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A JÖVENDŐ ÁLLAMPOLGÁR∗ 

1958 és 1989 között a világ közel száz országának állampolgárai közül 
összesen 22 761-en, ezt követően pedig, 1990 és 1994 között 51 702-en 
kapták meg a magyar állampolgárságot. Azaz az elmúlt harminchét év új 
állampolgárainak majdnem 70%-a igen rövid idő alatt lett a Magyar 
Köztársaság állampolgára. Ez az elmozdulás szoros összefüggésben volt az 
1990-ben bekövetkezett rendszerváltoztatással, hiszen a szovjet 
érdekszférához tartozás megszűnésével új folyamatok váltak meghatározókká 
a nemzetközi vándorlás területén is. Ezek közül az izoláltság megszűnése 
mellett kiemelnénk hogy: 

- az ország földrajzi − fekvése következtében is − a nemzetközi 
vándormozgalom cél-, illetve tranzitországává vált; 

- Magyarország magatartása a környező országokban élő magyar 
nemzetiségűekkel kapcsolatban lényegesen átalakult; 

- az elmúlt évek során − a Duna-medence országainak megoldatlan 
nemzetiségi problémái, valamint a volt Jugoszlávia országai között kirobbant 
háború következtében − nagyszámú bevándorló és menekült érkezett az 
országba. 

Mindezek következtében jelentős mértékben nőtt azoknak a száma, akik 
1990-et követően magyar állampolgárok szerettek volna lenni, s egyben 
azoké is, akik a törvényben megfogalmazott feltételeknek megfelelően a 
magyar állampolgárságot meg is kapták. 

Szükségszerűen vetődik fel tehát a kérdés, hogy kik azok, akik azzal a 
szándékkal érkeztek az országba, hogy bevándorlóként hosszabb-rövidebb 
ideig itt éljenek, vagy pedig, hogy az ország új állampolgáraiként végleg le is 
telepedjenek. Mi motiválta elindulásukat, miért választották Magyarországot, 
hogyan képzelték el itteni életüket? Honnan érkeztek, milyen 
hagyományokkal, törekvésekkel rendelkeznek, milyen értékeket képviselnek, 
mit hagytak maguk mögött és milyen körülmények között élnek azok, akik 
úgy döntöttek, hogy korábbi állampolgárságuk helyett a magyart választják. 
Mindezek mellett − annak érdekében, hogy az országba érkezők társadalmi, 
demográfiai folyamatokat befolyásoló, módosító szerepét, hatását 
feltárhassuk − fontosnak tartjuk megismerni azoknak a személyeknek a 
szociológiai, demográfiai jellemzőit is, akik magyar állampolgárok 
                                                           
∗ A tanulmány az OTKA 6848 és az OKTK 924/94. V. számú pályázat támogatásával készült. 
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szeretnének lenni, vagy akik már a magyar állampolgárságot meg is kapták. 
Ezekre az összefüggésekre nem általában, hanem annak a kérdőíves 
vizsgálatnak az eredményei alapján kísérelünk meg választ adni, melyet az 
1995 folyamán és 1993-ban magyar állampolgárságot kért személyek között 
végeztünk. 

JOGI HÁTTÉR 

Az állampolgársággal kapcsolatos törvényekről, az állampolgárság 
megszerzésének és a lemondás feltételeiről részletesen nem kívánunk szólni.1 
Azt azonban szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Magyarországon az 
állampolgárság szabályozásának igénye a múlt század elején vetődött fel 
először, ennek ellenére – az 1848/49-es szabadságharc bukása következtében 
– csak 1879-ben fogadták el az első állampolgárságról szóló törvényt. Ezt 
követően még három alkalommal, 1948-ban, 1957-ben és 1993-ban alkottak 
törvényt a magyar állampolgárságról. Ezeknek a törvényeknek visszaható 
hatályuk nincs, így az állampolgárságot érintő esetekben mindig az esemény 
bekövetkezésének időpontjában hatályban lévő törvényt kell alkalmazni. A 
magyar állampolgársági jog a „ius sanguinis” elvét követi, s ennek 
következtében az állampolgárság − a születési helytől függetlenül − a szülő 
állampolgárságához igazodik. 

Az állampolgársággal kapcsolatos vizsgálatunk, mint már említettük, 
azokra vonatkozik, akik 1993-ban nyújtották be kérelmüket, így elemzésünk 
során mindenekelőtt az 1957. évi V. törvényt, valamint az 1957. évi 55. 
törvényerejű rendeletet, illetve e két jogszabály végrehajtása felől intézkedő 
8/1957. BM. sz. utasítást, valamint a negyedik állampolgársági törvény 
bizonyos rendelkezéseit is figyelembe kell vennünk. 

Az 1957. évi V. törvény szerint magyar állampolgárságot születéssel, 
honosítással és visszahonosítással lehetett megszerezni. A törvény 
megalkotói már számoltak azzal a realitással, hogy a magyar 
állampolgárságért folyamodók döntő többsége a környező országok magyar 
nemzetiségű lakosaiból, illetve a világ különböző országaiban élő, esetleg 
visszatelepülni szándékozó magyar származásúak közül kerülhetnek ki. 
Ennek megfelelően a törvény II. fejezet 6. §-ának a.) pontja értelmében: 
kérelmére honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek „felmenője 
magyar állampolgár volt”. Az 1993. évi LV. törvény értelmében pedig a 
magyar állampolgárság honosítással és visszahonosítással szerezhető meg. 
Vizsgálatunk szempontjából fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy e törvény 
értelmében azok a személyek, akiket a második világháborút követően 
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magyar állampolgárságuktól megfosztottak, vagy akiknek az állampolgársága 
1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között elbocsátással szűnt meg, 
személyes, írásbeli nyilatkozattal a magyar állampolgárságot ismételten 
megszerezhetik. A két törvény további részletezése és a hozzájuk kapcsolódó 
végrehajtási utasítások ismertetése helyett annak érdekében, hogy a magyar 
állampolgárságot kérők törekvéseit megérthessük, röviden be kell mutatnunk, 
hogy az első világháborút követően hogyan is alakult annak a népességnek az 
állampolgársága, amely addig a Magyar Királyság állampolgára volt. 

A MÚLT 

Az első világháborút lezáró békediktátum értelmében a Magyar Királyság 
területéből Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, valamint 
Románia jóval nagyobb területhez és azzal együtt jelentős számú nem saját 
nemzetiségű népességhez jutott, mint amit a győztesek által megfogalmazott 
elvek alapján remélhettek. A létrehozott új államok határai közé került 
magyar nemzetiségűek közül azoknak, akik a magyar állampolgárságot 
választották, szülőföldjüket el kellett hagyniuk. Azok pedig, akik maradtak, 
többségi helyzetüket elveszítették és – az 1910-es népszámlálás adatai szerint 
több mint hárommillió-kétszázezer magyar származású személy – 
csehszlovák, román, szerb, illetve osztrák állampolgárok lettek. 

Az első világháború után meghúzott magyar határok módosítására először 
1938. november 2-án került sor, amikor Csehszlovákia döntően magyarlakta 
területe s az ott élő magyar nemzetiségűek 90%-a újból magyar 
állampolgárrá vált. Az ezt követő további területi visszacsatolások 
következtében 1941-re az ország lakosainak száma 5 363 331 fővel 
gyarapodott, melynek azonban csak valamivel több mint 50%-a volt magyar 
nemzetiségű. Ez az állapot nem sokáig tartott, mivel a második világháborút 
lezáró békeszerződés az etnikai elvet ismét figyelmen kívül hagyta, s így a 
rövid időre magyar állampolgárságukat visszakapott személyek ismét 
csehszlovák, román, szerb, osztrák és – Kárpátalja Szovjetunióhoz történt 
csatolása következtében – szovjet állampolgárokká váltak. A szülőföldjükről 
elüldözöttek mellett azoknak, akik a visszakapott magyar állampolgárságukat 
ismételten már nem kívánták elveszíteni, el kellett hagyniuk az országot. 
Ekkor Magyarországra közel 130 ezer fő érkezett Romániából, körülbelül 
115–120 ezer Csehszlovákiából, illetve Jugoszláviából és több mint 70 ezer 
fő a Szovjetunióból.2 A háború végén e nagyszámú bevándorló mellett 
Magyarországról is számosan eltávoztak. Az országot ebben az időben 
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elhagyók pontos számát nem ismerjük. Becslések szerint 200−800 ezer 
lehetett azoknak a száma, akik ekkor Nyugatra távoztak.3 További változást 
okozott a német nemzetiségű magyar állampolgárok jelentős részének (kb. 
250 000 fő) 1945-öt követő kitelepítése, illetve a magyar-csehszlovák 
lakosságcsere, melynek következtében kb. 90 000 szlovák nemzetiségű 
hagyta el az országot.4 A következő nagy kirajzás 1956-ban és 1957-ben 
következett, amikor közel 200 ezer fő távozott Nyugatra. 

