modell tértől és időtől független 
törvényszerűségeinek megfelelően alakul.” (Varga E. 1998a, 240) 
       
 Bár a nyilvános megnyilatkozások szintjén ragaszkodott 
a 2 millió magyar toposzához, a politikai elit magatartását egy 
                                                                                                         
korrigáltak. Az eredményeket a vonatkozó kötet az un. „nemzetiség és 
anyanyelv szerinti” bontásban tárgyalta. Az olyan eseteket, ahol a nemzetiség 
és az anyanyelv nem egyezett (és a kettő közül valamelyik a román volt) a 
kiadvány automatikusan a román nemzetiségűek (és anyanyelvűek) közé 
sorolta. Ezt a gyakorlatot egyedül a zsidó nemzetiség esetében nem 
alkalmazták. Az eljárás ráadásul nincs feltüntetve a módszertani útmutatóban. 
Ez a torzítás a népszámlálási adatokat a lehető legszakszerűbben elemző 
szakemberekben is gyanút keltett. A kiadvány és az 1977-es népszámlálás 
nemzetiségi adatsorainak kritikai elemzését lásd Nyárádi R. (1998, 64-72) és 
Varga E. (1998a, 72-117). 
8  Annál inkább belefért viszont a kilencvenes években alakuló 
társadalomkutatói szerepkészletbe. Brubakerék (2006, 151-163) elemzése, 
miután egyrészt a különböző színterek és szerepkészletek között nem 
differenciál, másrészt a politikai szereplők reprezentációt pusztán a nyilvános 
megnyilatkozásokból vezeti le, a népszámlálásokkal és a román statisztikai 
adatszolgáltatással kapcsolatos erdélyi magyar viszonyulásokról túlságosan 
egyszínű képét fest.   
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sajátos kettősség jellemezte. A népszámlálási eredmények 
hallgatólagos elfogadásáról árulkodik, hogy miután 1994-ben az 
RMDSZ kézhez kapta a népszámlálások (hivatalosan azóta sem 
publikált 9 ) településsoros nemzetiségi megoszlásait, épített 
ezekre az eredményekre. Így például a kongresszusi küldöttek 
területi leosztásában figyelembe vették a népszámlálási 
eredményeket, vagy az RMDSZ által rendelt és a választási 
kampányok során felhasznált közvélemény-kutatások 
magyarokra reprezentatív mintáit is ezek alapján alakították ki.10 
Ez utóbbiak a terepmunka során a kérdezés megkezdését 
konvencionálisan a következő kérdéshez kötötték: „Van-e ebben 
a háztartásban olyan személy, aki az 1992-es népszámlálás 
során magyarnak vallotta magát?”11 Ezek a példák arra utalnak, 
hogy a nyilvános megnyilatkozások ellenére a népszámlálási 
eredmények (illetve a román statisztikai adatszolgáltatás) 
valójában a magyar politikai elit saját közösségéről alkotott 
képét már a kilencvenes években meghatározták. 
 Ez összefügg azzal is, hogy a román statisztikai 
adatszolgáltatásnak valójában soha nem volt alternatívája. 
Felvetődött ugyan egy alternatív népszámlálás (önszámlálás) 
gondolata, de az (a politikai szereplők többsége előtt is) világos 
volt, hogy állami jogosítványok nélkül ennek lebonyolítása 
logisztikai szempontból képtelenség. A mögött pedig, hogy az 
önszámlálás kérdése, Nemzeti Kataszter címszó alatt, a 
kilencvenes évek második feléig mégis része maradt a politikai 

