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:lõször is szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy részt vehetek ezen a kon-
ferencián. A mai konferencia a határon túli magyarság a XXI. században, té-
nyek és perspektívák – egy új megközelítés igénye címû konferenciasorozat

elsõ rendezvénye többek között az egyes területek fõbb problémaköreinek megfo-
galmazását tûzte ki feladatául. Rövid elõadásomban a saját régióm, illetve kutatási
területem szerint közelítek a felvetett kérdéshez.

Az egyik meghatározó problémája a szlovákiai – de véleményem szerint a többi
határon túli – magyar társadalomnak, hogy torz szerkezettel, azaz kedvezõtlen de-
mográfiai, település és társadalomszerkezeti mutatókkal rendelkeznek.

A torz kifejezés a mi szövegkörnyezetünkben azt jelenti, hogy az egyes határon
túli magyar közösségek kedvezõtlenebb, hátrányosabb társadalom- és település-
szerkezeti, demográfiai jellemzõkkel rendelkeznek politikai hazájuk népességénél
és még inkább a többségi nemzethez tartozó lakosságnál. Ezért az összehasonlítás
elsõdleges szempontját „politikai hazájuk”, azaz annak az országnak a lakossága je-
lenti, ahol élnek, mivel az elmúlt évtizedekben a magyar kisebbségi kényszertársa-
dalmak kialakulása óta politikai hazájuk, s ezen belül ezek többségi társadalma je-
lentette azt a politikai, gazdasági, demográfiai, mozgásteret, melyben az egyes
közösségek reprodukciója zajlott.

Ennek a torz, azaz az összlakosságnál hátrányosabb szerkezetnek néhány – etni-
kai, demográfiai, település és társadalomszerkezeti – összetevõjét szeretném az
alábbiakban megvizsgálni..

A szlovákiai magyar lakosság hátrányos szerkezeti összetételének kialakulását
hosszabb idõszakra, közel egy évszázadra visszamenõleg tekintjük át. Ezt követõen
részletesen megvizsgáljuk a magyar lakosság társadalomszerkezeti összetételét és
ennek változásait az 1980. az 1991. és a 2001. évi népszámlálás adatai alapján. Vizs-
gálatunkban a rendelkezésre álló adatokból indultunk ki. Egyes társadalomszerke-
zeti összetevõket nem, vagy csak részben vizsgálhattunk, másrészt nem állt mó-



dunkban egyének szintjén megközelíteni a szerkezetváltozásokat, jobbára országos
és regionális szintû adatok egybevetésére volt lehetõségünk. Arra nyílt lehetõsé-
günk, hogy megvizsgáljuk a magyaroknak Szlovákia lakosságától való eltéréseit
néhány szerkezeti mutató vonatkozásában.

Történeti változások

Az országos társadalmi jellemzõktõl való leszakadás, azaz a hátrányos kedvezõtlen
szerkezet, más szóval a társadalmi különbségek kialakulása és konzerválódása a
magyar közösség körében történelmi folyamat, mely nyomon követhetõ a kisebbsé-
gi lét kezdeteitõl napjainkig. E folyamat nem egyenes vonalú, egyes meghatározó
idõszakokban rövid idõ alatt a magyar közösségek társadalomszerkezete igen jelen-
tõs minõségi és mennyiségi változásokon esett át.

Elsõ megközelítésben a szlovákiai magyarság arányának alakulását vizsgáljuk
meg a Csehszlovák Köztársaság megalakulásától napjainkig. Kiindulópontul az
1921. évi adatokat vesszük. Ekkor került sor az elsõ csehszlovák népszámlálásra.
Az elmúlt 80 év számértékei igen nagy mértékû változásokról tanúskodnak.

Az elsõ ábrán Szlovákia lakosságának nemzetiségek szerinti változásait figyel-
hetjük meg 1921-tõl 2001-ig. Az egyes nemzetiségekhez tartozók számának válto-
zásait az 1921. évi adatokhoz viszonyítva vizsgáljuk. 1921 és 2001 között Szlovákia
lakosainak száma 79,3%-kal (3 millióról 5,38 millióra) növekedett. A magyar nem-
zetiségûek lélekszáma 20,0%-kal (651 ezerrõl 527 ezerre) csökkent. (Szlovákia la-
kónépességén belüli részaránya 21,7%-ról 9,7%-ra csökkent.) Az 1950-es mély-
pontot 1961-ben jelentõs gyarapodás, 1970-ben mérsékelt növekedés, majd 1980-
ban és 1991-ben minimális emelkedés követi, mindez a magyarság részarányának
állandó csökkenése mellett. Törésvonalat az 1990-es évek jelentettek: 2001-ben
elsõ alkalommal csökkent a szlovákiai magyarság száma 1950 óta, és az aránya
10% alá.

(A szlovák nemzetiségûek aránya 136,4%-kal – száma 1,953 millióról 4,615 mil-
lióra – emelkedett. Szlovákia lakosságán belüli részarányuk 65,1%-ról 85,8%-ra
növekedett. Azt is megfigyelhetjük, hogy valamennyi nemzetiség aránya csökkent
1921 óta.)

A hátrányos szerkezet kialakulása jól megfigyelhetõ a városi lakosság arányának
változásain keresztül is Szlovákia összlakossága és ezen belül a magyar lakosság vi-
szonylatában 1910-tõl 2001-ig.

A közel egy évszázad alatt lezajlott urbanizációs folyamatok elemzése kiinduló-
pontul szolgálhat a társadalomszerkezeti változások vizsgálatához is, mivel az urba-
nizációs folyamatok és a társadalomszerkezeti változások egyéb aspektusai között
feltételezésünk szerint többé-kevésbé szoros összefüggések figyelhetõk meg. Nem
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elhanyagolható az sem, hogy ez az egyetlen változó, amelyet ilyen hosszú távra
visszamenõleg adatolhatunk.