1948-at követően, tehát attól az időtől kezdve, amikor Magyarországon is 
a bolsevik típusú hatalomátvétel megtörtént, a nemzetközi vándorlás 
normális vagy természetes formája megakadt, az illegális vándorlást pedig 
minden eszközzel, például az állampolgárságtól való megfosztással is 
igyekeztek megakadályozni. A bekövetkezett változások a Duna-medence 
országaiban élő magyar nemzetiségűek számát is módosították. Ebben – a 
magyarországihoz hasonló fejlemények mellett – az egyes országok 
kisebbségellenes gyakorlata nem elhanyagolható szerepet játszott. A változás 
legfontosabb összefüggéseit az 1. sz. táblázat adatai érzékeltetik. 
 
 
1. sz. táblázat 
 
A MAGYAR NEMZETISÉGŰEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A DUNA-
MEDENCE ORSZÁGAIBAN 1920 ÉS 1991 KÖZÖTT5 

 
 1920 1930 1991 

Ausztria 26 153 10 442 6 801 
Csehszlovákia 1 087 343 585 434 586 884 
Jugoszlávia 563 597 465 400 378 997 
Románia 1 664 805 1 552 563 1 620 199 
Szovjetunió – – 155 711 
Összesen 3 341 989 2 613 839 2 749 592 
 
 

A környező országokból elvándorló magyar nemzetiségűek a nyolcvanas 
évek végéig tömegesen nem jelenhettek meg Magyarországon, mert a volt 
szocialista országok közötti „vándorlást” a kölcsönös érzékenységet is 
figyelembe vevő ún. „testvéri” együttműködés szabályozta, miközben a 
hatalom – a létéből fakadó bizalmatlanság következtében – saját, külföldre 
utazó állampolgárait éppen úgy ellenőrizte, mint az országba érkező 
külföldieket. Ennek következtében 1984-ig a bevándorlók száma évenként 
1500 fő körül mozgott, majd 1984 és 1988 között 2200–2900 fő lett. Ebből a 
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statikusnak tetsző állapotból az elmozdulás – az ún. álházasságok számának 
növekedésével – a nyolcvanas évek elején megkezdődött. A minőségi 
változás azonban, a négy évtizedes irányított és korlátok között tartott be- és 
kivándorlás után csak 1988-ban, a bolsevik típusú politikai rendszer 
fellazulásával kezdődhetett meg. 

1988-AT KÖVETŐEN 

1958 és 1994 között tehát 74 463 fő kapott magyar állampolgárságot.6 
Ugyanebben az időszakban a magyar állampolgárság köréből pedig 38 190 fő 
lett elbocsátva. Az 1988-at követő változást az adatok egyértelműen tükrözik, 
hiszen az új állampolgárok 72,2%-a, azaz 53 678 fő 1988 és 1994 között lett 
magyar állampolgár (2. sz. táblázat). 
 
2. sz. táblázat 
 
HONOSÍTÁS, VISSZAHONOSÍTÁS, ILLETVE A MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÖRÉBŐL TÖRTÉNT ELBOCSÁTÁS 19581994 
KÖZÖTT 
 

Év Honosítás, 
visszahonosítás 

Elbocsátás Honosítás, 
visszahonosítás 

Elbocsátás 

 Fő Százalék 
1958 524 193 0,7 0,5 
1959 488 183 0,7 0,5 
1960 528 380 0,7 1,0 
1961 697 481 0,9 1,3 
1962 586 1 110 0,8 2,9 
1963 1 164 904 1,6 2,4 
1964 805 515 1,1 1,3 
1965 658 448 0,9 1,2 
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HONOSÍTÁS, VISSZAHONOSÍTÁS, ILLETVE A MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÖRÉBŐL TÖRTÉNT ELBOCSÁTÁS 19581994 
KÖZÖTT 

2. sz. táblázat folytatása 
Év Honosítás, 

visszahonosítás 
Elbocsátás Honosítás, 

visszahonosítás 
Elbocsátás 

 Fő Százalék 
1966 738 798 1,0 2,1 
1967 560 578 0,8 1,5 
1968 472 471 0,6 1,2 
1969 375 522 0,5 1,4 
1970 416 739 0,6 1,9 
1971 461 870 0,6 2,3 
1972 745 2 071 1,0 5,4 
1973 427 1 328 0,6 3,5 
1974 399 1 249 0,5 3,3 
1975 425 1 280 0,6 3,4 
1976 453 1 194 0,6 3,1 
1977 548 1 214 0,7 3,2 
1978 546 1 181 0,7 3,1 
1979 598 1 280 0,8 3,4 
1980 589 1 325 0,8 3,5 
1981 1 176 1 086 1,6 2,8 
1982 1 641 1 027 2,2 2,7 
1983 1 173 1 462 1,6 3,8 
1984 783 1 446 1,1 3,8 
1985 850 842 1,1 2,2 
1986 948 1 236 1,3 3,2 
1987 1 012 1 510 1,4 4,0 
1988 893 1 358 1,2 3,6 
1989 1 083 1 368 1,5 3,6 
1990 3 170 1 184 4,3 3,1 
1991 5 893 436 7,9 1,1 
1992 21 880 1 149 29,4 3,0 
1993 11 521 2 084 15,5 5,5 
1994 9 238 1 688 12,4 4,4 
Összesen 74 463 38 190 100,0 100,0 
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Annak érdekében, hogy az 1993-ban állampolgársági kérelmet benyújtók 
adatait megfelelő módon értelmezhessük, szükségesnek tartjuk, hogy fő 
összefüggéseiben az 1990 és 1994 között honosítással és visszahonosítással 
magyar állampolgárságot kapottak adataival is megismerkedjünk. A 3. sz. 
táblázat adatai szerint a magyar állampolgárságot kapottak körében 
egyértelműen a környező országok (97,1%), s azon belül is Románia volt 
román állampolgárai (89%) játszanak meghatározó szerepet. Mellettük – 
szomszédaink kivételével – Európa többi országának (622 fő), majd Ázsia 
országainak (322 fő) volt állampolgárai következnek. 
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4. sz. táblázat 
 
HONOSÍTÁS, VISSZAHONOSÍTÁS A VOLT ÁLLAMPOLGÁRSÁG, ILLETVE ELBOCSÁTÁS A 
MEGSZEREZNI KÍVÁNT KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁG SZERINT (FŐ) 
 

1990     1991 1992 1993 1994Állam-
polgárság Honosítás, 

visszahon. 
Elbocsátás    

       

Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás 

Cseh - - - - 20 3 1 - 6 6
Csehszlovák

 
           

          
           

           

          
           
            

           

63 2 25 2 - - 53 1 27 -
Horvát - - - - - - - - 1 -
Jugoszláv 21 18 22 3 228 1 308 - 888 -
Osztrák 11 169 18 80 7 211 20 314 1 346
Román 2 661 1 5 114 - 20 624 

 
- 9 956 - 6 255 - 

Szerb - - - - 1 3 - - - -
Szlovák - - - - 1 3 1 4 7 1
Szovjet 156 1 306 - 569 - 843 - 1 730 -
Ukrán - - - - - - - - 4 -
Összesen 2 912 191 5 485 85 21 450 221 11 182 319 8 919 353 
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HONOSÍTÁS, VISSZAHONOSÍTÁS A VOLT ÁLLAMPOLGÁRSÁG, ILLETVE ELBOCSÁTÁS A 
MEGSZEREZNI KÍVÁNT KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁG SZERINT (FŐ) 
 

3. sz. táblázat folytatása 
 1990 1991 1992 1993 1994Állam 

polgárság Honosítás, 
visszahon. 

Elbocsátás    

       
           

           
           

Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás Honosítás,
visszahon. 

 

 Elbocsátás 

Albán - - - - 1 - 1 - 4 -
Bolgár 6 - 48 - 192 - 93 - 110 -
Lengyel 30 - 31 - 33 - 29 - 47 -
Összesen 36 - 79 - 226 - 123 - 161 -
Európa többi országa 111 991 130 350 137 925 134 1 762 37 1 333 
Ázsia 65          

           
           

          
           
           

- 109 - 28 - 44 - 76 1
Afrika 19 1 33 - 4 - 10 - 22 -
Észak- és Dél-Amerika

 
12 - 42 1 23 3 21 3 21 1

Ausztrália 14 - 2 - 5 - - - 1 -
Hontalan 14 - 13 - 7 - 7 - 1 -
Összesen 187 923 329 351 201 925 216 1 765 156 1 335
           
Mindösszesen 3 170 1 184 5 893 436 21 880 1 149 11 521 2 084 9 238 1 688 
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A folyamatok érzékeltetése érdekében nem érdektelen, ha azoknak az 
országoknak a listáját, ahonnan az elmúlt öt évben a legtöbb bevándorló 
érkezett, összehasonlítjuk azokéval, mely országok állampolgárai a 
legnagyobb számban magyar állampolgárságot kaptak (4. sz. táblázat). 
 
