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MAGYAR VEGYES HÁZASSÁGOK 
SZLOVÁKIÁBAN, ERDÉLYBEN 
ÉS A VAJDASÁGBAN ÉS SZLOVÉNIÁBAN

Ladancsik Tibor

Vizsgálati szempontok a vegyes házasságok 
kutatásában

A vegyes házasságok a különböző nemzeti közösségek egymáshoz való 
viszonyát tükrözik. Abban szinte minden kutató egyetért, hogy a vegyes 
házasságok fontos részei a kisebbség és a többség kapcsolatának. Abban 
azonban már nagy eltérés mutatkozik a kutatók között, hogy a kisebb-
ségi közösségekre pozitív, vagy inkább negatív hatással vannak-e ezek 
a kapcsolatok. A tanulmányomban a Kárpát-medencében és a Nyugat- 
Balkánon kötött vegyes házasságokkal foglalkozó kutatások módszerta-
nát és eredményeit foglalom össze. Kiemelt figyelmet fordítok a magyar–
szerb vegyes házasságokat vizsgáló kutatások megközelítési módjainak 
és eredményeinek a bemutatására.

A magyar–szerb vegyes házasságok mára általánosan elterjedtek a 
Vajdaságban. Gyakorlatilag az összes olyan településen előfordulnak, ahol 
mindkét nemzet tagjai jelen vannak. Bár napjainkban ez már teljesen elfo-
gadott, az előző század folyamán egy-egy vegyes házasság még kirívó eset-
nek számított a monogám házasságok között. A Kárpát-medencében és a 
Balkán-félszigeten a nemzeti identitás egyik alapvető tényezője a vallás. 
A magyarok többsége római katolikus, vagy valamelyik protestáns egyház 
tagja, a szerbek döntő többsége pedig a pravoszláv vallást követi. Emiatt a 
legtöbb szerb-magyar vegyes házasság vallási szempontból is heterogén. 
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A különböző egyházi, és állami feljegyzésekből kiderül, hogy a huszadik 
század elején, illetve azt megelőzően ritkák voltak a vegyes házasságok. 
A  felekezeti hovatartozás, az abból fakadó szokások és normák döntő 
mértékben befolyásolták, hogy ki kivel köthet házasságot. Nemzetek közti 
vegyes házasságok – amit a korai népszámlálási adatok is alátámasztanak 
– a múlt század elején elenyésző számban kötettek. 

A világháborúk után azonban jelentősen növekedni kezdett a vegyes 
házasságkötések száma. A  kisebbségi magyarság körében is minden 
utódállamban növekedni kezdett a vegyes házasságkötések száma (Hoóz 
2002). Ez a jelenség több határon túli magyar kutató figyelmét is felkel-
tette. Alapvetően kétféle nézőpont alakult ki a témával kapcsolatban: az 
asszimilációs szemlélet és a társadalmi kohéziós elmélet. Az asszimilációs 
elmélet szerint a vegyes házasságok alapvetően a magyarság fogyását, a 
magyarság többségi nemzetbe történő beolvadását segítik elő. Az elmélet 
hívei szerint a vegyes családokban a magyar nemzeti identitás háttérbe 
kerül, és a vegyes házasságokból született gyerekek nem magyar nemzeti-
ségűek lesznek. A kohéziós elmélet hívei ezzel szemben nem tartanak az 
asszimilációtól, szerintük a társadalmi kohéziót növelik a vegyes házassá-
gok. Ez utóbbi elmélet hívei szerint a vegyes házasságok által kapcsolatok, 
kötések alakulnak ki a nemzetek tagjai között, ezek a kapcsolatok pedig 
elősegítik a nemzetek közti kommunikációt, és csökkentik a nemzetek 
közt kialakuló konfliktusok valószínűségét. A magyar kutatók körében az 
asszimilációs nézet vált általánosan elfogadottá.

A  vegyes házasságok működésének megértéséhez mindkét fél 
szempontjából szükséges megvizsgálni a jelenséget. A  szerb kutatók 
közül tudomásom szerint senki sem foglalkozott kizárólag a magya-
rok és szerbek közti vegyes házasságokkal, többen vizsgálták azonban a 
szerbek kisebbségekkel kötött vegyes házasságait. Ezek a kutatások több 
esetben érintették a magyar–szerb vegyes házasságokat is. Több munka 
született az egykori jugoszláviai vegyes házasságokról. Soknemzetiségű 
országként a téma megkerülhetetlen volt. 

Több nyugat-európai és amerikai kutató is foglalkozott a témával. 
Ők elsősorban a jugoszláviai vegyes házasságokkal foglalkoztak, és arra 
keresték a választ, hogy a vegyes házasságkötések mellett hogyan alakul-
hatott ki egy véres, és népirtásoktól sem mentes konfliktus. Elsősorban a 

délszláv háborúk okait keresték, és azt, hogy azok milyen hatást gyako-
roltak a vegyes házasságokra. A régi Jugoszlávia a nemzetközi sajtóban 
és a tudóstársadalom szemében is a nemzetek közti együttélés minta-
példája volt, ezt a képet erősítette maga a kormány is. Ezt azonban meg-
cáfolta a polgárháború, ahol százezrek vesztették életüket, és nagyon 
magas volt a polgári áldozatok száma is. A kutatók erre az ellentmon-
dásra keresték a választ.

Vegyes házasságok a határon túli magyarság körében 
(Románia és Szlovákia)

A vegyes házasságokról szóló egyik legkorábbi tanulmányt Csűrös Miklós 
(1938) írta. A tanulmány a két világháború között született, és Csűrös első-
sorban egy korabeli román kutatás demográfiai adatait elemezte. A kuta-
tást Dr. Ramneantu Peter végzett az Astra nevű román közművelődési 
egyesület megbízásából. A vizsgált időszakban (1920-1937) a magyar nők 
kötöttek a legtöbben vegyes házasságot, 16 110-en. Ebben az időszakban 
ezzel szemben csak 6 692 román nő, 8 553 magyar férfi és 14 033 román 
férfi kötött vegyes házasságot. A vizsgált időszakban (1920 – 1937) azok-
nak a házasságkötéseknek, ahol a férj magyar nemzetiségű volt, 82,3%-a 
volt homogám magyar házasság. Azoknál a házasságkötéseknél, ahol 
a  feleség volt magyar, 71,1% volt a homogám magyar házasságkötések 
aránya. A román férfiak preferálták a magyar nőkkel történő házasság-
kötést, 23,3%-uk kötött ilyen házasságot. A legtöbb homogám házasság 
a zsidók körében köttetett, 92,6% a férfi és 92,8% a női homogám házas-
ságok aránya. A Székelyföldön a román férfiak többsége magyar felesé-
get választott, aminek Csűrös szerint az az oka, hogy az itteni románok 
bevándorlók nem találnak saját nemzetiségű házastársat. Ezt a véleményt 
Gyurgyík (1998) is megerősíti, aki a bevándorló cseh népesség magas 
vegyes házasodási arányáról írt Szlovákiában. Azokon a területeken, ahol 
van őshonos román kisebbség, már alacsonyabb a vegyes házasságok ará-
nya a román férfiak körében, azonban még itt is elég magasnak számít. Ezt 
Csűrös a magyarok magasabb kulturális tőkéjének vonzóságával magya-
rázza. A magyar férfiak jóval kisebb arányban kötnek vegyes házasságot, 
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azonban az aránya több helyen is eléri a házasságkötések negyedét. Ennek 
az okát a felfelé történő mobilitásban és a munkásosztályra jellemző csök-
kent nemzeti öntudatban látja. A  román többségű városokban viszont 
kevés magyar férfi köt vegyes házasságot. Csűrös szerint itt a magyar fér-
fiak a magas kulturális és gazdasági tőkével rendelkező románok mellett 
háttérbe szorulnak. 