Az adatokból látható, hogy lényegében két meghatározó törésvonal határozza
meg a szlovákiai magyarok településszerkezetének alakulását. A monarchia utolsó
évtizedében a mai Szlovákiai területén élõ magyarok nagyobb arányban (24,1%) él-
tek városias jellegû településeken, mint az összlakosság (16,8%). A kisebbségi
helyzetbe kerülés után 1921-ben a városokban élõ magyarok aránya több mint egy
negyedével (17,8%-ra) csökkent, s az országos értékek alá (18,1%) került. A városi
magyarság arányának ily mértékû statisztikai csökkenése csak részben tükrözi a vá-
rosi lakosság körében bekövetkezett etnikai arányok eltolódását: a Magyarországra
áttelepült hivatalnokok, értelmiségiek jelentõs része városlakó volt, de a nemzeti-
ségváltások is inkább a többnyelvû városi lakosság körében voltak gyakoribbak,
mint a falvakban. Ez utóbbin belül nem hanyagolhatjuk el a korábban magát zöm-
mel magyar anyanyelvûnek valló zsidó felekezetûek jelentõs részének statisztikai
leválasztását a magyarságról a zsidó nemzetiségi kategória bevezetésével az 1921-es
és 1931-es népszámlálás során.

Az 1930-as és az 1940-es években a magyar lakosság városodási folyamatai meg-
torpannak. De az országosnál hátrányosabb településszerkezeti összetétele markán-
san meghatározóvá a II. világháborút követõ „hontalanság évei” után válik. 1945 és
1948 között a felvidéki magyar városi lakosság jelentõs részét és az értelmiség több-
ségét (mely jelentõs mértékben városlakó) az ismert kényszerítõ intézkedések hatá-
sára nagyrészt Magyarországra „költöztetik”. Ennek következtében 1961-ben a vá-
rosokban élõ magyarok aránya (18,7%) nem elhanyagolható mértékben alacso-
nyabb mint 1930-ban (20,9%), miközben országosan dinamikusan izmosodott a vá-
rosi népesség aránya (22,5%-ról 29,7%-a). A városi népesség aránya országosan
legnagyobb mértékben a ’70-es években növekszik, de a magyar városi népesség
aránya korántsem emelkedett annyira, hogy megközelítse az országos átlagot:
1970-ben 30%-kal, 2001-ben pedig 26,6%-kal volt alacsonyabb a magyar városla-
kók aránya, mint az összlakosság esetében.

Szerkezetváltozások 1980 és 2001 között

A továbbiakban a társadalomszerkezeti változásoknak csak egy viszonylag rövid,
de folyamatait tekintve igen jelentõs és változatos szakaszát tekintjük át, az 1980 és
2001 közötti idõszakot.

Elsõ megközelítésben az 1980 és 2001 közötti szerkezetváltozásokat egy dimen-
zió, az iskolai végzettség változása alapján elemezzük. Választásunk több okból is
erre a mutatóra esett. A foglalkozási csoportok szerinti megoszlás a rétegzõdésvizs-
gálatok domináns ismérvét képezik. Nemzetiségi bontású foglalkozási adataink
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azonban csak a 2001-es népszámlálás alapján ismeretesek, vagyis e tekintetben a
’80-as és a ’90-es években lezajlott változásokat nincs módunkban vizsgálni.
Ugyanakkor az egyén iskolai végzettsége jelentõs mértékben behatárolja a betölt-
hetõ foglalkozások körét. Azaz ebbõl a szempontból „keményebb” változónak te-
kinthetjük mint a foglalkozást.

1. táblázat. A szlovákiai magyarok iskolai végzettség szerinti megoszlásának változásai
Szlovákiában 1980, 1991, 2001 (%)*

Iskolai
végzettség 1980 1991 2001

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

Alapiskolai 51,7 63,6 38,2 49,7 26,4 36,3

Szakmunkás –
érettségi nélkül 20,7 18,6 25,4 24,3 24,7 27,5

Szakiskolai 2,6 1,5 2,8 2,4 4,7 3,2

Középiskolai –
érettségivel 17,8 12,1 24,3 18,8 32,1 26,3

Fõiskolai
és egyetemi 5,3 2,2 7,7 3,6 9,8 5,4

Iskolai végzett-
ség nélkül 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4

Iskolai végzett-
ségrõl szóló
adat nélkül 1,0 1,3 0,9 0,6 2,0 0,9

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Az 1980-as és az 1991-es adatok a 15, a 2001-es adatok a 16 éven felüli népességre vonatkoznak.

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás három kategóriájának (a szakiskolai, isko-
lai végzettség nélküliek, illetve iskolai végzettségrõl szóló adat nélküliek) a vizsgá-
latától eltekintünk, mivel az ezekbe a kategóriákba tartozók száma viszonylag cse-
kély, továbbá nem tartoznak a végzettség szerinti megoszlás meghatározó kategó-
riái közé. A négy kategóriásra zsugorodott iskolai végzettség változóban az alulról
egymást követõ kategóriák az elõzõnél magasabb végzettségi szinteket jelentenek.
Megfigyelhetõ, hogy a magyarok relatív (országoshoz viszonyított) aránya a maga-
sabb végzettségi szintek felé haladva csökken.
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2. táblázat. A szlovákiai magyarok iskolai végzettség szerinti megoszlásának relatív
aránya változásai Szlovákiában 1980, 1991, 2001. (Szlovákia=0%)

