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Jelen tanulmányunkban két észak-kelet magyarországi vármegye: Bereg és Ung 
1899 és 1913 közötti migrációtörténetét kíséreljük meg összehasonlítani. Köz-
ismert, hogy az előző századforduló idején Magyarországról kb. 1,2 millió fő 
vándorolt ki az USA-ba.1 A főbb népesség kibocsátó központ pedig ÉK-
Magyarország volt. Az itt található vármegyék közül hatban a kivándorlók szá-
ma oly magas volt, hogy még az 1899 és 1913 közötti időszak teljes természetes 
szaporulatát is meghaladta.2 A lakosságszámhoz viszonyítva: az ezer lélekre eső 
kivándorlók tekintetében is országos elsőknek számítottak,3 hiszen több mint 15 
ezrelék4 volt a kivándorlók aránya, (miközben az országos átlag 4,6 ezrelék 
volt).5  

Az adatok szerint Ung és Bereg megye határa egyfajta választóvonalnak 
számított, hiszen Beregből az említett 15 év alatt nem vándorolt ki a 15 évnek 
megfelelő természetes szaporulat sem, továbbá a lakosságszámhoz viszonyítva a 
lakosság töredéke vándorolt ki (6,8‰, ami még Kassa adatainál is kevesebb volt 
- 7‰). A kivándorlás tényszerű értékeléséhez, így a két megyét egymással vetet-

                                                           
1 PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Akadé-
miai Kiadó, Bp. 1982. 63. 
2 A tengerentúli kivándorlás a természetes szaporulat százalékában az alábbiak szerint 
alakult: Szepes 159,2%; Abaúj-Torna 157,7%; Ung 132,8%, Gömör és Kishont 132,2%, 
Sáros 135,3%; Zemplén 118,9%. PUSKÁS Julianna: i. m. 111. 
3 Ha csak az 1899-es évet tekintjük, akkor a kivándorlók döntő többsége ÉK-
Magyarország öt megyéjéből vándorolt ki. PUSKÁS Julianna: i. m. 100.    
4 Abaúj-Torna: 18,7‰; Sáros: 19,1‰; Szepes 17,7‰, Ung 19,2‰; Zemplén 16,3‰. 
Auswanderung und Rückwanderung der Länder der Ungarischen Heilige Krone In den 
Jahren (1899-1913). Magyar Statisztikai Közlemények. 67. kötet, Bp. 1918. 6-7.   
5 RÁCZ István: A paraszti migráció és politikai megítélése Magyarországon 1849-1914. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1980. 110.  
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tük össze, hogy vajon a megyehatár ténylegesen választóvonalat jelentetett-e, 
vagy sem. A különbségek keresése azért is lehet figyelemreméltó, mert a két 
megye adottságaikat tekintve igen hasonló egymáshoz (földrajzi fekvés, termé-
szetföldrajzi adottságok, települések száma, a meghatározó városok nagyság-
rendje), vagyis összességében alkalmas lehet arra, hogy érdemi következtetése-
ket vonjunk le. Ha a kivándorlást megfelelően kívánjuk értékelni, és jelentőségét 
is meg szeretnénk határozni, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül sem a vár-
megyén belüli, sem az egyes törvényhatóságok közötti vándorlás mértékét. Így 
tulajdonképpen egy általános vándorlási helyzetet tudunk felvázolni. A kiván-
dorlás és a Magyarországon belüli népmozgalom nagyságának meghatározásá-
hoz és értékeléséhez a korabeli hivatalos magyarországi statisztikához nyúltunk 
segítségért, amely meglepően bőségesnek bizonyult. Mivel a kivándorlás adatai 
1899 és 1913 közötti évekből állnak rendelkezésünkre, ezért az ezen időszak 
alatt lebonyolított két népszámlálás eredményeit használtuk fel. 

Röviden bemutatva a két szomszédos megyét: az északkeleti országhatáron 
feküdtek, északi részük – kb. két járás területe – a Kárpátok láncaihoz tartozott, 
míg déli részük egészen a Tiszáig ért, és alföldi jellegű táj volt. Az első hivatalos 
magyar népszámlálás 1869-ben 159223 főt talált Beregben, és 130032 főt 
Ungban, ami aztán 1880-ra Bereg esetében 153377 főre, ill. Ung esetében 
126707 főre esett vissza az 1873-as kolerajárvány miatt.6 Ezután viszont lendü-
letes növekedés következett be a demográfiai átmenet következtében, így 20 év 
múlva Beregben 208589, míg Ungban már 153266 fő élt. 1910-re aztán még 
tovább emelkedett a lakosságszám, amely a következőképpen alakult:  
 
 Terület Lakosság Népsűrűség Telep. száma 
Bereg 3786 km² 236611 fő 62,5 fő/km² 246 db 
Ung 3230 km² 162209 fő 50,2 fő/km² 208 db 

1. táblázat Bereg és Ung vármegyék legfontosabb adatai 1910-ben 
Saját szerkesztés A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914 alapján 

 
Ung vármegye tehát minden tekintetben kisebb volt valamennyivel, lakossága, 
pl. az 1910-es lélekszámot tekintve Bereg megye 68,5%-át tette ki, az összeha-
                                                           
6 Az 1869-es és 1880-as adatok a jelenlévő polgári népességre értendők. A Magyar Ko-
rona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. Országos 
Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Pest, 1871. 9-11. A Magyar Korona Országaiban az 
1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint 
részletezve. Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 1882. 55., ill. 337. 
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sonlításban mindezt szem előtt kell tartanunk, főleg ha abszolút számokról be-
szélünk.  
 

 
1. térkép Bereg megye településeinek osztályozása az 1900-1910 közötti lélekszám változás 

és a migráció szempontjából7 
Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 46. kötete alapján 

 
Mindkét megye lélekszámának növekedése kétségtelen, de egy adott területnek 
nemcsak a természetes gyarapodás és fogyás határozza meg a népességét, hanem 
az odavándorlók és az onnan elköltözők száma is, röviden a migrációs egyenleg. 
Ennek megfelelően Ung megyében 1901-1910 között összesen 61915-en szület-
tek, és 39280-an haláloztak el, vagyis a természetes szaporulat 22635 fő volt, a 
                                                           
7 A települések a lélekszám változása 1900 és 1910 között, továbbá a természetes szapo-
rodás alapján kerültek osztályozásra. Feketével jelöltük azokat a településeket, amelyek 
a természetes szaporulatot meghaladóan növekedtek, sötét szürkével azokat, amelyek 
lélekszámukat tekintve növekedtek ugyan, de a természetes szaporulatuk egy részét 
elveszítették, és világos szürkével azokat, amelyek csökkenő lélekszámúak voltak. 
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tényleges szaporodás viszont ennél sokkal alacsonyabb: 8823 fő, a migrációs 
veszteség így 13812 fő. Bereg megye is hasonló mutatókkal rendelkezett: 10 év 
alatt 96303-an születtek, 59379-en haláloztak el, vagyis a természetes szaporo-
dás 36924 fő, a tényleges ennél kevesebb: 28022 fő, a migrációs veszteség tehát: 
8902 fő.8  

A természetes szaporodás a két megyében nem mutatott tehát égbekiáltó kü-
lönbséget, hiszen Beregben 16,7 ezrelék, míg Ungban 14,4 ezrelék volt. Ung 
azonban a kicsit kisebb gyarapodásból abszolút értékben is, és százalékosan is 
többet veszített, mert a Bereghez képest kb. kétharmadnyi lakossággal rendelke-
ző megyét 4910 fővel többen hagyták el, ami 64,4%-os többletet jelent Bereghez 
képest. 

