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A szlovákiai magyarok társadalom-
szerkezete a 90-es években

A szlovákiai magyarság szerkezeti összetételével napjainkig 
   a társadalomkutatók csak áttekintésszerûen foglalkoztak. 

A korábbi évtizedekben a szlovákiai magyarságvizsgálatok fókuszában 
a magyarság számának, településszerkezetének alakulása állt, társadalom-
szerkezeti összetételük vizsgálata jobbára leíró jegyeikre korlátozódott. 

A szlovákiai magyarság szerkezetvizsgálatát az korlátozza, hogy nap-
jainkig nem került sor olyan nagymintás lekérdezésre, mely szerkezeti sajá-
tosságaikat tette volna górcsõ alá. Ugyanakkor a rendelkezésre álló, fõleg az 
utolsó szlovák népszámlálás immár községsorosan is hozzáférhetõ adatai 
a szerkezeti összetétel több aspektusának vizsgálatára adnak lehetõséget. 

A szlovákiai magyar lakosság szerkezeti összetételét Szlovákia össz-
lakosságának, illetve a szlovák lakosság adataihoz viszonyítva értelmez-
zük. Nem jelentenek közvetlen összehasonlítási alapot sem a magyar-
országi, sem más határontúli magyarok adatai, mivel a szlovákiai magya-
rok szerkezetváltozásait elsõdlegesen a szlovákiai társadalmi-gazdasági 
változások határozzák meg. 

A magyarok szerkezetváltozásainak a vizsgálata nem merülhet ki 
a makroszintû (országos) adatok elemzésében. Meg kell vizsgálnunk 
Szlovákia lakosságának szerkezeti összetételében mutatkozó regioná-
lis eltéréseket is, mivel a Szlovákián belüli regionális különbségek igen 
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jelentõsek. Ezt követõen azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a járások-
ban élõ magyarok aránya és Szlovákia összlakossága, továbbá a magyar 
és szlovák lakosság szerkezeti összetétele között milyen összefüggések 
fi gyelhetõk meg.

A kutatás

Vizsgálatunk a rendelkezésre álló (1991. és 2001. évi) népszámlálási 
adatokra épül. Ám ennek a megközelítésnek egy standard mintán végre-
hajtott kérdõíves lekérdezéshez viszonyítva hátrányai is vannak.  Ezek 
közül kiemelnék néhányat: 

a standard kérdõíves vizsgálat adatai egyéni szintû adatok;  –
a rendelkezésre álló népszámlálási (statisztikai) adatok külön- –
bözõ szintû (település, járás) egységekre számított kumulált ada-
tok. Ezek a népszámlálási kérdõíven szereplõ szerkezeti jellemzõk 
adatai. A hiányzó adatok pótlása más forrásból alig lehetséges;
mivel egyéni szintû adatokkal nem rendelkezünk, nem lehetsé- –
ges egyéni szintû tipológia kialakítása sem (csak regionális szintû 
összehasonlítások lehetségesek). 

Felmerül a kérdés, hogy a magyar lakosság torz szerkezete milyen 
okokra vezethetõ vissza? Minden bizonnyal ebben meghatározó sze-
repet játszanak az elõzõ évtizedek regionális szempontból markánsan 
különbözõ területfejlesztései, gazdaságpolitikája. Mindezek a magyar-
lakta járások alulfejlesztését eredményezték (Gajdos – Pašiak: 1995). 
Alulfejlesztés, forráshiány jellemezte a térség járásainak nagy részét 
a meèiari érában az 1989 utáni idõszakban is. 

A kisebbségi lét meghatározó jegye a magyar-szlovák interetnikus 
kapcsolatok aszimmetrikus jellege, azaz nemcsak a társadalmi-gazdasági 
életben, de a privát szféra különbözõ aspektusaiban is jobbára a többségi 
fél elõnyösebb, domináns pozícióban van (Csepeli – Örkény – Székelyi: 
2002).   

Mindezek ismeretében felmerül a kérdés, hogy milyen jegyei van-
nak a magyarság torz szerkezetének?