Iskolai végzettség Ebbõl magyar

1980 1991 2001

Alapiskolai 22,8 30,0 37,6

Szakmunkás – érettségi nélkül –10,3 –4,1 11,6

Szakiskolai –42,8 –12,8 –33,0

Középiskolai – érettségivel * –32,1 –22,8 –18,0

Fõiskolai és egyetemi –58,1 –53,1 –45,1

Iskolai végzettségnélkül –0,5 –10,3 19,6

Iskolai végz. szóló adat nélkül 26,1 –38,0 –53,5

Összesen 0,0 0,0 0,0

Az alapiskolai végzettségûek relatív többlete párhuzamosan halad a közép- és felsõ-
fokú végzettségûek jelentõs hiányával. Az alapiskolai végzettségûek körében a ma-
gyarok relatív többlete az elmúlt évtizedekben nem csökkent, inkább tovább emel-
kedett. 1980-ban 22,8%-kal, 2001-ben 37,6%-kal volt magasabb a magyar alapisko-
lai végzettségûek aránya az országos trendeknél. (1980 és 2001 között a szlovákiai
alapiskolai végzettségûek aránya 49,1%-kal (51,7%-ról 26,4%-ra), a magyar alapis-
kolai végzettségûek aránya 42,9%-kal (63,6%-ról 36,3%-ra) csökkent.) A magyar
szakmunkások aránya a rendszerváltás után, a 90-es években emelkedett az orszá-
gos értékek fölé. A szakmunkások aránya országosan a 80-as években még (20,7%-
ról 25,4%-ra) emelkedett, a 90-es években viszont már kis mértékben (24,7%-ra)
csökkent. A magyar szakmunkások aránya mindkét évtizedben dinamikusan 18,6%-
ról 27,5%-ra emelkedett. 1980-ban a magyar (érettségi nélküli) szakmunkás vég-
zettségûek aránya még 10,3%-kal volt az országos trendeknél alacsonyabb, a 90-es
években elérte az országos átlagot, 2001-ben pedig már 11,6%-kal meg is haladta
azt. Idõközben e végzettségi kategória társadalmi értéke is módosult. A 90-es évek-
ben egyre nagyobbá vált az igény a magasabb, elsõsorban felsõfokú végzettség
megszerzésére, ezzel párhuzamosan a szakmunkások jelentõs része csak nagy ne-
hézségek árán talál (végzettségének megfelelõ) munkát. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy a magyar népesség jelentõs hányada csak hosszabb idõeltolódással, egyfajta
fáziskéséssel reagál az idõközben bekövetkezett változásokra.

A középiskolai érettségivel rendelkezõ magyarok aránya már jóval alacsonyabb
az országos átlagnál, de a legnagyobb elmaradás a vizsgált négy végzettségi kategó-
ria közül a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk körében tapasztalható.

Országosan az érettségivel rendelkezõk aránya az 1980-as és az 1990-es években
79,6%-kal (17,8%-ról 32,1%-ra) emelkedett. A középiskolai érettségivel rendelke-
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zõ magyarok aránya 1980-ban 32,1%-kal, 2001-ben pedig 18,0%-kal volt a szlová-
kiai átlag alatt. Ez 20,8%-os növekedést jelent a két évtized során bekövetkezett
szlovákiai változásokhoz képest.

A szlovákiai felsõfokú végzettségûek aránya a középiskolai érettségivel rendel-
kezõknél még dinamikusabban nõtt. Arányuk 85,6%-kal (5,3%-ról 9,8%-ra) emel-
kedett a vizsgált idõszakban. Az országos trendekhez viszonyítva 31,0%-kal gyor-
sabban nõtt a magyar felsõfokú végzettségûek aránya. Ennek ellenére a magyar
felsõfokú végzettségûek aránya 1980-ban 58,1%-kal, 2001-ben pedig 45,9%-kal
volt a szlovákiai értékek alatt. Mindkét végzettségi csoporton belül – a dinamikus
növekedés ellenére – a magyarok aránya viszonylag lassan közeledik az országos
értékekhez, azonban a felzárkózás esélye a felsõfokú végzettségûek esetében belát-
ható idõn belül nem valószínû. A magyar lakosság egyes képzettségi szintjei ellent-
mondásosan változtak az utolsó két évtizedben. Egyfajta felemás változás figyelhe-
tõ meg: a közép, illetve felsõfokú végzettséggel rendelkezõk kis mértékû felzárkózása
mellett tovább nõ a magyarok relatív többlete a munkaerõpiacon alig konvertálható
alapiskolai végzettségi szinttel rendelkezõk körében. De a magyar szakmunkások
arányának az országosnál nagyobb mértékû növekedése sem igen járul hozzá a ma-
gyar népesség munkaerõpiaci helyzetének javulásához. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy az iskolai végzettség alakulásában egyfajta ambivalens fejlõdés figyelhetõ
meg: a magyarok körében a potenciálisan elõnyösebb pozíciókat biztosító végzett-
séghez tartozók aránya gyorsabban növekszik, a leghátrányosabb pozíciókat bizto-
sító végzettséghez tartozók aránya pedig lassabban csökken, mint az országos átlag.
(Ezáltal pedig a magyarok körében a legalsó és a legfelsõ rétegek közti társadalmi
egyenlõtlenségek – különbségek – feltehetõleg gyorsabban nõnek az országosnál.)

A továbbiakban a magyarok körében zajló szerkezetváltozások elemzését egy la-
kossági csoportra, a gazdaságilag aktív népességre korlátozzuk. A gazdaságilag ak-
tív népesség megoszlását, illetve az ezen a területen bekövetkezett változásokat
több vetületben elemezzük.

Elõször a foglalkozási csoportok szerinti megoszlást vizsgáljuk. Itt az egyes kate-
góriák közti vertikális határok az iskolai végzettség szerinti megoszlásnál elmosó-
dottabbak, de a fõbb trendek itt is megfigyelhetõk.

Megfigyelhetõ, hogy a vezetõk és irányítók, menedzserek között a magyarok ará-
nya kevésbé marad el (17,7%), mint az értelmiségiek esetében (24,2%). A szellemi
munkát végzõk között a középszintû szellemi munkát végzõk aránya mutatja a leg-
nagyobb elmaradást (25,7%). A szolgáltatásokban és kereskedelemben dolgozók
között (akik már inkább fizikai, mint szellemi munkát végeznek) a magyarok aránya
az országosnál magasabb (6,2%-kal). A további foglalkozási csoportokban dolgo-
zók között a magyarok aránya jelentõsen magasabb az országosnál.
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Két csoport esetében kirívóan magas a magyarok aránya: az agráriumban dolgozó
szakmunkások és a segédmunkások között. Az utóbbi csoport kiemelkedõen magas
relatív többletét (51,7%) meghatározza a magyarok körében igen magas alapiskolai
végzettségûek aránya. A mezõgazdasági szakmunkások aránya (36,3%) pedig a
magyarlakta területek gyenge iparosodottságával van összefüggésben. A foglalko-
zási csoportok hierarchiájából „kilógnak” az ún. „besorolás nélküli személyek”, kö-
zöttük a magyarok relatív aránya a legkisebb. E kategória egy igencsak amorf cso-
portot, a hivatásos katonákat tartalmazza.