 
4. sz. táblázat 
 
A BEVÁNDORLÓK ÉS AZ ÚJ ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMA A KIBOCSÁTÓ 
ORSZÁGOK SZERINT 
 

Ország Bevándorlók  
száma (fő) 

Ország Állampolgárságot 
kapottak száma (fő) 

Románia 46 360 Románia 44 609 
Jugoszlávia 10 227 Szovjetunió 3 608 
Szovjetunió 6 819 Jugoszlávia 1 468  
Németország 1795 Bulgária 449  
Kína 1327 Németország 251  
Csehszlovákia 741 Csehszlovákia 194  
Lengyelország 551 Lengyelország 170  
Vietnam 349 Svájc 129 
USA 340 Vietnam 65 
Svájc 258 Svédország 45 
 
 
 

Az első három helyen – a bevándorlás és az állampolgárságot kapottak 
vonatkozásában is –, bár nem azonos sorrendben, ugyanazokat az országokat 
találjuk. Románia esetében a bevándorlók 96,2%-a, a volt Szovjetunió 
esetében 52,9%, a volt Jugoszlávia esetében pedig 14,4% kapott magyar 
állampolgárságot. A kérelmezők közül magyar állampolgárságot a 
legnagyobb gyakorisággal tehát – az elmúlt harminckét évben éppen úgy, 
mint az azt követő öt évben – a környező országok állampolgárai, közülük is 
mindenekelőtt Románia állampolgárai kapták meg. S ez azt jelenti, hogy 
amíg a világ közel száz országából – öt ország kivételével – összesen 8495-
en lettek magyar állampolgárok, addig a környező öt országból az elmúlt 37 
évben 65 988-an, melyből a volt román állampolgárok 52 541 fővel 
részesedtek. Ez – a Romániában élő nagyszámú magyar származásúak 
mellett – mindenekelőtt az ottani általános gazdasági, politikai helyzettel, a 
kisebbségekkel kapcsolatos román magatartással és mindennapi gyakorlattal, 
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a magyartól jelentős mértékben eltérő kultúrával, hagyományokkal és 
szokásrendszerrel, valamint a Magyarországon élő nagyszámú Romániából 
érkezett személyek vonzásával függ össze. Meglepetést okozhat, bár közülük 
is a többség az utolsó öt évben kapott magyar állampolgárságot, hogy mind 
ez ideig nem jelentős azoknak a száma, akik korábban a volt Jugoszláviában 
éltek s magyar állampolgárságot kaptak. A megváltozott viszonyokat, 
azonban – annak ellenére, hogy a romániaiak számát meg sem közelítik – 
pontosan visszatükrözik az adatok, hiszen 1992-ben a volt jugoszláv 
állampolgárok közül tízszer annyian kapták meg a magyar állampolgárságot, 
mint 1991-ben, és 1994-ben pedig majdnem négyszer többen, mint 1992-ben. 
A volt Szovjetunióból érkezettek döntő többsége Kárpátalja magyar 
nemzetisége köréből rekrutálódott s csak kis mértékben azok közül, akik – 
más nemzetiségűekként – a korábban nagyobb számban a Szovjetunióban 
tanuló és dolgozó magyar állampolgárok feleségeiként lettek magyar 
állampolgárok. 

A VIZSGÁLATRÓL7 

Előre szeretnénk bocsátani: az adatvédelmi törvény lehetetlenné tette, hogy a 
vizsgálattal összefüggésben közvetlenül kapcsolatba léphessünk azokkal a 
személyekkel, akik 1993-ban a magyar állampolgárság megszerzése 
érdekében kérelemmel fordultak a magyar hatóságokhoz. Így a szakirodalom 
által megkövetelt módon a mintát nem tudtuk kiválasztani. Rendelkezésünkre 
állt viszont azoknak a településeknek a listája – az állampolgárságot kért 
személyek számának feltüntetésével –, ahol a kérelmet benyújtották. Ennek 
következtében az első fázisban kiválasztottuk azokat a településeket, ahonnan 
majd a második fázisban a megkérdezettek döntő többségét kiválasztottuk. 

1993-ban összesen 11 605 állampolgársági kérelmet nyújtottak be 
Magyarországon, ebből 3825-öt Dunántúlon, 3963-at Tiszántúlon és 3817-et 
pedig Budapesten. A legtöbb kérelem – Budapest után – Pest megyéből, a 
legkevesebb pedig Nógrád megyéből származott. Három megyében: Bács-
Kiskunban (564 darab), Csongrádban (884 darab) és Hajdú-Biharban (604 
darab) a kérelmezők száma ötszáz fölött volt, a többi megyében pedig száz-
négyszáz darab között mozgott. Budapest kerületeit is külön egységként 
számolva 1993-ban összesen 1375 helyen nyújtottak be állampolgársági 
kérelmet. Az 5. sz. táblázat a kérelmet benyújtók száma szerint azoknak a 
településeknek a százalékos megoszlását mutatja, ahol állampolgársági 
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kérelmet 1993-ban benyújtottak. Láthatjuk, hogy az esetek majdnem 81%-
ában településenként 1−5 darab között volt a kérelmet benyújtók száma. 

 
 

5. sz. táblázat 
 
A TELEPÜLÉSEK MEGOSZLÁSA A KÉRELMET 
 BENYÚJTÓK SZÁMA SZERINT, 1993 
 
A kérelmet benyújtók száma (fő) Százalék 
1 42,3 
2 16,9 
3 11,1 
4 5,4 
5 5,2 
6-10 8,1 
11-50 7,8 
51-100 1,4 
101-nél több 1,8 
Összesen 100,0 
 
 
 

Száznál több kérelmet összesen 26 helyen: Debrecenben, Érden, Győrben, 
Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és a főváros kerületeiben 
nyújtottak be. A kérelmet benyújtók területi megoszlásának ismeretében úgy 
döntöttünk, hogy a mintát azoknak a településeknek a listáiból választjuk ki, 
ahol az állampolgárságot kért személyek száma vidéken a 30 főt, Budapesten 
pedig kerületenként a 150 főt meghaladta. E válogatás eredményeként 44 
vidéki város és 12 fővárosi kerület került a mintába, vagyis azoknak a 
helyeknek a 4,1%-a, ahol kérelmet nyújtottak be. Ezeken a helyeken a 
kérelmet benyújtók száma vidéken összesen 3545, a fővárosban pedig 2574 
fő volt. Tehát 6119 kérelmező közül választottuk ki azokat a személyeket, 
akiket a vizsgálat során felkérő levelünkkel, közvetett módon megkerestünk. 

A kutatás során, a vizsgálat célkitűzésének megfelelően összesen 700 
kérdőíves interjút kívántunk készíteni. Az adatvédelmi törvény értelmében 
azonban az állampolgárságot kért személyek nevét, lakcímét nem bocsátották 
rendelkezésünkre. E kényszerhelyzetben, hogy lehetőség szerint szakmailag 
korrekt mintát képezhessünk, a minta kiválasztása során a továbbiakban  

 307



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóth Pál Péter: A jövendő állampolgár 
 

a következő módszert alkalmaztuk. Annak érdekében, hogy a mintába 
kerültek a kérelmezők összetételét reprezentálják, mindenekelőtt arra 
törekedtünk, hogy a megkérdezettek állampolgárság szerinti összetétele 
megfeleljen a kérelmet benyújtók összetételének. Az állampolgársági 
ügyintézés gyakorlatából ismert volt, hogy a kérelmet benyújtók közel 
egyharmadát már az első hivatalos megkeresés alkalmával azon a címen, ahol 
az adott személy az állampolgársági kérelmét benyújtotta, nem lehetett 
megtalálni. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy felkérő levelünket körülbelül 
2100 személy címére küldjük ki. Ezt a kiválasztott települések és a budapesti 
kerületek jegyzőinek segítségével tettük meg, mert a kérelmet benyújtók 
nevét, címét – a Belügyminisztérium Állampolgársági Főosztálya mellett – 
ők ismerik. Az így kiküldött levelünkre válaszolókat keresték tehát fel a 
TÁRKI kérdezőbiztosai, hogy a kérdőíves interjúkat elkészíthessék. E 
bonyolult kiválasztási mechanizmus, az időközben lakcímet változtatók, a 
levélre nem válaszolók, az ismeretlen helyre távozók nagy száma 
következtében összesen 2172 felkérő levelet kellett elküldeni ahhoz, hogy 
végezetül csak 21 személlyel kevesebb kérdőíves interjú készülhessen el, 
mint ahogyan azt eredetileg terveztük. Az adatfelvételt 1995 áprilisában 
szerettük volna elvégezni, ez azonban a fenti és egyéb adminisztratív okok 
következtében több mint öt hónapot vett igénybe. 

A JÖVENDŐ ÁLLAMPOLGÁR 

A vizsgálat során tehát kérdőíves interjút összesen 679 személlyel 
készítettünk. A kérdőív 156 kérdést tartalmazott. A feldolgozás során ezeket 
702 kérdésre lehetett felbontani. Kérdéseinket négy nagyobb csoportra 
osztottuk. Az első csoporthoz tartozó kérdések – négy generációt átölelve – a 
megkérdezett, a megkérdezett gyermekei, szülei, az apai és az anyai nagyapja 
ún. kemény adataira (születési hely, idő, állampolgárság, nemzetiség, 
anyanyelv, vallás, iskolai végzettség, nyelvtudás, foglalkozás stb.) 
vonatkozott. A második kérdéscsoport keretében azokat a körülményeket 
kívántuk megismerni, amelyek között a kivándorlásig a megkérdezett és 
családja élt. Ezt követően a kivándorlás okairól, és végül pedig a 
megkérdezett jelenlegi életkörülményeivel kapcsolatos kérdéseket 
fogalmaztuk meg. 