Csűrös szerint a magyar nőket helytelenül vádolja a román közvé-
lemény „férfirablással”, miszerint a magyar nők a jobb anyagi boldogu-
lásuk érdekében választanak román házastársat. Szerinte ennek a valódi 
oka a magyar férfiak elvándorlása. Ezt az állítását azzal támasztja alá, hogy 
55 497 magyar női házasságkötésre mindössze 48 217 magyar férfi házas-
ságkötés jut, amiből ráadásul 8 533 vegyes házasság. Emellett jelzi, hogy 
a magyar nők vegyes házasságkötés esetén a legtöbb esetben román kis-
iparosokhoz mentek feleségül, akik abban az időszakban nem számítot-
tak sem gazdag, sem magas státuszú társadalmi rétegnek. Csűrős 80 évvel 
ezelőtt írt tanulmánya megfelel a mai szakmai kritériumoknak is. Tudo-
mánytalannak nevezi a vérségi és faji alapokon nyugvó nemzeti megkü-
lönböztetéseket, ami a tanulmány vitathatatlan érdeme, különösképpen, 
ha figyelembe vesszük, hogy egy olyan korban íródott, amikor a fajelmé-
letek és a hátrányos nemzeti megkülönböztetések a virágkorukat élték. 

A román–magyar vegyes házasságokról írt Varga E. Árpád (1996) 
is, aki elsősorban az 1977-es és 1992-es népszámlálás adataival dolgozik. 
Az adatai alapján 1992-ben az összes házasság 2,9%-a volt vegyes házas-
ság, Erdélyben ez az arány 7,2%, a Kárpátokon túl mindössze 0,6%. Ő is 
megerősíti azt az eredményt, hogy a kisebbségben élő magyar nők gyak-
rabban kötnek vegyes házasságot, mint a férfiak. Véleménye szerint a 
vegyes házasságok nagymértékben elősegítik az asszimilációt. A román 
– magyar vegyes családoknál csak minden negyedik családban magyar 
a gyerek nemzetisége. Szintén megerősíti azt az álláspontot, hogy a nők 
ritkábban örökítik át nemzetiségüket, mint a férfiak. Azonban a nemze-
tiség hatása erősebb, mivel azokban az esetekben is román lesz a gyere-
kek többsége, ahol magyar az apa és román az anya. Az adatok alapján a 
vegyes házasságok háromnegyede a városokban köttetik.

A  szlovákiai vegyes házasságokról írt tanulmányában Gyurgyík 
László (1998), aki a szlovákiai vegyes házasságokat vizsgálja 1949 és 

1992 között, és kiemelt figyelmet fordít a szlovák–magyar vegyes házas-
ságokra. Az elemzéséhez a népszámlálási adatokat használja. A  nép-
számlálási adatoknál Gyurgyík jelzi, hogy a ’40-es és ’50-es évek adatai 
nem teljesen megbízhatóak, mivel a kommunista hatalom a kisebbsé-
gek jelentőségének csökkentésére törekedett, és ennek érdekében a nép-
számlálási adatokat is módosították. A  népszámlálási adatok megbíz-
hatóságáról bővebben ír Tóth Ágnes és Vékás János (lásd: Tóth-Vékás 
2004, Tóth-Vékás 2008a). Az asszimilációs – kohéziós vitában Gyur-
gyík inkább az asszimilációs álláspontot képviseli. Érdemlegesen csak a 
magyar, szlovák, cseh és ukrán nemzetek adatait vizsgálja, mivel a többi 
közösség nagyon alacsony lélekszámú. A cigányság pedig 1991-ben sze-
repel először nemzetiségként a népszámláláson, ami miatt lehetetlen 
trendvizsgálatot készíteni.

Az ’50-es években az összes Szlovákiában megkötött házasság 
7,9%-a volt vegyes házasság, ez a ’90-es évekre 11,4%-ra emelkedett. 
A  szlovák házasságok 4,5%-a volt vegyes házasság az ’50-es években. 
Ez az arány a ’90-es években 6,3%-a volt. A magyar házasságoknál az 
’50-es években a vegyes házasságok aránya 20,6%, ami a ’90-es évekre 
27,7%-ra emelkedett. Az ’50-es években a cseh házasságok 82,5%-a volt 
vegyes házasság, ami a ’90-es évekre 69,4%-ra csökkent. A csehek magas 
vegyes házasságkötési aránya azzal magyarázható, hogy ők egy beván-
dorló népesség, akik a második világháború után érkeztek a mai Szlová-
kia területére. A későbbiekben tapasztalható csökkenés pedig a már itt 
született, másod- és harmadgenerációs csehek házasodási szokásaiban 
bekövetkezett változásnak tulajdonítható. Az ukránok estében az 50-es 
években alacsony volt a vegyes házasságok aránya, mivel az ország leg-
elmaradottabb területein éltek. A későbbiekben viszont jelentős emel-
kedésnek indult ez az arány, mivel nyelvileg sokkal közelebb állnak a 
szlovákokhoz, mint a magyarok, emellett a saját oktatási rendszerük 
sem tudott kiépülni. A vegyes házasságok arányának növekedését ered-
ményezte a romák etnikummá alakulása. A  romák alacsony arány-
ban kötnek etnikailag vegyes házasságokat, a döntő többségük szintén 
romát választ partnerének. Ameddig szlovákoknak tekintették őket, 
egy nagy homogám házasságban élő tömböt alkottak a szlovákságban. 
Amikor azonban önálló etnikumként kezdték vezetni őket, akkor egy 
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nagy homogám házasságban élő csoport távozott a szlovák nemzetből. 
Amikor távoztak az adott nemzet tagjai közül az adott nemzet vegyes 
házassági aránya megnőtt, mivel a házasságok közül döntően homogám 
házasságok estek ki a nemzetből a távozásuk miatt. Emiatt a más nép-
csoportokból történő kiemelésük az adott népcsoport vegyes házaso-
dási arányának emelkedését eredményezte.

A népszámlálási adatok alapján a válással végződő házasságok átla-
gos időtartama 10-11 év. A válással végződő magyar vegyes házasságok 
aránya folyamatosan nő, míg a 60-as években 22,6% volt ez az arány a 
’90-es években már elérte a 27,7%-ot. Mindezek eredményeképpen 
több vegyes házasság bomlik fel, mint ahány köttetik. Figyelemre méltó, 
hogy a cseh–szlovák vegyes házasságok tartósabbak, mint a homogám 
cseh házasságok. A  cseh házasságok bomlandóbbak, mint a szlovákok, 
így a szlovák partner mérsékeli a csehek magasabb válási arányát. Ezzel 
szemben a cseh-szlovák vegyes házasságok nagyobb arányban végződ-
nek válással, mint a szlovák homogám házasságok. A  magyar-szlovák 
vegyes házasságok nagyobb arányban végződnek válással, mint a homo-
gám magyar házasságok. A szlovákok és a magyarok válási arányai között 
azonban nincs akkora különbség, mint a csehek és a szlovákok házassá-
gai között. Gyurgyík szerint a magyar–szlovák vegyes házasságok azért 
végződnek nagyobb arányban válással, mert az értékrendben és szoká-
sokban meglévő különbségeket (amik a válások gyakori okai) felerősítik 
a nemzeti különbségek. Ebből adódóan az eltérő nemzetiség közvetetten 
növeli a válási arányt. A vegyes házasságokban kimutathatóan kevesebb 
gyerek születik, mint a homogám magyar házasságokban: a vegyes házas-
ságok termékenysége 85%-a a magyar termékenységnek. Ha a vegyes 
házasságoknak az asszimilációra gyakorolt hatását vizsgáljuk, akkor egy-
értelműen a többségi nemzet könyvelhet el asszimilációs nyereséget, a 
magyarság száma viszont csökken. Gyurgyík a tanulmányában kiemelt 
figyelmet fordított a válások vizsgálatára, ami a vegyes házasságok egyik 
tagadhatatlanul fontos aspektusa. Ezt előtte egyik kutató sem tette meg, és 
később sem foglalkoztak ezzel a jeleséggel.

Veres Valér (2002) alapvetően a romániai magyarság létszámcsök-
kenésével foglalkozik, és ennek kapcsán tanulmányában a vegyes házas-
ságokról is ír. A  huszadik századi népszámlálások adatait (1910-1992) 

elemzi. Mivel témájának egyik központi kérdése az asszimiláció, ezért a 
vegyes házasságokat is ebből a szempontból közelíti meg. Véleménye sze-
rint a romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka a vegyes 
házasságkötés. Mindezt demográfiai adatokkal támasztja alá. 45  444 
magyar férfi élt vegyes házasságban román nővel, és 48 969 magyar nő élt 
román férfival. Az adatok alapján Erdélyben jellemzőbb a magyar nőkre 
a vegyes házasságkötés, mint a magyar férfiakra, amit Csűrös eredményei 
is alátámasztanak. Az asszimilációra azonban ebből még nem lehet követ-
keztetni, ahhoz az ezekben a családokban született gyerekek nemzetiségét 
kell vizsgálni. Veres arra jutott, hogy azokban a családokban, ahol a férj 
magyar nemzetiségű, a gyerekek 35%-a volt magyar nemzetiségű. Azok-
ban a családokban pedig, ahol a feleség volt magyar, a gyerekek mindösz-
sze 17%-a lett magyar nemzetiségű. Átlagosan tehát a vegyes házasságok 
negyedében lesz csak a gyerek nemzetisége magyar.