                                                 
9  Van valami irónia abban, hogy Románia 1992-es (és 2002-es) 
településsoros nemzetiségi megoszlásai a mai napig nem hozzáférhetők 
nyilvánosan román nyelven, illetve, hogy az erdélyi megyékre vonatkozó 
adatokat az erdélyi népesedés kiemelkedő magyarországi kutatója, Varga E. 
Árpád (1998b, 1999, 2000, 2001, 2002) rendszerezte és hozta nyilvánosságra.  
10 A hivatkozott közvélemény-kutatások mintavételének leírása megtalálható 
az Erdélyi Magyar Adatbankban (http://kutatasok.adatbank.transindex.ro/).  
11 Érdemes kiemelni, hogy a magyar népesség reprezentációjában a 
nemzetiségi és nem az anyanyelvi, vagy a magyar nyelvtudás szerinti 
kategória jut kulcsszerephez.   
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napirendnek, nem a román statisztikai adatszolgáltatással 
szembeni valós kétely, hanem a magyar közösségen (RMDSZ-
en) belüli politikai csatározások húzódtak meg.12 Az RMDSZ III. 
Kongresszusának határozata kötelezővé tette a „belső 
választások” megszervezését, vagyis, hogy „a szövetségi 
tisztújításra általános és titkos, lehetőleg közvetlen választáson 
kerül[jön] sor, amelyen az általános nyilvántartásban szereplő 
tagok vesznek részt”. Ezt a nyilvántartást feleltették meg a 
későbbiekben a Nemzeti Kataszterrel, ami alatt egy olyan 
jegyzéket értettek, amiben, legalábbis elvben, minden romániai 
magyar szerepel.  A Nemzeti Kataszter körüli vitákat az tartotta 
életben, hogy az RMDSZ összekötötte azt a belső választások 
kérdésével, amit a megyei szervezetek többsége és a szervezet 
vezetése tulajdonképpen nem kívánt megvalósítani. Az 
alternatív népszámlálást igénylő, így eleve 
megvalósíthatatlanságra ítélt Kataszter a belső választást volt 
hivatott blokkolni.13   
  2002-ben a népszámlálási eredmények ismét kevesebb 
magyart mutattak ki a vártnál.14 A magyar politikai elit azonban 
ezúttal, a kínossá vált tagadás helyett, egy más nyilvános 

                                                 
12 A Nemzeti Kataszter „megvalósításával” az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 
foglalkozott. Több az ügyben érintett tisztségviselővel interjút készítettem.    
13 Hozzá kell tennünk, a Kataszter ötletéhez az RMDSZ-en belüli ellenzék is 
ragaszkodott: lásd Toró (1994; 1999).  A belső választásokkal kapcsolatos 
alternatív technikai javaslatokat lásd Horváth-Magyari (1994).  Bár a 
Szövetség szerveit nem  közvetlenül választják, jelenleg a parlamenti és 
önkormányzati jelölteket több RMDSZ szervezetben állóurnás előválasztáson 
jelölik ki. Ezeken az előválasztásokon természetesen nem használnak 
semmiféle a magyar választókat tartalmazó katasztert vagy regisztert. 
14 Itt Veres Valér (2002a) a népszámlálást közvetlenül megelőzően publikált 
tanulmányára kell utalnunk, aki a magyar népesség számát közel 100 ezer 
fővel magasabbra becsülte a népszámlálás által kimutatott értéknél. A 
népességfogyás nem csak magyar, hanem országos vonatkozásban is 
nagyobb volt a vártál. A Nemzeti Statisztikai Hivatal, mivel a regisztrálatlan 
kivándorlást figyelmen kívül hagyta, 2002-re mintegy 700 ezer fővel 
számolta felül Románia népességét.  
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stratégián keresztül próbálta kezelni a kialakult helyzetet. A 
népszámlálás előzetes eredményeinek közzétételét követően, 
2002 július 12.-én az RMDSZ egy szakmai tanácskozást hívott 
össze, amelyen a felső-vezetésen és az Ügyvezető Elnökség 
munkatársain kívül társadalomkutatók vettek részt. A szervezet 
elnöke és ügyvezető elnöke csak a tanácskozást követően, egy 
közismert demográfus (Veres Valér) társaságában tartotta meg a 
népszámlálási eredményeket értékelő hivatalos 
sajtótájékoztatóját. A nyilatkozatok, a népszámlálási 
eredményeket elfogadva és ezek elemzésére építve, egy olyan 
átfogó stratégia kidolgozását ígérték, amely fokozza a magyar 
népesség reproduktív képességét és ezzel hozzájárul a magyar 
intézményrendszer fenntarthatóságához (Szabadság 2002, július 
13). Hangsúlyos volt, hogy a politikai érdekképviselet a 
stratégia kidolgozásában a társadalomtudományokkal kívánt 
együttműködni. Ugyanezt a szándékot erősítette meg az 
RMDSZ kongresszusi határozata: 
 