A következőkben, anélkül, hogy minden összefüggésre kitérnénk, a 
vizsgálat során feltárt adatok alapján csak a jövendő magyar állampolgár 
„kontúrjait” szeretnénk felvázolni. 
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A jövendő állampolgár 50,5%-a férfi, 49,5%-a pedig nő. A 6. sz. táblázat 
adatai szerint a megkérdezettek 89,4%-a, tehát a döntő többség városban élt, 
amikor úgy döntött, hogy kivándorol (70% városban született), s ez az arány 
lényegében a magyarországi letelepedést követően sem változott (90,9%). Az 
adatok arra utalnak, hogy a jövendő magyar állampolgár szüleinek jelentős 
része a családalapítás időszakában már városba költözött. A szülők 51−53%-
ának gyermekkora ugyanis még a falusi, a későbbi időben viszont életük már 
a városi környezethez kötődött. 

 
6. sz. táblázat 
 
A TELEPÜLÉSEK SZÜLETÉSI HELY SZERINTI MEGOSZLÁSA (%) 
 

A település típusa A megkérdezett Az apa Az anya 
  születési helye 
Falu 29,6 51,0 53,3 
Kisváros 29,0  23,0 22,5 
Nagyváros 36,5  19,7 20,5 
Főváros 4,6  2,9 3,2 
Nem tudja 0,1 1,9 0,1 
Nincs adat 0,1 1,6 0,3 
 

 
A településtípusok szerinti megoszlás után nézzük meg, hogy melyik 

országban született, illetve hogy születésekor milyen állampolgár volt a 
jövendő magyar állampolgár, valamint annak szülei és a nagyszülők közül az 
apai és az anyai nagyapa. Fontosnak tartottuk azonban azt is feltárni, hogy a 
jövendő állampolgár születésekor, valamint akkor, amikor kivándorolt 
ugyanabban az országban élt-e vagy sem. A szülők esetében a kérdezés 
időpontjában, illetve 1995-ben fennálló állapotot rögzítettük. Amennyiben 
viszont a megkérdezett szülei 1995-ben már nem éltek, akkor azt az országot 
kódoltuk, amelyben a szülők halálukkor éltek. Az apai nagyapák esetében is a 
szülőkhöz hasonló módon jártunk el. S mivel feltételeztük, hogy azok a 
kényszerítő intézkedések, amelyeket a győztesek a világháborúkat követően 
az állampolgárság vonatkozásában meghoztak, a megkérdezettek családját is 
érinthették, ezért az esetleges változtatással kapcsolatban is kérdést tettünk 
fel. Ezekkel e kérdésekkel kapcsolatban a 7. sz. táblázat adatai jelenős 
elmozdulásokról árulkodnak. 
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7. sz. táblázat 
 
MELYIK ORSZÁGBAN ÉLT (%) 
 
Ország A megkérdezett Az édesapja Az édesanyja Az apai 

nagyapja 
Az anyai 
nagyapja 

szüle-
tésekor 

kiván-
dorláskor 

szüle-
tésekor 

1995-ben 
vagy 

halálakor 

szüle-
tésekor 

1995-ben 
vagy 

halálakor 

1995-ben 
 vagy  

halálakor 
 Ausztria - 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Csehszlovákia         
         

         
         

         
         

         
         

        

0,1 0,3 1,6 0,1 2,1 0,1 1,1 1,2
Horvátország 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3
Jugoszlávia 1,9 5,0 11,3 4,4 10,9 3,4 13,0 13,3
Magyarország 1,8 0,9 34,0 9,4 33,3 12,8 18,7 17,1
Németország 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6
Oroszország 4,9 1,8 3,8 3,8 3,7 4,1 2,7 2,8
Románia 60,8 61,3 33,9 53,2 37,0 52,0 33,7 39,3
Kis-Jugoszlávia

 
14,6 11,8 - 11,8 - 13,0 - -

Szlovákia 1,0 0,6 - 0,9 - 0,9 - -
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MELYIK ORSZÁGBAN ÉLT (%) 
 

7. sz. táblázat folytatása 
Ország  A megkérdezett Az édesapja Az édesanyja Az apai 

nagyapja 
Az anyai 
nagyapja 

szüle-
tésekor 

kiván-
dorláskor 

szüle-
tésekor 

1995-ben 
vagy 

halálakor 

szüle-
tésekor 

1995-ben 
vagy 

halálakor 

1995-ben 
 vagy  

halálakor 
 Szovjetunió 1,0 7,8 3,2 4,3 3,8 1,6 4,3 5,7

Ukrajna         
         

         
         

         
         

         
          
          

5,7 2,8 - 2,1 - 3,4 - -
Egyéb európai - 3,5 - - - - - -
Amerika - 0,7 - - - - - -
Afrika - 1,0 - - - - - -
Ázsia - 1,0 - - - - - -
Óceánia - 0,1 - - - - - -
Egyéb 7,5 0,1 - 7,1 6,5 7,2 5,6 5,9
Nem tudja - - 0,5 0,6 1,5 0,3 5,4 3,4
Nincs adat - 0,4 - 1,6 0.6 0,3 14,6 10,2
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A legjelentősebb változás a szülők esetében tapasztalható, hiszen mind a 
férfiak és mind a nők esetében mintegy 20% esetében megváltozott az az 
ország, amelyben született s amelyben halálakor, vagy 1995-ben élt. A 
kikényszerített állampolgárság-váltás tényét egyértelműen visszatükrözi az, 
hogy a szülők esetében amilyen mértékben (kb. 20%) csökkent a születési 
állapothoz viszonyítva a Magyarországon élők száma, lényegében 
ugyanolyan mértékben nőtt a halálukkor, illetve 1995-ben Romániában élőké. 
Emellett mintegy 6−7%-kal csökkent a Jugoszláviában élő szülők száma. 
Ennek a változásnak nagy része azonban feltételezhetően abból adódott, hogy 
a Jugoszláviában élők a történelem fintora következtében anélkül, hogy 
bármit is tettek volna, Kis-Jugoszláviába kerültek. 

A 8. sz. táblázat a megkérdezett, a megkérdezett szülei születéskori, 
illetve az apai és az anyai nagyapa végső állampolgárságának adatait rögzíti. 
A szülők és a nagyszülők esetében az adatok pontosan követik azokat az 
elmozdulásokat, amelyeket az országváltás vonatkozásában tapasztaltunk. A 
megkérdezettek esetében az állampolgárság és az az ország, amelyben él, 
ezért nem mutat olyan azonosságot, mint amilyent a szülőknél és a 
nagyszülőknél találtunk, mert az ő esetükben már valódi vándorlás is 
bekövetkezett. 

 
8. sz. táblázat 
 
AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG SZERINTI MEGOSZLÁS (%) 

 
Állam- 
polgárság 

A 
megkérdezett 

Az apa Az anya A apai 
nagyapa 

Az anyai 
nagyapa 

Cseh 0,3 0,4 0,6 0,3 0,1 
Csehszlovák 1,0 0,9 1,2 0,7 1,0 
Horvát 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
Jugoszláv 16,3 11,2 10,9 13,0 13,0 
Magyar 8,8 34,0 33,3 18,7 17,1 
Német 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 
Orosz 2,1 3,8 3,7 2,7 2,8 
Román 55,5 33,9 37,0 33,7 39,3 
Szovjet 8,4 2,8 3,5 3,7 5,3 
Ukrán 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 
Osztrák - 0,1 - 0,1 0,1 
Szerb - 0,1 - - 0,3 
Szlovák - 0,3 0,3 0,1 0,1 
Egyéb 6,3 6,8 6,5 5,6 5,9 
Nem tudja 0,3 3,1 1,5 5,4 3,4 
Nincs adat - 1,5 0,6 14,6 10,2 
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A történelmi események tükrében tipikusnak tekinthető az a változás, 
amit a megkérdezett és a megkérdezettek szüleinek állampolgársága 
vonatkozásában például magyar-román relációban tapasztalni lehet. Ugyanez 
az összefüggés fedezhető fel az apai és az anyai nagyapa állampolgársága 
esetében is, ugyanis a kérdésre adott válasz a nagyszülők 1995-ös, illetve a 
haláluk előtti állapotot rögzítette. 

A fentiekben bemutatott elmozdulást más összefüggésben is 
dokumentálni tudjuk, hiszen a 9. sz. táblázat adatai szerint a megkérdezettek 
szüleinek lényegében azonos százalékban (58%) változott élete során az 
állampolgársága. 
 