Az erdélyi román–magyar vegyes házasságokat vizsgálja Horváth Ist-
ván (2004). A tanulmányában elsősorban népszámlálási adatokkal (1992-
2002) dolgozik, és az asszimilációs nézőpontot képviseli. A szerző nem a 
nemzeti identitás szempontjából, inkább statisztikailag megragadhatóan 
vizsgálja az asszimilációt. A  tanulmányában elsősorban az asszimiláció 
kutatásának módszertanát kívánja bővíteni, így nem magukra a vegyes 
házasságokra, hanem a magyar házasulandó felek párválasztására kon-
centrál. Őket két csoportra osztja: magyar – magyar házasság és magyar 
– nem-magyar házasság. Horváth szerint a vegyes házasság egy strukturá-
lisan és szocio-kulturálisan meghatározott jelenség. A strukturális jellem-
vonást Peter Blau nyomán értelmezi, aki szerint vegyes házasság esetén 
annak a statisztikai valószínűségéről van szó, hogy valaki a párválasztási 
preferenciának megfelelően azonos nemzetiségű partnert találjon. A szo-
cio-kulturális szempont alatt pedig azt érti, hogy a párválasztási ismérvek 
közt mennyire fontos a partner azonos nemzetisége. 

Horváth szerint a vegyes házasságok kutatását nehezíti a házaso-
dási kedv csökkenése, és az élettársi kapcsolatok számának emelkedése. 
Az élettársi kapcsolatok nyomon követése és elemzése statisztikai mód-
szerekkel jóval nehezebb, mint a házasságoké. Horváth az élettársi kap-
csolatok növekedésére a házasságon kívül született gyerekek számának 
növekedéséből következtet. 
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Erdélyben 1992 és 2001 közt a magyarok körében 17,7% volt a 
vegyes házasságok aránya, ami alacsonyabb a felvidékinél (27,75%) és 
a vajdaságinál is (25% a 90-es években). Azonban ez az arány nagy-
mértékben eltér a különböző megyékben. A többségében magyar lakta 
megyékben alacsony a vegyes házasságok aránya, ezzel szemben azok-
ban a megyékben, ahol a magyarság szórványban él, átlag feletti, ugyanis 
itt kisebb az esélye a homogám párválasztásnak. Horváth azonban fel-
hívja a figyelmet, hogy a megye hatása nem feltétlenül döntő, ugyanis 
a megye csak egy statisztikai egység, ettől sokkal lényegesebb az adott 
térségben élő egyének térfelfogása, a mentális térképezés során kiala-
kult tájegységek. Ez természetesen összefügg a megyében élő magyarok 
arányával, ugyanis a szórványban élő magyarok aránya a megyén belül 
nagyban befolyásolja a vegyes házasságok gyakoriságát. A szórványban 
élő magyarok körében ugyanis jóval több vegyes házasságot kötnek, 
mint a tömbmagyarság körében. A  vegyes házasságok 48,3%-a szór-
ványban élők körében köttetik, holott a szórványban élők a romániai 
magyarságnak mindössze 19,8%-át alkotják. Horváth egy statisztikai 
újítást is használ az elemzésében. Az erdélyi magyar homogám házas-
ságkötők számát elfelezi, és ezzel megkapja a létrejött homogám magyar 
családok számát. Ehhez hozzáadja a heterogám házasságot kötők számát 
felezés nélkül, ugyanis ők más nemzetiségű partnert választottak, tehát 
párjuk nem szerepelhet a magyarok között. Ezzel megkapja az összes 
adott időben létrejött magyar jellegű család számát. Ezek alapján meg-
állapítja, hogy 29,65% a heterogám családok aránya az újonnan létrejött 
családok között. Ezzel Horvát új eredményeket nem hoz létre, viszont 
más nézőpontból mutatja be a vegyes házasságokat. 

A magyar–szerb vegyes házasságok kutatása

Arday Lajos (1991) a huszadik század népszámlálási adatai (1910-1981) 
alapján elemezi a Vajdaság helyzetét. Elsősorban a magyarság lélek-
számának csökkenésével foglalkozik, aminek egyik okaként a vegyes 
házasságokat említi meg. Mert, mint ahogy kimutatja a vegyes házas-
ságokból született gyerekek nagy valószínűséggel jugoszlávnak vallják 

majd magukat. A magyarság demográfiai trendjeit kisebbséggé válásától 
kezdve elemzi. Adatai alapján a magyarság az elmúlt majd egy évszázad-
ban nemcsak arányában, hanem lélekszámában is csökkent. A huszadik 
század során a térség népeinek sorsa ritkán volt problémáktól mentes. 
A jugoszláv vezetés a két világháború között a két legnagyobb kisebb-
séget, a magyarokat és a németeket igyekezett egymás ellen fordítani. 
Arday szerint a jugoszláv politikai hatalom a magyarokban nagyobb 
fenyegetést látott, ezért a németek identitását próbálták erősíteni, amivel 
viszont a Harmadik Birodalom felé fordulásukat segítették elő. Amikor 
a térség újra magyar fennhatóság alá került sok német újból magyar-
nak vallotta magát. (Arday 1989) A háború után a németek a retorziók 
hatására nem merték magukat németnek vallani, így inkább magyar-
nak vallották magukat. Ezt az is jól mutatja, hogy ennek a generációnak 
a kihalásakor éppen az eredetileg németek lakta területeken csökkent 
számottevően a magyarok aránya. A  zsidóságot az első világháború 
után leválasztották a magyarságról, az izraelita vallásúak nem vallhat-
ták magukat magyarnak, vagy németnek. A holokauszt során a vajda-
sági zsidóság nagy vérveszteséget szenvedett el. A háború után a túlélők 
pedig az Egyesült Államokba, vagy Izraelbe emigráltak, így a jugoszlá-
viai zsidóság gyakorlatilag eltűnt. 

Az első világháború után a magyar értelmiség és felső középosztály 
jelentős részét Magyarországra deportálták. Az 1944-1945-ös véreng-
zésekben pedig több tízezren vesztek oda. A világháború után jelentős 
volt a magyarság természetes fogyása is. Az szocialista Jugoszláviában a 
magyarság volt az egyik leggyorsabban fogyó kisebbség. Arday szerint 
a vegyes házasságok ezt a folyamatot csak gyorsították, ugyanis a vegyes 
házasságból születettek közül sokan jugoszlávnak vallották magukat. 
Ezt az a tény is alátámasztja, hogy a legtöbb jugoszláv a városi és város-
környéki iparosodott területeken élt, ahol a legmagasabb volt a vegyes 
házasságok aránya. Arday a témával foglalkozók közül először rámutat 
a vegyes házasságok területi különbségeire is. Azaz a városokban jóval 
gyakoribbak a vegyes házasságok, mint a rurális területeken.