Megyei szinten tehát egyértelmű a negatív tendencia, és majdnem ugyanezt a 
képet kapjuk járási szinten is, hiszen egy járás kivételével mindenütt fogyás 
figyelhető meg, nem számítva a három rendezett tanácsú várost – Beregszász, 
Munkács és Ungvár -, amelyek természetesen népességbefogadók voltak. Ösz-
szehasonlítva ezeket a városokat, elmondható, hogy mindhárman jelentősen 
gyarapodtak, sorrendben: 3304, 2859, ill. 2196 fővel, és ennek a növekedésnek 
tekintélyes része vándorlási nyereség volt.9 A három város közül Beregszász 
növekedett a legnagyobb mértékben (+34,3%), holott 12933 fős lélekszámával a 
legkisebbnek számított közöttük. Feltűnő, hogy Ungvár esetében milyen nagy 
szerepet játszik a bevándorlás, de ez nem is meglepő, ha utánanézünk a demog-
ráfiai mutatóinak. A születésszám az egyik legrosszabb a két megyét vizsgálva 
(34,8 ezrelék), míg a halálozás igen magas (31,4 ezrelék). A természetes szapo-
rodás így csak 3,4 ezrelék, ugyanez az érték Beregszász esetében 10,9, míg 
Munkács esetében 10,7 ezrelék, tehát Ungvárnak a lendületes növekedéshez 
több bevándorlóra volt szüksége. (2. táblázat) 
 

                                                           
8 A Magyar Szent Korona Országainak 1901-1910. évi népmozgalma községenként. 
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, (Magyar Statisztikai Közlemények, 46. 
kötet), Bp., 1913. 216-217., ill. 262-263.   
9 Beregszász esetében a 3304 fős növekedés 62,7%-a származott vándorlási nyereségből 
(2071 fő), Munkácson a 2859 fős növekedésből 1155 fő (40,4%), míg Ungváron a 2196 
fős növekedés 75,3%-t adta a pozitív vándorlási nyereség.  
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 Lélekszám Növekedés Növekedés Természetes Vándorlási 
Település 1900 1910 1900-1910 % szaporodás többlet 
Alsóverecke 1704 1935 231 13,6 294 -63 
Beregszász 9629 12933 3304 34,1 1233 2071 
Cserlenő 975 834 -141 -14,5 178 -319 
Hajasd 1170 1586 416 35,5 147 269 
Munkács 14416 17275 2859 19,8 1704 1155 
Nagykapos 1253 1222 -31 -2,5 182 -213 
Őrdarma 1532 1282 -250 -16,3 191 -441 
Szolyva 2416 3802 1386 57,4 547 839 
Ungcsepely 279 456 177 63,4 69 108 
Ungvár 14723 16919 2196 14,9 543 1653 

2. táblázat. Példák Bereg és Ung megyei települések lélekszámának alakulására, ill. annak össze-
függésére a természetes szaporodással és a migrációval 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 46. kötete alapján 
 
Az egyetlen járás, amely pozitívumot tud felmutatni a XX. század első évtized-
ében a Bereg északi részén található Szolyvai járás, ahol – igaz abszolút érték-
ben nem nagy, de mégis 357 fős növekedés figyelhető meg a természetes szapo-
rodáson felül (term. szap.: 3772 fő, így a 357 fős növekedés +9,46%-t jelent). A 
járás adatsorait mélyebben megvizsgálva megállapítható, hogy ennek a növeke-
désnek is az alapját a járásközpont: Szolyva gyarapodása jelenti. A település 
lélekszáma ugyanis az 1900-as 2416 főről 1910-re 3802-re növekedett 
(+57,3%). 10 év alatt 1403 gyermek született és 856-an haláloztak el, így 547 fő 
volt a természetes szaporodás, de a településen 1386 fővel laktak többen, ami 
839 fős vándorlási többletet jelent. A járáshoz tartozott 31 település már nem 
mutat ilyen kedvező képet, hiszen csak 12-nek volt vándorlási többlete, a több-
ség itt is népesség kibocsátó. (1. térkép) Az említett 12 település közös jellemző-
je, hogy mindannyian a főbb közlekedési folyosó mentén helyezkedtek el, ami 
nemcsak közúti, hanem vasúti vonalat is jelent.  

A két megye más járásain belül is megfigyelhetőek gyarapodó és fogyó tele-
pülések, annyi különbséggel, hogy míg Beregben összesen 44 (a 246 beregi tele-
pülés 17,9%-a), addig Ungban ennek csak kevesebb, mint a fele: 19 település (a 
208 ungi település 9,1%-a) tett szert növekedésre vándorlási többlet révén is. A 
járási székhelyeket vizsgálva megállapítható, hogy Beregben csak a legészakab-
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ban fekvő központ – Alsóverecke - nem tudott pozitív vándorlási egyenleg révén 
gyarapodni. Ungban rosszabb a helyzet: Ungvár mellett csak Perecsény10 tudott 
természetes szaporodáson felüli növekedésre szert tenni, a többi járásszékhely – 
Nagyberezna, Szerednye és Szobránc – nem tudta megtartani természetes gyara-
podásának egy részét. Nagykapos lélekszáma pedig az 1900-as 1253 főről, 
1910-re 1222-re csökkent. (2. táblázat)  

 
2.térkép Ung megye településeinek osztályozása az 1900-1910 közötti lakosság szám változás 

és a migráció szempontjából 
Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 46. kötete alapján 

 
A Szerednyei járás még abban is kivételt képez, hogy példátlan módon egyetlen 
települése sem tudott természetes szaporodáson felüli gyarapodásra szert tenni, 
ráadásul 5 települése még fogyott is. A Szobránci járás pedig azt a kétes dicső-
séget vallhatta magának, hogy a legtöbb – 20 – csökkenő lélekszámú település-
sel rendelkezett. (2. térkép)  

                                                           
10 Igaz 10 év alatt, a 2 fős vándorlási többlet nem nevezhető jelentősnek. 
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Beregben a már említett Szolyva mutatja a legnagyobb fejlődést, az ellenpon-
tot az ungi határon fekvő Cserlenő jelenti. A falunak 1900-ban 975 lakosa volt, 
ami 1910-re 834 főre olvadt, vagyis 15%-os fogyás következett be. Pedig 19,9 
ezreléket mutatott a természetes szaporodás (178 fő), ezt hozzáadva a 141 fős 
csökkenéshez: tulajdonképpen 319 lakossal éltek kevesebben a helységben (Az 
1910-es lélekszámhoz képest ez a 319 lakos 38%-t jelent.) 

Ungban – a megyeszékhelyt nem számítva – abszolút mértékben szintén egy 
északon fekvő nagyobb lélekszámú település, Hajasd, gyarapodott a leglendüle-
tesebben. Lakossága 1900-1910 között 1170-ről 1586-ra emelkedett, ebből a 416 
fős növekedésből 269 főt a pozitív vándorlási egyenleg adott. Százalékos mér-
tékben viszont egy kis falu, a Nagykapos melletti Ungcsepely tett szert a legna-
gyobb növekedésre: az 1900-ban még 279 fős lakossága 1910-re 456 főre növe-
kedett (+63,4%). Ennek magyarázata a magas természetes szaporodás (19 ezre-
lék) lehet, amihez további 108 fős bevándorlási többlet társult, ez utóbbinak 
pedig kedvező fekvése lehet a hátterében, hiszen egy járási székhely mellett 
feküdt, amivel még vasútvonal is összekötötte. Ungban a legnagyobb fogyást – 
az Ungvár mellett található – Őrdarma szenvedte el: az 1900-ban még 1532 fős 
lakosság, 1910-re 1282 főre apadt, pedig nem lehet elöregedő településnek ne-
vezni a 13,5 ezrelékes természetes szaporodás mellett (191 fő). Mégis, összesen 
tehát 441 fő hiányzott a faluból. (2. táblázat) 

Mi lehet ennek a változatos népmozgalomnak az oka? Legnagyobb részben a 
kivándorlás, másodsorban a megyén belüli vándorlás, pl. a falusi lakosság egy 
részének a városba költözése, továbbá a megyéből távolabbi területekre való 
költözés.  De nemcsak városok és nagyobb faluk tettek szert növekedésre, ha-
nem ritkább esetekben kisebb eldugott falvak is. Az okok változatosak, pl. ked-
vező földrajzi fekvés – pl. egy munkahelyet kínáló gyarapodó város mellett – ez 
történt a Munkács közvetlen közelében fekvő Klastromalja, Kölcsény és 
Kustánfalva falvakkal vagy a Beregszász melletti Kígyóssal. Oroszvég esetében 
mindehhez hozzájárult, hogy járási székhely lett (új járást hoztak létre). Kedvező 
fekvése mellett, (vagy épp ennek köszönhetően) Őrhegyalján a gyáripar indult 
gyors fejlődésnek (sör- és szeszgyártás, jéggyár!) De a vasút szerepe sem elha-
nyagolható, ez történt, pl. Bátyu és Volóc esetében. Felsőgerebenen pedig üveg-
gyár létesült, még a kiegyezést követően, de hatását egészen az I. világháborúig 
nyomon lehet követni. Nem szabad elfelejteni, hogy mindkét megye északi ré-
szén hatalmas kiterjedésű erdők terültek el, ennek kitermelésére nemegyszer 
munkásokat kellett betelepíteni, ez történt a Latorcai járásban, pl. Ballósfalván, 
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Erdőpatakon, Fedelesfalván és Ignécen. Előfordult, hogy a kitermelt fa feldolgo-
zására gőzfűrészüzemet is létrehoztak, pl. Szarvasházán, ahol aztán az 1890-es 
393 fős lélekszám, 1900-ra 802 főre emelkedett. De alapítottak hajlított fabútor-
gyárat (Kishídvégen) vagy fűrészáru gyárat is (Alsógerebenen). A Tisza mellett 
fekvő falvakba az árvízvédelmi és belvíz elleni munkálatok befejezésével köl-
töztek be többen, pl. Gergelyi, Ugornya vagy Tákos esetében. Több gazdasági 
cseléd alkalmazása jelentette Makarja növekedését, parcellázás folytán került sor 
betelepülésre, pl. Ormódra. A parcellázás viszont ellentétes hatással is lehetett a 
lakosságszámra, mert pl. Kisgútról épp azok a gazdasági cselédek költöztek el, 
akik nem kaptak földet. Ritkábban tanyák átcsatolása befolyásolta a lélekszámot: 
Mezőterebes így gyarapodott három majorral, ami korábban Nagylucskához 
tartozott.11  
 
 

A kivándorlás 
 
A hivatalos magyar statisztika a kezdetekhez képest az idő előre haladtával egy-
re több adatot jegyzett fel, többek között Magyarországon az 1880-as években 
jelentkező, majd mind tömegesebbé váló kivándorlásra reagálva: 1899-től az I. 
világháborúig gyűjtötte a kivándorlók adatait.12 Nézzük, hogy a hivatalos ma-
gyar statisztika mit mutat az általa vizsgált 1899-1913 közötti évekről. 
 