Végzettségük, társadalmi presztízsük igen heterogén, s ebbõl adódóan az elemzett
foglalkozási csoportok közül õk helyezhetõk el a legkevésbé egyértelmûen a fenti
hierarchikus rendszerben. Az aktív népesség ágazatok szerinti megoszlásánál meg-
figyelhetõ az iskolai végzettség vizsgálatánál kimutatott jelenség: az alacsonyabb
presztízsû, kevésbé „modern”, nem ritkán kisebb jövedelmet biztosító ágazatokban
a magyarok aránya nagyobb, mint a „modernebb”, magasabb presztízsû, és általá-
ban magasabb jövedelmet biztosító szektorokban.

3. táblázat. A magyar lakosság ágazatok szerinti megoszlása Szlovákiában 1980, 1991,
2001 (%).

Ágazat 1980 1991 2001

Szlovákia Ebbõl
magyar Szlovákia Ebbõl

magyar Szlovákia Ebbõl
magyar

Primer 15,3 27,3 13,9 23,8 5,4 10,0

Szekunder 53,6 46,8 48,7 41,9 32,8 30,3

Tercier 30,0 24,6 32,9 29,7 39,2 36,6

Ismeretlen 1,1 1,3 4,5 4,6 22,6 23,1

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001-ben a magyar gazdaságilag aktív népesség aránya az agráriumban (10,0%) kö-
zel kétszer nagyobb, mint az országos érték (5,4%), ugyanakkor a szekunder és
terciér szférákban 2-3 százalékponttal alacsonyabb a magyarok aránya (30,3%, il-
letve 36,6%) az országosnál. (32,8%, 39,2%). A változások iránya is „ennek megfe-
lelõ”: az agráriumban dolgozó magyarok aránya az országosnál kevésbé csökken,
ehhez viszonyított többlete a 20 év során 78,4%-ról 85,2%-ra emelkedett. Az ipar-
ban dolgozó magyarok arányának különbsége 12,7%-ról 7,7%-ra apadt, a terciér
szférában dolgozóké pedig 18,0%-ról 6,6%-ra mérséklõdött. Az ágazatok szerinti
megoszlás adatainak változása nemcsak az aktív népesség jelentõs átstrukturálódá-
sának egyes fázisait mutatja. Megfigyelhetõ egyfajta bizonytalanság is az egyes
ágazatokhoz tartozók valós arányait illetõen. Ez az ismeretlenek arányának mintegy
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20-szorosára történt növekedésébõl fakad. Az ismeretlenek arányának változása
csaknem megegyezik a munkanélküliek arányának alakulásával. (Ezzel tanulmá-
nyunk következõ részében foglakozunk)

A szlovákiai, rendszerváltás utáni szerkezetváltozásokat két „posztkommunista”
mutató segítségével vizsgáljuk. A munkanélküliek és vállalkozók számának alaku-
lása jelzi az idõközben lezajlott intenzív átstrukturálódásokat. Az 1989-es „bárso-
nyos forradalom” után másfél évvel a munkanélküliek (munkát keresõk) aránya
Szlovákiában 4,1%-ot, a magyarok esetében 4,4%-ot tett ki. 10 év alatt a szlovákiai
munkanélküliek aránya mintegy ötszörösére (20,4%) emelkedett. A magyar mun-
kanélküliek aránya közel hatszorosára nõtt (25,7%). Ez igen jelentõs mértékben,
negyedével (26.0%) magasabb az országos értékeknél.

Szlovákia gazdaságilag aktív lakosságából a vállalkozók aránya 1991-ben még
igen alacsony volt (1,3%). Arányuk tíz év alatt mintegy hatszorosára, (7,7%-ra)
emelkedett. A magyar népességen belül a vállalkozók aránya úgy tûnik, hogy a
rendszerváltás óta folyamatosan magasabb. 1991-ben arányuk (1,6%) még 46,2%-
kal volt magasabb az országosnál. A késõbbiekben növekedésük jelentõsen kisebb
az országosnál, 2001-ig arányuk 4 és félszeresére (8,4%-ra) emelkedett, relatív
többletük 9,1%-ra apadt az országoshoz viszonyítva.

E két kategória több vonatkozásban is összefügg egymással, mivel a gazdaságilag
aktív népesség egyes kategóriái – legalábbis a ’90-es években viszonylag puha,
cseppfolyós, egymásba könnyen áttranszformálható kategóriákat képeztek.

Másrészt az egyes kategóriák belsõ homogenitása is problematikus. Egy kategó-
riába lett besorolva a kényszervállalkozó, és a valódi vállalkozást folytató, kis- de a
több száz alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalkozó is.

4. táblázat. A magyar lakosság néhány szerkezeti mutatójának változásai 1980–2001
(%)