„A romániai magyarság utóbbi tíz évben bekövetkezett, 
közösségünk egészét érintő fogyása szükségessé teszi egy 
megfelelő népesedési politika kidolgozását, amit az 
RMDSZ a politikai szintéren képvisel és a 
közösségépítési munka során felhasznál. Stratégiánk 
megalapozása érdekében az RMDSZ 
társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek 
bevonásával folytatja az erdélyi magyarság fogyását 
előidéző sajátos, és a régió egészére jellemző 
demográfiai folyamatoknak, a társadalom helyzetének, 
mindannak az elemzését, ami a természetes fogyást, 
elvándorlást, illetve az asszimilációt előidézi. Az RMDSZ 
Programjára alapozva, a kutatások eredményeire építve 
kell megfelelő stratégiát kidolgoznunk és 
megvalósítanunk az ifjúságpolitika, a minőségi oktatás 
biztosítása, önálló intézményrendszerünk bővítése, a 
munkahelyteremtés, a családpolitika, a magyarok által is 
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lakott régiók gazdasági fejlesztése, a szociális helyzet 
javítása által, hogy nemzeti közösségünk jövőképének 
része lehessen a jólét bizonyossága, önazonosságunk 
megőrzésének hite. Célunkat széleskörű társadalmi 
szolidaritásra alapozva, a történelmi magyar egyházak 
és az erdélyi magyar civiltársadalom szervezeteivel 
közösen kívánjuk megvalósítani, az együttműködés, a 
kölcsönös bizalom jegyében. Ennek érdekében a 
Kongresszus megbízza az RMDSZ Ügyvezető Elnökségét 
a kérdéssel foglalkozó munkacsoport létrehozásával, 
amely szakmai alapot biztosít a romániai magyar 
közösség népesedési helyzetének javítása érdekében 
kifejtett politikai és társadalmi tevékenységnek.” 
(RMDSZ VII. kongresszusának határozata, 2003 február 
2.) 
 

 Az erdélyi magyar politikai elit népszámlálásra adott 
válaszreakciói nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 
társadalomtudományos mezőn belül láthatóvá vált és 
megerősödött egy olyan kutatói pozíció, ahonnan az erdélyi 
magyar népességre sajátos rálátás nyílik. E pozíció 
meghatározói: (1) saját tárgyát makro-perspektívából szemléli, 
(2) az etnikai változót kiemelten kezeli, pontosabban, a magyar 
etnikumról, mint külön elemezhető entitásról („társadalomról”, 
„népességről”) beszél. További lényeges adalék, hogy a nevezett 
kutatói pozíció egy magát magyarként meghatározó 
erőcentrumhoz és ennek (köz)politikai projektjeihez kötődik. 
Ebben a kontextusban kiemelt szerepet kapott a demográfia, 
mint egy olyan diszciplína, amely, legalábbis a hozzá fűzött 
remények szerint, képes a folyamatok leírására és hozzájárulhat 
azok adminisztrálhatóvá tételéhez.  
 Magam a 2002-es népszámlálást követően kezdő 
kutatóként, az RMDSZ alkalmazásában kezdtem az erdélyi 
magyar népesedéssel foglalkozni, azóta is a demográfia képezi 
fő kutatási irányomat. Írásom ezért a fent vázolt pozíciót 
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felvállalva, az elmúlt években a romániai magyar népesség 
vizsgálatára kialakított demográfiai modell kialakulásának 
körülményeire, működésére és korlátaira szeretne rávilágítani. 
Módszertani szempontból a diskurzus-elemzés és a demográfia 
két nehezen egyeztethető nyelvezetére fogok támaszkodni.   
 
2. Diskurzív elemzés 
 
A diskurzív elemzést annak belátása tette szükségessé, hogy az 
erdélyi magyar népesedést a 2002-es népszámlálást követő 
demográfiai elemzések nem „sehonnan”, hanem – mint az 
eddigiekből is kiderült – egy jól meghatározható pozícióból 
vizsgálták/vizsgálják. A népesedéssel foglalkozó szövegek 
újraolvasásán keresztül arra kívánok rávilágítani, hogy 
történetileg hogyan alakult ki ez a pozíció, illetve tágabb 
értelemben, hogy miként változtak azok a (diskurzív) technikák, 
amelyeken keresztül a népesedéssel foglalkozó szerzők saját 
tárgyukat, az erdélyi magyar népességet megalkották.  