Bereg  Ung 
Év Kivándor-

lók 
Visszav.  Év Kivándor-

lók 
Visszav. 

1899 484 57  1899 2417 390 
1900 633 66  1900 3152 547 
1901 1310 109  1901 3276 733 
1902 1342 252  1902 2980 872 

                                                           
11 A felsorolt példák forrása a Magyar Statisztikai Közlemények 42. kötete, amelyben a 
települési adatok részletezése után, külön is összefoglalták a dualizmus kori települési 
lélekszámok alakulását. A látványos változások okait lábjegyzetben magyarázták meg.     
12 Ezen időszakot megelőzően az USA bevándorlási statisztikáira támaszkodhatunk, 
melyek szerint 1867 és 1898 között 224813 magyar állampolgárt regisztráltak. PUSKÁS 
Julianna: Kivándorlás Magyarországról. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk. 
GLATZ Ferenc. Bp. 1988. 204-207.  
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1903 1166 312  1903 2412 1215 
1904 1112 313  1904 2492 801 
1905 3077 221  1905 4875 591 
1906 2613 437  1906 3729 645 
1907 2403 584  1907 3797 1071 
1908 799 432  1908 1319 1529 
1909 1997 215  1909 3822 412 
1910 1476 250  1910 2808 464 
1911 1014 374  1911 2259 668 
1912 1595 287  1912 2945 655 
1913 1847 185  1913 3374 543 
Össz: 22868 4094  Össz: 45657 11136 

 
3.táblázat Kivándorlók és visszavándorlók Bereg és Ung megyékből 1899-1913 között13 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 67. kötete alapján 
 
Ung megye tehát sokkal nagyobb mértékben, kb. kétszeres arányban részesedett 
a kivándorlásból, vagyis valóban megfigyelhető egyfajta választóvonal a me-
gyehatáron (a bevezetőben említettel összhangban). Ha a kivándorlók számát, pl. 
az 1910-es lélekszámhoz hasonlítjuk, még nagyobb különbséget tapasztalunk: 
Bereg lakosainak 9,66%-a, míg Ungénak 28,14%-a hagyta el lakhelyét, igaz egy 
részük később hazatért (az 1899-1913 között kivándorlók 17%-a Beregben, ill. 
24%-a Ungban).  Ha csak az 1900 és 1910 közötti időszak kivándorlóit adjuk 
össze, levonva a visszavándorlókat, akkor Beregből 14170-en, Ungból viszont 
23177-en hagyták el az országot örökre.  

Ezek az adatok viszont magasabbak, mint az 1910-es népszámlálás által fel-
tüntetett un. külföldön távol lévők száma. Mind az 1900-as, mind az 1910-es 
népszámlálás közli ugyanis az egyes településekről külföldön távol lévőket, 
eszerint Bereg megyéből 1900-ban 1760-an, 1910-ben már 9311-en tartózkodtak 
külföldön, Ungból már 1900-ban is 10797-en, ami 10 év alatt tovább növekedett 
19500-ra.  

Az elmondottakkal összhangban a (külföldön) távollévők országos adatai is 
alacsonyabbak a kivándorlókénál: 1900-ban összesen 240220 főt, míg 1910-ben 

                                                           
13 Auswanderung und Rückwanderung der Länder der Ungarischen Heilige Krone In 
den Jahren (1899-1913). Magyar Statisztikai Közlemények, 67. kötet, Bp. 1918. 2.   
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598219 főt tüntettek fel, vagyis kevesebb, mint a felét tüntetik fel a kivándorol-
taknak. A Magyar Királyi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1899 és 1913 között 
országosan 1390525 fő vándorolt ki az országból, ami viszont magasabb a jelen-
leg hivatalosan elfogadott számnál (1,2 millió fő). Ennek magyarázata az, hogy 
egyesek kétszer vagy többször hagyták el az országot, vagyis annyiszor vették 
számba őket.  

A távollévők alacsony számára az önkéntes adatközlés lehetett a magyarázat, 
valószínű, hogy nem sokan szerették például hivatalos szerveknek bevallani, 
hogy családtagjainak egy része külföldön tartózkodik. Ha egy család minden 
tagja kivándorolt, akkor meg nem volt kinek az idegen honban tartózkodókról 
nyilatkozni. A távollévők adataiból ennek fényében nem szabad messzemenő 
következtetéseket levonni, hiszen ezek az adatok nem tekinthetők teljesnek.14 
Legfeljebb a tendenciák irányaira lehet rámutatni nagyvonalakban.  

Mindezek fényében Ung megyében már a századforduló előtt is jelentős volt 
a kivándorlás, ezzel szemben Beregben ez a folyamat a századforduló után gyor-
sult fel. Arányait tekintve: 1910-es adatok szerint Ungból közel kétszer annyian 
hagyták el az országot, mint Beregből. A 3. térkép a külföldön tartózkodókat 
ábrázolja, százalékban kifejezve a települések népszámlálásokon összeírt jelen-
lévő összlakosságához képest. 1900-ban Beregben a két északi járásban még 
olyannyira nem jellemző a kivándorlás, hogy a települések felében senki sem 
tartózkodott külföldön, és a többi településen is az 1% alatti arány a jellemző. A 

                                                           
14 A népszámlálásokon tulajdonképpen egyszerűen csak a távollévőkre kérdeztek rá, a 
tartózkodási helyre való tekintet nélkül. Ennek megfelelően a népszámlálási ívekre fel-
kerültek az ország más törvényhatóságaiban tartózkodók is. Mivel ezeknek az adatoknak 
gyakorlatilag az önkéntes bevallás volt az egyetlen forrása, ezért erősen hiányosnak 
tekintették már a feldolgozás időpontjában is. Olyannyira, hogy az 1900-as népszámlálás 
bevezetőjében is utaltak erre (de ennek ellenére közölték a számok területi bontását). 
1910-ben már csak a külföldön távollévők számát adták közre egy oszlopban (de nem 
részletezték). 
Az 1900-as adatok szerint Bereg megyéből összesen 3802 polgári és 659 katonai „elván-
dorolt” személy élt Magyarországon. Ugyanekkor Ungból 2503 „polgári egyén” és 459 
katona élt M más törvényhatóságában. Ezek az adatok – mint látni fogjuk a továbbiak-
ban – csak töredékét teszik ki a más törvényhatóságba költözöttek tényleges számának. 
A távollévők közül a külföldön tartózkodók esetében részletezve közölték azt is, hogy 
hol tartózkodtak. Nem meglepő, hogy az 1760 beregi közül 1520, míg a 10797 egykori 
ungi lakos közül 10675 fő az amerikai kontinensen élt (valószínűleg többnyire az USA-
ban). Magyar Statisztikai Közlemények. 5. kötet. A népesség részletes leírása. Budapest, 
1907. 20-24.   
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Bereg déli részén is hasonló a helyzet: szinte minden településről „hiányzik” 
néhány fő, de arányuk nem éri el az 1%-t. Valójában csak az Ung megye szom-
szédságában fekvő falvakból indultak neki kimutathatóan többen a tengerentúl-
nak. Ez sem lehet véletlen, mert a kivándorlók ismeretségi úton vágtak neki a 
nagy útnak, és - a kivándorlás egyik központjának tekintett - Unghoz közelebb 
lakóknak könnyebben lehetett ismerőse, rokona. Ungban már 1900-ban is telje-
sen más képet kapunk, bár ekkor a két északi járás Bereghez hasonlóan itt is alig 
részesedett a kivándorlásból, ennek ellenére csak 5 faluból nem tartózkodott 
senki sem külföldön. Általában jellemző a 3-4%-s arány. A megye nyugati ré-
szén viszont már a századfordulón is tömegek hagyták szülőföldjüket. A 
Nagykaposi járásban, pl. a 7-12%-os arány a legáltalánosabb, de már akkor is 
előfordultak kiugró értékek. Kiskapos esetében, pl. a 434 fős jelenlévő lakosság-
hoz képest 101 fő volt távol (23,3%), vagy Ungnyárád 188 fős lakossága mellett 
36-an éltek külföldön (19,1%). E magas értékek ellenére a két megyét tekintve a 
Szobránci járás területe nevezhető a kivándorlás egyik meghatározó gócpontjá-
nak, mivel már 1900-ban is 3255-en hagyták el falujukat (ez 11,47%-t tesz ki a 
28360 fős lélekszámhoz képest). E járásban a legnagyobb kivándorlási értékkel 
az 596 lakos által lakott Zuhogó rendelkezett (24,6%). 

