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→ Székelyföldön a legma-
gasabb a termékenységi 
ráta. A két székely megye 
országos viszonylatban 
is régóta az élmezőnyhöz 
tartozik. Ebben azonban 
nagy szerepet játszanak 
a többségében magyar 
anyanyelvű romák.

Hányan voltunk, hányan 
vagyunk? Az erdélyi ma-
gyarság létszámáról, népsza-
porulatról, kivándorlásról, 
családtámogatási rendszerről 
és a jövő évi népszámlálásról 
kérdeztük dr. Vares Valér 
szociológust, a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem szocioló-
giai karának professzorát.

→ SOMOGYI BOTOND

Nagyfokú elöregedés tapasz-
talható kontinensünkön. Romá-
nia sem kivétel ez alól, ráadásul 
az elmúlt időszakban sokan tele-
pültek külföldre. Mekkora jelen-
leg a hazai lakosság létszáma?

A hivatalos nyilvántartás a 
kivándorlásnak csak egy szeletét 
tudja követni. Egyesek ideigle-
nesen, mások huzamosabb ideig 
tartózkodnak külföldön. Egyeseket 
nyilván tartanak, másokat nem, 
sokszor milliós nagyságrendű elté-
rések mutatkoznak a kimutatások 
között, amelyek egy Románia szin-
tű ország esetében igen jelentősek. 
Ezért csupán a népszámlálások 
alkalmával kapunk egy viszonyla-
gos képet az ország népességéről, 
szerintem valahol a 18 millió körül 
lehetünk. De hogy éppen ennyien 
lennénk az országban jelenleg, az 
sem biztos. Ugyanis Romániának 
3-4 milliós „kintlevősége”, azaz 
külföldön élő lakosa van.

A karantén miatt sokan gon-
dolták, hogy több gyermek fog 
születni. Ám az adatok éppen 
az ellenkezőjét mutatják. Ta-
valy 200 ezer alá esett a szüle-
tések száma, a házasságköté-
seké pedig 100 ezer alá, amely 
negatív rekord az ország 1990 
utáni történetében. Ez minek 
tulajdonítható?

Az ország lakossága különbö-
ző okok miatt folyamatosan csök-
ken, alacsony a termékenység, 
ezért nem olyan nagy meglepe-
tés, hogy a születések száma az 
egyik évben alacsonyabb, mint 
a korábbi esztendőben. De tény, 
hogy – bár az olyan időszak, mint 
a pandémia akár még növelhetné 
is a termékenységet, mert az em-
berek sokat ülnek otthon – egy-
re kevesebb gyermek születik. A 
járvány idején a bezártság nem 
egy-két hétvégét jelentett, hanem 
hosszú időszakot. Ráadásul az 
emberek megijedtek, sokan el-
vesztették az állásukat: mindez 
kilátástalanságot, létbizonyta-
lanságot vagy akár depressziót 
okozott. Ezért ez az időszak nem 
kedvezett a gyermektervezés-
nek, sem a családalapításnak. 
Az emberek gyülekezési szabad-
ságát korlátozták: nem lehetett 
lakodalmakat tartani, a házas-
ságkötést is csak szűk körben 
engedélyezték. Arról nem is be-
szélve, hogy a hosszú ideig tartó 
bezártság és a korlátozások nem 
segítették elő a párkapcsolatok 
kialakulását sem, a kialakulóban 

levőket esetleg éppen negatívan 
érintették.

Mennyire igaz, hogy az erdélyi 
magyarok most kisebb százalék-
ban vándorolnak ki Erdélyből, 
mint a románok?

A magyarok körében 2000-
ig magasabb volt a kivándorlási 
hajlam, utána kiegyenlítődött, a 
2000-es évektől napjainkig viszont 
már a románok közül vándorol-
tak ki többen. Ez a tendencia a 
legutóbbi népszámláláskor is tet-
ten érhető volt: a magyarok már 
kisebb százalékban hagyták el az 
országot, mint a románok. Például 
a 2002–2011-es időszakban a ma-
gyarok létszámcsökkenéséből a 
kivándorlási veszteség az országos 
átlagnál mintegy 20 százalékkal 
alacsonyabb volt. Ugyanakkor a 
magyar lakosság elöregedett, ezért 
természetes okokból jobban fogy, 
vagyis a halálozások és születé-
sek egyenlege rosszabb, mint az 
összlakosságé. Ezért sajnos nem 
beszélhetünk a magyar lakosság 
szaporodásáról, vagy arról, hogy 
összességében a csökkenés mérté-
ke kisebb lenne az ország összné-
pességénél.

Mi magyarok hányan voltunk 
és hányan lehetünk?