Kiindulópontom Pierre Bourdieu (1998) a kulturális 
alkotások elemzésére kidolgozott modellje. Bourdieu 
különbséget tett az állásfoglalások tere (jelen esetben a 
társadalomtudományi diskurzus) és a pozíciók mezeje között, és 
a két, homológnak feltételezett struktúra közötti megfelelést 
vizsgálta. Az állásfoglalásokat (esetünkben a népesedési 
szövegeket) olyan diskurzív stratégiákként értelmezte, 
amelyeken keresztül a szereplők mezőn belüli pozíciójuk 
megőrzésére vagy javítására törekszenek. Ugyanakkor a mező 
az, ami a referenciakeretet (a lehetséges állásfoglalások 
halmazát és azok viszonyítási pontjait) kijelöli. E referenciakeret 
megléte a szereplők számára a külvilággal szemben bizonyos 
fokú autonómiát biztosít. Bourdieu azonban autonómia alatt 
korántsem azt érti, hogy a művészeti alkotások létrehozói vagy 
az akadémiai szféra függetlenek lennének az őket körülvevő 
tágabb kontextustól vagy az éppen aktuális politikai projektektől. 
Ellenkezőleg. Ezek hatása azonban egy sajátos áttételen 
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keresztül érvényesül, amit a prizma által megtört fény 
(“törésmutató”) metaforáján keresztül érzékeltet.  
 Az erdélyi magyar népesedési szövegek elemzése előtt a 
demográfiai diskurzusok romániai alakulását fogom vázolni, a 
diszciplína hatvanas évekbeli indulásától az ezredfordulóig. Ezt 
a lépést azért éreztem szükségesnek, mert nem csupán az erdélyi 
magyar népesedést szükséges egy általánosabb Románia-
történeti keretben vizsgálni, hanem a népesedés kérdésével 
kapcsolatos erdélyi magyar szöveg-termelést is.   
 
3. Demográfiai elemzés 
 
A 2002-es népszámlálást követően az erdélyi magyar 
demográfiai kutatást elsősorban az a törekvés határozta meg, 
hogy a diszciplína területileg körülhatárolható népességekre 
(nemzetállamokra) kidolgozott fogalmi rendszerét és 
módszertanát alkalmassá tegye egy más etnikumokkal keverten 
élő kisebbségi népesség vizsgálatára. Két tényezőnek 
köszönhetően ez a kísérlet legalábbis „technikai értelemben” 
sikeres volt.  
 Egyrészt a továbblépésben kulcsszerepe volt az 
adatokhoz való megváltozott hozzáférésnek. Úgy hivatalos 
népmozgalmi, mind népszámlálási adatok tekintetében az 
erdélyi társadalomtudományos kutatás történetében egyedülálló 
adathalmaz áll a kutatás rendelkezésre. A statisztikai 
forrásokhoz való hozzáférés nem a román adatszolgáltatás 
„demokratizálódásával” állt összefüggésben, hanem azzal, hogy 
az RMDSZ a demográfiai vizsgálatokat közpolitikai 
prioritásként határozta meg.   
 Másrészt a 2002 utáni vizsgálatok – legalábbis egy elemi 
szinten – adaptálták a demográfiai diszciplína fogalmi és 
módszertani eszköztárát. Miután az erdélyi magyar kutatók a 
nyolcvanas években nem voltak abban a helyzetben, hogy a 
magyar népmozgalmi egyenleget megvonják, a téma a 
nyolcvanas évek második felében Magyarországon kibontakozó 
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úgynevezett „magyarságkutató” irodalomban került terítékre. A 
Magyarságkutató Intézet 1986-os megalapítása a „határon túli”, 
ezen belül pedig elsősorban az erdélyi magyarság iránt immár 
hivatalos szinten is megnövekedett érdeklődést jelezte. Az 
intézet körül kibontakozó vizsgálatok egyik alappillérét az 
(etno)demográfia képezte. A szövegeket olvasva azonban 
nyilvánvaló, hogy ezen sajátos „magyarságkutató” demográfia 
és a magyarországi mainstream demográfia között – a 
személyes átfedések ellenére – valójában nagyon kicsi volt a 
kommunikációs felület. Erre utal, hogy a „magyarságkutató” 
demográfusok a mainsteam-től eltérő nyelvet használtak, szinte 
egyáltalán nem tagolódtak be a demográfia meglévő 
intézményrendszerébe15  és nem használták a diszciplína 
módszertani apparátusát.16  A mező ilyetén szerveződése a 
nyolcvanas évek Magyarországán a közelmúltig meghatározta 
azt a keretet, amiben az erdélyi és más kisebbségben élő magyar 
közösségek népesedésére fókuszáló vizsgálatok lefolytak. 
Ezeket ugyanis Magyarország felől nem a demográfiai 
diszciplína, hanem a „magyarságkutatás” integrálta,17  ami a 
problémafelvetéstől az alkalmazott módszertanon keresztül a 
keletkező szövegek nyelvezetéig alapjaiban határozta meg a 
kutatások jellegét. A 2002 utáni vizsgálatok „technikai 
értelemben vett” sikerességét jelzi, hogy ez a helyzet 
átalakulóban van, aminek látható jele, hogy az erdélyi magyar 
népesedésre vonatkozó írások nagymértékben közelítettek a 