Változók 1980 1991 2001

Szlovákia Ebbõl
magyarok Szlovákia Ebbõl

magyarok Szlovákia Ebbõl
magyarok

Gazdasági aktivitás 49,8 49,6 48,5 49,3 51,1 51,5

Munkanélküliek – – 4,1 4,4 20,4 25,7

Vállalkozók – – 1,3 1,9 7,7 8,4

Az. ún. „kemény” társadalomszerkezeti mutatók után vizsgáljuk meg az ezeket be-
folyásoló etnikai, demográfiai és településszerkezeti mutatók alakulását. Ez utóbbi
változók döntõen befolyásolják, és hatást gyakorolnak a társadalomszerkezet alaku-
lására. Az alábbiakban ezek leglényegesebb vonatkozásait tekintjük át.
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A településszerkezeti egyenlõtlenségeket két aspektusból vizsgáljuk. Az elsõt
(melyet vertikális különbségként értelmezhetünk) a települések lakosságszámának
változásait, pontosabban a városodás hosszútávú, mintegy 90 éves szakaszát ele-
mezve vázoltuk a magyarlakta települések rurálisabb szerkezetváltozásainak fõbb
szakaszait. (A horizontális, vagy regionális településszerkezeti egyenlõtlenségek-
kel a következõ fejezetben foglalkozunk.) Az 1980-as és 1990-es években a magya-
rok városodása az országos trendekkel párhuzamosan haladt, a korábban megfigyelt
leszakadás mintha megállt volna, sõt némi javulás is mutatkozott. Az országostól
való lemaradás 29,1%-ról 26,6%-ra csökkent, azaz a 20 év alatt kis mértékben
(3,5%-kal) nõtt a magyar városlakók aránya az országoshoz viszonyítva. Azonban a
településszerkezeti változásoknál szintén megfigyelhetõ a már korábbiakban vizs-
gált változóknál is feltárt jelenség: általában a hátrányosabb helyzetû, esetünkben
kisebb lélekszámú helységekben a magyarok aránya magasabb, ezzel szemben a
kedvezõbb helyzetû, magasabb lélekszámú helységekben a magyarok aránya ala-
csonyabb a szlovákiai megoszlásnál. Ezt az általánosnak mondható tendenciát a
magyarlakta településszerkezetnek az országostól való regionális eltérései is „ke-
resztbemetszik.” Ennek következménye, hogy a törpefalvakban élõ magyarok ará-
nya nem követi a falusi településekre jellemzõ tendenciát, nem mutatkozik relatív
magyar többlet. (Egyrészt a magyarlakta törpefalvak aránya kisebb, másrészt lakos-
ságuk is etnikailag heterogénebb, mint a nagyobb lélekszámú magyarlakta falvak
esetében.) Ennél is jelentõsebb, hogy az 50–99 ezer lakosú városokban élõ magya-
rok aránya kirívóan alacsony. Ezek a városok a magyar „nyelvhatártól” északra fek-
szenek, magyar népességük szórványban él.

Ily módon a magyar településszerkezet domináns összetevõit a falusi települések
(de közülük nem a törpefalvak, hanem a nagyobb községek), és mellettük a kisvá-
rosok jelentik. Azaz a magyar városlakók arányának relatív növekedése elsõsorban
a kisvárosokban élõ magyarokra vonatkozik.

A demográfiai folyamatok közül vizsgálatunkban egyetlen mutatót, az életkor
alakulását elemezzük. A közép-európai országokhoz hasonlóan Szlovákiában is
egyre elõrehaladottabbak az elöregedési folyamatok. A lakosság átlagéletkora 1980-
ban 32,1 év, 1991-ben 33,1 év, 2001-ben 35,5 év volt. Míg az 1980-as években 1,0
évvel, az 1990-es években 2,4 évvel nõtt az ország népességének az átlagéletkora.
Az elöregedés felgyorsulása az 1990-es évek elejétõl bekövetkezett nagymértékû
termékenységcsökkenésre vezethetõ vissza. A magyarok körében ezek a folyama-
tok még elõrehaladottabbak: 1980-ban a magyarok átlagéletkora 2,4 évvel (34,7
év), 1991-ben 3,0 évvel (36,1 év) 2001-ben 3,4 évvel (38,9 év) volt magasabb az
összlakosságénál.2
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5. táblázat. A magyar lakosság fõbb korcsoportok szerinti megoszlása Szlovákiában
1980–2001

Korcsoportok
(év) 1980 1991 2001

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

Szlovákia
összesen

Ebbõl
magyar

0–14 26,1 22,1 24,9 20,5 18,9 15,0

15–59 60,4 61,4 60,2 61,5 64,8 65,1

60 felett 13,5 16,3 14,8 18,0 15,4 19,5

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Az elöregedés folyamatait a fõbb korcsoportok szerinti megoszlás változásai alap-
ján elemezzük.3 Az elöregedõ magyar népességet az országostól jelentõs mérték-
ben kisebb arányú gyermekszám, s az elõzõnél is magasabb arányú idõskorú népes-
ség jellemzi. A felnõtt korúak aránya az országos értékek körül mozog, illetve annál
kis mértékben magasabb. Az 1980-as és az 1990-es években ezeknek a különbsé-
geknek további növekedése, az országos trendektõl egyre nagyobb mértékû lesza-
kadása figyelhetõ meg. 1980-ban a magyar gyermekkorúak aránya 15,1%-kal,
2001-ben 20,7%-kal volt alacsonyabb, míg az idõskorú magyar népesség arányának
növekedése 20,7%-kal, illetve 26,4%-kal bizonyult magasabbnak az országos tren-
deknél.

A szerkezeti változásokat meghatározó tényezõk közül utolsóként a magyar lakos-
ság számarányának alakulását elemezzük. A magyarok aránya 11,2%-ról (1980-as
adat) 9,7%-ra (2001-es adat) esett vissza. 1991-ben a szlovákiai magyarok összné-
pességen belüli aránya 10,8% volt.4 A magyar lakosság fogyását elsõsorban az
asszimilációs folyamatok idézték elõ, s csak másodsorban vezethetõ vissza a ma-
gyarok országosnál kedvezõtlenebb népmozgalmi folyamataira.5 A csökkenés kö-
vetkeztében a magyarlakta települések etnikai összetétele is jelentõs mértékben mó-
dosult. A korábbi évtizedekben a magyarlakta helységek etnikai jellege (a települé-
seken élõ magyarok aránya) és a településeken élõ magyarok száma között egyfajta
csaknem lineáris kapcsolat volt megfigyelhetõ. A legtöbb magyar az erõs magyar
többségû településeken, míg legkevesebben a szórványjellegû településeken éltek.
2001-re a magyarok településszerkezete jelentõs mértékben módosult: legtöbben az
enyhe magyar többségû településeken élnek, az erõs magyar többségû helységek-
ben élõk száma pedig visszaesett.6

Az országos adatok szintjén megismert szerkezeti összetétel, illetve ennek válto-
zásai a magyarok kedvezõtlen, hátrányos társadalomszerkezetérõl alkotott elõfelte-
vésünket erõsítik meg. A kedvezõtlen, hátrányos társadalomszerkezet-mintázatok-
hoz a kedvezõtlen település és demográfiai szerkezet is hozzájárul. (A magasabb
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lélekszámú helységekben élõk iskolai végzettsége magasabb, a magasabb átlagélet-
korú települések népességének végzettségi szintje alacsonyabb. A magyarság köré-
ben kimutatott magasabb munkanélküliség a kedvezõtlenebb képzettségi szinttel, a
vidékies településszerkezettelmelynek regionális eloszlása is hátrányosszoros ösz-
szefüggésben van.)7