1910-re aztán már számottevően jelentkezett Beregben is a kivándorlás, csu-
pán 4 falu maradt, ahonnan senki sem ment ki külföldre. A két északi járásra 
igazából az a jellemző, mint ami jellemző volt Észak-Ungban 10 évvel koráb-
ban. Bereg két déli járásában is megtöbbszöröződött a távollévők száma (a Ti-
szaháti járásban 132-ről 1154-re, míg a Mezőkaszonyi járásban 194-ről 1201-re 
növekedett), de az összlakossághoz képest így sem öltött tömeges méreteket 
(2,8% ill. 4%). 

A megye középső részén szórványosan fordulnak elő 5-10% közötti értékek 
és csak egy falu, Bárdháza esetében kaptunk 10% feletti értéket. A legmagasabb 
értékek - 1900-hoz hasonlóan – szintén a Latorcai járásra voltak jellemzőek, és 
általában azoknál a falvakat találtuk kiugrónak, amelyek már tíz évvel korábban 
is azok voltak, vagyis csak erősödött a kivándorlási hajlam. Ellenpélda is akadt, 
pl. Nyárasdomb, amelyből 1900-ban 3-an tartózkodtak külföldön (0,6%), 1910-
ben viszont már 99-en (19,8%).  
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3. térkép Külföldön tartózkodók aránya a népszámlálások szerint 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 1. és 42. kötete alapján 
 

Ung megyében, 1910-ben - mintegy igazolva a kivándorlók számában mutat-
kozó kétszeres különbséget - már nem volt olyan település, ahonnan senki sem 
vándorolt volna ki. Továbbra is megmaradt azonban az „észak-dél” ellentét. A 
két északi járásban, önmagában véve, emelkedett ugyan a távollévők száma, de 
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1900-hoz hasonlóan „eltörpül” a déli járási adatok mellett. Északon az 5-10%-os 
értékek a legáltalánosabbak, ritkán fordul elő ennél magasabb szám. A négy déli 
járásban jóformán csak Ungvárra „nem jellemző”, hogy népességet veszített 
volna ilyen okból – igaz, az abszolút értékben magas 399 távollévő „csak” 2,3%-
át jelentette a lakosságnak – ez volt az egyik legalacsonyabb százalékos érték a 
megyében. A négy déli járásban viszont igen felerősödött a folyamat, sorban:  
 

Járás Összlakos Távollévő % 
Nagykaposi 28447 3812 13,4 
Szerednyei 13815 2208 16 
Szobránci 29262 5726 19,6 
Ungvári 26994 4069 15,1 
Összesen 98518 15815 16,1 

4. táblázat A távollévők aránya 1910-ben Ung vármegye négy déli járásában 
Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 42. kötete alapján 

 
A kivándorlók túlnyomó többsége tehát a déli területekről indult útnak, és bi-
zony nem ritkák településenként a 20% feletti értékek, de nem egy harmincon is 
felül volt. Az „első helyezettnek” Nagyzalacska tekinthető, mert 784 fős jelenlé-
vő lakossága mellett, 375-en tartózkodtak határainkon kívül (47,8%).  

Összességében megállapítható tehát, hogy a távollévők adataiban is megmu-
tatkozik a különbség a két megye között. Ungban nemcsak időben kezdődött 
hamarabb a kivándorlás, hanem többen is, mintegy kétszer annyian, vándoroltak 
ki, mint Beregből. Kis túlzással az mondható el, hogy Bereg megye 10 év hát-
ránnyal követte szomszédját, de az I. világháború kitörése miatt már nem tudta 
ugyanazt a pályát befutni. Hasonlóság, hogy dominánsan mindkét megyében a 
nyugati részeken kezdődött a folyamat, továbbá az északi járások lakosságának 
mindig is kisebb része vett részt a kivándorlásban. A három rendezett tanácsú 
várost tekintve: mindháromban csak néhány százalék a távollévők aránya, de 
Ungvár javára itt is megvan a kétszeres arány (hasonlóan a megyékhez). 
 
 

Migráció Magyarországon belül 
 
Ha a kivándorlás mértékét pontosan meg akarjuk ítélni, akkor érdemes azt ösz-
szehasonlítani az országon belüli népmozgalommal, amelyre szintén találunk 
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használható számsorokat a népszámlálásokban. Az 1900-as és 1910-es népszám-
lálás közreadta ugyanis, hogyan alakult a népesség megoszlása a születési helyek 
szerint.   
 

ugyanazon ugyanabban más megyebeli külföldön született 
a településen a megyében Magyaro-n Horváto-ban Ausztriában Máshol 

 

1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 
Bereg 73,4 72,9 18,4 17,4 7,4 8,8 0 0 0,7 0,6 0,1 0,3 
Ung 71,5 71,1 17,6 16,3 8,9 9,8 0,2 0,1 1,3 1,4 0,5 1,3 

5. táblázat. A népesség megoszlása születési hely szerint Bereg és Ung megyében, 
1900-ban és 1910-ben,% 15 

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötet 
 
A tendencia egyértelmű: bár mindkét megye lakosságának döntő többsége szülő-
falujában ill. városában maradt, de arányuk 10 év alatt is csökkent valamelyest, 
ami a dualizmus korának egyre gyorsuló fejlődésével is magyarázható. (Igaz, 10 
év 2 adatsora nem elegendő ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjuk 
le.) A lakóhelyet váltók közül a legnagyobb csoport elköltözik ugyan, de a me-
gyén belül marad. A Magyarország más törvényhatóságaival fennálló kapcsolat-
ra pedig igaz, hogy általánosságban a távolsággal fordítottan arányos a népes-
ségcsere nagysága. A lakóhelyet váltók összességére pedig elmondható, hogy a 
megyén belül maradók aránya is csökkent egy keveset, a Magyarországon tar-
tózkodók javára. 
A népszámlálások közül az 1900-as és az 1910-es számított a legrészletesebb-
nek, közölték, pl. a megyék közötti teljes népcsere számait, és természetesen a 
vándorlási egyenleget. 1900-ban 20095 Beregben született állampolgár élt Ma-
gyarországon, aki Beregen kívül más törvényhatóságban élt, míg Beregben 
15371 fő élt (ez a megye lakosságának a 7,3%-a), aki az ország más törvényha-
tóságában született. Bereg megyének ennek megfelelően 1900-ban az ország 
egészével szemben negatív volt a vándorlási mérlege: – 4714 fő.  

1910-re aztán még többen költöztek el a megyéből az ország más vidékére és 
onnan Beregbe, hiszen emelkedett mind a Beregben születettek, de más törvény-
hatóságban élők száma (24697 fő), mind a Beregben élő, de nem ott született 

                                                           
15 A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása 6. Végeredmények 
összefoglalása. (MStK 64. kötet) Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 
1920. 20.  
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állampolgárok száma is (20750 fő, ami a megye lakosságának a 8,8%-a). A ván-
dorlási egyenleg negatívuma viszont az 1900-as évhez képest csökkent: –3947 
fő. 

Ung megye mutatói is hasonlóképp alakultak: 1900-ban 16884 Ungban szü-
letett állampolgár élt az ország egészében (tehát Ung határain kívül), míg össze-
sen 13898 más törvényhatóságban született élt Ungban (ez a megye lakosságá-
nak a 9,1%-a). Vándorlási egyenlege így 1900-ban –2986 fő volt.  

1910-re itt is növekedett mind az oda, mind az elvándorlók száma. 18052 
ungi születésű élt más törvényhatóságban, míg 15987 nem ungi születésű élt a 
vármegyében (ami a megye lakosságának a 9,8%-át jelentette). Migrációs 
egyenlegének negatívuma tehát – hasonlóan Bereghez – csökkent: - 2065 fő. 