Biacsi Antal (1994) a délvidéki demográfiai folyamatokat bemutató 
könyvében érinti a vegyes házasságokat is. Munkájában az 1991-es nép-
számlálás adatai alapján értelmezte a vegyes házasságokban kimutatható 
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trendeket. Az asszimilációs–kohéziós vitában az asszimilációs álláspont 
áll közelebb hozzá. Az adatai alapján az egykori Jugoszláviában a Vaj-
daság területén voltak a leggyakoribbak a vegyes házasságok. A szerbek 
a tartományban kötöttek a legnagyobb arányban vegyes házasságokat, 
a szűkebb értelemben vett Szerbiában (Koszovó és a Vajdaság nélkül) 
és Boszniában jóval kisebb arányban tették ezt. A magyarokra viszont 
ez fordítottan érvényes: a tartományon kívül élő magyarok gyakrabban 
kötöttek vegyes házasságokat. Ez azzal magyarázható, hogy a tartomány 
területén kívül kisszámú magyar él, és a szórványosodás jellemzi őket. 
Biacsi a vegyes házasságokkal kapcsolatban azon a véleményen van, 
hogy minél nagyobb egy nemzeti csoport, annál nagyobb a csoport tag-
jaival kötött házasságok száma. A vegyes házasságok százalékos aránya 
pedig fordítottan arányos a nemzeti csoport méretével: minél nagyobb 
a csoport, annál kisebb a vegyes házasságok aránya. A vegyes házassá-
gok száma a második világháború után folyamatos növekedést mutatott. 
Míg 1956-ban 17,3% volt, addig 1988-ban már elérte a 30,7%-ot. Az 
eredményekhez hozzá kell tenni, hogy Biacsi a munkáját 1994-en írta, 
így nem vizsgálhatta a délszláv háborúk következményeit. A háborúk 
lezártával a vegyes házasságok aránya 18% körüli értékre esett vissza, és 
azóta is ezen az értéken áll. 

A  legtöbb népcsoport esetében a fentebb említett elv érvénye-
sül. A ruszinoknál a legnagyobb a vegyes házasságok aránya, több mint 
a házasságok fele vegyes házasság. A  magyarok esetében a házassá-
gok negyede vegyes házasság, a szerbeknél ez az arány már csak 18,9%. 
A cigányok adatai viszont ezektől eltérést mutatnak. Az alacsony létszámú 
közösség vegyes házasságkötési mutatói alacsonyak, ami a többi közösség 
általi alacsony elfogadottságukat jelzi. A vegyes házasságok eredménye-
ként jelentkezik az alterofónia. Ez a jelenség akkor áll fenn, ha valakinek 
az anyanyelve és a nemzetisége nem egyezik meg. Az 1981-es népszámlá-
lás szerint több mint 40 000 magyar nem a magyart jelölte meg anyanyel-
veként. Ugyanakkor 24 000 körül volt azoknak a száma, akik a magyart 
jelölték meg anyanyelvükként, annak ellenére, hogy a nemzetiségük nem 
volt magyar. Több mint a felük jugoszlávnak vallotta magát. 

Biacsi a vegyes házasságokból származó gyerekekkel is foglalkozik. 
Az összes vegyes családot vizsgálva megállapítja, hogy az esetek vala-

mivel kevesebb mint háromnegyedénél a gyerek az apa nemzetiségét 
örökli. Tehát a vegyes házasságokban elsősorban az apa az, aki tovább 
örökíti a nemzetiségét. Azonban, ha az apa magyar, a felesége pedig 
szerb, akkor ez az arány 48,9%-os, tehát ezesetben az apa nemzetisége 
elveszíti dominanciáját. Magyar anya és más nemzetiségű apa esetében 
a gyerekeknek mindössze 7,4%-a volt magyar nemzetiségű. Az adatok-
ból kiderül továbbá, hogy jóval több magyar nő köt vegyes házasságot, 
mint magyar férfi. Ennek következtében, ha az összes vegyes házassá-
got nézzük, akkor a gyerekek 29,2%-a volt magyar nemzetiségű. Biacsi 
adatai megerősítik Mirnics (1994) eredményeit, és szintén azt mutatják, 
hogy a vegyes házasságok a magyarság asszimilációját segítik elő

A  Vajdaságban élő magyarság helyzetével, jövőbeni kilátásaival 
sokat foglakozott Mirnics Károly (1994). A kutató számos tanulmányá-
ban foglalkozott az asszimilációval, és a magyarság Vajdaságban történő 
megmaradásának esélyével (Mirnics 1970, Mirnics 1998). Az asszimi-
lációs nézőpont híveként negatívan ítélte meg a kisebbségi magyarság 
helyzetét. Több írásában is bírálta a regnáló hatalmat, amit a diktatóri-
kus rendszerben nem néztek jó szemmel, így idő előtt nyugdíjazták, és 
sokáig publikálni sem engedték.

A vegyes házasságokról szóló tanulmányában elsősorban az 1981-
es népszámlálás adatait használja. Az eredményekből arra következtet, 
hogy még a homogám kisebbségi házasságok esetében is előfordul, hogy 
a gyerek nemzetisége nem magyar lesz, holott mindkét szülője magyar-
nak vallotta magát. Megállapítja, hogy a magyar nők gyakrabban köt-
nek vegyes házasságot szerb férfiakkal, mint a magyar férfiak szerb 
nőkkel. A magyar-szerb vegyes házasságok esetében függetlenül attól, 
hogy melyik fél vallja magát magyarnak, a gyerekek nemzetisége sokkal 
több esetben lesz szerb, mint magyar. Kimutatható azonban különbség 
a nemek között: ha az anya magyar nemzetiségű, az apa pedig szerb, 
akkor nagyobb arányban lesznek a gyerekek szerb nemzetiségűek, mint 
azoknál a vegyes házasságoknál, ahol az apa a magyar. Magyar anya és 
szerb apa esetében a gyerekek 75% volt szerb nemzetiségű, 11% jugo-
szláv, és mindössze 14% volt a magyar nemzetiségű gyerekek aránya. 
Mirnics ebből azt a következetest vonja le, hogy a magyar nők jóval 
kisebb arányban örökítik tovább a nemzetiségüket, mint a magyar fér-
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fiak, a vegyes házasságok pedig jelenlegi formájukban a magyarság 
asszimilációját segítik elő. Szerinte ennek a fő oka a kisebbségi oktatás 
rossz állapota. Mivel a kisebbségi oktatás nem képez valódi alternatívát a 
szerb nyelvű oktatással szemben, ezért a vegyes házasságokból származó 
gyerekek főként szerb nyelven fognak tovább tanulni. Emiatt szerb kör-
nyezetben szocializálódnak és jóval több lesz körükben a nemzetiséget 
váltók aránya. A  helyzet megoldását a kétnyelvűség megteremtésében 
látja, mert akkor a vegyes házasságokból származó gyerekek mindkét 
nyelvet elsajátíthatnák. S akkor a vegyes házasságok nem az asszimilá-
ció eszközét jelentenék a magyarság számára. Ehhez azonban – hang-
súlyozza Mirnics – feltétlenül szükséges a kisebbségi oktatási rendszer 
fejlesztése. Emellett a magyar nyelvet a közéletben, a hivatalokban és a 
munkahelyeken is valódi alternatívává kellene tenni.

Hoóz István (2002) a régió magyar kisebbségeinek vegyes házas-
ságkötéseit vizsgálva foglalkozott a magyar-szerb vegyes házasságok-
kal is. Hoóz szintén az asszimilációs nézőpontot követi, és a kisebbségi 
magyarság fogyásának egyik okát a vegyes házasságokban látja. Megerő-
síti Mirnics eredményeit, miszerint a magyar nőkre jellemzőbb a vegyes 
házasságkötés, mint a magyar férfiakra, valamint hozzáteszi, hogy a 
kisebbségben élő magyarok gyakrabban kötnek vegyes házasságot, mint 
a többségi nemzet tagjai. Ezt a népszámlálási adatokkal támasztja alá, 
ugyanis mind a Vajdaságban, mind pedig a Felvidéken számottevően 
több magyar nő köt vegyes házasságot a többségi nemzet férfi tagjaival, 
mint ahány magyar férfi választ magának a többségi nemzetből partnert.