Felmerül azonban a kérdés, hogy a magyarok körében kimutatott szerkezeti
egyenlõtlenségek mennyiben tekinthetõk csupán az egész Szlovákiára jellemzõ je-
lentõs regionális különbségek következményeinek? Másképpen megfogalmazva,
vajon az országos szinten kimutatott egyenlõtlenségek regionálisan hasonló jellegû-
ek az országos szinten kimutatott egyenlõtlenségekhez, vagy – a magyarlakta térsé-
gekben attól eltérõen alakulnak? Ezekre a kérdésekre keressük a választ tanulmá-
nyunk következõ részében.

Szinkronikus változások

A Szlovákia egyes régiói közti igen jelentõs szerkezeti különbségek hosszú idõre
nyúlnak vissza. A szlovákiai fejlesztési trendek a rendszerváltás elõtti évtizedekben
nem kedveztek a határ menti területeknek. A fõbb fejlesztések az ország középsõ ré-
szein valósultak meg. Több évtizedre visszamenõ összehasonlításra nincs módunk,
a rendelkezésre álló regionális (járási) szintû adatok egymással csak körülményesen
vethetõk össze, mivel az 1996-ban végrehajtott államigazgatási reform következté-
ben megváltozott a középszintû közigazgatási egységek kiterjedése. Ezért a továb-
biakban csak a 2001-es adatok alapján vizsgálódunk.

A regionális különbségek, egyenlõtlenségek változásának mutatójául a munka-
nélküliek arányának alakulását választottuk. Választásunk több okból is erre a vál-
tozóra esett. Munkanélküliség (Cseh)Szlovákiában „statisztikailag” a rendszervál-
tás óta mutatható ki. Mutatója ily módon az azóta eltelt idõszak regionális szétfej-
lõdésének vizsgálatára is alkalmas. A 2001-es adatok szintjén jelentkezõ igen nagy
különbségek a „távolabbi múlt” és a „közelmúlt” halmozott egyenlõtlenségeibõl fa-
kadnak.

Szlovákia területét, függetlenül az éppen aktuális államigazgatási beosztástól, ál-
talában három „nagy régióra”nyugat-kelet irányba haladva Nyugat, Közép és Kelet
Szlovákiárafelosztva vizsgálják. A különbözõ gazdasági és társadalomszerkezeti
jellegzetességek vonatkozásában a nyugat-kelet irány egyúttal a fejlettõl a kevésbé
fejlett irányába történõ haladást is jelenti. Ez az általános trend jó néhány vonatko-
zásban „felülíródik” annak függvényében, hogy az egyes régiók az észak-déli koor-
dinátarendszerben hol helyezkednek el. Ebbõl a szempontból az ország középsõ
sávja fejlettebb, s a határ menti területek a kevésbé fejlettek közé tartoznak. Ebben a
keleti-nyugati, északi-déli koordinátarendszerben az egyetlen jelentõs kivételt Kas-
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sa városa és közvetlen környéke jelenti, amely sokkal jobb kondíciókkal rendelke-
zik, mint a keleti térség többi kisrégiója.

A szlovákiai magyarlakta területek regionális különbségeinek vizsgálatánál ma-
gyarlakta járásoknak, „kisrégióknak” azokat a járásokat tekintjük, ahol a magyarok
aránya meghaladja a 10%-ot vagy ezer fõt. Ezen felosztási elv alapján a 79 szlováki-
ai járásból 25 minõsült magyarlaktának. Ezek közül Pozsony területe 5, Kassa 4 já-
rásra tagolódik. (Az ily módon meghatározott „magyarlakta régióban” él az ország
lakosságának 39,9%-a, 2 144 624 fõ, a magyarok 98,9%-a, 514 682 fõ).

Elsõ pillantásra eddigi feltételezéseinktõl eltérõen a „déli” magyarlakta járások-
ban élõ népesség általunk vizsgált szerkezeti mutatói különösebben nem térnek el az
ország „északi” területének szerkezeti jellemzõitõl. A „déli” terület bizonyos szer-
kezeti jellemzõi kedvezõbbek, más vetületekben hátrányosabbak. Ugyan a munka-
nélküliek aránya (21,6%) a magyarlakta régiókban kissé meghaladja az országos
értéket (20,4%), az ország nagyobbik, északi területén ez az érték kisebb (19,6%.).
A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya (9,6%) viszont jelentõsen magasabb
az országosnál (7,9%), melytõl jelentõsen elmarad az északi területen élõk végzett-
ségi szintje (6,8%). Az alapiskolai végzettségûek aránya (21,7%) a magyarlakta já-
rásokban kis mértékben magasabb a többi területhez viszonyítva (20,6%).

A magyarlakta járások sajátosságainak vizsgálatához a járásokat etnikai jellegük
szerint csoportosítottuk. A járások besorolásánál a települések etnikai jellegének
vizsgálatánál alkalmazottól eltérõ kategorizációs rendszert alkalmaztunk. 4 kategó-
riát alakítottunk ki: 1. az elsõ csoportba azok a járások tartoznak, ahol a magyarok
aránya 2% és 10% között mozog, kivéve Pozsony és Kassa városát, melyek területe
összesen 9 járásra tagolódik. Ezek alkotják a 2. csoportot, a 3 csoportban, a magyar
kisebbségû járásokban a magyarok aránya 10% és 50% között mozog, a 4. a magyar
többségû járások csoportjában a magyarok aránya több mint 50%.