Feltételezzük, hogy a társadalomszerkezeti szempontból ritka,  –
preferált, nagyobb értékû, nehezebben hozzáférhetõ pozíciókból 
hiány, s a kevésbé preferált státuszokból többlet mutatkozik. 
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A hiány (illetve többlet) annál nagyobb, minél nagyobb mértékben 
preferált, (illetve minél kevésbé óhajtott) pozíciókról van szó. A pozíciók 
hiánya, illetve többlete egy relatív mutató, melyet az összlakosság, illetve 
a szlovák lakosság pozícióihoz viszonyítva mérünk. Másként megfogal-
mazva: a szlovákiai magyarság egy többé-kevésbé torz társadalomszer-
kezetét tételezzük fel, ahol az egyes változók belsõ hierarchiája reciproka, 
fordítottja az országosnak. (Azaz a magyarok aránya az egyes dimenziók, 
változók hierarchikusan alacsonyabban elhelyezkedõ kategóriáiban álta-
lában nagyobb, míg a magasabban elhelyezkedõ kategóriákban általában 
kisebb, mint az össznépességen belül.) 

E „torz” szerkezetnek – mely nagyrészt a magyarlakta régió alul- –
fejle(szte)ttségének a következménye –  a település szerinti (regi-
onális), demográfi ai, gazdasági és társadalomszerkezeti aspektu-
sai is megfi gyelhetõk. Ezek közül néhány: a magyarlakta régiók 
kedvezõtlenebb szerkezeti mutatókkal rendelkeznek, a magyarok 
aránya a városokban alacsonyabb, átlagéletkora magasabb, de vél-
hetõleg a magyar népességen belül magasabb a romák aránya is 
(Gyurgyík: 2004). 

Vizsgálatunk a népszámlálási adatok másodelemzésén alapul. Mint 
említettük, ennek a vizsgálatnak jelentõs korlátai vannak: 

1. Csak azokkal a változókkal dolgoztunk, amelyekre a népszámlálá-
sok során rákérdeztek. 

2. A közzétett adatok alapján nem lehet az egyéneket a társadalmi 
hierarchia különbözõ pozícióiban elhelyezni, és ezáltal az egyes réte-
gek számát, arányát komplex megközelítésben regionálisan is összevetni. 
Viszont lehetséges az egyes regionális szinteken megvizsgálni a lakosság, 
illetve egyes nemzetiségek különbözõ szerkezeti csoportok szerinti meg-
oszlását. Azaz dolgozatunk jórészt regionális szintû összehasonlításra kor-
látozódik.

3. Vizsgálatunkban a szerkezetváltozások alatt a társadalomszerkezeti 
változásokat értjük. (A nemzetiségi összetétel, demográfi ai és település-
szerkezet változásaival csak közvetve foglalkozunk.) Azokat a szerkezet-
mutatókat vizsgáljuk, amelyekrõl a népszámlálási adatok is tájékoztatnak. 
Így az iskolai végzettség, gazdasági ágazatok, gazdasági aktivitás, foglal-
kozási szerkezet, a gazdaságilag aktívak társadalmi csoportjainak változá-
sait elemezzük. Közülük a foglalkozási csoportok szerinti megoszlás ada-
taival csak a 2001. évre vonatkozólag rendelkezünk. 
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Dolgozatunkban makro-, vagyis országos szinten elõször a diakroni-
kus változásokat, ezt követõen az egyes rétegek belsõ tagoltságát vizsgáljuk. 
Tanulmányunkat a regionális egyenlõtlenségek vizsgálatával zárjuk.  

1. Országos szintû szerkezetváltozások 1991–2001.

Az 1991. és a 2001. évi népszámlálási adatok szerkezete több szem-
pontból is különbözik: 

1. Az 1991. évre vonatkozólag nem minden szerkezeti összetételt jel-
lemzõ változó állt rendelkezésre, amelyeket 2001-ben kimutattak. 

2. A két idõpontban eltérõ az egyes változók kategóriarendszere, 
továbbá 2001-re vonatkozólag több változó áll rendelkezésünkre regio-
nális bontásban mint 1991-re. 

3. Az összehasonlítást nehezíti, hogy 1991-ben és 2001-ben Szlo-
vákia közigazgatási beosztása különbözött. 1991-ben 36, 2001-ben 79 
járásra tagolódott Szlovákia területe. 

4. Az 1991. évre vonatkozólag nemzetiségi bontású adatokkal csak 
országos szinten  rendelkezünk. 2001-bõl már regionális bontású nem-
zetiségi adataink is vannak.