9. sz. táblázat 
 
AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG-VÁLTÁS MEGOSZLÁSA (%) 
 
Válasz Megkérdezett Apa Anya 
Igen 20,2 58,0 57,9 
Nem 79,1 37,0 40,3 
Nem tudja - 2,7 1,5 
Nincs adat 0,7 1,5 0,3 
 

Azt a feltételezésünket, hogy az ország-váltás, s ezzel együtt az 
állampolgárság-változás nem migráció következtében jött létre, az adatok 
egyértelműen alátámasztják, hiszen a megkérdezettek szülei esetében a 
változás oka – 2,4–3,4% kivételével – nem a vándorlás, hanem a határok 
megváltoztatása volt (10. sz. táblázat). A jövendő állampolgároknak viszont – 
mindenek előtt a történelem „jóvoltából” – életük során jóval kisebb 
arányban változott meg állampolgárságuk, mint szüleiknek A 20,2%-ban 
ugyanis azoknak az állampolgárság-változtatása is benne van, akik 1995-ig 
kétszer, háromszor, illetve négyszer változtatták meg állampolgárságukat. 
Abban az esetben pedig, ha eltekintünk attól a 157 személytől, akik 1993-ban 
vagy azt követően lettek magyar állampolgárok, akkor a megkérdezettek 
csupán 12,1%-ának változott csak korábban az állampolgársága. 
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10. sz. táblázat 
 
AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG-VÁLTOZÁS OKA (%) 
 
Ok Az apa Az anya 
 esetében 
Kivándorlás 2,4 3,4 
Határváltozás 55,8 53,8 
Nem tudja 2,5 0,7 
Nincs adat 39,2 42,1 
 
 

Ugyanezt az összefüggést támasztják alá a 11. sz. táblázat adatai is, 
hiszen a megkérdezettek szüleinek 85,7−92,2%-a élete során, annak ellenére, 
hogy közben közel 60%-ának megváltozott az állampolgársága, nem élt más 
országban. Az új magyar állampolgároknak azonban korösszetételük 
következtében az ilyen típusú kivándorlás nélküli országváltásra jóval kisebb 
lehetőségük volt. Ennek következtében 1940-ben, illetve 1945-ben csupán 
7,7% „került” úgy új országba, hogy közben helyben maradt. A 7., illetve 8. 
sz. táblázat adatai egyben azt is pontosan tükrözik, hogy a jövendő 
állampolgár korábban Romániában, Jugoszláviában, Kis-Jugoszláviában és a 
volt Szovjetunióban élt. 

 
 

11. sz. táblázat 
 
ÉLT MÁS ORSZÁGBAN IS (%) 
 
Válasz Apa Anya 
Nem 85,7 92,2 
Igen 11,2 6,8 
Nem tudja 1,5 0,4 
Nincs adat 1,6 0,6 
 

 
Közismert, hogy – az állampolgárságtól függetlenül – egy személy 

nemzeti hovatartozását az anyanyelv és a nemzetiség határozza meg. Éppen 
ezért, ha ebben az összefüggésben vizsgáljuk meg a jövendő állampolgár 
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származását, akkor megállapíthatjuk, hogy 83,7%-uk magyar nemzetiségű, és 
82%-uknak az anyanyelve is magyar (12. sz. táblázat). 
 
12. sz. táblázat 
 
A MEGKÉRDEZETTEK ÉS SZÜLEIK ANYANYELV ÉS NEMZETISÉG 
SZERINTI MEGOSZLÁSA (%) 
 
Nemzetiség A megkérdezett Az apa Az anya 
 anyanyelve nemzetisége anyanyelve 
Horvát 0,3 0,3 0,3 0,4 
Magyar 82,0 83,7 79,5 82,2 
Német 0,7 0,3 0,7 0,7 
Orosz 6,8 5,2 4,7 5,9 
Román 1,3 1,3 2,2 1,6 
Szerb 0,4 0,3 0,7 0,3 
Szlovák 0,4 0,3 0,3 0,3 
Szlovén - 0,1 0,1 - 
Ukrán 0,7 1,2 1,2 0,7 
Egyéb 7,2 7,1 8,2 7,5 
Nem tudja - - 0,4 - 
Nincs adat - - 1,5 0,3 
 

 
Az anyanyelv és a nemzetiség szerinti megoszlás tehát még 

egyértelműbbé teszi, hogy a jövendő magyar állampolgár döntő többsége 
azok közül a magyar származásúak közül rekrutálódott, akiknek, 
pontosabban akiknek szülei állampolgárságát a világháborúk győzteseinek 
joga változtatgatta. A megkérdezettek 7,5%-a esetében az a helység, ahol 
született, az egyéb országok kategóriájához tartozott. Lényegében – egy-két 
tized eltéréssel – ugyanezt az arányt találjuk akkor is, amikor az anyanyelv, 
vagy a nemzetiség szerinti megoszlást vizsgáljuk. Ebből arra 
következtethetünk, hogy nem igazán jelentős azoknak a száma, akik magyar 
származásúként nem a környező országok valamelyikében, hanem egyéb 
európai országban, Amerikában, Afrikában, Ázsiában vagy Óceániában élnek 
és magyar állampolgárok kívánnak lenni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
jövendő állampolgárok egyötöde nem magyar származású. 
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A megkérdezettek vallás szerinti megoszlása is a fentiekben bemutatott 
nemzetiségi megoszlást erősíti meg, még abban az esetben is, ha nem 
mindegyik római katolikus és református vallású magyar származású (13. sz. 
táblázat). 

 
13. sz. táblázat 
 
A JÖVENDŐ ÁLLAMPOLGÁROK, SZÜLEIK ÉS AZ APAI, VALAMINT 
AZ ANYAI NAGYAPJUK VALLÁSÁNAK MEGOSZLÁSA (%) 
 
Vallás A 

megkérdezett 
Az apa Az anya Az apai 

nagyapa 
Az anyai 
nagyapa 

    v a l l á s a  
Rómaí katolikus 48,0 44,2 48,0 37,7 42,7 
Görög katolikus 2,8 4,0 4,1 2,7 3,1 
Református 30,9 32,4 29,9 26,5 25,3 
Evangélikus 0,4 0,9 1,2 0,6 1,3 
Izraelita, zsidó 0,4 0,3 0,7 0,8 0,4 
Görögkeleti 3,1 3,1 3,2 3,2 2,7 
Egyéb vallású 8,1 9,0 9,9 8,9 8,2 
Nem keresztelték meg 5,7 2,2 1,8 0,4 0,2 
Nem tudja 0,4 2,5 0,9 7,7 7,4 
Nincs adat - 1,5 0,3 14,6 10,3 
 

A vallás szerinti megoszlással összefüggésben fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy amíg a református vallásúak aránya megfelel (vagy talán még 
valamivel több is) a magyar lakosság jelenleg becsült vallás szerinti 
megoszlásának, addig a római katolikusoké jelentős mértékben alatta marad 
annak. Ez az eltolódás a hazai megoszlásnál jelentősebb görögkeleti és egyéb 
vallásúak, valamint a meg nem kereszteltek nagyobb számából adódik. Az 
egyéb vallásúak 8,1%-os aránya pedig arra utal, hogy ahogyan a kérelmet 
benyújtók, ugyanúgy a magyar állampolgárságot kapottak körében is, ma már 
nem jelentéktelen arányban vannak jelen olyanok, akik kulturális 
szokásaikban, és vallási hovatartozásukban is nem a Duna-medence 
országainak hagyományaihoz kötődnek. 
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A következőkben röviden a jövendő állampolgárok családi állapotáról 
szólunk (14. sz. táblázat). A többség házas és házastársával együtt él, 28,1%-
uk egyedül él, melynek több mint fele egyedül élő nőtlen és hajadon. Az 
özvegyek (3,3%), az elváltak (8,4%), valamint az élettársi (8,3%) 
kapcsolatban élők aránya alacsony. 
 
14. sz. táblázat 
 
A JÖVENDŐ ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDI ÁLLAPOTA, 1995 
 
Családi állapot Százalék 
Nőtlen, hajadon, egyedül él 16,5 
Nőtlen, hajadon, élettárssal él 4,7 
Házas, házastársával együtt é1 62,9 
Házas, egyedül él (külön élnek) 2,2 
Házas, élettárssal é1 1,3 
Elvált, egyedül é1 6,2 
Elvált, élettárssal él 2,2 
Özvegy, egyedül él 3,2 
Özvegy, élettárssal é1 0,1 
Nincs adat 0,6 
 

A jövendő állampolgárok többsége tehát házas és házastársával együtt is 
él. A megkérdezettek házastársának állampolgárság szerinti megoszlását a 1. 
sz. táblázat tartalmazza. A jövendő állampolgárok 77,8%-a egyszer, 9%-a 
kétszer, hat fő viszont három alkalommal kötött házasságot. Amennyiben a 
megkérdezettek és házastársaik állampolgárságát összehasonlítjuk, akkor a 
házastársak között igen jelentős azoknak az aránya, akiknek a házastársa 
magyar állampolgár (31,5%). Emellett még a román (47,1%), illetve az ún. 
jugoszláv (13,7%) állampolgárságú házastársak jelentősebb arányát kell még 
megemlítenünk. 