                                                 
15 Hangsúlyozzuk, hogy nem személyekről, hanem a mező szerkezetéről 
beszélünk. A magyarságkutatás és a mainstream demográfia nyelvezetének 
széttartásával kapcsolatos állítás akkor is tartható, ha voltak mainstream 
demográfusok, akik foglalkoztak az erdélyi magyarsággal és voltak 
„magyarságkutatók”, akik demográfusok lettek.  
16 Lásd Dávid (1988; 1989), Süle (1988), Sebők (1991) írásait.  
17 A kisebbségi magyar közösségek demográfiájával foglalkozó szerzőknek 
(pl. Gyurgyík László, Mirnics Károly) a KSH Népességkutató Intézet helyett 
elsősorban a Magyarságkutató Intézet utódaként létrejött Teleki László 
Intézettel voltak intézményes kapcsolataik. 
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demográfiai szakzsargonhoz. Kiemelhetjük a kohorsz-
komponens módszer adaptálására tett kísérletet (Hablicsek–
Tóth–Veres 2005; Csata–Kiss 2007), amire az utóbbi évek 
népesség-előreszámításai támaszkodtak és ami jelen 
tanulmányban is kiemelt szerepet kap. A magyar népesedésre 
vonatkozó, a kötetben megjelenő elemzések erre a modellre 
épülnek, de ebben a modellben gondolkodva próbálok majd 
rámutatni a demográfiai elemzés korlátaira is. 
 A kohorsz-komponens módszer adaptációjával 
kapcsolatban ugyanis két lényeges (és egymással összefüggő) 
probléma merül fel: (1) Mi (legyen) az etnikai változó helye a 
demográfiai magyarázatokban és modellekben? Azaz milyen 
tényezők határozzák meg, hogy erdélyi/romániai magyar 
népességről beszélünk? (2) Mennyiben „adminisztrálhatók” 
ténylegesen ennek a népességnek a határai a demográfia fogalmi 
apparátusán keresztül?  
  
a. Az etnikai változó helye 
 
 A demográfiai elemzésben az etnikai változó helyét a 
modellválasztás határozza meg. A kérdés az, hogy milyen 
népességekről beszélünk, illetve hogy milyen csoportok 
népesedését hasonlítjuk össze? A kérdés korántsem „ártatlan”, 
és nagymértékben zavarja a tisztánlátást, hogy az erre adott 
válaszban sokszor szétválaszthatatlanul összekeverednek a 
politikai jellegű és a szakmai érvek.  
 A szakmai érvrendszer felől közelítve, Vladimir Trebici 
kiemelte, hogy népességről csak abban az esetben érdemes 
beszélnünk, amennyiben ehhez az entitáshoz csatolunk egy 
olyan kulturálisan közvetített modellt, amely a reprodukció 
mikéntjét meghatározza. Továbbmenve alpopulációkról és az 
ezek közötti összehasonlításról beszélni akkor értelmes, ha 
ezekhez az entitásokhoz joggal társíthatunk a reproduktív 
viselkedés eltéréseit meghatározó szubkultúrákat (Trebici – 
Ghinoiu 1986, 117). Ez minden demográfiai elemzés alapelve. 
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Egy kissé tankönyv-ízű példával, a szőke hajúak vagy a 
kékszeműek népesedéséről beszélni elvben lehetséges, mégis 
teljesen érdektelen. A probléma abból adódik, hogy a fent vázolt 
viszony könnyen megfordul. Vagyis, miután a demográfiai 
elemzés egységét kijelöltük, azaz statisztikai eszközökkel 
megkonstruálunk egy népességet, e mögé aztán kimondva vagy 
kimondatlanul egy sajátos reprodukciós modellt képzelünk. 
Brubaker a csoport és a kategória fogalmak közti 
különbségtevés fontosságát hangsúlyozza:  
 

„Ha csoport alatt olyan lehatárolt közösséget értünk, 
amelynek tagjai kölcsönösen hatnak egymásra, 
kölcsönösen felismerik egymást, egymásra orientáltak, 
hatékonyan kommunikálnak, szolidaritást éreznek 
egymás iránt, kollektív identitással rendelkeznek és 
képesek összhangban cselekedni - de még akkor is, ha 
kevésbé igényes csoportkritériumokat állítunk fel -, 
világos kell legyen, vagy a kategória nem csoport. 
Legjobb esetben is csak a csoportalakítás vagy 
«csoportként létezés» lehetősége van meg benne” 
(Brubaker 2001).  