A társadalomszerkezeti változásoknak csak egy viszonylag rövid, de 
folyamatait tekintve igen jelentõs és változatos szakaszát tekintjük át, az 
1991 és 2001 közötti idõszakot. 

A rendszerváltás a társadalomszerkezet fokozatos változása mellett  –
az adatokhoz való hozzáférésben minõségi változást eredménye-
zett. Ez nem közvetlenül a rendszerváltás utáni elsõ, az 1991-es, 
inkább a második, a 2001-es népszámlálás adatainál figyelhetõ 
meg. Ugyanez érvényes a társadalomszerkezeti adatokra nemze-
tiségi bontásban is: sokkal komplexebb nemzetiségi bontású ada-
tokkal rendelkezünk a 2001-es, mint az 1991-es  népszámlálásból.
Szlovákia társadalomszerkezete a politikai-gazdasági rendszervál- –
tás utáni idõszakban (hasonlóan a többi posztszocialista államhoz) 
egyre jobban eltért az azt megelõzõ idõszak szerkezeti jellemzõitõl. 
A piacgazdaságra való áttérés talán  „leglátványosabb” változásai az 
új társadalmi csoportok megjelenésében, majd fokozatos izmoso-
dásában (pl. vállalkozók és munkanélküliek számában) jelentkez-
tek. De igen jelentõs volt az ágazatok szerinti megoszlás további 
változása és a  regionális különbségek növekedése is. 
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Az egyes szerkezeti kategóriák közti határok kisebb-nagyobb mér- –
tékben elmosódtak: a vállalkozók kategóriájába jelentõs számú 
kvázi-vállalkozó is besoroltatott, õk részben kényszer hatására let-
tek vállalkozók, a munkanélküliség elõl vagy a munkanélküliség-
bõl menekültek. Továbbá a korábbiakban munkaszerzõdés alapján 
foglalkoztatottak egy része a munkáltatók nyomására napjainkban 
vállalkozóként végzi gyakorlatilag folyamatosan ugyanazt a tevé-
kenységet. Az egyes szerkezeti kategóriák relativizálódásához az 
is hozzájárult, hogy a rendszerváltás elõtti idõszakhoz viszonyítva 
igen nagy mértékben megnõtt a több bevételi forrásból élõ népes-
ség aránya. Esetükben gyakran nem igen határozható meg, hogy 
valójában hová, mely csoportba tartoznak. (A rendszerváltás elõtt 
(Cseh)Szlovákiában a dolgozóknak csak a töredéke rendelkezett 
fõállása mellett további legális bevételekkel.) 

Elsõ megközelítésben az 1991 és 2001 közötti szerkezetváltozásokat 
egy dimenzió, az iskolai végzettség változása alapján elemezzük. Válasz-
tásunk több okból esett erre a mutatóra. A foglalkozási csoportok szerinti 
megoszlás a rétegzõdésvizsgálatok domináns ismérvét képezik. Nemze-
tiségi bontású foglalkozási adataink azonban csak a 2001-es népszámlálás 
alapján ismeretesek, vagyis e tekintetben a 90-es években lezajlott válto-
zásokat nincs módunkban vizsgálni. Ugyanakkor az egyén iskolai vég-
zettsége − legalábbis felfelé − nagyrészt behatárolja a betölthetõ foglalko-
zások körét, azaz ebbõl a szempontból   „keményebb” változónak tekint-
hetjük mint a foglalkozást. 

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás két kategóriájának (iskolai 
végzettség nélküliek, illetve iskolai végzettségrõl szóló adat nélküliek) 
részletesebb elemzésétõl eltekintünk, mivel az ezekbe a kategóriákba 
tartozók száma viszonylag csekély, továbbá nem tartoznak a végzettség 
szerinti megoszlás meghatározó kategóriái közé. Az öt kategóriára zsu-
gorodott iskolai végzettség változóban az alulról egymást követõ kate-
góriák az elõzõnél magasabb végzettségi szinteket jelentenek. (Kivételt 
a szakmunkás és a szakiskolai érettségi nélkül kategóriák jelentenek, 
ezek lényegében egy szintet képeznek). Megfi gyelhetõ, hogy a magyarok 
relatív (országoshoz viszonyított) aránya a magasabb végzettségi szintek 
felé haladva csökken.
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1. táblázat. A szlovákiai magyarok iskolai végzettség szerinti 
megoszlásának változásai Szlovákiában 1991, 2001, %.1 

