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A MAGYARSÁG DEMOGRÁFIAI 
DRÁMÁJA

 

Szent  István  király intelmeiből  ismerjük,  hogy hazánk  az  államalapítás 
idején  többnyelvű  és  tarka  népességű  ország  volt.  De  hát  Európának 
melyik  területi  képződményében  nézett  ki  másképp  a  helyzet? 
Franciaországban:  frankok,  bretangne-ok,  provence-iak,  burgondiak, 
baszkok,  Britanniában:  welsziek,  skótok,  kelták,  normannok, 
Németországban: bajorok, szászok, allemánok és poroszok, külön-külön 
eredetmitológiával. 

 

Nemzetállamok akkor még nem léteztek, így a demográfiai dominancia elve csak részben határozta 
meg a királyságok jellegét.
 

Köztudott,  hogy  Mátyás  király  idejében  a  Hungaria  néven  ismert  és  respektált  közép  európai 
birodalom lélekszámát tekintve még az Albionéval vetekedett,  ám a legendás hadvezér-uralkodó 
halála  után  minden  törvényszerűen  megváltozott.  Végzetesen  a  hátrányunkra  sajnos,  nem 
utolsósorban demográfiai  szempontból. Három olyan esemény következett egymás után, melyek 
közül egy is elegendő lett volna közép-nagyhatalmi státuszunk elvesztésére.

 

l.  Hunyadi  Mátyás  halálával  nemcsak  odalett  az  igazság,  hanem  az  egy  személy  kivételes 
képességeihez kötött központi hatalom törvényszerűen széthulló tendenciát kezdett mutatni.

2.  Amerika felfedezésével a magyarországi aranybányák elvesztették általános pénzgazdálkodási 
jelentőségüket,  és  a  fejlődésbe  lendült  ipari-kereskedelmi  súlypont  átkerült  az  Atlantikum 
partvidékére. Mint napjainkban a Csendes-Óceánira.

3.  S  hogy a  katasztrófa  teljes  legyen,  az  ozmán  invázió  ekkor  indult  meg  elérni  terjeszkedési 
hatósugarának potenciális végpontját, amely privát szerencsétlenségünkre Buda várával esett egybe.

 

Háromszögszerűen elfoglalva az ország középső harmadát.

Ekkor  kezdődött  meg  lassú  és  önkéntes  kivérzésünk,  mert  a  mohácsi  vereség  még  könnyen 
pótolható lett volna. Ugyanis amíg a részben bizánci orthodoxiához tartozó, másrészt mohamedánná 
váló balkáni kis népek a fanarióta ravaszsággal átitatott vazallusi státust színleg elfogadták, addig a 
római egyházhoz tartozó magyarok (és horvátok) hihetetlen küldetéstudatot vállaltak magukra. A 
nyugati kereszténység önkéntes védőbástyája lenni, noha ezt soha senki meg nem köszönte. Talán 
az indiánok vállaltak még ilyen öngyilkos akciót, amikor megpróbálták a fehérember behatolását 
feltartóztatni.
A többit tudjuk.
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A 150 éves hódoltság idején színmagyar összefüggő települések és szigetek tűntek el a térképről, a 
megszállott terület nemcsak felszínében vált sivár sivataggá. Majd jött a törökben Isten büntetését 
látó  reformáció,  mely  a  maradék  magyarságot  még  jobban  megosztotta.  A  reformációra 
ellenreformáció,  különösen Erdélyben, ahol  a vallási  küzdelmeket a  török a kívülálló  döntőbíró 
szenvtelenségével szemlélte. A vallás-valóságban az oszd meg és uralkodj elve önként érvényesült. 
Közben a kipusztuló magyarság helyére lassan, módszeresen és rendkívüli jövőbelátással megindult 
a  románok  betelepülése,  mely  a  17.  zivataros  században  a  népességmegosztási  arányokat  már 
megváltoztatta. 

Különösen II. Rákóczi György esztelen és felelőtlen lengyelországi kalandja után, amikor a szultán 
parancsára a párciumi részt teljesen felégették, s ezzel Erdélyt demográfiailag végképp elvágták az 
anyaországtól.

A török hódoltság, és majd az azt követő Rákóczi féle felkelés után, nem utolsó sorban a sorozatos 
járványok  (pestis,  tífusz,  influenza)  következtében  a  magyar  populáció  annyira  megcsappant  a 
Kárpát-medencében,  hogy  betelepülések  és  betelepítések  nélkül  többé  nem  volt  esély  a 
feltöltődésre.