Hoóz az elemzéséhez elsősorban népszámlálási adatokra támasz-
kodik, a trendet az 1920-as évektől kezdve egészen az 1990-es évekig 
vizsgálja. A  vegyes házasságok számának korábbi alakulásánál kora-
beli forrásokat is felhasznál. Érvelése szerint a tizenkilencedik száza-
dot megelőzően nem, vagy csak alig köttettek vegyes házasságok. Ezt 
közvetlenül bebizonyítani lehetetlen, ugyanis a középkorban nem vol-
tak a maihoz hasonló felmérések, ahol a vegyes házasságokat összeírták 
volna. De a korabeli feljegyzésekből következtethetünk a vegyes házas-
ságok meglétére vagy hiányára. Hoóz szerint a Kárpát medence népei-
nek a középkor és az újkor folyamán is – mint ahogy azt a térség tarka 
etnikai térképe is bizonyítja – fontos volt az anyanyelvük és a nemzeti-

ségük. Ha nem számított volna a különböző csoportok számára nem-
zeti identitásuk, akkor a térség etnikailag homogénné vált volna. Mivel 
a legtöbb estben az eltérő nemzetiség eltérő vallással is jár, ezért az etni-
kailag vegyes házasságok vallási szempontból is heterogám kapcsolatok. 
A vegyes vallási házasságok pedig nagyon ritkák voltak a tizenkilence-
dik századot megelőzően. A nemzeti endogámia megőrzése érdekében a 
nősülni kívánó fiatalok akár távoli településekre is elutaztak, hogy meg-
felelő partnert találjanak maguknak. Hoóz mindebből arra következtet, 
hogy az előző századokban nem voltak vegyes házasságok, vagy csak 
nagyon ritka esetekben fordultak elő. Scitovszky János 19. századi mun-
kájára hivatkozik, aki szerint az eltérő nyelvű személyek között nincs 
házasságkötés. Ez a trend azonban az első világháborút követően gyöke-
resen megváltozott. A nemzeti identitás és a hagyományok egyre kisebb 
hatást gyakoroltak a párválasztásra. A hasonló státusz és kulturális tőke 
szerepe felértékelődött. A faluközösségekből a városokba vándorló fia-
talok számára már nem a nemzetiség volt a döntő a párválasztásban. 
A  kisebbségi magyarság körében évről évre nőtt a vegyes házasságok 
aránya. A többségi nemzetek esetében is megfigyelhető volt ez a válto-
zás, azonban a szerbek vagy a szlovákok körében messze nem volt olyan 
magas a vegyes házasságkötések aránya, mint a magyarok körében. Az 
egykori Jugoszláviában a magyar nőkre jellemzőbb volt a vegyes házas-
ságkötés, mint a magyar férfiakra. A magyarok körében volt az egyik 
legmagasabb a vegyes házasságkötések aránya. Ezt a jugoszláv kutatók 
feltétlenül pozitív fejleménynek ítélték. A  vegyes házasságok számára 
meg is alkottak egy saját népcsoportot, az ún. jugoszláv nemzetiséget. 
A vegyes házasságból származó gyerekeknél azt tartották természetes-
nek, ha jugoszlávnak vallják magukat.  

Hoóz szerint a vegyes házasságnak egyik alapvető feltétele, hogy leg-
alább az egyik fél – általában a kisebbségi – ismerje a partnere nyelvét. 
Maga a kapcsolatteremtés ugyanis nem jöhetne létre ennek hiányában. 
A kisebbségi fél a partnere nyelvén kommunikál a párjával, így az asszi-
miláció első lépése, a nyelvi asszimiláció, már a kapcsolat létrejöttével 
megtörténhet. A szerző elemzi továbbá a vegyes házasságok létrejöttének 
okait, motivációit is. A legkézenfekvőbb indok a szerelem. A partner vonz-
ereje mellett azonban más okok is befolyásolhatják a párválasztást. Hoóz 
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szerint az egyik ilyen ok a felfelé történő mobilitás. Ebben az esetben a 
kisebbségi fél azért választ magának a többségi nemzetből való házastár-
sat, hogy így jobb esélyei legyenek a társadalomban való boldogulásra. 
A felfelé történő mobilitás mellett beszél még lefelé történő mobilitásról 
is. A vegyes házasságok ezen formája súlyos társadalmi konfliktusok ese-
tén jelentkezik. Ha a kisebbségi felet súlyosan elnyomják, esetleg az élete 
is veszélyben forog, akkor hajlandó olyan társat választani magának, akit 
egyébként nem választana. Összességében a párválasztást egyéni döntés-
nek kell tekinti, azonban ha társadalmi jelenségként vizsgáljuk, akkor az 
adott csoport értékei és normái jelennek meg benne. Azzal, ha egy más 
nemzetiségű partnert választunk, a párunkkal együtt elfogadjuk annak 
családját és rokonait, elfogadjuk a másik nemzet szokásait, hagyományait 
is. Ezzel viszont – Hoóz véleménye szerint – a saját csoportunk hagyo-
mányai gyengülnek, nem ragaszkodunk olyan erősen a saját csoportunk 
szokásaihoz, és így a tolerancia a nemzetünkkel szembeni közömbösség 
alapjául szolgálhat, ami pedig az asszimiláció kezdete. 

Ami az egyén számára előnyt jelent, az a közössége számára hát-
ránnyá válhat. Hoóz számos statisztikai adattal támasztja alá a kisebbségi 
magyarság vegyes házasságkötéseinek asszimilációs voltát. A kisebbségi 
fél, legyen az férfi vagy nő, minden országban kisebb arányban örökíti 
tovább a nemzetiségét, mint a többségi fél. Van azonban különbség a 
nemek között: a magyar nők jóval ritkábban örökítik át a nemzetiségü-
ket, mint a magyar férfiak. Ha a válásokat nézzük, akkor a vegyes házas-
ságok valamivel bomlékonyabbak, mint a homogám házasságok. Hoóz 
szerint a vegyes házasságok egyértelműen erősítik az asszimilációt, a 
vegyes házasságot kötötteket azonban nem szabad egyből asszimilált-
nak és a nemzet számára veszteségnek tekinteni. Véleménye szerint az 
anyaországnak rendelkeznie kell annyi kulturális és anyagi erővel, hogy 
a magyar nemzetiség választható alternatívaként jelenjen meg, és akkor 
a vegyes házasságokban is kialakulhat egy, a kisebbség számára is ked-
vező, kétnyelvű élethelyzet.

A vegyes házasságokat Göncz László (2003) a beolvadás „meleg-
ágyának” tekinti és erre a Muravidék példáját hozza fel. 2002-ben készí-
tett saját kutatást a muravidéki magyarság vegyes házasságairól, ami 
25 családot ölelt fel. Az adatok alapján szinte minden második magyar 

vegyes házasságban élt a Muravidéken. A  hetvenes évektől kezdve 
divattá vált a magyarok és szlovének közti vegyes házasságkötés. A tér-
ség tarka etnikai összetételéből adódóan a horvátok és magyarok közt 
is köttetnek vegyes házasságok, és több esetben még az ilyen házas-
ságokból született gyerekeket is szlovén nemzetiségűnek definiálják. 
Ugyan a Muravidéken nem készült még átfogó kutatás a vegyes házas-
ságok gyakoriságának okairól, de Göncz szerint az elterjedésük egyik 
legfőbb oka a 70-es évektől erőteljesen hangsúlyozott „testvériség-egy-
ség” programja. Eszerint minden nyelv és nemzetiség egyenrangúnak 
számított. Azonban ennek az eredménye a magyar nyelv és nemzetiség 
visszaszorulása lett, mivel a magyarok közül sokan úgy vélték, hogyha 
úgyis mindegy, hogy ki milyen nyelven beszél, akkor az „egyszerűség 
kedvéért” inkább hanyagolják anyanyelvüket. Akik pedig a magyarság 
fogyására próbálták meg felhívni a figyelmet, azokat nacionalistának 
titulálták. Ha egy magyar nemzetiségű nő vagy férfi szlovén többségű 
környezetbe került, akkor a vegyes házasságból született gyereket auto-
matikusan szlovén nyelven taníttatták, és az anyanyelve is a szlovén lett. 
Ha viszont egy szlovén került magyar többségű környezetbe, gyakran 
a család magyar tagjai is szlovénül kezdtek el kommunikálni a több-
ségi nyelvet beszélő családtaggal. Mindebből Göncz azt a következtetést 
vonja le, hogy a vegyes házasságok a magyarság lélekszámának csökke-
nését, és nemzettudatának gyengülését eredményezték a Muravidéken. 
Fontos megemlíteni, hogy a Murvaidéken élő magyarság lélekszámában 
töredéke a vajdasági magyarságénak. Ebből a pedig az következik, hogy 
a vegyes házasságok aránya is nagyobb lesz a körükben.