Iskolai végzettség

1991 2001

Szlovákia 
összesen

Magyarok Szlo-
vákia 

összesen

Magya-
rok

Alapiskolai 38,2 49,7 26,4 36,3
Szakmunkás – érettségi nélkül 25,4 24,3 24,7 27,5
Szakiskolai 2,8 2,4 4,7 3,2
középiskolai – érettségivel 24,3 18,8 32,1 26,3
fõiskolai és egyetemi 7,7 3,6 9,8 5,4
Iskolai végzettség nélkül 0,7 0,6 0,4 0,4
Iskolai végzettségrõl szóló adat 
nélkül

0,9 0,6 2,0 0,9

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Az alapiskolai végzettségûek relatív többlete párhuzamosan halad 
a közép- és felsõfokú végzettségûek jelentõs hiányával. Az alapisko-
lai végzettségûek körében a magyarok relatív többlete az elmúlt évtize-
dekben nem csökkent, inkább tovább emelkedett. 1991-ban 30,0%-kal, 
2001-ben 37,6%-kal volt magasabb a magyar alapiskolai végzettsé-
gûek aránya az országos trendeknél. A szakmunkások aránya orszá-
gosan a 90-es években már kis mértékben (25,4%-ról 24,7%-ra) csök-
kent (a 80-as években arányuk még 20,7%-ról 25,4%-ra emelkedett.) 
A magyar szakmunkások aránya még a 90-es években is dinamikusan, 
24,3%-ról 27,5%-ra emelkedett. Idõközben e végzettségi kategória társa-
dalmi értéke is módosult. A 90-es években egyre nagyobbá vált az igény 
a magasabb, elsõsorban felsõfokú végzettség megszerzésére, ezzel pár-
huzamosan a szakmunkások jelentõs része csak nagy nehézségek árán 
talált (végzettségének megfelelõ) munkát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
a magyar népesség jelentõs hányada csak hosszabb idõeltolódással, egy-
fajta fáziskéséssel reagált az idõközben bekövetkezett változásokra.2 

1 Az 1991-es adatok a 15, a 2001-es adatok a 16 éven felüli népességre vonatkoznak.  
2 Más kérdés, hogy az utóbbi években újból – nem túl nagy sikerrel – a szakmun-

kásképzés újragondolása, a képzésben résztvevõk számának emelése áll a gazda-
ságpolitika fókuszában.



A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években 83

A középiskolai (gimnáziumi és szakközépiskolai végzettséggel, illetve az 
érettségivel rendelkezõ szakmunkások viszonylag heterogén csoportjait 
egy kategóriába soroljuk) érettségivel rendelkezõ magyarok aránya már 
jóval alacsonyabb az országos átlagnál, de a legnagyobb elmaradás a vizs-
gált négy végzettségi kategória közül a felsõfokú végzettséggel rendelke-
zõk körében tapasztalható. 

Országosan az érettségivel rendelkezõk aránya az 1990-es években 
32,1%-kal (24,3%-ról 31,7%-ra) emelkedett. A középiskolai érettségivel 
rendelkezõ magyarok aránya 39,9%-kal, az országosnál nagyobb mér-
tékben emelkedett (18,8%-ról 26,3%-ra), 1991-ban 22,8%-kal, 2001-ben 
pedig 18,0%-kal volt a szlovákiai átlag alatt. 

A szlovákiai felsõfokú végzettségûek aránya 27,0%-kal emelkedett 
a vizsgált idõszakban. A magyar felsõfokú végzettségûek aránya sokkal 
nagyobb mértékben 48,6%-kal (3,6%-ról 5,4%-ra) gyarapodott. Ennek 
ellenére a magyar felsõfokú végzettségûek aránya 1991-ben 53,1%-kal, 
2001-ben pedig 45,1%-kal volt a szlovákiai értékek alatt.