 317

http://1s.sz/
http://1s.sz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóth Pál Péter: A jövendő állampolgár 
 

15. sz. táblázat 
 
A HÁZASTÁRS ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁNAK MEGOSZLÁSA (%) (%) 
 
Állampolgárság Első házasság 

n = 528 
Második házasság 

n = 61 
Harmadik házasság 

n = 6 
Csehszlovák 0,2 - - 
Horvát 0,6 3,3 - 
Jugoszláv 13,7 6,6 - 
Magyar 31,5 57,4 50,0 
Német 0,4 - - 
Román 47,1 29,5 33,3 
Szlovák 0,2 - - 
Szovjet 3,8 3,3 - 
Ukrán 0,8 - 16,7 
Egyéb 1,9 - - 
 
 

A második, illetve a harmadik házasságkötés esetében viszont már 
egyértelműen a magyar állampolgárságú házastársak aránya a meghatározó. 
A megkérdezettek 33,4%-ának nincs gyermeke. Egy gyermeke 25,9, kettő 
pedig 30,8%-uknak van. A háromgyermekes családok aránya 7,7%. A négy- 
és többgyermekesek aránya jelentéktelen. Az összes gyermek száma 813, ami 
az összes kérelmező vonatkozásában 1,19 átlagos gyermekszámot jelent. Ez 
az arányszám a csak gyermekes családok esetében sem éri el a kettőt 
(1,79%), tehát az egyszerű reprodukció ebből a körből sem biztosított. Ennél 
pozitívabb a kép, bár tudjuk, hogy a szándék és a valóság nem azonos, 
amennyiben a „szándékában áll (még) gyermeket vállalni” kérdésre adott 
válaszok eredményét is figyelembe vesszük. Annak ellenére ugyanis, hogy a 
jövendő állampolgárok 59,1%-a már több gyermeket nem kíván vállalni, 
16,3%-uk még egy, 16,6%-uk még két és 8,1%-uk három vagy annál több 
gyermeket kíván még vállalni. Ez pedig az összes megkérdezett esetében 1,8 
átlagos gyermekszámot jelentene. 

Az iskolázottságnak – annak ellenére, hogy társadalmunkban jelenleg 
nem jelent különösebb értéket – igen fontos szerepe van az ember életében. 
Ebben a vonatkozásban a jövendő állampolgárok igen jó kondícióval 
rendelkeznek (16. sz. táblázat). 
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16. sz. táblázat 
 
AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉG MEGOSZLÁSA (%) 
 
Végzettség A megkérdezett Az apa Az anya 
  v é g z e t t s ég e  
Nem jár iskolába - 0,7 1,2 
Nincs befejezett 0,6 3,1 5,4 
Alapfokú 5,2 18,6 40,6 
Szakmai végzettség 14,9 28,4 10,9 
Érettségizett 44,8 22,5 25,8 
Felsőfokú 34,3 22,4 14,1 
Nem tudja - 2,8 1,6 
Nincs adat 0,3 1,5 0,3 
 

Erre már a szülők iskolai végzettségéből is következtetni lehet, hiszen a 
szülők esetében is csak 3,8%-ot (apa), illetve 6,6%-ot (anya) tettek ki azok, 
akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, vagy akik nem jártak 
iskolába. Ezzel szemben a kérelmezők között viszont már nem volt olyan 
személy, aki nem járt volna általános iskolába. Közöttük azoknak az aránya is 
jelentéktelen, akiknek csak alapfokú végzettségük van (5,2%), illetve akik 
befejezett iskolai végzettséggel nem rendelkeznek (0,6%). Amennyiben a 
megkérdezettek és szüleik iskolai végzettségét összehasonlítjuk, egyértelmű 
az az elmozdulás, amely e két generáció között ezen a területen 
bekövetkezett. Az iskolai végzettséggel összefüggésben a továbbiakban 
mindenekelőtt még a csak alapfokú végzettséggel rendelkezők szülőkhöz 
viszonyított arányának jelentős csökkenését, az érettségivel rendelkezők 
megduplázódását, és a felsőfokú végzettségűek arányának másfélszeresére 
történt növekedését emeljük ki. 

A magasabb iskolázottsági szinttel általában szoros összefüggést mutat a 
nyelvtudás és a foglalkozási megoszlás. A megkérdezettek döntő többsége 
éppen úgy, mint szüleik is, tudnak valamilyen idegen nyelven. Ez 
szükségszerűen annak az alaphelyzetnek következménye is, hogy jelentős 
részüknek az állampolgársága és az anyanyelve nem azonos, s így az 
államalkotó többség nyelvének elsajátítása idegen nyelv ismereteként jelenik 
meg. Ennek ellenére igaz, hogy csak a jövendő állampolgárok töredéke 
(3,2%) nem tud anyanyelvén kívül más nyelven. Szüleikhez képest ebben az 
összefüggésben is jelentős a változás, hiszen amíg a szülők 83,4 (apa), illetve  
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70%-a (anya), addig a megkérdezetteknek már 96,8%-a tud valamilyen 
idegen nyelven. 

Nyelvtudás vonatkozásában mindez nemcsak azt jelenti, hogy a jövendő 
állampolgár döntő többsége egy vagy több idegen nyelvet valamilyen szinten 
ismer, hanem azt is, hogy néhány nyelv kivételével a saját idegen nyelvtudás 
mértékét igen jelentős százalékban „elég jól”, és a „nagyon jól" jelzővel 
minősítik (17. sz. táblázat). 

 
17. sz. táblázat 
 
AZ IDEGEN NYELVTUDÁS MEGOSZLÁSA 

 
Idegen nyelv Milyen mértékben (%) 

 
Milyen 

százalékban Kicsit elég jól nagyon 
A megkérdezett 

Cseh 0,9 33,3 50,0 16,7 
Horvát 9,0 - 18,0 82,0 
Magyar 16,3 8,1 24,3 67,6 
Német 29,9 50,7 33,0 16,3 
Orosz 14,3 28,9 20,6 50,5 
Ukrán 4,1 21,4 14,3 64,3 
Román 60,1 6,6 31,3 62,1 
Szerb 15,6 2,8 23,6 73,6 
Szlovák 3,2 22,2 33,3 44,4 
Szlovén 1,2 62,5 25,0 12,5 
Angol 38,3 41,3 39,8 18,9 
Francía 18,7 59,8 22,8 17,3 
Egyéb 10,8 38,4 31,5 30,1 
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AZ IDEGEN NYELVTUDÁS MEGOSZLÁSA 
 

17. sz. táblázat folytatása 
Idegen nyelv Milyen mértékben (%) 

 
Milyen 

százalékban Kicsit elég jól nagyon 
Az apa 

Cseh 1,5 20,0 40,0 40,0 
Horvát 7,8 1,9 17,3 80,8 
Magyar 5,7 5,3 21,1 73,7 
Német 19,0 27,1 38,8 34,4 
Orosz 12,4 23,8 29,8 46,4 
Ukrán 2,5 11,8 23,5 64,7 
Román 51,0 11,3 30,6 58,1 
Szerb 14,6 3,0 18,2 78,8 
Szlovák 1,9 23,1 30,8 46,2 
Szlovén 0,4 33,3 33,3 33,3 
Angol 6,6 24,4 46,7 28,9 
Francia 5,4 32,4 32,4 35,1 
Egyéb 7,6 11,6 34,9 53,5 

Az anya 
Cseh 1,3 33,3 33,3 33,3 
Horvát 9,5 22,2 15,6 62,2 
Magyar 4,3 14,3 17,9 67,9 
Német 11,6 27,8 32,9 39,2 
Orosz 8,0 18,5 35,3 46,3 
Ukrán 2,5 5,9 17,6 76,5 
Román 43,6 30,0 25,6 44,4 
Szerb 11,9 21,0 23,5 55,6 
Szlovák 1,3 11,1 33,3 55,6 
Szlovén 0,1 10,0 - - 
Angol 3,7 25,0 41,7 33,3 
Francia 4,0 33,3 25,9 40,7 
Egyéb 4,4 36,7 20,0 43,3 
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Mindaz a változás, amelyet mindenekelőtt jövendő állampolgárok iskolai 
végzettsége vonatkozásában tapasztaltunk, a foglalkozás szerinti 
struktúrájában is tettenérhető (18. sz. táblázat). Amennyiben a 
megkérdezettek kivándorlás előtti és a szülők közül először az apa 
foglalkozás szerinti megoszlását összehasonlítjuk, akkor megállapíthatjuk, 
hogy amíg a vezetők között mintegy 6%-kal több szülő található, addig a 
szellemi foglalkozásúak, valamint a felsőoktatási végzettséghez kötött 
foglalkozások esetében, mintegy 6%-kal már a megkérdezettek vannak 
többen. A segéd- és a betanított munkás kategóriához tartozók esetében a 
kivándoroltak és annak édesapja között nagyfokú azonosság (8,4, illetve 8%) 
tapasztalható. Ez az arány a kivándorlást kővetően a jövendő állampolgár 
esetében mintegy 4%-kal még növekedett, ezt mindenekelőtt az 
állampolgárság-változásból fakadó elhelyezkedési problémák természetessé 
teszik. 

A foglalkozás szerinti összetétel vonatkozásában jelentősebb eltérés 
tapasztalható, amennyiben a jövendő állampolgár és annak édesanyja 
foglalkozását hasonlítjuk össze. Ez esetben ugyanis a megkérdezettek 
foglalkozása jóval jelentősebb arányban a felsőfokú végzettséghez kötődik, 
mint édesanyjuk esetében. 