Sebők László (2003) elsősorban szintén népszámlálási – főként a 
2002-es – adatokat használ, amelyekből arra következtet, hogy a vegyes 
házasságok a magyarság asszimilációját gyorsítják. Tanulmányában a 
magyarok mellett más nemzetiségek vegyes házasságait is elemzi. Az 
adatai alapján Jugoszláviára vonatkozóan a következőket állapítja meg: 
A vegyes házasságok aránya a kilencvenes évekig nőtt, a Vajdaságban 
nagyobb mértékben, mint az ország déli részén. A szocialista Jugoszlá-
viában a vegyes házasságokból születő gyerekeket sokszor jugoszlávnak 
definiálták. Ha az etnikumok közti távolság nagy volt, akkor a gyereket 
nagyobb valószínűséggel definiálták jugoszlávnak. A horvátok és szer-
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bek közti etnikai távolság jóval csekélyebb, mint a szerbek és a magya-
rok közti, hiszen az előbbi esetben a felek gyakorlatilag ugyanazt a nyel-
vet beszélik. A magyarokra kiemelten jellemző a vegyes házasságkötés, 
mivel a házasságok negyede vegyes házasság. Az ország többi, nagyobb 
lélekszámú kisebbségénél, nevezetesen az albánoknál és a romáknál ez 
az arány jóval alacsonyabb, 1% körüli. Sebők, először a kutatók közül, 
számszerűsíti is a magyarság vegyes házasságokból származó asszimilá-
ciós veszteségét, amit 10 év alatt legalább 10 000 főre becsül.

Hódi Sándor (2004) könyvében elsősorban a vajdasági családokról 
ír, és a pszichológia felől közelíti meg a témát, azonban a szerb-magyar 
vegyes házasságokról is ír. Az asszimilációs nézőpontot követi, vélemé-
nye szerint a vegyes házasságok felgyorsítják a magyarság fogyását. Sze-
rinte nem a vegyes házasságokban van a hiba, hiszen azok a nemzetek 
közeledést szolgálják. A bajt az okozza, hogy az alacsonyabb presztízs-
zsel rendelkező fél feladja a nemzeti identitását és nyelvet, majd identi-
tást cserél. Hódi saját kutatásából származó adatai szerint a magyar nők 
ötször gyakrabban választanak maguknak szerb partnert, mint a szerb 
nők magyar partnert. Szerinte azonban nem csak a magyar nőkre jel-
lemző a vegyes házasságkötés, kisebb arányban, de a magyar férfiakra is. 

Vékás János (2004) németül megjelent munkájában az összes vaj-
dasági – így a magyar-szerb – vegyes házasságokról is írt. Az elemzés-
hez az 1991-es népszámlálás adatait használta, az asszimilációs-kohé-
ziós vitában nem foglalt állást. Az eredményei alapján a Vajdaságban 
a gyerekes teljes családok aránya 57,3%. Ezek alapján tehát jelentős az 
egyszülős- és a gyermektelen családok aránya. A gyermektelen családok 
83%-a homogám család, és csak 17%-uk tekinthető etnikailag vegyes-
nek. A gyerekes családok esetében 23% a vegyes házasságok aránya, a 
homogén családok aránya ez esetben 78%. Tehát a gyerekkel is rendel-
kező családok körében nagyobb a vegyes házasságok aránya.

A magyarok felülreprezentáltan vannak jelen a gyermektelen csa-
ládok között. A teljes népességben a magyarok aránya 17%, a gyermek-
telen családok közt viszont 21%. Az összes őshonos kisebbség köré-
ben magasabb a gyermektelen családok aránya, mint a részarányuk a 
lakosságban, azonban a magyarok esetében a legnagyobb ez az eltérés. 
A gyermektelen családokban magyar férjek 89%-ának van azonos nem-

zetiségű felesége, a magyar feleségeknek esetében az az arány viszont 
csak 85%. A gyermekkel rendelkező, magyar jellegű családok (ahol leg-
alább az egyik fél magyar) 80%-a homogám, tehát mind a szülők, mind 
pedig a gyerekek magyarok. Ez az arány valamivel a vajdasági átlag felett 
van. A magyar jellegű családok esetében emellett átlag feletti a gyerekek 
jugoszláv nemzetiségűnek deklarálása is.  

Tóth Ágnes-Vékás János (2008b) a szerb-magyar vegyes házassá-
gokat Magyarországon vizsgálták. A tanulmány a magyarországi kisebb-
ségek házasodási szokásait, jellemzőit elemzi, így a szerb – magyar 
vegyes házasságok is a kutatás részét képezik. A magyarországi helyzet 
jelentősen eltér a Szerbiában tapasztalhatótól, ugyanis a magyarországi 
szerbség lélekszámában jóval kisebb, mint a szerbiai magyarság. Emel-
lett területileg szétszórtan élnek, egy településen sem képeznek még 
relatív többséget sem. Ebből adódóan az asszimiláció egy előrehaladot-
tabb állapotában vannak. A kutatásukra azonban jobbak a lehetőségek, 
hiszen a 2001. évi magyarországi népszámlálás során 4 kérdés is az adott 
személy nemzetiségére vonatkozott: a nemzetiség, az anyanyelv, a kultu-
rális kötődés, valamint a családi, baráti körben beszélt nyelv. Bár a 2011. 
évi népszámlálás kérdései némileg ettől eltérőek voltak, de alkalmasak 
a korábbival való összehasonlításra. Ezzel szemben a szerbiai népszám-
lálások során csak a nemzetiségre és az anyanyelve szoktak rákérdezni.

A szerbség körében befolyásolhatja a házasodási piacot a középkorú 
(24 és 48 év közti) férfiak túlsúlya, mivel Szerbiából a katonai szolgálat 
és a rossz gazdasági körülmények miatt ebből a rétegből sokan Magyar-
országra vándoroltak. Azonban a születési ország esetükben igencsak 
komoly identitásképző tényező. Markánsan elkülönülnek ugyanis a 
Magyarországon született és a nem Magyarországon született szerbek. 
A 331 homogám szerb házaspár 40%-a esetén mindkét fél külföldi szü-
letésű, 52% esetén pedig mindkét fél magyarországi. Az adatok alap-
ján tehát a magyarországi és külföldi szerbek ritkán kötnek házasságot. 
Magyarországon a szerb kisebbségre jellemző a vegyes házasságkötés, 
azonban nem csak a magyarokkal, hanem más magyarországi kisebbsé-
gekkel is kötnek vegyes házasságokat. A szerb nők 13%-ának volt horvát 
nemzetiségű partnere. Ennek a két nemzet kulturális közelsége lehet az 
oka. A szerb és a horvát nyelv szinte azonos, emellett a több évszázados 
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együttélés és a hasonló kultúra is növeli a két nemzet közelségét. Ha a 
vegyes házasságokból született gyerekeket nézzük, akkor Magyarorszá-
gon a szerbek és a cigányok örökítik át utódaikra a legnagyobb arányban 
nemzetiségüket, azonban ez az arány nem éri el az 50%-ot. Az intergene-
rációs disszimiláció – olyanok vallják magukat az adott nemzetiséghez 
tartozónak, akiknek egyik szülője sem vallja magát annak – aránya 8% 
körüli. Megállapítható még emellett, hogy a magyarországi szerbségre 
jellemzőbb a vegyes házasságkötés, mint a vajdasági magyarságra, azon-
ban ez főképpen a nagymértékű lélekszámbeli különbség eredménye.

A szerb-magyar vegyes házasságok kutatói közt egyetértés mutat-
kozik abban, hogy a jelen formájukban ezek a kapcsolatok az asszimi-
lációt segítik elő. Az asszimiláció súlyosságát legkevésbé Vékás János 
hangsúlyozza. A  skálánk másik végén Göncz László áll, aki a vegyes 
házasságokat az asszimiláció melegágyának tekinti. Mirnics Károly és 
Hoóz István a nyelvi asszimilációra helyezik a hangsúlyt, a többi kutató 
viszont inkább a nemzeti identitást vizsgálja. A kutatók elsősorban nép-
számlálási adatokkal dolgoztak, és ezekből vonták le következtetéseiket.  

A szerb vegyes házasságok 

A  tanulmány elsősorban a délvidéki magyarság vegyes házasságait és 
azok társadalmi hatásait mutatja be, azonban a szerb-magyar vegyes 
házasságok nem érthetőek meg teljes mértékben, ha nem vizsgáljuk meg 
a szerbek által kötött vegyes házasságokat. Kifejezetten a magyar-szerb 
vegyes házasságokat szerb részről eddig külön nem vizsgálták, de a 
szerbségnek általában a többi nemzetiségekkel kötött vegyes házassá-
gaival több tanulmány is foglalkozott. Emellett a téma bizonyos mértékű 
nemzetközi érdeklődést is keltett a boszniai háború kapcsán. 