Mindkét végzettségi csoporton belül – a dinamikus növekedés elle-
nére – a magyarok aránya viszonylag lassan közelít az országos értékek-
hez, azonban a felzárkózás esélye a felsõfokú végzettségûek esetében be-
látható idõn belül nem valószínû. 3 

A magyarok egyes képzettségi szintjei (kategóriái) ellentmondáso-
san változtak az utolsó két évtizedben. Egyfajta felemás  „modernizá-
ció” fi gyelhetõ meg: a közép-, illetve felsõfokú végzettséggel rendelke-
zõk kis mértékû felzárkózása mellett tovább nõ a magyarok relatív több-
lete a munkaerõpiacon alig konvertálható alapiskolai végzettségi szinttel 
rendelkezõk körében. De a magyar szakmunkások arányának az orszá-
gosnál nagyobb mértékû növekedése is csak bizonyos szakmák esetében 
járult hozzá a magyarok munkaerõpiaci helyzetének javulásához. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az iskolai végzettség alakulásában egyfajta ambi-
valens fejlõdés fi gyelhetõ meg: a magyarok körében a potenciálisan elõ-
nyösebb pozíciókat biztosító végzettséghez tartozók aránya gyorsabban 
növekszik, a leghátrányosabb pozíciókat biztosító végzettséghez tartozók 
aránya pedig lassabban csökken, mint az országos átlag. 

3 Ha a jelzett idõszakban megfi gyelt változásokat hosszabb idõszakra kivetítjük, 
azaz a felsõfokú végzettségû magyarok arányának növekedését az országosnál 
31,0%-kal gyorsabbnak tételezzük fel, akkor mintegy 50–60 év múlva érné el 
a felsõfokú végzettségû magyarok aránya az országos szintet. 
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Ezáltal pedig feltehetõleg a magyarok körében a legalsó és a legfelsõ 
rétegek közti társadalmi egyenlõtlenségek – különbségek – gyorsabban 
nõnek az  országosnál. 

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás elemzését csak a fõbb vég-
zettségi kategóriák  szerinti bontásban elemeztük. Azonban ezek a kate-
góriák további belsõ hierarchiával rendelkeznek. Feltételezésünk sze-
rint ezeken a fõbb kategóriákon belül is az eddig megismert  „rendezõ 
elv” szerint helyezkednek el az egyes végzettségi szintek. Azaz a magya-
rok relatív (országoshoz viszonyított) aránya a hierarchiában magasabb – 
ebben az esetben – végzettségi szintek felé haladva csökken. 

Ugyanakkor nem minden szint esetében lehet egyértelmûen ilyen 
belsõ kategorizációt kimutatni.4 Legtisztábban a felsõfokú végzettség-
gel rendelkezõknél figyelhetjük meg a belsõ hierarchia rendezõ hatá-
sát.5 Az elõzõkben már utaltunk rá, hogy a felsõfokú végzettségûek 
között a magyarok aránya 45,1%-kal kisebb az országos átlagnál. A fõ-
iskolai (bakalár) végzettségûek aránya közelíti meg leginkább az orszá-
gos trendeket, 19,6%-os lemaradással. Az egyetemi végzettségûek aránya 
45,8%-kal marad el az országos mutatótól. A legnagyobb a lemaradás 
tudományos fokozattal rendelkezõk között. Ez utóbbiak esetében több 
mint kétszeres, (53,8%) a magyarok lemaradása az országostól. 6

4 Ennek véleményünk szerint több oka is lehet: egyrészt idõközben megváltozott 
az egyes kategóriák presztízse, másrészt bizonyos kategóriák egyfajta határkate-
góriát képeznek, végül a magyar nyelvû oktatási rendszer által nyújtott  „kínálat” 
nagymértékben meghatározza a magyar fi atalok iskolaválasztását.   

5 A belsõ hierarchia valós különbségeket takar, azaz a bakalár (fõiskolai szintû vég-
zettség) alacsonyabb végzettségnek számít, mint az egyetemi végzettség. A hierar-
chia csúcsán természetesen  a megszerzett tudományos fokozat áll. Azonban nem volna 
szabad megfeledkeznünk a horizontális különbségek két típusáról: az azonos kép-
zettségi szintû szakmák közt mutatkozó látens vagy nyílt különbségekrõl, továbbá 
az azonos képzettséget nyújtó iskolák színvonala közti különbségekrõl, melyek 
hosszabbtávú hatásai nem hagyhatók fi gyelmen kívül.  