Hasonlóság tehát, hogy mindkét megye vándorlási egyenlege negatív volt, 
továbbá, hogy mindkettő javult 10 év alatt, ami akár meglepőnek is tűnhet. Ha 
az egyenleg számait vetjük össze, akkor megállapítható, hogy Ungnak kisebb 
lélekszáma miatt kisebbek az abszolút számai, ami viszont az összlakosság-
számhoz képest egy százalékponttal magasabb, tehát ennyivel sújtotta jobban az 
országon belüli elvándorlás. Ezt a negatívumot „természetesen” a faluról város-
ba költözők tömegei adták, hiszen ha tovább bontjuk a számokat, kiderül, hogy 
mind Bereg, mind Ung megye összességében pozitív egyenleggel rendelkezett a 
magyarországi megyékkel szemben. 1910-ben Bereg 386 fős, míg Ung 1084 fős 
vándorlási nyereséget könyvelhetett el az összes többi megye ellenében.16 A kor 
statisztikai felfogását tükrözi, hogy a megyék adataitól elkülönítve közölték a 
törvényhatósági jogú városokat (29 db) ill. Budapestet és Fiumét, amelyekkel 
szemben viszont Bereg és Ung már népesség kibocsátónak számítottak, mert a 
vándorlási mérleg Bereg esetében –4321 fő, míg Ung esetében –3141 volt.17 Az 

                                                           
16 Ha csak a Horvátországgal való kapcsolatot vizsgáljuk megállapítható, hogy gyenge 
kapcsolatuk volt egymással, hiszen pl. míg Beregben összesen 90, Ungban pedig 93 
horvát földön született élt, addig Horvátországban 102 beregi és 101 ungi születésű ál-
lampolgár élt. Vándorlási egyenlegük így negatív, Bereg: -12, Ung: -8. Az 1910-es ha-
sonlóságot azonban teljesen más előzmények előzték meg. 1900-ban ugyanis Ungnak 
még 159 fős pozitívuma volt, míg Beregnek 88 fős negatívuma. Előbbi tehát 10 év alatt 
sokat rontott mérlegén, míg utóbbi javított. 
17 A statisztika Budapestet, továbbá Pécset, Székesfehérvárt, Győrt, Komáromot, Sop-
ront, Selmec- és Bélabányát, Pozsonyt, Baját, Szabadkát, Újvidéket, Zombort, 
Hódmezővásárhelyet, Szegedet, Kecskemétet, Kassát, Miskolcot (1908-ig rendezett 
tanácsú város volt), Nagyváradot, Debrecent, Szatmárnémetit, Aradot, Temesvárt, Vers-
ecet, Pancsovát, Kolozsvárt, Marosvásárhelyet, Zimonyt, Varasdot, Eszéket és Zágrábot 
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sem lehet véletlen, hogy a városokba költözők mintegy fele, Budapestet válasz-
totta lakhelyéül. 

Az országos átlagok után tekintsük át a területi különbségeket, hiszen, pl. 
mindkét megye szempontjából az összes magyarországi megyével szemben 
fennállt pozitív egyenleg is változatos különbségeket foglalt magában. Egyrészt 
természetesen általánosan igaz volt az, hogy egy adott terület minél közelebb 
volt az általunk vizsgált megyékhez, annál szorosabb kapcsolat alakult ki közöt-
tük. Főleg Bereg estében, de bizonyos megszorításokkal Ung megye körül is 
megfigyelhetünk ún. koncentrikus köröket, tehát minél közelebb feküdt egy 
megye hozzájuk, annál többen költöztek át oda s onnan Beregbe vagy Ungba. 
Ennek megfelelően csak szomszédos megyékkel való kapcsolatra igaz, mind az 
oda -, ill. elvándorlást tekintve, hogy több mint 2000-en választottak a szomszé-
dos vármegyét lakóhelyül.  

Ennek megfelelően Ungból legtöbben a három szomszédos megyébe (Zemp-
lén, Szabolcs, Bereg) költöztek el. Ung megye pedig legnagyobb számban 
Zemplénből és Beregből „fogadott be” lakosokat. Az 1. számú mellékletben 
található, 1900-ban Ungban élő, de más vármegyében születetteket ábrázoló 
térképre pillantva azonnal megállapítható, hogy Ung szomszédai közül Szabolcs 
hiányzik ebből a legintenzívebb körből.18 Ennek is meg lehet a magyarázata, ha 
feltételezzük, hogy – Magyarországon egészét tekintve – az ország perifériájáról 
az ország közepe felé vándoroltak az emberek. Ung szemszögéből nézve tehát, 
Szabolcs a centrum irányában található, míg fordítva Szabolcsból nézve Ung a 
periférián helyezkedik el (annak minden hátrányával együtt). Ezért érkezhetett 
több ungi születésű állampolgár Szabolcsba, mint ellenkezőleg. Ha igaz a cent-
rum felé mozgás, akkor Bereg esetében is így kellett lennie. 

Bereg ugyancsak intenzív kapcsolatban állt szomszédaival, hiszen közülük 
négyben (Ung, Szabolcs, Ugocsa és Máramaros) is több mint 2000 beregi szüle-
tésű élt (1910-ben).19 Figyelemre méltó, hogy a szomszédok közül Szatmár hi-
ányzik ebből a csoportból, tehát ez a megye nem volt olyannyira vonzó a beregi-

                                                                                                                                               
(és még külön e csoporthoz sorolta Fiume várost és kerületét) emelte ki a hazai települé-
sek közül. 
18 A helyzet 1910-re sem változott meg, lásd 2. számú melléklet 1910-ben Ungban élő 
más vármegyében született állampolgárok száma c. térkép.  
19 A szomszédok közül Máramaros 1900-ban még a 2000 fős „küszöb” alatt volt (1790 
fő), lásd 1. számú melléklet, A Bereg vármegyében születtek más vármegyékben 1900-
ban c. térkép.  



 
 
 
 

Bagdi Róbert 

 269

ek számára, mint más szomszéd megyék.20 Mindez különösen Ugocsával össze-
hasonlítva lehet érdekes, hiszen Szatmárnak lényegesen magasabb volt a lélek-
száma, mint Ugocsának.21 Ami a Beregbe való beáramlást illeti, Bereg minden 
szomszédja számára vonzó tudott lenni, még Szatmárra is, vagyis a Bereg-
Szatmár viszonyban, nem igaz a centrum felé való mozgás, hiszen Szatmárból 
tekintve Bereg az ország szélén volt. 

Ha a Beregtől és Ungtól távolabb fekvő megyéket tekintjük, vagyis az ország 
közepére szegezzük a tekintetünket megállapítható, hogy Ungnak sokkal kon-
centráltabbak a kapcsolatai. Egy megye sincs, amelybe 500-2000 közötti ungi 
költözött volna be,22 és fordítva is csak három: a már említett Szabolcs mellett, 
Szatmár és Máramaros. Összegezve: Ungnak még kimutatható kapcsolatai vol-
tak Szepessel, Sárossal, Abaúj-Tornával, Borsoddal, Hevessel, Szatmárral, 
Ugocsával és Máramarossal, Biharral, továbbá az ország közepét jelentő Pest-
Pilis-Solt-Kiskunnal. (Lásd 2. sz. melléklet, Az Ung vármegyében születtek más 
vármegyékben 1910-ben. c. térkép.) Vagyis már jelentkezik a centrumba való 
vándorlás jele. 

Beregnek lényegesen több megyével volt értékelhető kapcsolata, elég csak 
arra gondolni, hogy 1910-ben csak Hevesből 542-en érkeztek Beregbe, de 
Szepesből, Sárosból, Zemplénből, Abaúj-Tornából, Gömör és Kishontból, ill. 
Borsodból is több mint százan vándoroltak be. A Beregből elköltözők is – ezzel 
mintegy igazolva az ország közepe felé való áramlást – számottevően választot-
ták a Bereg és Budapest között félkörívben megszakítás nélkül elterülő 14 me-
gyét. (2. számú melléklet, A Bereg vármegyében születtek más vármegyékben 
1910-ben c. térkép.) 

Hasonlóság a két megye között, hogy sem Horvátországgal, sem a Dunántúl-
lal, de még Erdéllyel sem nevezhető élénknek a kapcsolatuk. Az első két helyen 

                                                           
20 Lásd 1. és 2. számú melléklet, A Bereg vármegyében születtek más vármegyében 
1900-ban, ill. 1910-ben c. térképek. 
21 Szatmár vármegyét – Szatmárnémeti tjv. nélkül - 1910-ben 361740, míg Ugocsát 
91755 fő lakta, vagyis majd négyszer annyian (3,94-szeres különbség). 
22 1900-ban volt ugyan egy vármegye - Borsod -, amely az 500-2000-es tartományba 
esett, de ennek az volt a magyarázata, hogy Miskolc adatai is benne foglaltattak a me-
gyei összegben (1909-től törvényhatóságú jogú város).  Lásd 1. számú melléklet, Az Ung 
vármegyében születtek más vármegyében 1900-ban c. térkép. Az 1910-re aztán (a sta-
tisztikában) a Miskolc nélküli Borsod visszacsúszott az 100-500 fős kategóriába. Lásd 2. 
számú melléklet, Az Ung megyében születtek más vármegyében 1910-ben c. térkép. 
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említett országrész esetében a nagy távolság lehetett a magyarázat, míg Erdély 
esetében annak viszonylagos gazdasági fejletlensége.23  

Még csak érintőlegesen esett szó a két megye egymáshoz való viszonyáról. 
Szomszédságukból fakadóan természetesen egymással kiemelkedő kapcsolatuk 
volt. Ha az Ungból elvándorlókat tekintjük, akkor Zemplén megye után a máso-
dik legkedveltebb célterületként Bereg következett, 3118 odaköltözővel. A 
Beregből elköltözők pedig a legszívesebben Ungot választották lakóhelyül (3280 
fő). Ennek értelmében Ungnak volt némi pozitívuma: +162 fő, ami még javult is 
1900-hoz képest (akkor +123 volt). 