6. táblázat. A magyar lakosság megoszlása Szlovákia magyarlakta járásaiban 2001

A magyarok aránya a járásokban Lakosok

összesen
% Ebbõl

magyar % Relatív
eltérés*

2–10% (Pozsony és Kassa nélkül) 163 540 7,6 10 956 2,1 27,6

Pozsony és Kassa összesen 664 765 31,0 25 391 4,9 15,7

10–50% 1 095 379 51,1 309 699 59,5 116,5

50% felett 220 940 10,3 168 636 32,4 314,5

Magyarlakta járások összesen 2 144 624 100,0 514 682 100,0 100,0

* a relatív eltérés a magyarok arányának különbségét mutatja az összlakosságához viszonyítva az
egyes kategóriákon belül.
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A szórványmagyarságú járásokban a (a magyarlakta járások) lakosainak közel
8%-a, a hasonló etnikai összetételû (magyar arányú) Pozsonyban és Kassán együtt-
véve csaknem egyharmada (31,0%) él. A magyar kisebbségû járásokban több mint
50%-a, a magyar többségû járásokban a magyarlakta járások összlakosságának alig
több mint 10%-a él. A magyarok e régión belüli megoszlása ettõl jelentõs mérték-
ben különbözik. A magyar kisebbségû járásokban érzékelhetõen több (59,5%), Po-
zsonyban és Kassán több mint hatszor kevesebb (4,9%), a magyar többségû járások-
ban mintegy háromszor több (32,4%), végül a „szórvány magyar” járásokban
mintegy 3,6-szor kevesebb (2,1%) a magyarok aránya az összlakosságnál. Ezekre a
relatív eltérésekre utal a táblázat utolsó oszlopa.

A járások „kvázi gazdasági pozíciója” (melyet a járások munkanélküli aránya
alapján értelmezünk) és a magyarok aránya között egyfajta fordított összefüggés is
megfigyelhetõ: a kedvezõbb pozíciójú járásokban a magyarok aránya kisebb és for-
dítva.

7. táblázat. A gazdaságilag aktív munkanélküli magyar lakosság aránya Szlovákia
magyarlakta járásaiban az egyes járáscsoportok szerint 2001 (%)

A magyarok aránya a járásokban
Munkanélküliek aránya

Összesen Ebbõl magyar Különbség (%)

2–10% Pozsony és Kassa nélkül 20,3 20,1 –0,7

Pozsony és Kassa összesen 12,4 9,4 –24,3

10–50% 27,7 29,1 5,0

50% felett 23,7 23,1 –2,4

Magyarlakta járások összesen 20,4 25,7 25,8

A magyarlakta járásokban a munkanélküliek aránya a járásokban élõ magyarok ará-
nyának emelkedésével, ha nem is lineárisan, de növekszik. A két nagyvárosban (Po-
zsonyban és Kassán) a legkisebb, (12,4%), a magyar kisebbségû járásokban több
mint kétszer nagyobb arányú (27,7%), a magyar többségû járásokban pedig a ma-
gyar kisebbségû járások átlagától némileg kisebb (23,7%). A magyarok aránya ki-
sebb-nagyobb mértékben e járási értékek körül ingadozik. Az, hogy a magyarok re-
latív eltérései a munkanélküliek járási arányától az erõs magyar többségû járások-
ban kevésbé térnek el mint a kisebb mértékben magyarlakta járásokban, nem igé-
nyel magyarázatot.

A magyar munkanélkülieknek a regionálistól való relatív eltéréseit a járások etni-
kai jellege jelentõsen befolyásolja. A két nagyvárosban a magyar munkanélküliek
aránya jelentõs mértékben (24,3%-kal) kisebb a két város átlagánál, a magyar ki-
sebbségû járásokban nem elhanyagolható mértékben (5%-kal) magasabb, mint az
összlakosság körében, a magyar többségû járásokban pedig nem sokkal kisebb a já-
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rási értékeknél (–2,4%). Azaz egyfajta összefüggés mutatható ki: a kedvezõbb hely-
zetû kisrégiókban a magyarok mutatói kedvezõbbek a járási mutatóknál, a kedve-
zõtlenebb pozíciójú kisrégiókban pedig fordított a helyzet, a magyar munkanélkü-
liek aránya meghaladja a járási szintet.

Az elõzõkben már utaltunk rá, hogy a magyarlakta régió (legalábbis az általunk
vizsgált mutatók szempontjából) szerkezeti összetételét tekintve ugyan nem külön-
bözik lényegesen az ország északi, nagyobbik részétõl, de e régión belül a magyarok
által nagyobb mértékben lakott területek hátrányosabb szerkezetûek. Az, hogy vé-
gül is a magyarlakta járásokban a magyar munkanélküliek aránya jelentõs mérték-
ben magasabb (25,8%) mint az összlakosság esetében (21,6%) elsõsorban nem az
egyes járásokon belüli különbségekkel, a magyaroknak a regionálistól való jelentõ-
sebb eltéréseivel, hanem azzal magyarázható, hogy a magyarok eleve hátrányosabb
helyzetû területeken élnek, ahol viszont a járások munkanélküli mutatói nem külön-
böznek lényegesen a magyar munkanélküliek arányától. Ugyanakkor az is megfi-
gyelhetõ, hogy a nem túl jelentõs különbségek iránya a fejlettebb régiókban kedve-
zõ, a fejletlenebb régiókban viszont kedvezõtlen a magyarok szempontjából. Ennek
részletesebb megvilágítására a magyarlakta járásokat a gazdaságilag kedvezõ, vagy
hátrányos pozíciójuk szerint is megvizsgáltuk. (Ennek megfelelõen a járásokat öt
kategóriába soroltuk. A legkedvezõbb munkanélküli mutatókkal rendelkezõ járások
kerültek a „nagyon kedvezõ” a legkedvezõtlenebb mutatókkal rendelkezõk a „na-
gyon kedvezõtlen” kategóriába.)

Az eredmények részben erõsítették meg az elõzõkben megfogalmazottakat. A gaz-
daságilag kedvezõ területeken a magyar munkanélküliek aránya érzékelhetõen ki-
sebb a járási értékeknél (95,6%, illetve 93,0%). A gazdaságilag közepes helyzetû já-
rásokban már kis mértékben magasabb (101,4%), a kedvezõtlen járásokban a ma-
gyar munkanélküliek relatív többlete tovább növekszik (105,2%). A sorból „kilóg-
nak” a nagyon kedvezõtlen helyzetû járások, ahol a magyar munkanélküliek relatív
aránya kedvezõbb a járási értékeknél (95,6%).