A  jugoszláviai vegyes házasságokról írt tanulmányában Niko-
lai Botev (1994). A világsajtóban Jugoszláviát multietnikus utópiaként 
ábrázolták, ahol nagyon gyakoriak a vegyes házasságok. Ezt a képet a 
jugoszláv kormány is támogatta. A  ’90-es években viszont az ország 
széteséséről és a polgárháború erőszakosságáról szóló hírek járták be 
a sajtót. Botev szerint, ha valóban rengeteg vegyes házasság köttetett, 

de mégis polgárháború tört ki, akkor megdőltnek tekinthető a kohéziós 
elmélet, miszerint a vegyes házasságok megakadályozzák a fegyveres 
konfliktusok kialakulását az érintett nemzetiségek közt. Az elemzésé-
ben Botev népszámlálási adatokra (1962-1989) támaszkodik, és logli-
neáris elemzéseket is végez. Véleménye szerint 3 nagy kultúra találkozik 
egy egykori ország területén: a katolikus, az ortodox és az iszlám. Emel-
lett háromféle házasodási mintát különít el. Az első az „európai” minta, 
ahol kitolódik a házasodási kor, és magas az egyedülállók aránya. Ez a 
minta főként Szlovéniára jellemző. A második mintát „mediterránnak” 
nevezi, ahol a nők korán, a férfiak pedig viszonylag későn házasodnak, 
ami következtében nagy korkülönbségek alakulnak ki a párokon belül. 
A harmadik mintát „tradicionálisnak” nevezi, itt mind a férfiak, mind a 
nők házasodási kora alacsony.

Botev az adatira támaszkodva cáfolja, hogy a vegyes házasságok 
széleskörben elterjedtek lettek volna a régi Jugoszláviában. Vélemé-
nye szerint a kohéziós elmélet továbbra is megállja a helyét, mivel az 
országban nem voltak elterjedtek a vegyes házasságok, és így nem volt 
rá lehetőség, hogy megakadályozzák a konfliktust. Nem végez azonban 
összehasonlítást Európa többi országával, hogy megállapíthassa tény-
leg ritkák-e a vegyes házasságok. Ha az előző fejezetekben ismertetett 
szlovákiai és romániai kutatók adatait vesszük alapul, akkor az egykori 
Jugoszláviában nem számítottak ritkának a vegyes házasságok. Emel-
lett megállapítás ellentétes Hoózéval is, aki szerint a háborúban a leg-
kegyetlenebb harcok pont azokon a területeken zajlottak, ahol a legtöbb 
vegyes házasság köttetett, és a harcosok közt is rengeteg vegyes házas-
ságból származó férfi volt. Ezek alapján tehát a vegyes házasságok sem-
milyen mértékben sem tudják megakadályozni a két fél közti fegyveres 
konfliktust, legyen akár nagy az arányuk, akár kevés.

A  régi Jugoszláviában kötött vegyes házasságokról írtak tanulmá-
nyukban Dušan Drljača és Irena Medar (2001), akik az 1991-es népszám-
lálás adatait, valamint 1988-as, 1993-as és 2000-es év anyakönyvi kivona-
tait használják. Megerősítik, hogy a legtöbb délszláv nemzetnél a férfiakra 
jellemzőbb a vegyes házasságkötés, mint a nőkre. Ugyanakkor felhívják 
a figyelmet a vegyes házasságok kutatásának nehézségeire is. A tanulmá-
nyukban a területi megoszlás elemzésének nehézségeire hívják fel a figyel-
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met: mert a vegyes házasságok esetén gyakoriak a költözések. A legtöbb 
esetben az egyik fél a másikhoz költözik, de előfordul, hogy mindketten 
elköltöznek a házasságkötés helyéről, és egyáltalán nem, vagy csak idő-
közönként térnek vissza. A tanulmány eredményei szerint a városokban 
gyakori a heterogám házasságkötés, a falvakban viszont alacsony. Ez alól 
azonban kivételt képeznek a vegyes nemzeti összetételű falvak. Azokban 
a vegyes (muszlim – szerb) nemzetiségű városokban, ahol a muszlimok 
vannak többségben, magasabb a vegyes házasságok aránya.

Valentina Sokolovska (2008) a vajdasági nemzetek heterogám kap-
csolatait vizsgálta 1956-2004 között. Az eredményei alapján nőtt a nemze-
tek közti heterogámia, és egyre több vegyes házasság köttetett. A magyar 
és szerb kapcsolatok pedig erősödtek az évek folyamán. Kivételt képeznek 
ez alól a 90-es évek, amikor csökkent a vegyes házasságok aránya.

Snežana Mrđen (2010) a régi Jugoszlávia tagköztársaságainak 
vegyes házasságairól írt tanulmányában az adatokat a 70-es évektől 
kezdődően tagköztársaságokra bontva elemzi. A ’90-es évektől kezdve 
pedig az önálló államok statisztikai adatait dolgozza fel. Ezek alapján 
arra a következtetésre jut, hogy a régi Jugoszláviában a vegyes házassá-
gok aránya folyamatosan nőtt, és pont az ország szétesésekor volt a tető-
fokán, amikor elérte az összes házasságok 13,5%-át. A  legtöbb vegyes 
házasságot a Vajdaságban kötötték, ahol az összes házasság negyede 
vegyes házasság volt. A  legkevesebbet pedig Koszovóban és Macedó-
niában, valamint a szűkebb értelemben vett Szerbia (Szerbia Koszovó 
és a Vajdaság nélkül) területén kötötték. A 90-es évektől kezdve csök-
kenni kezdett a vegyes házasságok száma. Az egyedüli kivétel ez alól 
Montenegró, ahol a 80-as évek óta folyamatosan nő a vegyes házassá-
gok aránya, 2002-ben pedig elérte a házasságok 21%-át. Ez annak tulaj-
donítható, hogy Montenegróban a montenegróiak aránya 61,9%-ról 
43,2%-ra csökkent, a nemzetiségek aránya pedig 9%-ról 32%-ra nőtt. 
Ez azonban nem nemzetiségi változás, vagy demográfiai folyamatok 
eredménye, hanem a nemzeti identitás újra definiálásának a következ-
ménye. A montenegróiak és szerbek között egyébként sem húzható éles 
határvonal. A legintenzívebb csökkenés Horvátországban tapasztalható, 
ahol a 90-es évek eleji 19%-ról 2002-re 5%-ra csökkent a heterogám 
házasságkötések aránya. Horvátország esetében viszont egyértelműen a 

nemzetiségi arányok változásának tulajdonítható ez a csökkenés, mivel 
a legnépesebb kisebbségnek számító szerbség vagy kivándorolt, vagy 
elmenekült az országból. Szlovéniában a 90-es évek elején 10% körül 
mozgott a vegyes házasságok aránya, ami az évtized közepére 6,5%-
ra csökkent, utána viszont növekedésnek indult, és elérte a 16%-ot. 
Koszovóban a 90-es években csökken a vegyes házasságok aránya, majd 
5%-nál stabilizálóik, Macedóniában pedig 6% az arányuk.

Az 1970 és 2001 közti időszakban Mrđen adatai szerint – ami meg-
egyezik Biacsi adataival - a vajdasági szerbek voltak a legnyitottabbak 
a vegyes házasságokra. A háborút követően azonban az ő körükben is 
csökkent a heterogám házasságkötések aránya, míg végül 16%-on stabi-
lizálódott. A többségi nemzetek tagjaira a 90-es évektől a saját csoport-
jukba való bezárkózás volt a jellemző, a vegyes házasságok aránya az 
összes házasságokon belül 5%-ra csökkent. 

Ha a nemek szerinti arányokat vizsgáljuk, akkor szembetűnő, hogy 
a férfiak gyakrabban kötnek vegyes házasságot, mint a nők. Különösen 
igaz ez a montenegrói nőkre, akik a kutatott időszakban 2-12% közti 
arányban kötöttek vegyes házasságokat, míg a montenegrói férfiak 
10-20% közt. Ez viszont pont a fordítottja a kisebbségi magyarság köré-
ben megfigyelt trendnek, ugyanis az ő körükben a nők kötnek gyakrab-
ban vegyes házasságokat.  