Mindezek után lássuk, hogyan alakultak a vándorlási egyenlegek. Ung már 
1900-ban is pozitív egyenleggel bírt ÉK-Magyarország határ melletti megyéivel 
(Liptótól Máramarosig), továbbá a Dunántúl és Horvátország egy részével 
szemben. (Lásd 3. sz. melléklet, Ung vármegye vándorlási egyenlege 1900-ban 
M vármegyéivel szemben c. térkép.) 1910-re tovább javította pozícióit, hiszen a 
pozitívumát egy kivételével megőrizte, és további megyékkel szemben (a Nyu-
gat-Felvidéken és az Alföldön) nyereségre tett szert. (Lásd 3. sz. melléklet, Ung 
vármegye vándorlási egyenlege 1910-ben M vármegyéivel szemben. c. térkép.) 

1900-ban Bereg főleg a Kelet-Felvidék, ill. a Dunántúl és Horvátország egyes 
megyéivel szemben tudott pozitív mérleget felmutatni. (Lásd 3. sz. melléklet, 
Bereg vármegye vándorlási egyenlege 1900-ban M vármegyéivel szemben c. 
térkép) 10 év alatt Bereg is tudott javítani pozícióján, de közel sem olyan látvá-
nyosan, mint Ung, hiszen pl. Szabolcs, Gömör és Kishont, Abaúj-Torna, Maros-
Torda, Baranya, Bács-Bodrog és Sopron megyével szemben az egyenleg negatív 
irányba fordult. (Továbbá Zemplénnel szemben a pozitívból pontosan nulla lett 
az egyenleg: mindkét megyéből 1588-an éltek a másik megyében.) Bereg legin-
kább a Nyugat-Felvidéken és az Alföldön tudta egyenlegét pozitívvá változtatni. 
(Lásd 3. sz. melléklet, Bereg vármegye vándorlási egyenlege 1910-ben M vár-
megyéivel szemben c. térkép.) 

A megyék után lássuk azokat a – már az előzőekben érintett – törvényhatósá-
gi jogú városokat, amelyeket a Bereg és Unggal szemben fennálló pozitív egyen-
legük miatt érdemes megvizsgálni. Mivel Bereg és Ung a vármegyékkel szem-
ben még pozitív egyenleggel bírt nyugodtan kijelenthető, hogy mindkét megye 
vándorlási veszteségét a városokba való áramlás okozta. Természetesen alig 
akadt olyan város, amellyel szemben e két megye pozitívumot tudott volna fel-
                                                           
23 Mind Ung, mind Bereg esetében az erdélyi megyék közül Hunyad megyével volt a 
legerősebb a kapcsolata, ennek magyarázata a Vajdahunyad környéki iparvidék lehet. 
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mutatni (1910-ben). Unggal szemben negatív vándorlási egyenleggel bírt Szé-
kesfehérvár (2 fő) és Hódmezővásárhely (19 fő), Bereggel szemben pedig 
Selmec- és Bélabánya (7 fő), Szabadka (1 fő), Zombor (3 fő) és Hódmezővásár-
hely (10 fő), továbbá Varasd (1 fő) és Eszék (1 fő). Mivel összesen 45 fős ván-
dorlási veszteségről van szó e városok esetében, nem tűnnek döntő fontosságú-
nak a két megye vándorlási egyenlegében. Az elvándorlók számára legnépsze-
rűbb városok – a földrajzi közelséggel összhangban – sorrendben Bereg eseté-
ben: Debrecen (539 fő), Miskolc (533 fő), Szatmárnémeti (520 fő) és Kassa (439 
fő). Ung estében már csak Kassa emelkedik ki egyértelműen a városok közül 
(471 fő), majd „leszakadva” következett Debrecen (281 fő), Miskolc (249 fő) és 
Szatmárnémeti (189 fő). 

A 31 legfontosabb város közül azonban meghatározóan egyedül Budapest 
emelkedett ki, hiszen a városba áramlók 45,2%-t fogadta be Beregből, és 49,8%-
t az ungiaknak. Ha a Beregből és Ungból az összes elköltözőhöz viszonyítjuk a 
Budapestre költözőket, még akkor is viszonylag magas számot 10,1%-t (Bereg), 
ill. 11%-t (Ung) kapunk. Budapest mind Bereg, mind Ung szempontjából a ne-
gyedik legfontosabb célállomás volt a törvényhatóságok között. Mivel az összes 
elköltöző (Bereg esetében: 24697 fő, Ung esetében: 18052 fő) 77,6%-a (Bereg), 
ill. 77,8%-a (Ung) nem Magyarország legfontosabb 31 településére költözött 
kijelenthető, hogy az urbanizáció még csak a kezdeti lépéseket tette meg (egye-
dül Budapest fejlődése nevezhető rohamosnak). 

Összhangban a fenn megállapítottakkal a már felsorolt városokból elenyésző-
en kevesen költöztek a két megyébe (teljesen érthető módon), ami aztán a ván-
dorlási veszteséget is okozta. Beregbe összesen 829-en, míg Ungba még keve-
sebben: 572-en költöztek be. Budapestről is csak néhányan választották lakhe-
lyül a két határ melletti megyét, Beregben 367 fő, míg Ungban 243 budapesti 
születésű élt.  

Bizonyos értelemben az Ausztriával szemben megvalósult népcsere a kiván-
dorlás és az országon belüli vándorlás között helyezkedett el, hiszen a Monar-
chia keretein belül együtt éltünk Ausztriával, de mégis külön, elég, ha az önálló 
parlamentre gondolunk. Ennek értelmében a Statisztikai Hivatal a népszámlálás-
sal együtt közreadta, az Ausztriával fennállt népcsere számait is, amelyek így 
teljessé teszik a migrációs képet. A népszámlálás szerint Ausztriában a polgári 
és katonai személyeket összevonva Bereg megyéből 1900-ban 747-en, 1910-ben 
pedig 922-en éltek. Beregben egy kevéssel többen, 1900-ban 1150, míg 1910-
ben már 1279 osztrák állampolgár élt. Bereg megye vándorlási egyenlege Auszt-
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riával szemben tehát 1900-ban: + 403, ill. 1910-ben: + 357 volt. Ung Bereghez 
képest más szerkezetű népcserét bonyolított le Ausztriával. Ausztriában ugyanis 
kevesebb Ungban született élt, mint beregi: 1900-ban 497, 1910-ben pedig 461, 
viszont több osztrák állampolgár élt Ungban: 1900-ban 1524 fő, ill. 1910-ben 
2650 fő. Ung vándorlási egyenlege így 1900-ban +1027, míg 1910-ben +2189 
volt. 

Az Ausztriában születtek szorosan kötődnek a népszámlálás által külföldi 
honos polgárként megnevezettekhez is. Mindezt azért lehet kijelenteni, mert 
Beregben 1910-ben 1418 fő, Ungban 2822 fő volt külföldi állampolgár, és több-
ségük (Bereg: 90%; Ung: 94%) Ausztriából származott.24 Érdekesség, hogy 
mindkét megyébe Olaszországból érkeztek a második legtöbben, megelőzve 
Németországot vagy Oroszországot.  
 
 

Mérlegen a kivándorlás és a belső migráció 
 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az 1900/10-es migrációs adatok – 
amelyek a születési hely szerint osztályozták a hazai lakosságot – nem mozgást, 
hanem állapotot jelölnek. Lakóhelyéről elvándoroltnak tekintettek mindenkit, aki 
más településen tartózkodott a népszámlálás idején. Az ott tartózkodás időtarta-
máról sem informál bennünket, egyszóval könnyen megeshetett, hogy valaki a 
kiegyezés idején költözött egy másik törvényhatóságba, és negyven-ötven év 
múlva is ott élt, így ő az 1910-es felvételkor is belekerült a népcsere adataiba. 
Az ellenpélda, az lehet, ha valaki pont csak 1910-ben tartózkodott távol lakóhe-
lyétől, pl. tanulmányok, munkahely stb. miatt, de egy-két év múlva hazatért. 
Mindketten egyforma súllyal számítattak bele a vándorlási egyenlegbe.  

A kivándorlási adatok más típusúak, hiszen meghatározott 15 évről van szó, 
amikor az összes kivándorlót feljegyezték (a visszavándorlókkal kiegészítve).  