 
18. sz. táblázat 
 
FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁS (%) 
 

A megkérdezett foglalkozása Apa Anya A foglalkozás típusa 
kivándorlás előtt jelenleg foglalkozása 

Mezőgazdasági önálló 0,1 0,1 3,8 1,2 
Ipari önálló 0,7 1,0 4,0 0,6 
Kereskedő 1,6 8,4 2,5 2,5 
Önálló szellemi 0,7 1,9 0,1 - 
Mezőgazdasági vezető 0,1 0,1 1,5 0,4 
Mezőgazdasági alkalmazott 0,7 0,1 4,1 3,2 
Nem mezőgazdasági vezető 4,7 2,5 11,0 2,9 
Szakmunkás 27,4 15,6 25,9 13,3 
Segéd-, betanított munkás 8,4 12,1 8,0 14,9 
Felső vezető 14,3 5,9 20,8 7,7 
Diplomás 16,1 17,7 9,4 10,0 
Szellemi diploma nélkül 9,0 8,7 4,9 10,0 
Sohasem dolgozott 1,0 25,6 - 31,3 
Nem tudja 14,9 0,1 - - 
Nincs adat - - 4,0 2,9 
 

 322



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Pál Péter: A jövendő állampolgár 

Foglalkozás vonatkozásában a jövendő állampolgárok között drasztikus 
változás következett be azok esetében, akik a kivándorlást megelőzően a 
„sosem dolgozott” kategóriába kerültek, mert a vizsgálat időpontjában az 
ehhez a kategóriához tartozók aránya a korábbi 14,9%-ról 0,1%-ra esett. 
Amennyiben a kivándorlás előtti és az 1995-ös foglakozási struktúrákat 
összehasonlítjuk, akkor a fentiekben megfogalmazott elmozdulások ellenére 
megállapítható jelentősebb lesüllyedés (14,3%-ról 5,9%-ra) csak a korábban 
felső vezetői pozíciókat betöltők, illetve a szakmunkások (27,4-ről 15,6%-ra) 
körében következett be. Ennél jóval mérsékeltebben csökkent a nem 
mezőgazdasági vezetők (4,5-ről 2,5%-ra) aránya. Ezekkel párhuzamosan 
viszont mintegy hatszorosára nőtt a kereskedelmi, több mint duplájára az 
önálló szellemi foglalkozásúak aránya. Összességében megállapíthatjuk, 
hogy a jövendő állampolgárok körében a kivándorlást követően az inaktívak 
aránya jelentősebb lett, mint azt megelőzően volt. Az országváltás 
következtében ugyanis közel háromszorosára nőtt a nyugdíjasok és a 
munkanélküliek aránya, miközben az egyéb eltartottaké a felére csökkent. 

Amennyiben a foglalkozás szerinti megoszlást összehasonlítjuk azzal a 
minősítéssel, amit a megkérdezett a szülői családról életformájuk 
vonatkozásában megfogalmazott, illetve ahogyan a szülői családot 
minősítette, akkor a családok többségét egyértelműen egy feltörekvő 
polgárosult, vagy polgárosodó családtípushoz sorolhatjuk, melyben egyfelől 
a középrétegek, másfelől pedig a munkás, a polgár és az értelmiségi 
hagyományok és szokásjogok a meghatározók (19. sz. táblázat). Ezt 
egyértelműen alátámasztja az, hogy a megkérdezettek a szülői családok 
többségét (73,1%) a munkásosztályhoz és a középosztályhoz sorolták. A 
felső középosztályba soroltak arányát amennyiben összehasonlítjuk a 
foglalkozás szerinti megoszlással, akkor alacsonynak tartjuk, hiszen a szülők 
mintegy 33%-a vezető vagy felső vezető beosztású volt 1995-ben. 
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19. sz. táblázat 
 
A SZÜLŐI CSALÁD TÁRSADALMI HOVATARTOZÁSÁNAK 
MEGOSZLÁSA 
 
A család típusa Százalék 
Alsó osztály 2,1 
Munkásosztály 32,0 
Alsó középosztály 10,9 
Középosztály 41,1 
Felső középosztály 11,4 
Felső osztály 1,5 
Nem tudja 0,9 
Nincs adat 0,3 

 
 
 

A SZÜLŐI CSALÁD MINŐSÍTÉSÉNEK MEGOSZLÁSA 
 
A család típusa Százalék 
Paraszt 7,2 
Munkás 37,6 
Polgár 25,5 
Vállalkozó 5,0 
Tisztviselő 5,5 
Értelmiségi 18,3 
Egyéb 0,6 
Nem tudja 0,9 
Nincs adat - 
 
 

Az, hogy valaki átmenetileg vagy véglegesen elhagyja azt a környezetet, 
amely a legtermészetesebb életkeret számára – még belső vándorlás esetében 
is , egy hosszabb, tudatos vagy kevésbé tudatos döntési folyamat eredménye. 
Külső vándorlás megvalósulásakor pedig a döntés meghozatalában még 
bonyolultabb összetevők játszanak szerepet. A szovjet szatellit országok 
állampolgárai esetében a döntés folyamatában még nehezebb, bonyolultabb  
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volt. A rendszer zártsága következtében ugyanis az egyes országok 
állampolgárainak nem volt joguk kivándorolni, így vagy egy lassú, 
bizonytalan kimenetelű, bürokratikus eljárás keretében, vagy pedig csak 
illegális módon hagyhatták el az országot. Az engedéllyel és az engedély 
nélkül migrálóknak azonban – ha különböző módon és mértékben is – 
számolniuk kellett azzal, hogy az ország elhagyásának stigmája a 
továbbiakban nemcsak a saját, hanem az otthon maradt családjuk életét is 
befolyásolni fogja. Ennek, és számos egyéb ok következtében a 
megkérdezettek esetében is egy hosszabb folyamat eredményeként 
születhetett csak meg a döntés, hogy abból az országból, melyben éltek, 
kivándorolnak. Természetesen azt, hogy a kivándorlási szándék hogyan és 
mikor vált realitássá, nemcsak az említettek, hanem a célország, jelen esetben 
Magyarország fogadókészsége, vagy képtelensége is egyértelműen 
befolyásolta. Ebből a szempontból is igen tanulságos az az idősor, amely a 
megkérdezettek Magyarországra való érkezésének időpontját rögzíti. Tegnapi 
történelmünk valóságának megfelelően 1948 és 1960 között 7 fő, a 
következő tíz évben 13 fő, azt követően 1980-ig 44 fő, 1980 és 1988 között 
pedig 57 fő, azaz 1948 és 1988 között összesen 121 fő érkezett azok közül, 
akik 1993-ban állampolgársági kérelemmel fordultak a magyar 
hatóságokhoz. A megkérdezettek 82,2%-a tehát 1988-ban és az azt követő 
években érkezett, tehát akkor, amikor a magyar hatóságok már elnézték a 
hosszabbra nyúlt „turistáskodást”, illetve amikor az itt maradásnak már a jogi 
alapjai is megteremtődtek és nem kellett már tartani az országból történő 
esetleges kitoloncolástól sem. Ugyanezt az összefüggést erősíti meg az az 
adat is, hogy a jövendő állampolgároknak csupán 9,2%-a érkezett illegálisan 
az országba, s hogy csak 5,8%-uk élt, viszonylag rövid ideig 
menekülttáborban. A megkérdezettek magyar állampolgárság megszerzése 
iránti szándékát jelzi az is, hogy 80%-uk már akkor Magyarországot 
választotta célországul, amikor először fontolgatta, hogy eljön abból az 
országból, amelyben élt. Magyarország mellett, ha nem is jelentős 
százalékban, célországként szerepelt még Németország (3,8%), USA (3,4%), 
Ausztria, Kanada stb. Ennek valóságát az az adat is megerősíti, hogy amikor 
a megkérdezetteknek lehetőségük nyílt a kivándorlásra, akkor 96,7%-uk 
Magyarországra jött, és csak 3,3%-uk élt még más országban is, mielőtt még 
Magyarországra érkezett volna. 

A továbbiakban azokat az összefüggéseket szeretnénk bemutatni, 
amelyek a jövendő állampolgárt arra késztették, hogy azt az országot, 
amelyben addig élt, elhagyja. Ennek feltárása érdekében mindenekelőtt egy 
nyitott kérdés keretében arra kerestünk választ, hogy volt-e valamilyen 
konkrét esemény, amely hozzájárult ahhoz, hogy a megkérdezett személy 
útnak indult. A kérdésre meglepően nagy arányban (78,9%) igennel 
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válaszoltak. A válaszok szerint 536 esetben konkrét esemény váltotta ki a 
kivándorlást, 136 esetben viszont nem, 3 fő nem válaszolt a kérdésre, 3 
kérdőív pedig hiányos volt. Ezt követően szintén nyitott kérdés keretében azt 
szerettük volna megtudni, hogy mi volt az a konkrét esemény, amely az útnak 
indulást motiválta. A kérdésre adott válaszokat, tehát a kiváltó okokat 
kategóriákba soroltuk. Ezeket, valamint ezek említésének sorrendjét és 
százalékos megoszlását a 20. sz. táblázat adatai tükrözik vissza. 