Az 1980-as évektől kezdve az 
erdélyi magyar lakosság termé-
kenysége folyamatosan lassult. A 
tendencia amúgy a romáságra is 
részben igaz. Érdekesség, hogy a 
nyugati megyékben (pl. Arad, Te-
mes, Bihar) jelentősebben, mint 
az ország többi vidékén. A ma-
gyarok körében a halálozások és 
születések száma kiegyenlítődött, 
ezért visszakövetkeztetve az 1992-
es népszámlálási adatokból azt 
lehet feltételezni, hogy valamikor 
1980-ban voltunk a legtöbben. A 
’77-es adatok 1 millió 720 ezer ma-
gyart mutattak ki, a korabeli ma-
gyar pártaktivisták szerint ennél 
valamivel többen voltunk, tehát 

1980-ra megközelíthettük az 1,8 
milliót. Azóta folyamatosan csök-
ken a létszámunk. Remélem, hogy 
a népszámláláskor 1 millió fölött 
leszünk.

Az a népcsoport, amelynek 
létszáma egymillió alá esik, ha-
marosan felszámolódik. Ez az 
állítás mennyire igaz?

Nem látom e kijelentés való-
ságalapját. Az viszont igaz, hogy 
pszichológiai határ lehet. Közös-
ségileg valószínűleg nem fogjuk 
jól megélni, ha 1 millió alá süly-
lyedünk. Ám minden a lakosság 
korösszetételétől függ, nem a 
létszámtól. Ez utóbbinak inkább 
abban van jelentősége, hogy bi-
zonyos intézmények fenntartásá-
hoz megfelelő számú ember szük-
séges. Az 1 millió még nem olyan 
kicsi: gondoljuk el, hogy tágabb 
régiónkban hány ország van vi-
szonylag kis létszámú lakosság-
gal. Észtországban 1,3 millió, Lett-
országban 1,8 millió lakos él két 
etnikummal. Észak-Makedónia 
és Szlovénia 2 milliós, Monteneg-
ró 0,6 milliós.

 
Állítólag a magyar értelmiség 

körében több gyermeket vállal-
nak. Ezt szociológusként alá tud-
ja támasztani?

Jó néhány évvel ezelőtt, 2009-
ben több intézmény összeállt, és 
alapos felmérést végzett. Ennek 
alapján részletesen tudtuk az er-
délyi magyarság demográfi ai és 
társadalomszervezeti kérdéseit 
vizsgálni. Az akkori vizsgálatok-
ból az derült ki, hogy az egye-
temet végzett nők által vállalt 
gyerekek száma sokkal kevesebb, 
mint az alacsonyabb végzett-
ségűeké. Nehezen tudom elkép-
zelni, hogy ilyen rövid idő alatt 
ez a tendencia radikálisan meg-
változzék. A kijelentés inkább 
Kolozsvárra érvényes, itt valóban 
sok értelmiségi családban szüle-
tik akár kettőnél több gyermek is.

Székelyföldön milyen a születé-
sek és házasságkötések száma?

Székelyföldön a legmaga-
sabb a termékenységi ráta. A két 
székely megye országos viszony-
latban is régóta az élmezőnyhöz 
tartozik. Ebben azonban nagy 
szerepet játszanak a többségé-
ben magyar anyanyelvű romák. 
A két népcsoport termékenységét 
azonban a népszámlálási adatok 
alapján nehéz különválasztani. A 
romák integrációja ezért továbbra 
is kiemelt jelentőségű, ugyanak-
kor ezt a kérdést a magyar nyil-
vánosságban nem kezelik meg-
felelően. Erdélyben különben a 
legmagasabb termékenységi ráta 
a Keleti-Kárpátokhoz közel eső 
megyékben a legmagasabb. Ez 
még a dualizmus korában is ha-
sonló volt. Akkor inkább azt emel-
ték ki, hogy a monarchia többi 
régiójában milyen alacsony a ter-
mékenység (például a Bánságban 
és Dél-Erdélyben).

Egyes nyugat-európai vezetők 
a népességcsökkenést migrán-
sok betelepítésével ellensúlyoz-
nák. Más országok különböző 
kedvezményekkel próbálják erő-
síteni a gyermekvállalást. Meny-
nyire hatékonyak ezek?