 
A demográfiai elemzés ebben az értelemben kategóriákkal 
dolgozik, amelyekről azonban gyakran reflektálatlanul azt 
feltételezi, hogy csoportként működnek. 

De mi a helyzet Erdéllyel és a romániai magyarokkal? 
Elsősorban az hogy a modellválasztás, az elemzés egységét 
képező népességek kijelölése nem pusztán „jámbor 
akadémikusok” ügye.18 A mögött hogy a 2002-es népszámlálást 
követően az erdélyi magyar társadalomkutatók az erdélyi 
magyarokat mint népességet tételezik, egy világos 
(etno)politikai koncepció áll.19 Amikor vizsgálatunk kereteként 

                                                 
18 A megfogalmazást Kuczi Tibornak köszönöm. 
19 Kántor Zoltán (2000) ezt kisebbségi nemzetépítésnek nevezte.  
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az erdélyi magyar népességet jelöljük meg, – akarva-akaratlanul 
– ezzel koncepcióval azonosulunk. Ezt tudatosítva, 
megpróbálhatjuk elkerülni, hogy az etnikai változó 
magyarázóerejét minden esetben reifikáljuk, de ez az 
alapmodellen – vagyis, hogy erdélyi magyar népességben 
gondolkodunk; ennek és nem más népességnek a változását 
számítgatjuk – nem változtat. 

Az etnikai változó kiemelése ellen a leggyakoribb érv a 
reprodukciós különbségek regionális szerveződését 
hangsúlyozza. Traian Rotariu nyomán, kolozsvári demográfusok 
gyakran a priori kijelentik, hogy a demográfiai viselkedés 
különbségei – illetve a mögöttük feltételezett eltérő kulturális 
minták – Erdélyben regionális és nem etnikai törésvonalak 
mentén tapinthatók ki: 

 
„Megállapítható tehát, – és ezt a jelenlegi tendenciákra 
is érvényesnek tételezzük fel –, hogy Erdélyen belül a 
termékenység regionális eltérései jelentősebbek, mint a 
nemzetiség szerinti különbségek. Más kérdés az, hogy 
egyik régióban igen kevés román él (Kelet-Erdély – 
Székelyföld), máshol pedig magyarok élnek kevesen 
(Dél-Erdély és a Bánság), így az erdélyi nemzetiségi 
átlagokhoz az egyes régiók más-más mértékben járulnak 
hozzá.”   (Veres 2004, 46). 
 

 Ebből gyakran vonják le azt a következtetést, hogy az 
egyes etnikumok külön népességként való vizsgálata félrevezető. 
Másik lehetséges (és plauzibilis) érv, hogy a reproduktív 
modellek nem etnikai csoportok, hanem társadalmi rétegek 
szerint különböznek.  
 Írásom nem kíván ezekkel az érvekkel vitatkozni és azt 
sem állítja, hogy a reprodukciós különbségek elsősorban az 
etnikai változó mentén magyarázhatók. E helyett azt 
hangsúlyozza, hogy az etnikai változó kiemelése a felvállalt 
elemzői pozíció és az azt meghatározó (etno)politikai projektek 



 14

következménye. Átfogalmazva: a szóban forgó pozícióból 
feltáruló társadalmi valóság azoknak a politikai törekvéseknek a 
fényében válik relevánssá, amelyek az erdélyi (magyar) 
társadalmat etnikai-nemzeti alapon akarják intézményesíteni. 
Példaként, egy az erdélyi magyar népességre végzett 
előreszámítás a magyar nyelvű oktatási rendszer tervezése során 
válik érdekessé. Itt a modellválasztásnál másodlagos, hogy a 
reprodukciós magatartás különbségei milyen változó mentén 
szerveződnek. A vonatkozó közpolitikai célkitűzés 
szempontjából a magyar gyermekek számának az alakulása 
érdekes, függetlenül attól, hogy pl. a termékenység különbségeit 
milyen változó határozza meg leginkább.  

Másrészt, amikor ezt a perspektívát felvállalom azzal is 
tisztában vagyok, hogy a demográfiai, vagy tágabban értelmezve 
a társadalomtudományos modellalkotás egy másik értelemben 
sem független a társadalom etnikai alapú intézményesítését 
célzó politikai projekttől. A magyar népességre vonatkozó 
elemzések és népesség-előreszámítások ugyanis amellett, hogy a 
közpolitikai tervezést segítik, közrejátszanak abban, hogy az 
erre vonatkozó reprezentációk újratermelődjenek, ezáltal pedig 
objektivációs eljárásként működnek. Itt a 
társadalomtudományos modellalkotásra is érvényes a Brubaker 
és szerzőtársai (2006, 207) által a „hétköznapok” kontextusában 
tett megállapítás, miszerint az etnikai (nemzetiségi) keret 
leginkább a társadalmi valóság észlelésének egy lehetséges 
módja, egy olyan diskurzív és kognitív séma, ami egyben a 
(politikai) cselekvést is orientálja.  
 
b. A modell korlátai. 
 