6 A felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya Szlovákiában 2001-ben 9,85% volt, 
a magyarok körében 5,40%. Ezen belül országosan a fõiskolai (bakalár) végzett-
ségûeké 0,42%, az egyetemi végzettségûeké 8,88%, a tudományos fokozattal ren-
delkezõk aránya 0,54%. A magyarok körében az egyes felsõfokú végzettségi szin-
tekhez tartozók megoszlása 0,33%, 4,82%, 0,25%. (A jobb összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében az adatokat – melyek viszonylag alacsony értékek – két tize-
des számra kerekítve közöljük.) 
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A gazdaságilag aktív magyar népesség képzettségi mutatói némileg 
kedvezõbbek a fentiekben vizsgált (15, illetve 16 éven felüli) népesség 
adatainál, mivel nem tartalmazzák a nyugdíjas korúak adatait.7   

A továbbiakban a magyarok körében zajló szerkezetváltozások elem-
zését egy lakossági csoportra, a gazdaságilag aktív népességre korlátoz-
zuk. Ezen a népességen belül több dimenzió mentén is megvizsgáljuk 
azokat a tényezõket, ismérveket, melyek a társadalmi különbségek ala-
kulását befolyásolják. 

A gazdaságilag aktív népesség megoszlását, illetve az ezen a terüle-
ten bekövetkezett változásokat több vetületben elemezzük. Nemzetiségi 
bontásban a gazdaságilag aktív népesség aránya, ennek alakulása, válto-
zása vizsgálatunk szempontjából nem túl jelentõs információk hordozója. 
(A népességnek ez a kategóriája igen heterogén, nemcsak a ténylegesen 
aktívakat, de a munkanélkülieket − értsd munkát keresõket is – magába 
foglalja.) A gazdaságilag aktív magyar népesség aránya alig különbözik 
az országostól. A 90-es években kimutatott változások igen kis mérté-
kûek, ebbõl jelentõsebb következtetéseket nemigen lehet levonni. Ezért 
a továbbiakban a gazdaságilag aktívak számának, arányának alakulásának 
vizsgálatától eltekintünk. (Lásd 3. táblázat.)    

Tanulmányunk szempontjából sokkal több információt hordoz, ha 
e népesség egyes aspektusaira, szegmenseire, kategóriára összpontosít-
juk a fi gyelmünket. Elõször a foglalkozási csoportok szerinti megoszlást 
vizsgáljuk.8 Az egyes kategóriák közti vertikális határok az iskolai vég-
zettség szerinti megoszlásnál elmosódottabbak, de a fõbb trendek így is 
kimutathatóak. (Lásd az F2. táblázatot)

Megfigyelhetõ, hogy a vezetõk és irányítók, menedzserek között 
a magyarok aránya kevésbé marad el (17,7%), mint az értelmiségiek ese-
tében (24,2%). A szellemi munkát végzõk között a középszintû szellemi 
munkát végzõk aránya mutatja a legnagyobb elmaradást (25,7%). A szol-
gáltatásokban és kereskedelemben dolgozók között (akik már inkább 
fi zikai, mint szellemi munkát végeznek) a magyarok aránya az országos-
nál magasabb (6,2%-kal). A további foglalkozási csoportokban dolgozók 
között a magyarok aránya jelentõsen magasabb az országosnál.   

7 A nyugdíjasok sokkal alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek a fi atalabb korcso-
portoknál. A magyarok körében arányuk jelentõsen magasabb az országosnál. 

8 A lakosság foglalkozási csoportok szerinti megoszlásáról csak 2001. évi adataink 
vannak. 
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1. ábra. A magyar lakosság foglalkozási csoportok szerinti megoszlásának 
relatív eltérései Szlovákiában 2001, %. (Szlovákia=0)
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Két csoport esetében kirívóan magas a magyarok aránya: az agrá-
riumban 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 foglalkozási csoportok hierarchiájából  „kilógnak” az ún.  „besoro-
lás nélküli személyek”, közöttük a magyarok relatív aránya a legkisebb. 
E kategória egy igencsak amorf csoportot, a hivatásos katonákat tartal-
mazza. Végzettségük, társadalmi presztízsük igen heterogén, s ebbõl adó-
dóan az elemzett foglalkozási csoportok közül õk helyezhetõk el a leg-
kevésbé egyértelmûen a fenti hierarchikus rendszerben.9 Az egyes foglal-
kozási kategóriák területi megoszlása jelentõs mértékben a település- és 
államigazgatási szerkezet függvénye. (A szellemi foglalkozásúak inkább 
városokban és ezeken belül is a közigazgatási központokban, a mezõgaz-
daságban dolgozók természetesen inkább falvakban dolgoznak.) 