Ettõl sokkal meghatározóbb, hogy a magyarlakta régió járásaiban a gazdaságilag
aktív magyarok eloszlása az összlakosságtól jelentõsen különbözik. Az „attraktív”,
(nagyon kedvezõ és kedvezõ) pozíciójú járásokban 4,1 illetve 4,5-ször kevesebb, a
közepes és kedvezõtlen pozíciójú járásokban 76,3%-kal, illetve 42,6%-kal több, a
nagyon kedvezõtlen pozíciójúakban 1/3-dal kevesebb a magyarok aránya a magyar-
lakta járások átlagánál.
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8. táblázat. A magyar gazdaságilag aktív (g.a.) lakosság és a munkanélküliek megoszlá-
sa a magyarlakta járásokban, 2001 (%)

A járások gazdasági
pozíciója G. a. népesség Magyar

g. a. népesség
Munka-

nélküliek
Magyar

munkanélküliek

Magyar munka-
nélküliek relatív

aránya

Nagyon kedvezõ 23,8 5,8 9,9 1,9 95,6

Kedvezõ 14,2 3,2 12,0 2,1 93,0

Közepes 23,4 41,3 23,9 35,7 101,4

Kedvezõtle 31,7 45,1 43,7 54,7 105,2

Nagyon kedvezõtlen 6,9 4,6 10,5 5,6 95,4

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 119,7

A magyar lakosság tömegeinek objektív létfeltételeit tehát elsõsorban nem a ma-
gyar munkanélküliek relatív arányának ingadozásai határozzák meg. Ezt sokkal je-
lentõsebb mértékben meghatározza helyük az elõnyös-elõnytelen pozíciójú járások
skáláján. Nos, a magyarok legnagyobb hányada a kedvezõtlen (45,1%) és a közepes
(41,3%) pozíciójú járásokban él, a kedvezõ és nagyon kedvezõ helyzetû járásokban
5,8% illetve 3,2%-uk, az ellenkezõ végleten, a nagyon kedvezõtlen pozíciójú járá-
sokban pedig 4,6%-uk. Ettõl a „magyarlakta régió” összlakosságának megoszlása
jelentõs mértékben különbözik. Egyrészt a régió lakosságának eloszlása az egyes
kategóriákon belül arányosabb. Legtöbben a kedvezõtlen (31,7%), legkevesebben a
nagyon kedvezõtlen (6,9%) pozíciójú járásokban élnek. A nagyon kedvezõ és a kö-
zepes pozíciójú kistérségekben csaknem azonos arányban élnek (23,8%, illetve
23,4%), a kedvezõ pozíciójú kistérségekben élõk aránya jelentõsen alacsonyabb
(14,2%).

Összefoglalás

Tanulmányunkban a szlovákiai magyar népesség szerkezetváltozásait vizsgáltuk.
Kimutattuk, hogy a már korábbi vizsgálatokból ismert kedvezõtlen etnodemográfiai
és településszerkezeti sajátosságok mellett a kevésbé vagy alig feltárt társadalom-
szerkezeti mutatók szempontjából is kedvezõtlen trendek figyelhetõk meg. A ked-
vezõtlen szerkezeti különbségek hosszútávra vezethetõk vissza, ugyanakkor a kü-
lönbségek csökkentésének, a felzárkózásnak az esélyei igencsak bizonytalanok.
Megfigyelhettük, hogy az egyes mutatók hierarchikus, vertikális mintázatai hason-
latosak: A magyarok közül magasabb azoknak az aránya, akik az egyes szerkezeti
mutatók belsõ hierarchiájában alul, vagyis a kedvezõtlenebb pozíciókban találha-
tók, s kisebb az elõnyös pozíciókat betöltõk relatív aránya. Ez az eloszlás-mintázat
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megfigyelhetõ az általunk vizsgált „szerkezetváltozók” nagy részénél, a puhább és
keményebb társadalomszerkezeti változóknál, de jobbára regionális vonatkozásban
is érvényes. A magyarok nagyobb arányban élnek a hátrányosabb helyzetû régiók-
ban. Ráadásul, a kedvezõtlen pozíciójú régiókban a magyarok kedvezõtlenebb, a
kedvezõkben ugyanakkor inkább kedvezõbb munkaerõ-piaci pozícióban vannak.
Ez a jelenség pedig egy további kedvezõtlen strukturális vonásra utal, azt valószínû-
síti, hogy a magyarok körében a társadalmi különbségek nagyobbak az országos át-
lagnál. Ennek részletesebb feltárása azonban újabb kutatásokat igényel.
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Jegyzetek

1 A tanulmány az Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla (szerk): Folyamatok a változásban TLA Budapest
2005. c. konferenciakötetben megjelent: A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakulása
1980–2001 között címû tanulmány szövegének rövidített, átdolgozott változata.

2 Az adatok számított értékek, melyek néhány tized százalékkal tér(het)nek el a tényleges értékektõl.
A hivatalosan közzétett adatok csak az összlakosságra vonatkozó átlagértékeket tartalmaznak. A szá-
mítás révén pedig az azonos módszerrel kapott (országos és a magyarokra vonatkozó) átlagértékek
közti különbség elhanyagolható.

3 A változások finomszerkezete a korévek illetve ötéves korcsoportok szerinti bontású adatok alapján
vizsgálva figyelhetõ meg.

4 A szlovákiai magyarok száma 1980-ban 559490, 1991-ben 567296, 2001-ben 520528 fõ volt.
5 Lásd Gyurgyík 2003:51–58
6 Az enyhe (50%-80% magyar arányú helységekben) a magyarok aránya 1991 és 2001 között

33,1%-ról 42,4%-ra emelkedett, az erõs magyar többségû helységekben élõk magyarok aránya a jel-
zett évtizedben 45,0%-ról 34,7%-ra apadt

7 A magyar lakosság településszerkezeti, demográfiai, etnikai változásairól a 80-as években lásd
Gyurgyík 1994.
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