 Az etnikai változót kiemelten kezelő demográfiai 
modellel kapcsolatban azonban egy pragmatikus szinten 
merülnek fel kételyek. Az elemzés második része, miután egy a 
magyar népességre vonatkozó előreszámítás eredményeit 
vázolja, ezeket a kételyeket állítja középpontba. Kérdés, hogy a 
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demográfia fogalmi eszköztára, amit egy nemzetállam területi 
szempontból körülhatárolható népességének a leírására 
dolgoztak ki, ténylegesen alkalmazható-e egy kisebbségi 
közösség esetében? Amennyiben ezen keresztül próbáljuk a 
közpolitikai cselekvést segíteni, nem dezorientáljuk-e azt 
valójában? 
 A modell korlátait két ponton tudjuk megragadni. Az 
első pont a migráció kérdésköre. A demográfia érdeklődésének 
homlokterében hosszú időn keresztül elsősorban a születések és 
a halandóság kérdésköre állt. Az előrejelzések és a 
modellszámítások ennek megfelelően a zárt népesség 
modelljéből indultak ki. A migráció vizsgálata a demográfiai 
diszciplínán belül azzal párhuzamosan értékelődött fel, hogy az 
európai országok többségében a termékenység az egyszerű 
újratermelődéshez szükséges szint alatt stabilizálódott. Annak 
ellenére, hogy ma a migráció helyenként már jelentős szerepet 
kap a modellekben, a demográfia ezt a tényezőt nagyon kis 
mértékben, vagy egyáltalán nem tudja előre jelezni. A 
termékenységnek és a várható élettartamnak, annak ellenére, 
hogy egy sor társadalmi és kulturális tényező befolyásolja 
azokat, vannak biológiai meghatározói. A kohorsz-komponens 
módszer előrejelző képessége jórészt ebből a tényből következik. 
Míg a születések, vagy különösképpen az elhalálozások számát 
középtávon viszonylag nagy biztonsággal előre tudjuk jelezni, a 
migráció várható alakulásával kapcsolatban akár egy-két éves 
időtávban is a sötétben tapogatózunk. Másrészt a 
transznacionális migráció irodalmában (és ezt saját kutatásaink 
is megerősítik) hangsúlyos tétel, hogy az új migrációs formák 
megjelenésével a népesség nemzetállami térhez kötött fogalma 
kérdőjeleződik meg. Ezt a tételt nem általános elméleti szinten, 
hanem az erdélyi migráció történeti kontextusához kötve fogom 
tárgyalni. 
 A másik pont az etnikai keveredés, az „etnikai 
határátlépések” problémája. Amennyiben a migráció kérdésköre 
szétfeszíti a demográfia fogalmi keretét, az végképp kérdés, 
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hogy azt miképpen tudjuk működtetni egy olyan kisebbségi 
népesség esetében, amelyet képtelenek vagyunk a nemzetállami 
népesség analógiájára territorializálni. Ehhez kapcsolódva az 
inter-generációs asszimiláció egy olyan modelljét fogom 
bemutatni, amelyről úgy gondolom, hogy segít a demográfiai 
fogalomrendszert egy kisebbségi népességre adaptálni. 
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4. A disszertáció szerkezete 
 
Bevezető. A vizsgálat során felvett pozíciók 

1. A népszámlálások és az erdélyi magyar 
(etno)demográfia 

2. Diskurzív elemzés 
3. Demográfiai elemzés 

a.  Az etnikai változó helye 
b. A modell korlátai. 

 
I. Modernizáció és népesedés: a román népesedési 
diskurzusok a hatvanas évektől az ezredfordulóig 
 

1. A román demográfia előzményei és az 
intézményesedést megelőző népesedési kontextus 

a. A halandóság alakulása és a népesedési 
diskurzusok a két világháború között 

b. Az egészségügyi rendszer kiépítése az ötvenes 
években 

c. A termékenység csökkenése 1956 és 1965 között 
d. Az abortusz szerepe 
e. A Ceauşescu rendszer népesedéspolitikája 
 