9 A szlovák statisztikai hivatal publikációja elsõ helyre helyezte õket, a vezetõk és 
értelmiségiek elé. A publikációban közzétett felsorolás – legalábbis a többi kate-
gória tekintetében – a foglalkozási hierarchiát követi. Lásd Sèítanie obyvate¾ov…
(2003)  
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Az aktív népesség ágazatok szerinti megoszlásánál megfi gyelhetõ az 
iskolai végzettség vizsgálatánál kimutatott jelenség: az alacsonyabb presz-
tízsû, kevésbé  „modern”, nem ritkán kisebb jövedelmet biztosító ága-
zatokban a magyarok aránya nagyobb, mint a „modernebb”, magasabb 
presztízsû, és általában magasabb jövedelmet biztosító szektorokban.

2. táblázat. A magyar lakosság ágazatok szerinti megoszlása Szlovákiában 
1991, 2001, %.

Ágazat
1991 2001

Szlovákia 
összesen

Magyarok
Szlovákia 
összesen

Magyarok

Primer 13,9 23,8 5,4 10,0
Szekunder 48,7 41,9 32,8 30,3
Tercier 32,9 29,7 39,2 36,6
Ismeretlen 4,5 4,6 22,6 23,1

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

2001-ben a gazdaságilag aktív magyar népesség aránya az agrári-
umban (10,0%) közel kétszer nagyobb, mint az országos érték (5,4%), 
ugyanakkor a szekunder és tercier szférákban 2–3 százalékponttal alacso-
nyabb a magyarok aránya (30,3%, illetve 36,6%) az országosnál (32,8%, 
39,2%). A változások iránya is ennek megfelelõ: az agráriumban dolgozó 
magyarok aránya az országosnál kevésbé csökken, ehhez viszonyított 
többlete a 20 év során 78,4%-ról 85,2%-ra emelkedett. Az iparban dol-
gozó magyarok arányának különbsége 12,7%-ról 7,7%-ra apadt, a  tercier 
szférában dolgozóké pedig 18,0%-ról 6,6%-ra mérséklõdött. Az ágazatok 
szerinti megoszlás adatainak változása nemcsak az aktív népesség jelen-
tõs átstrukturálódásának egyes fázisait mutatja. Megfi gyelhetõ egyfajta 
bizonytalanság is az egyes ágazatokhoz tartozók valós arányait illetõen. 
Ez az ismeretlenek arányának mintegy húszszorosára történt növekedé-
sébõl fakad. Az ismeretlenek arányának változása csaknem megegyezik 
a munkanélküliek arányának alakulásával. (Ezzel a kérdéssel tanulmá-
nyunk következõ részében foglakozunk.)

A szlovákiai, rendszerváltás utáni szerkezetváltozásokat két új, 
a piacgazdasági viszonyokat jellemzõ mutató segítségével vizsgáljuk. 
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A  munkanélküliek és vállalkozók számának alakulása jelzi az idõközben 
 lezajlott intenzív átstrukturálódásokat. Az 1989-es  „bársonyos forrada-
lom” után másfél évvel a munkanélküliek (munkát keresõk) aránya Szlo-
vákiában 4,1%-ot, a magyarok esetében 4,4%-ot tett ki. 10 év alatt a szlo-
vákiai munkanélküliek aránya mintegy ötszörösére (20,4%) emelkedett. 
A magyar munkanélküliek 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 vállalko-
zók 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 évek-
ben viszonylag puha, cseppfolyós, egymásba könnyen áttranszformál-
ható kategóriákat képeztek. Összemosódik a termelõszövetkezetekben 
dolgozók között az alkalmazotti és a tagsági viszony, nehezen különít-
hetõk el a vállalkozások alkalmazottai a kvázi alkalmazottaktól. Másrészt 
az egyes kategóriák belsõ homogenitása is problematikus. Egy kategóri-
ába lett besorolva a kényszervállalkozó, aki munkanélküli feleségét sta-
tisztikailag alkalmazza, és a valódi vállalkozást folytató, kis-, de a több 
száz alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalkozó is. 