 
20. sz. táblázat 
 
A KIVÁNDORLÁS OKAINAK MEGOSZLÁSA (%) 

 
Ok Első említés Második említés Harmadik említés 
 N=531 N=63 N=2 
Családegyesítés 30,1 7,9 - 
Magánéleti ok 14,1 17,5 - 
Gazdasági ok 4,5 6,3 - 
Politikai ok 12,4 12,7 - 
Kisebbségi elnyomás 9,6 15,9 50,0 
Erőszak 18,8 25,4 50,0 
Érvényesülés 5,8 4,8 - 
Egyéb 4,5 9,5 - 
 

A tábla adataiból láthatjuk, hogy a kivándorlásra ösztönző okok között az 
első helyen és a legnagyobb gyakorisággal a családegyesítés és az adott 
országban megnyilvánuló erőszak szerepel. Ezt a magán-, illetve a politikai 
élettel összefüggő események követték. S majd csak ezek után játszott 
szerepet az útnak indulásban a kisebbségi elnyomás. A 21. sz. táblázat adatai 
viszont arra a nyitott kérdésre adott válaszok adatait tartalmazza, amikor azt 
szerettük volna megtudni, hogy végül is miért döntött úgy a megkérdezett, 
hogy magyar állampolgár lesz. 
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21. sz. táblázat 
 
MIÉRT LETT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR (A MEGKÉRDEZETT 
MEGÍTÉLÉSE SZERINT) (%) 
 
Ok Első említés Második említés Harmadik említés 
 N=662 N=112 N=7 
Családegyesítés 11,6 4,5 - 
Egzisztenciális ok 5,9 5,4 14,3 
Érzelmi ok 52,0 31,3 - 
Gazdasági ok 1,2 6,3 - 
Így adódott 19,3 23,2 - 
Szabadabb, biztonságosabb élet 4,8 19,6 57,1 
Egyéb 5,1 9,8 28,6 
 
 

Láthatjuk, hogy ebben az összefüggésben a családegyesítés már a 
harmadik helyre került, s meghatározóvá az érzelmi ok vált. Ennek az oknak 
a döntésben játszott meghatározó szerepét a kérelmezők magyar származása 
egyértelműen megmagyarázza. Érdekes azonban, hogy a magyar 
állampolgárság vállalásában már egyértelműen háttérbe szorult az erőszaktól 
való félelem (4,8%) és viszonylag jelentős azoknak a száma, akiknek a 
véleményét az „így adódott” kategóriával (19,3%) tudtuk a legpontosabban 
jellemezni. A jövendő állampolgár motivációit, az útnak indulás kiváltó 
okait, illetve azt, hogy a megkérdezett miért Magyarországot választotta 
célországnak, árnyaltabban is szerettük volna megismerni. Éppen ezért egy 
17 állítást tartalmazó zárt kérdésblokkot is készítettünk, és arra kértük a 
válaszadót, hogy a felsorolt állítások közül válassza ki azt az ötöt, amelyek a 
legjobban kifejezik azt, amiért Magyarországra jött (22. sz. táblázat). A 
megkérdezetteket arra is kértük, hogy válaszaikat – egy ötfokozatú 
értékskálán – úgy rendezzék, hogy az első helyre rakják a legfontosabbat, az 
ötödikre, az utolsóra pedig a legkevésbé fontosat. 
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22. táblázat 
 

MIÉRT JÖTT MAGYARORSZÁGRA? (%) 
 

A választás intenzitása 
Ok Választotta Legfontosabb A legkevésbé fontos 

  1 2 3 4 5 
Kilátástalan politikai 

helyzet 37,4 18,0 15,1 19,2 22,9 24,9 
A gazdasági helyzet 

kilátástalansága 28,9 9,3 17,1 17,6 21,2 34,7 
Az általános feltételek 

miatt 36,7 10,7 15,6 18,4 29,9 25,4 
Rokonok, barátok, 

ismerősök példája 
hatására 7,0 13,3 11,1 24,4 31,1 20,0 

A nagyobb elismertség 
utáni vágy 
következtében 8,2 10,0 6,0 18,0 18,0 48,0 

Saját ismeretek, 
képességek jobb 
felhasználása érdekében 31,1 13,2 18,0 26,3 22,4 20,0 

A félelem miatt 16,5 25,0 24,1 21,3 12,0 17,6 
Magyarország vonzása 

következtében 22,5 6,8 22,3 23,6 23,0 24,3 
Magyarként így láttam 

biztosítva magam és 
családom jövőjét 52,6 29,8 22,1 22,9 17,2 8,0 

A magyar tannyelvű 
oktatási intézmények 
hiánya miatt 19,4 6,3 29,9 28,3 21,3 14,2 

Saját, illetve a család 
életfeltételeinek javítása 
érdekében 29,7 13,2 23,4 27,4 23,4 12,7 

A gyermekek jövője 
miatt 49,9 29,7 30,3 19,0 13,1 8,0 

Családegyesítés miatt 20,8 51,8 30,5 7,1 6,4 4,3 
Konkrét egyéni/ 
közösségi emberi jogi 

sérelem miatt 21,2 21,1 21,8 20,4 19,0 17,6 
Házasság miatt 23,0 72,7 9,3 5,3 6,7 6,0 
Felsőfokú tanulmányok 

miatt 10,2 44,1 19,1 10,3 10,3 16,2 
Egyéb ok következtében 9,7 28,6 4,8 7,9 1,6 57,1 
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A legtöbben a „magyarként nem láttam, biztosítottnak a magam és a 
családom jövőjét”, illetve „a gyermekek jövője miatt” állítást választották. 
Ezt erősítette a „saját ismereteim, képességeim jobb kihasználása érdekében”, 
illetve a „saját, illetve a család életfeltételeinek javítása érdekében” 
állításokra adott válaszok több mint 30, illetve közel 30%-os aránya is. Ezt 
követően a kiváltó okok között az általános feltételek, a kilátástalan politikai, 
gazdasági helyzet, valamint a „konkrét, egyéni/közösségi emberi jogi 
sérelem” állítások gyakoriságát kell kiemelnünk. Mindenképpen figyelemre 
méltó, hogy az értékskálán a legnagyobb intenzitással a házasságra, a 
családegyesítésre és a felsőfokú tanulmányokra vonatkozó állítások kerültek 
az élre. 

Végezetül, a megadott terjedelmi keretek között még egy kérdéssel 
szeretnénk röviden foglalkozni. Arra kértük a megkérdezetteket, hogy egy 
hétfokú skálán határozza meg, hogy havi jövedelmükből hogyan tudtak 
megélni a kivándorlásuk előtt, 1995-ben, és hogy szerintük hogyan fognak 
tudni majd megélni három év múlva (23. sz. táblázat). 

 
 

23. sz. táblázat 
 
A HAVI JÖVEDELEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MEGÉLHETÉS 
ALAKULÁSA A MEGKÉRDEZETT ÉRTÉKELÉSE SZERINT (%) 
 
Időpont Nagyon rosszul Igen jól 
 1 2 3 4 5 6 7 

Nem 
tudja 

Nincs 
adat 

A kivándorlás 
előtt 2,5 2,8 12,7 31,2 23,0 13,3 11,5 1,6 1,5 

Jelenleg 2,4 7,1 17,7 36,8 23,9 8,7 2,8 0,4 0,3 
Három év múlva 3,8 4,4 9,6 17,4 17,8 14,9 8,1 23,3 0,7 

 
 
Az adatok alapján mindenekelőtt az állapítható meg, hogy a kivándorlás 

nem szükségszerűen jár együtt az életszínvonal jelentős mértékű romlásával. 
Kiemelnénk, hogy azoknak az aránya, akik havi jövedelmükből igen rosszul 
tudnak megélni, jelenleg lényegében azonos a kivándorlás előttiekével. A 
legjelentősebb változás azok körében következett be, akik korábban havi 
jövedelmükből – a jelenlegivel szemben – igen jó életkörülményeket tudtak 
biztosítani önmaguknak és családjuknak. A skála felső két értéke esetében 
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ugyanis, a kivándorlás előtti 11,5%-ról 2,8%-ra, illetve 13,3%-ról 8,7%-ra 
esett a fenti kategóriába tartozók aránya. E süllyedés következtében viszont 
megnőtt az átlagos szinten élők aránya. Mindenféleképpen figyelemre méltó 
azonban, hogy egy szűk réteg kivételével, akik helyzetüket három év 
elteltével rosszabbnak tartják, mint a jelenlegit, a döntő többség pozitív 
tendenciát prognosztizál, melynek eredményeként az átlagos szinten élők 
aránya mind a kivándorlás előtti, mind a jelenlegi állapothoz viszonyítva 
közel felére csökken, s amíg a rosszul és a nagyon rosszul élők aránya a 
jelenlegihez viszonyítva több mint 10%-kal csökken, addig a jól és igen jól 
élőké pedig 5,4%-kal fog nőni. 
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