2. Idősorok és mutatók 
 
3. A demográfiai átmenet színeváltozásai Romániában 

a. A demográfiai átmenet elmélete 
b. A román demográfia intézményesedése a 

hatvanas évektől 
c. A modernizációra vonatkozó képzetek és a 

modernizációs konszenzus 
d. Első verzió: A népesedés, mint irányított 

kibernetikai rendszer 
e. Második verzió: Románia kezdeti  helye a területi 

tipológiákban. 
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f. Harmadik verzió: A tipológiák átrajzolása, 
Erdély és Regát 

 
4. A tradicionális reproduktív modell a magyar és a 

román népesedési diskurzusokban 
a. A demográfiai átmenet és a Hajnal-vonal 
b. Történeti demográfia és geopolitika 

Magyarországon és Romániában 
c. Paraszti születéskorlátozás: a magyar 

demográfiai hagyomány és a történeti demográfia  
d. Demográfia és etnográfia: a tradicionális román 

reproduktív modell 
e. Modernizáció és homogenizáció 

 
II. A “magyarságtól” a “romániai magyar társadalomi g”: az 
erdélyi társadalomkutatás és változó témakonstrukciói a 
népesedéssel foglalkozó szövegek alapján 
 

1. A demográfiai kontextus: az erdélyi magyarokat 
érintő népesdési folyamatok 1965 és 1989 között   

a. A magyar népmozgalmi egyenleg 
b. A termékenység nemzetiségi különbségei 
 

2. Magyar népesedési diskurzusok a múlt rendszerben 
a. A kontextus: az ötvenes-hatvanas évek és a 

hatvannyolcas váltás 
i. Az ötvenes évek 

ii.  A hatvannyolcas fordulat 
b. Magyarság és modernizáció: az etnográfiai 

paradigma szerepe 
c. Laikusok és szakértők 
d. Népi referenciák 
e. Malthusiánus referenciák 
f. Hatalom – értelmiség – magyarság 

i. Az ambivalens diskurzus 
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ii.  A hatalommal folytatott alku 
iii.  Az értelmiségi stratégiák és a pronatalista 

diskurzus legitimitása 
 

3. A fogalmi építkezés irányai a kilencvenes években 
a. A romániai magyar társadalom mint mindennapi 

életvilág 
b. Magyar modernizáció és a „városi magyarság” 
c. Adminisztratív tekintet: a romániai magyar 

társadalom mint hatalmi projektek címzettje  
 
III. Az erdélyi magyar (etno)demográfia működése és 
korlátai 
 

1. Az erdélyi magyar népesség demográfiai 
előreszámítása 

a. Az előreszámítás technikai paraméterei  
b. A népmozgalmi folyamatok és a jövőre 

vonatkozó hipotézisek 
i. A korszerkezet 

ii.  A termékenység      
iii.  Halandóság  
iv. Az 1964-1992 közötti migrációs egyenleg 
v. Kumulált migrációs veszteség 

vi. A migráció alakulására vonatkozó 
hipotézisek 

vii. A hipotézisek összefoglalása 
c. Az eredmények rövid bemutatása 
d. A népesedési kilátások regionális különbségei 

 
2. A migráció és a demográfiai modellek 

a. Első szint. A zárt népesség modellje 
b. Második szint. A vándorlás, mint ki és bemeneti 

változó? 
i. Diaszpóra és transznacionális migráció 
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ii.  A vándorlás integrált vizsgálata felé 
iii.  A hidegháborús migrációs rendszer 
iv. A poszt-szocialista migrációs rendszer 

c. Az etnicitás szerepe a magyarok vándorlásában 
i. Az etnikai (el)nyomás 

ii.  Az etnicitás, mint vonzó tényező 
iii.  Integráció/integrálatlanság 
iv. Az etnikai migráció vége? 

 
3. Az adaptálhatóság kérdése: demográfiai és etno-

kulturális reprodukció 
a. Az asszimiláció fogalmáról 

i. Az asszimiláció a nemzetközi 
szakirodalomban 

ii.  Az asszimiláció erdélyi 
jelentéstartománya 

iii.  Asszimiláció az erdélyi nemzetiség-
statisztikában 

iv. Demográfiai és etno-kulturális 
reprodukció 

b. Etnikai endogámia és vegyes házasság Erdélyben 
i. A vegyes és homogén házasságok 

arányának alakulása és eltérő stabilitása 
ii.  A vegyes házasságok strukturális okai 
iii.  Társadalmi státus és etnikai endogámia 

c. A vegyes házasságon belüli etnikai szocializáció 
modelljei 

d. Demográfiai következmények 
 

 
IV. Összefoglalás: demográfia és az erdélyi magyar 
társadalom projektje 
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