A brit-magyar populáció aránya ekkor már l:l - ről 5: l lett a szerencsés szigetországiak javára. A 
politikai súly pedig számokkal már ki sem fejezhető. III. Károly, Mária Terézia és II. József 18. 
század  már  szélvédett  időnek  számít,  de  a  magyarság  számaránya  tovább romlott.  Egyrészt  az 
Újabb és frissebb betelepítések, másrészt a további felekezeti viták és megosztottság ( noha ennek 
voltak kulturális és nemzeti nyereségei), de nem utolsó sorban a sorozatos kudarcélmények aligha 
fokozták népünk szaporodási kedvét.

A l9. század újra a nagy fellángolásoké, é a még nagyobb csalódásoké.

A  Széchenyi  óriási  szellemétől  megihletett  reformkor  új  ökonómiai  lendületet,  demográfiai 
gyarapodást, valamint önkéntes asszimilációt ígért. melyet a teljes lángra csavarásával megzavart a 
szabadságharc, majd eloltott a Bach-korszak. Aztán takaréktűzre tekeri a deáki kiegyezés, majd a 
nagy gazdasági fellendülést az egy zsidóság kivételével már csak színlelet  asszimiláció követte, 
amely Trianonban a visszájára fordult.

 

Fényes Elek 1852-es statisztikája szerint a Monarchia össznépességégnek 51% -a már szláv.

Ennek ismeretében ma nehezen érthető, hogy a dualizmusból miért nem lett trializmus, amikor a 
Palacky-féle szellem, az ausztroszlávizmus még élt Prágában.

1857-ben  megindult  Orvosi  Hetilap,  Széchenyi  1858-as  szamizdatja  és  az  orvosok  statisztikai 
józansággal permanensen figyelmeztettek a magyarság demográfiai deficitjére.

 

Dubay Miklós főorvos már 120 évvel ezelőtt figyelmeztetett: Ha ilyen mértékben fogyunk, ötven év 
múlva nem lesz magyar a Kárpát-medencében. Hálaistennek, az idő nem igazolta.

 

Ady Endre írta a századelőn: aki a jövőben magyart akar látni annak Észak-Amerikába kell menni.

A  100  évvel  ezelőtt  megtartott  első  Országos  Közegészségügyi  Kongresszuson  kötetében 
olvashatjuk, hogy a magyarországi megyék több mint felében a magyarság aránya nem éri el az 
ötven  százalékot.  Hasonló  jelentéseket  olvashatunk  az  1849-es,  Budapesten  megtartott  VIII. 
Nemzetközi Demográfiai Kongresszuson, ám ezt a józan hangot elhalkította a millennium eufóriája. 

 

Nem sokáig, mert századunk elején már nyíltan jelentkeztek a nacionalista centrifugális törekvések, 
és a statisztika tovább romlott a mi kárunkra.



Az első világháborúban aztán a veszteség mindent felülmúlt. Csonkításra számítani lehetett, de nem 
ekkorára. Bár Németh László (ritkán vigasztaló) szavai szerint Trianon-nak volt annyi nyeresége, 
hogy  megszabadultunk  nemzetiségeink  nagyrészétől.  Ennek  előnyeit  a  jugoszláviai  ágyútüzek 
fényében láthatjuk.

Az utódállamok magyarságának jelentős része az anyaországba tódult,  biológiai  regenerációnkat 
bizonyos mértékben ez biztosított. Mert ugyanakkor egyre szaporodtak az egykés vidékek.

A századelőn Esztergom lakosságát is csak a vidékről való beköltözés tudta szinten tartani.

A magyarság demográfiai drámája újabb fejezettel bővült: egyke, háborús veszteségek határainkon 
belül és kívül, majd emigráció 1945-ben, 1956-ban, s azóta folyamatosan. Isten csodája, hogy még 
áll hazánk - írta a költő, Petőfi Sándortól Illyés Gyuláig.

Mégis: lehet annak valami irracionális és megmagyarázhatatlan titka, hogy a Keletről megindult 
népvándorláskori hullámok közül egyedül a magyar maradt meg mostanáig.

Kibírta a besenyők, kunok, tatárok, törökök , németek s a legújabb kor megszállásait.

Megfogyva  bár,  de  törve  -  nem  folytatom.  Bízom  benne,  hogy  még  a  tatárénál  nagyobb 
abortuszveszélyt is túl fogjuk élni. Azért szóltunk drámáról, és nem katasztrófáról, vagy tragédiáról. 

 

Az abszurd hitnek az eddigi sok képtelenség az alapja, s mert mindig befogadó nemzet voltunk, 
ezért maradunk fent az idők rostáján.

Holott minden ellenkező érv is igaz, ami a fenti állításunk ellen felhozható.

 

Szállási Árpád dr.
1991. október
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