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a kivándorlás sokkal hangsúlyosabb sze-
repet kapott a két megye népességi viszonyainak alakításában, mint bármilyen 
más típusú migráció. Ha csak arra gondolunk, hogy Ungból 15 év alatt 34521-en 

                                                           
24 A népszámlálás az osztrák állampolgárokat tovább bontja tartományokra, és nem meg-
lepő, hogy a szomszédos Galíciából és Bukovinából költöztek át a legtöbben Magyaror-
szágra. (Beregben az „osztrákok” 75 %-a, Ungban a 82 %-a galíciai és bukovinai volt.) 
(A két tartományt a népszámlálás egy rovatban vonta össze.) A második helyre mindkét 
megyében a csehországiak kerültek (Bereg: 11%; Ung: 9%). MStK 67. kötet, 68-69.     
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vándoroltak ki, vagy ha csak a távollévőket (19500 fő) tekintjük is, akkor is ma-
gasabbak ezek a számok, mint az 1910-ben a Magyarország összes törvényható-
ságában élt ungi születésű (18052). A kivándorlás Bereg esetében is meghatáro-
zónak bizonyult, ha nem is olyan kimagasló módon, mint szomszédjában. 
Beregből „csak” 18774 fő távozott külföldre, a távollévők is „csak” 9311-en 
voltak, ezzel szemben az országban kerekítve 24000-en éltek beregiek, vagyis a 
többség nem hagyta el az országot. Egyszóval valóban megvolt a különbég a két 
megye között, amelynek eredményeképpen hagyományosan a kivándorlás köz-
ponti területéhez soroljuk Ungot, míg Beregről nem szoktuk ez esetben említést 
tenni.  

A népszámlálás által közölt adatokat (lakosságszám, természetes szaporodás 
és tényleges szaporodás, külföldön távollévők) felhasználva - azokat megfelelő-
en csoportosítva, majd számításokat végezve – kísérletet lehet tenni az 1900 és 
1910 között végbe ment országon belüli migrációra is (annak egyenlegére). Saj-
nos, mivel a távollévők száma nem nevezhető teljesnek, ezért a kapott eredmé-
nyek sem tekinthetők pontosnak, bár valószínűsíthető, hogy ennek ellenére álta-
lános köveztetéseket levonhatunk belőlük. Az elvégzett számítások után a két 
megyében található több mint négyszáz települést négy főtípusba sorolhatjuk a 
szerint, hogy életükben milyen szerepet kapott a kivándorlás és a belső migráció. 
(4. térkép)  

A számítások menete Beregszász példáján így hangzik: az 1900-as 9629 fős 
lélekszám 1910-re 12933-ra emelkedett. 10 év alatt összesen tehát 3304 fővel 
növekedett a lakosságszám, ami 2071 fővel több a természetes szaporodásnál 
(1233 fő). 1900-ban csak 24-en tartózkodtak külföldön, ez a szám 10 év alatt 87-
re növekedett, vagyis Beregszászról 63-an hagyták el az országot a vizsgált 10 
évben. A bevándorlóknak a 63 fő kivándorlót is „pótolnia” kellett, így Bereg-
szász összességében 2134 fős pozitív vándorlási egyenleggel zárta a 20 század 
első évtizedét. (6. táblázat) Azt, hogy honnan érkezetek a beköltözők, pontosan 
nem lehet megállapítani, éppúgy érkezhettek egy szomszédos faluból, mint Bu-
dapestről. 

Az első csoportba azokat a településeket soroltuk, amelyek vándorlási többlet 
révén is gyarapodtak. Ungban összesen 19, míg Beregben 44 (ezek a települése-
ket feketével jelöltük az 1. és 2. számú térképen) ilyen település volt. Három 
alcsoportot tudunk megkülönböztetni közöttük. „Természetesen” a három rende-
zett tanácsú várost, kiegészítve Szolyvával, külön alcsoportba soroltuk, mert a 
természetes szaporodáson felül jelentős bevándorlásnak is a haszonélvezői vol-
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tak, miközben a kivándorlás alig sújtotta őket (I a típus).25 Perecsény jól pél-
dázza a második alcsoportot, hiszen pozitív vándorlási egyenleggel bírt annak 
ellenére, hogy 1910-ben 232 távollévőt jegyeztek fel, vagyis itt a kivándorlókat 
beköltözők pótolták (I b típus). Az ilyen települések Észak-Beregben, pontosab-
ban a Szolyvai járásban fordulnak elő gyakrabban, alátámasztva ezzel a már a 
harmadik oldalon megállapított tényt, hogy pozitív vándorlási egyenleggel csak 
ez a járás rendelkezett.  A harmadik alcsoportba néhány speciális eset került, pl. 
Ungnyárád, amelynek növekedését a természetes szaporodás és egyes kivándor-
lók visszavándorlása jelentette akkora mértékben, hogy még belső migrációs 
veszteség is sújthatta. (I c típus) 

A 10 évet vizsgálva csak néhány település rendelkezett pontosan nulla belső 
vándorlási egyenleggel (II típus). Ungban 2, míg Beregben 4 ilyen település 
akadt, közülük Tiszaásvány képviseli ezt a csoportot a táblázatban. A falu lakos-
sága abszolút mértékben növekedett ugyan, de ezt elsősorban a természetes sza-
porodásnak köszönhette, mivel negatív vándorlási egyenlege volt, továbbá az 
elvándorlók egy része biztos, hogy külföldet részesítették előnyben. Az 
Alsóvereckei járásban található Bagolyháza helyzete annyiban egyszerűbb, hogy 
lakossága 10 év alatt pontosan a természetes szaporodással megegyező arányban 
növekedett, és még 1910-ben sem, tartózkodott senki sem külföldön. Csak belső 
migráció befolyásolhatta volna így lakosságszámát, de az sem tudta.  

A harmadik csoportba azokat a településeket soroltuk, amelyek 10 év alatt 
növekedtek ugyan, de a természetes szaporodást nem meghaladó mértékben. 
Közöttük két alcsoportot lehet elkülöníteni. Alsóverecke jól mutatja az első al-
csoport helyzetét, hiszen vándorlási egyenlege –63 volt, ezt a veszteséget pedig 
egyrészt a kivándorlás, másrészt a belső vándorlás negatívuma együttesen okoz-
ta (III a típus). Ez a típus Észak-Ungban és Bereg középső területein fordult elő 
többnyire. Másodsorban előfordult az is – Beregben 27, Ungban 35 esetben - 
hogy egy településnek a jelentős kivándorlási veszteség mellett, a bevándorlási 
egyenlege pozitív volt (III b típus). Ezek többnyire nagyobb városok, ill. forgal-
mas utak mellett fekvő falvak voltak. Például az Ungvár melletti Alsónémeti 
esetében a 18 fős negatív vándorlási egyenleg mellett 45-en vándoroltak ki (kül-
földre), tehát a bevándorlásnak 27 fős többlettel kellett rendelkeznie. 

                                                           
25 Jelentős bevándorlás alatt 10 év alatt több mint 500 fő vándorlási nyereséget értettünk, 
de valójában a három város vándorlási nyeresége az ezer főt is meghaladta. Szolyva is 
ebbe a csoportba került, mert bár az 1910-es lakosságszáma, pl. Munkácsnak mintegy 
ötöde, de ennek ellenére majdnem ugyanakkora nyereségre tudott szert tenni. 
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4. térkép. Bereg és Ung megyei települések osztályozása a kivándorlás 

és a Magyarországon belüli vándorlás szempontjából 
Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai közlemények 42. és 46. kötete alapján 

 
Bereg vármegye:  Szaporodás Vánd. Külföldön Távol- 

lévők 
„Bel-
ső” 

 Lakosság Termé-
szetes 

Tény-
leges 

Egyen-
leg 

Távollévők Növe- 
kedése 

Vánd. 

Típ. Település 1900 1910 1900- 
1910 

1900- 
1910 

1900- 
1910 

1900 1910 1900- 
1910 

Egyenl. 

I a Munkács 14416 17275 1704 2859 1155 88 210 122 1277 
I a Beregszász 9629 12933 1233 3304 2071 24 87 63 2134 
I a Szolyva 2416 3802 547 1386 839 1 101 100 939 
I b V. namény 1761 2240 356 479 123 1 24 23 146 
I c Medvefalva 101 113 7 12 5 2 0 -2 3 
II Bagolyháza 99 120 21 21 0 0 0 0 0 
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III a Alsóverecke 1704 1935 294 231 -63 6 27 21 -42 
III b Ilonca 3601 4313 727 712 -15 7 116 109 94 
IV Tiszaszalka 1286 1182 172 -104 -276 4 38 34 -242 
 

Ung vármegye  Szaporodás Vánd. Külföldön Távol- 
lévők 

„Bel-
ső” 

 Lakosság Termé-
szetes 

Tény-
leges 

Egyen-
leg 

Távol- 
lévők 

Növe- 
kedése 

Vánd. 

