
La política lingüística d’Hongria per Antal Paulik i Judit Solymosi 

Noves SL. Revista de Sociolingüística 
http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/noves 
Primavera-estiu 2004 

2

literària estàndard, i en conseqüència parlaven, al segle vint, unes versions dialectals 
arcaiques, no aptes per a respondre a les necessitats de comunicació de l’era moderna. 
 
La redistribució, obligada o voluntària, dels assentaments de la població després de la 
Segona Guerra Mundial va reforçar encara més "l’eficàcia" de l’assimilació lingüística forçada 
que es va dur a terme en el període d’entreguerres. Bàsicament, aquesta redistribució va 
destruir les comunitats minoritàries, va debilitar les identitats i va accelerar-ne l’assimilació. 
Tot i que la política sobre minories d’abans de 1990 reconeixia algunes comunitats 
minoritàries i, aparentment, donava suport a la transmissió de les cultures minoritàries i el 
desenvolupament d’una base educativa pròpia, l’assimilació cultural i la disminució del rol de 
les llengües minoritàries progressaren. 
 
El resultat ha estat que la major part de les minories que avui dia viuen a Hongria declaren 
una filiació doble o múltiple: els seus lligams amb la cultura i la llengua hongareses són igual 
de forts (i de vegades fins i tot més forts) que no els lligams amb les pròpies nacionalitats 
originàries.  
 
A Hongria, l’últim cens es va dur a terme l’any 2001, segons el qual la població del país a 
finals de segle era de 10.198.000 habitants, i la proporció de ciutadans amb filiació a les 13 
minories, baixa: l’any 1990 i l’any 2001 era d’un 2.5 % i un 3.2 %, respectivament. Per 
avaluar aquestes dades hem de tenir en compte que no era obligatori respondre a les 
preguntes referents a la filiació a les cultures minoritàries, i que unes experiències 
històriques negatives frenaven la disponibilitat a declarar la pròpia identitat. 
 
Com en altres censos previs, les dades estadístiques de l’any 2001 destaquen que les 
minories viuen disseminades per tot el país i que, per regla general, constitueixen una 
minoria dins dels nuclis de població on resideixen. L’antiga distribució regional de les 
comunitats minoritàries ja no és vàlida, perquè aquestes comunitats també han 
experimentat l’èxode cap als centres urbans, i aquest procés n’ha accelerat l’assimilació 
lingüística i contribueix a dificultar l’aplicació dels drets lingüístics –en particular pel que fa al 
sistema educatiu. 
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Búlgar 1370 1299 -5,2% .. 1358  1693 1118 86,1 
Romaní 48072 48685 1,3 142683 190046 33,2 129259 53323 109,5 
Grec 1640 1921 17,1 .. 2509  6140 1974 102,8 
Croat 17577 14345 -18,4 13570 15620 15,1 19715 14788 103,1 
Polonès 3788 2580 -31,9 .. 2962  3983 2659 103,1 
Alemany 37511 33792 -9,9 30824 62233 101,9 88416 53040 157,0 
Armeni 37 294 694,6 .. 620  836 300 102,0 
Romanès 8730 8482 -2,8 10740 7995 -25,6 9162 8215 96,9 
Serbi 2953 3388 14,7 2905 3816 31,4 5279 4186 123,6 
Eslovac 12745 11816 -7,3 10459 17692 69,2 26631 18056 152,8 
Esloveni 2627 3187 21,3 1930 3040 57,5 3442 3119 97,9 
Rutè 1113  .. 1098  1292 1068 96,0 
Ucraïnès 

674 
4885  .. 5070  4779 4519 92,5 

 
Total 137724 135787 -1,4 213111 314059  300627 166365 122,5 
Budapest  16061   29884  35372 21958 136,7 
Zones rurals  53973   115262  115520 66920 124,0 
Poblacions  65754   168914  149735 77488 117,8 
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