Jeroen Smits (2010) a régi Jugoszlávia vegyes házasságait elemzi, 
amihez az 1981-es népszámlálás, és az 1963-as, 1974-es, 1982-es és az 
1990-es lakossági felmérések adatait használja, valamint loglineáris elem-
zést is végez. Az asszimilációs – kohéziós vitában ő a kohéziós álláspon-
tot képviseli. A kutatásával azt kívánja igazolni, hogy a vegyes házassá-
gok csökkentik a nemzetek közti ellentéteket, és ha elérnek egy bizonyos 
százalékarányt az összes házasságon belül, akkor meggátolják a fegyveres 
konfliktusok kialakulását. Érvként hozza fel, hogy Koszovóban alacsony a 
vegyes házasságok aránya (5%) a Vajdaságban viszont magas (28%). Sze-
rinte részben ez is magyarázza, hogy a Vajdaságban nem alakultak ki etni-
kai konfliktusok, Koszovóban viszont igen. Itt a szerző túlértékeli a vegyes 
házasságok szerepét, ugyanis a konfliktus helyszíneit és eseményeit főként 
más tényezők befolyásolták. Az elemzésében elsősorban a szerbekre fóku-
szál, mivel főként ők vettek részt a háború folyamán dúló harcokban. 
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Érvelése szerint, ahol vegyes házasságok köttetnek, ott barátságoknak, és 
nemzetek közti kapcsolatoknak is lennie kell. Emellett egy házasság nem-
csak két embert, hanem két családot is összeköt. Így kialakulhatnak erős 
és gyenge kötések a férj és a feleség rokonsága között, ami a két nem-
zet közeledését eredményezi. Smits szerint minél gyakoribbak a vegyes 
házasságok, annál ritkábbak a két nemzet között kialakuló konfliktusok. 
Ez a vélemény nagymértékben eltér az asszimilációs nézőpontot valló 
szerzők véleményétől, ugyanis nem veszi figyelembe az asszimiláció létét. 
Előfordulhat ugyanis, hogy egy vegyes házasságban csak az egyik nyelvet 
használják, és a gyerekek is csak egy nyelven fognak beszélni. Ezekben az 
esetekben nem beszélhetünk kötésekről a két fél rokonsága között, hiszen 
még alapvető kommunikációjuk is problémát jelent.  

A  vegyes házasságok esélye a csoportok méretétől is függ. Egy 
nagyobb létszámú csoport tagjaival több vegyes házasságot kötnek. 
Eredményei alapján a montenegróiakra és a magyarokra a legjellem-
zőbb a szerbekkel történő házasságkötés. A szerbek legnagyobb szám-
ban a horvátokkal kötöttek vegyes házasságot. Az albánok nagyon 
ritkán kötnek vegyes házasságot a szerbekkel, statisztikailag szinte elha-
nyagolható arányban. Smits elemzésében kimutatta, hogy közvetlenül 
a háború előtt nem történt változás a vegyes házasságok arányában. 
Szerinte a konfliktusok azért alakulhattak ki, mert nem volt elegendő 
vegyes házasságkötés a szerbek, horvátok és bosnyákok közt. Véleménye 
szerint, ha elég gyakoriak a vegyes házasságok két nemzet közt, akkor 
megelőzhetők a fegyveres konfliktusok. Ez a nézőpont nehezen tartható, 
egyrészt mert tagadja az asszimiláció létét. Azt feltételezi, hogy minden 
vegyes házassággal kötések jönnek létre két adott népcsoport között, és 
nem veszi figyelembe az egyik (legtöbbször a kisebbségi) nyelv és identi-
tás háttérbe szorulását és elsorvadását. A vegyes házasságoknak az asszi-
milációban játszott szerepe pedig megkérdőjelezhetetlen, hiszen számos 
demográfiai adat támasztja alá. Másrészt figyelmen kívül hagyja a konf-
liktusok politikai, gazdasági okait.

A boszniai vegyes házasságokról írt disszertációjában Fedja Burić 
(2012), aki nem szociológusként, hanem történészként vizsgálja a témát. 
Cáfolja azt az elterjedt nézetet, hogy a régi Jugoszlávia egy multietnikus 
utópia volt, ahol széles körben elterjedtek voltak a vegyes házasságok. 

A huszadik század elején nagyon ritkák voltak a bosnyákok és a szerbek 
közti vegyes házasságok. A század elején még külön szabályozásra volt 
szükség vegyes házasság esetén, és a legmagasabb vallási vezető enge-
délye kellett hozzá. Burić szerint a huszadik század folyamán nem a két 
nemzet együttéléséről, inkább az egymás mellett éléséről beszélni. 

Összegzés

A kilencvenes évektől kezdve a vegyes házasságok egyre nagyobb figyel-
met kaptak mind a kisebbségi magyarság kutatói, mind a szerb kuta-
tók részéről. De 2010-et követően csökkent a téma iránti érdeklődés. 
A  magyar és a legtöbb szerb kutató is egyetért abban, hogy a vegyes 
házasságok a jelenlegi formájukban az asszimilációt segítik elő. A néző-
pontjukat a legtöbb esetben demográfiai adatokkal támasztották alá, de 
voltak kutatók, akik bonyolultabb statisztikai eljárásokat is alkalmaztak. 
Kvalitatív kutatást senki sem végzett. 

A kisebbségi magyarság kutatói mind megegyeznek abban, hogy 
a vegyes házasságok a magyarság fogyását eredményezik. Itt elsősorban 
nem a házasság nyomán vált valaki identitást, hanem a házasságból szü-
lető gyerekek lesznek a többségi nemzet tagjai, és ezáltal a magyarok 
száma csökken. 

A  régi Jugoszlávia szétesése kapcsán egyes kutatók a kohéziós 
elméletet próbálták igazolni, és arra a következtetésre jutottak, hogy 
nem volt elég vegyes házasság ahhoz, hogy megakadályozza a konflik-
tust. Az vitathatatlan tény, hogy ha két nemzet között nagy ellentétek 
feszülnek, akkor marginális a vegyes házasságok aránya, ha viszont a két 
nemzet közelebb áll egymáshoz, akkor több vegyes házasság köttetik. 
A vegyes házasságok azonban nem eredményeznek feltétlenül kapcso-
latteremtést, és kötések kialakulását a két nemzet között. Hiszen bőven 
akadnak olyan heterogám családok, ahol egy nyelven zajlik a kommuni-
káció, és a gyerekek meg sem tanulják a kisebbségi nyelvet. Ezekben az 
esetekben nem beszélhetünk kötések kialakulásáról. A Boszniai helyzet 
pedig jóval bonyolultabb annál, hogy egyszerűen a kevés vegyes házas-
ságból le lehessen vezetni. Hiszen a háború folyamán sok katona és sza-
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badcsapat tag származott vegyes házasságból. Emellett Hoóz adatai is 
alátámasztják, hogy a legkegyetlenebb harcok pont azokon a területeken 
zajlottak, ahol a legtöbb vegyes házasság köttetett. A kohéziós elmélet 
ilyen formában tehát nem állja meg a helyét.

Ha a nemek közti különbségeket szemléljük akkor azt láthatjuk, 
hogy a kisebbségi magyarság körében a nőkre jellemzőbb a vegyes 
házasságkötés, mint a férfiakra. A délszláv népek és a románok esetén 
viszont éppen fordított a helyzet, náluk a férfiak kötnek több vegyes 
házasságot a kisebbségi nőkkel. Ez érdekes adat, ha összehasonlítjuk 
azzal a ténnyel, hogy a nők kisebb arányban örökítik tovább a nemzeti-
ségüket, mint a férfiak. A demográfiai adatok egyértelműen alátámaszt-
ják a vegyes házasságoknak a kisebbségi közösségek asszimilációjában 
játszott szerepét.

A  kutatók számos kérdésben megegyeznek a vegyes házasságok 
kapcsán, ugyanakkor több kérdés is vita tárgyát képezi. A  témában 
elkerülhetetlen és fontos a demográfiai adatok elemzése és kiértékelése, 
azonban a helyzet megértése és feltárása érdekében kvalitatív kutatáso-
kat is alkalmazni kell. A két módszer kombinálása nélkül az ok-okozati 
összefüggések megállapítására csak korlátozott módon nyílik lehetőség.
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