Típ. Település 1900 1910 1900- 
1910 

1900- 
1910 

1900- 
1910 

1900 1910 1900- 
1910 

Egyenl. 

I a Ungvár 14723 16919 543 2196 1653 128 399 271 1924 
I b Perecsény 2124 2534 408 410 2 96 232 136 138 
I c Ungnyárád 188 212 16 24 8 36 27 -9 -1 
II Tiszaásvány 356 404 74 48 -26 3 29 26 0 
III a Nagyberezna 2460 2822 516 362 -154 135 187 52 -102 
III b Alsónémeti 403 439 54 36 -18 22 67 45 27 
IV Őrdarma 1532 1282 191 -250 -441 243 107 -136 -577 

6. táblázat. Bereg és Ung megyei példák a kialakított település típusokra (1900-1910)26 
Saját számítás a Magyar Statisztikai Közlemények 1., 42., 46. kötete alapján 

 
Az utolsó – negyedik – csoportot a ténylegesen is csökkenő lélekszámú települé-
sek alkotják: Ungból 66, Beregből 33 település járt így. (Ismét egy kivándorlás-
sal kapcsolatos mutató, amely szerint Ung megyét jobban - ez esetben kétszere-
sen - sújtotta a kivándorlás.) A jelentős csökkenést többnyire – 8 + 3 falu kivéte-
lével – a kivándorlási és belső migrációs veszteség együttesen okozta. Nyolc 
faluból 1910-ben kevesebben tartózkodtak külföldön, mint 1900-ban, így feltéte-
lezhetjük, hogy a kivándorlók egy része hazatért. Őrdarma a legszélsőségesebb 
esetet jelentheti, hiszen már a 250 fős fogyás önmagában is számottevő, de mi-
vel 136-tal csökkent a távollévők száma, 577 fős belső migrációs veszteséget 
könyvelhetett el. Három település helyzete viszont azért különleges, mert e há-
rom faluból többen vándoroltak ki (voltak távol), mint ahány főnek „kellett vol-
na” az adatok tanulsága szerint. Feltételezhető, hogy oda még néhány főnek be is 

                                                           
26 A „belső” vándorlási egyenleg alatt a Magyarország határain belül megvalósult összes 
elvándorlási egyenleget értettük. (Megyén belül: faluból falura, faluról városra, ritkábban 
ellenkezőleg, ill. a megyéből az ország más törvényhatóságaiba.) 
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kellett költöznie, mert csak ez esetben kaphatjuk meg a valós lakosságszámot. 
(Unghosszúmező, Nagyzalacska és Cserház esetében.)  
 
Bereg megye A tel. Egyenleg  Ung megye A tel. Egyenleg: 
Típ. Tele- 

pülés 
%-ban Fő poz./neg.  Típ. Tele- 

pülés 
%-ban Fő poz./neg. 

I a 3 1,2 4350 pozitív  I a 1 0,5 1924 pozitív 
I b 37 15,1 3410 pozitív  I b 16 7,7 1617 pozitív 
I c 3 1,2 56 pozitív  I c 2 1 158 pozitív 
II  4 1,6 0   II  2 1 0  
III a 136 55,5 6854 negatív  III a 88 42,2 4284 negatív 
III b 29 11,9 510 pozitív  III b 33 15,9 742 pozitív 
IV 33 13,5 2558 negatív  IV 66 31,7 5211 negatív 

7. táblázat. A kivándorlás és elvándorlás alapján kialakított településtípusok összesítése 
Bereg és Ung megyében 1900-1910 között. 

Saját számítás a Magyar Statisztikai Közlemények 42. és 46. kötete alapján 
 
A 7. táblázatban a kialakított település csoportokról készült összesítés látható. 
Az I a típusba sorolt városok kiemelése azért tűnik indokoltnak, mert az összes 
bevándorlás több mint fele ide irányult, miközben összesen négy településről 
van szó a két megyében. Érdekesség, hogy Bereg megye javára itt is előbukkan a 
közel kétszeres különbség, ha a százalékos adatokat vizsgáljuk meg. Ennek meg-
felelően az I b típusba sorolt - bevándorlásból is gyarapodó - településekből 
közel kétszerannyi található Beregben, mint Ungban. Mindez valószínűleg kö-
szönhető a kisebb kivándorlási hajlandóságnak. Ugyanennek köszönhető, hogy 
Beregben feleannyi településnek csökkent a lélekszáma a vizsgált tíz év alatt. 
 
 

Összegzés 
 
E tanulmányukban rámutattunk tehát, hogy milyen változatos volt már az előző 
századforduló idején is a népesség mozgása, annak ellenére, hogy az állampol-
gárok többségét még 1910-ben is lakóhelyén írták össze. Az elköltözők többsége 
nem hagyta el megyéjét, és többnyire a városokba költözött el, aminek oka is 
érthető: ott talált munkahelyet. Emellett egyik faluból a másikba költöztek el az 
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emberek, ennek oka többnyire családi indíttatású (pl. házasságkötés).27 Mindkét 
megye élénk kapcsolata szomszédaival szintén ilyen okkal magyarázható. Álta-
lánosságban igaz, hogy a távolsággal növekedve, egyre gyengébb mindkét me-
gyének a kapcsolata más vármegyékkel, ill. törvényhatóságú jogú városokkal. 
Budapest kiemelkedő szerepét a belső vándorlásban nem lehet elvitatni, ami 
tulajdonképpen nem is meglepő, ha a településhierarchiában elfoglalt vezető 
helyét és gyors növekedését tekintjük.  

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a kivándorlás meghatározó volt mindkét 
megye életében. Ungéban sokkal inkább, és ezért nem véletlenül soroljuk a leg-
főbb népesség kibocsátó vármegyék közé (míg Bereget nem). Akár meglepőnek 
is tűnhet, hogy az Ung megyét elhagyók többsége a tengerentúlt választotta. 
Beregből is számottevően szálltak hajóra, de tulajdonképpen a megyét elha-
gyóknak „csak” kevesebb, mint a fele. Ha megvizsgáljuk, hogy a megyék mely 
területeiről vándoroltak ki az emberek, hasonlóság, hogy az északi járások része-
sedtek a legkisebb aránnyal, míg a déli, de még inkább a nyugati járások pedig a 
legmagasabb aránnyal részesedtek. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a ten-
denciákban és irányokban meglehetősen sok a hasonlóság, míg a kivándorlást 
tekintve, Ung megye főleg kimagasló adataival különül el szomszédjától, továb-
bá azzal, hogy ez a folyamat időben hamarabb kezdődött, és talán ezért lehetett 
jelentősebb is. 

                                                           
27 A Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötetének 30. oldalán utalás történik az ilyen 
típusú elvándorlásra.  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Elvándorlás Bereg és Ung vármegyéből más vármegyékbe, ill. Bereg és Ung vármegyében élő 
más vármegyében született állampolgárok száma 1900-ban. 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 27. kötete alapján. 
(A vármegyék adatai a törvényhatósági jogú városok nélkül értendők) 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Elvándorlás Bereg és Ung vármegyéből más vármegyékbe, ill. Bereg és Ung vármegyében élő 
más vármegyében született állampolgárok száma 1910-ben. 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötete alapján. 
(A vármegyék adatai a törvényhatósági jogú városok nélkül értendők) 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Bereg és Ung vármegyék vándorlási egyenlege 1900-ban és 1910-ben Magyarország 
más vármegyéivel szemben. 

Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 27. és 64. kötete alapján. 
(A vármegyék egyenlegei a törvényhatósági jogú városok nélkül értendők) 
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Róbert Bagdi  
 

A Comparative Analysis of the Migration History of Bereg and Ung 
Counties Based on Data From Between 1899 and 1913 

 
In this article the migration history of Bereg and Ung Counties between 1899 
and 1913 is under scrutiny. Before World War I,  more than 1 million people 
emigrated to the United States from North-Eastern Hungary, within a period no 
longer than one and a half decades. Ung County was one of the centres of 
emigration. The neighboring Bereg County, in comparison, lost fewer people. 
We examined the results of the censuses of 1900 and 1910, and also emigration 
statistics (1899-1913) to identify the differences. Although Ung County was 
smaller than Bereg, and more people (approximately twice as many) emigrated 
from there. We realised that we needed to examine all kinds of migration, 
including internal processes as rural-urban migration, migration from the central 
towns to the capital (Budapest) and between the counties (interregional-
intraregional) to set the balance of migration. We managed to prove that the 
emigration to the USA was the most important in the lives of these counties. 
Finally, we classified the settlements into types based on the combination of 
migration and population: four towns were fell into the first category for being 
net sinks (population surplus). There were only a few villages where the 
migration balance was zero. Settlements where the population was increasing 
between 1900 and 1910, belong to the third category, but this growth was below 
the natural reproduction rate (so some people must have moved to other places). 
The villages falling into the fourth category had a decreasing population. 