Úgy fogalmaznék, hogy talán 
az északi országokban értek el 
eredményeket. Az egyszerű új-
ratermelődés szintjét sikerült el-
érni, vagyis az egy nőre jutó két 
gyermeket (ez többnyire átlag 1,8-
at jelent). Ehhez járul hozzá pél-
dául az, hogy a társadalomban 
a házasság nélküli együttélések 
„legitimebbek”, mint máshol. 
Az országok többnyire protestán-
sok, ezért a válások dinamikája 

is más, mint a katolikusoknál, a 
szociális háló fejlettségéről nem 
is beszélve, ugyanakkor alacsony 
a csecsemőhalandóság és ma-
gas az átlagéletkor. Természetes 
okokból tehát nem igazán fogy-
nak, s egy kis bevándorlással 
még lehet pótolni is, amelynek 
nem feltétlenül Európán kívüli 
migránsokat kell jelentenie.

A skandináv országok mellé 
lehet sorolni Nagy-Britanniát is 
a termékenység szempontjából, 
ámbár ott jelentős a migránsok 
aránya, ők sokkal gyorsabban 
szaporodnak. Például egy ősho-
nos brit családnak átlagban 1,5 
gyermeke van, az Indiából érke-
zőnek pedig legalább 2,5 (holott a 
származási országban ez az indi-
ainak 4 volt).

Magyarországon 2018-ban 
mutattak be egy átfogó demo-
gráfi ai elemzést, amelynek során 

kiderült: az országban növekedett 
a termékenység, és a családpoli-
tika pozitívan hat a társadalom-
ra, de nem kell csodákat várni (a 
gyermekátlag 1,3-ról 1,6-ra emel-
kedett). E növekedéshez nemcsak 
a családpolitika járult hozzá, 
hanem egyúttal az ország társa-
dalmi-gazdasági fejlődése is. Ösz-
szegezve: a családtámogatási 
rendszerek csupán akkor hatéko-
nyak, ha hosszú távon stabilak, és 
az országban nem tapasztalható 
gazdasági hanyatlás.

Romániában történtek-e ha-
sonló intézkedések?

A családtámogatási rendszer-
nek – amely 2000 után fokozato-
san épült ki – fő eleme a kétéves 
gyermeknevelési szabadság. Az 
ezzel járó összeget az évek során 
sokféleképpen határozták meg, 
de többnyire előnyös volt, a világ-
válság idején csökkentették, 2016-
ban viszont emelték. Előnyös azok 
számára, akik állandó jövedelem-
mel rendelkeznek, ugyanakkor 
tipikusan városon élő, magasabb 
iskolázottsággal rendelkezők, 
stabilan foglalkoztatottak. Ezek 
körében a termékenység jobban 
nőtt, mint az össznépesség ese-
tében. A hátrányos helyzetű, il-
letve falusi népesség körében a 
gyermekvállalás inkább stagnált. 
Ezért ez az ösztönzési rendszer 
számukra nem előnyös. Hiszen 
a munkanélküliek, napszámból 
élők, farmokon gazdálkodók (az 
ország 10–20 százaléka) a vo-
natkozó törvények miatt igénybe 
sem vehetik. Talán szándékosság 
is fellelhető ebben, hiszen e réteg 
jelentős része roma, és közöttük 
a termékenység amúgy is maga-
sabb.

 
Az idei népszámlálást a jár-

vány miatt jövőre halasztották. 
Mit lehet tudni az előkészüle-
tekről?

Hibrid népszámlálást tervez-
nek: részben személyes, részben 
online. Abból a szempontból is 
hibrid lesz, hogy egyrészt nyu-
gat-európai mintához hason-
lóan adatokat fognak átvenni 
különböző nyilvántartásokból, 
másrészt a hagyományos kér-
dőívekre támaszkodnak. Tehát 
több szempontból is kombinált 
módszertant fognak alkalmazni. 
Megvannak ennek a hátrányai, 
éppen a nyelvi, etnikai sajátos-
ság felmérése szempontjából. 
Sok kihívás és nehézség adódik 
majd, de mivel az RMDSZ kor-
mányra került, remélhetőleg a 
népszámlálási országos bizott-
ságban, a kisebbségvédelmi 
hivatalban és különböző más 
pozíciókban jelen leszünk. A fel-
merülő problémákkal különben 
már most komolyan foglalkoz-
nak, a szakmai grémium – en-
nek én is tagja vagyok – észre-
vételeit, javaslatait fi gyelembe 
veszik. Először jövő tavasszal az 
online időszakot hirdetik meg, 
s akik azon nem regisztrálnak, 
azokat személyesen keresik meg 
a kérdőívekkel.

BESZÉLGETÉS VERES VALÉR KOLOZSVÁRI SZOCIOLÓGUSSAL AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETÉRŐL

A járvány rossz hatással volt a népszaporulatra

Veres Valér: az erdélyi magyarság 1980-ra megközelíthette az 1,8 milliót