3. táblázat. A magyar lakosság néhány szerkezeti mutatójának változásai 
1990–2001, %. 

Változók
1991 2001

Szlovákia Ebbõl 
magyarok

Szlovákia Ebbõl 
magyarok

Gazd. aktivitás 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
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2. Regionális szintû változások 1991–2001

A szlovákiai magyar lakosság hátrányos társadalmi szerkezete nem 
közvetlenül, nem látványosan manifesztálódik. Jelentõs mértékben 
annak (is) a következménye, hogy a magyarok az országosnál zömmel 
hátrányosabb helyzetû régiókban élnek. De e régiókon belül is meg-
fi gyelhetõk jelentõs – általában kedvezõtlen – eltérések a magyar, illetve 
az összlakosság társadalmi pozíciói között. 

Ennek összefüggéseit vizsgáljuk meg a következõkben. Regionális 
szintû vizsgálatunkhoz az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás egyes 
csoportjai, a gazdasági ágazatok szerinti megoszlás, valamint csak a 2001. 
évre vonatkozólag a lakosság foglalkozási csoportjai szerinti eltéréseket 
vizsgáljuk meg.  

2.1. Elõször vessük egybe a magyarlakta járások, illetve a nem magyar-
lakta járások szerkezeti mutatóinak eltéréseit. A magyarlakta járások közé 
azokat a járásokat soroltuk, ahol a magyarok aránya meghaladja a 2 szá-
zalékot. Ebbõl a szempontból 1991-ben Szlovákia lakosságának 42,0%-a, 
2001-ben 39,9%-a élt a magyarlakta járások területén.10. (F1. táblázat) 

A két idõpontban a két nagyrégió népességének szerkezeti muta-
tói jelentõsebb mértékben nem különböztek egymástól. Sõt, elõzetes 
várakozásainktól eltérõen, bizonyos mutatók szempontjából a magyar-
lakta  „déli” nagyrégió az  „északi” nagyrégió összetételénél kedvezõbb 
adatokat mutat. 

Ugyan az országos értékektõl a magyarlakta járásokban magasabb 
az alapiskolai, de a felsõfokú végzettségûek aránya is, hasonló módon 
magasabb az agráriumban, ám a szociális szférában dolgozóké is. (Lásd 
4. táblázat.) De magasabb a munkanélküliek és a vállalkozók aránya is. 
Ezek az eltérések 2001-ben is megfi gyelhetõk.  

2001-ben is a szerkezeti mutatók többsége a magyarlakta régióban 
kedvezõbb. Az elõzetes várakozásainktól eltérõ összetétel okai feltárul-
nak elõttünk, ha tekintetbe vesszük a magyarlakta nagyrégióban mutat-
kozó regionális különbségeket.

A járásokat magyar lakosságuk aránya szerint kategorizáltuk, és 
e járáscsoportok szerint vetjük össze szerkezeti mutatóikat. 

10 A csökkenés részben a közigazgatási beosztás 1996. évi átszervezésének köszön-
hetõ. A magyarlakta járások területe ezt követõen csökkent a korábbi idõszakhoz 
képest, másrészt a magyarlakta járások lakossága az országosnál kisebb mérték-
ben emelkedett.
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2.2. A szerkezeti összetételt a továbbiakban a járásokban élõ magya-
rok aránya szerint vizsgáljuk meg. A szlovákiai járásokat öt járáscso-
portba soroljuk.11 A két utolsó népszámlálás alkalmával az egyes csopor-
tok többségébe eltérõ kiterjedésû területek népessége tartozik, tekintettel 
a közigazgatási beosztás változására. Ezért a változások részben a területi 
különbségekbõl is fakadhatnak. 

4. táblázat. A szlovákiai járások lakosságának egyes szerkezeti mutatói 
Szlovákiában, 1991    

Járás-
csoportok

Iskolai 
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Nem magyarlakta 
járások

38,7 6,6 11,3 37,8 12,7 3,8 0,9

Magyarlakta 
járások

27,5 12,1 5,5 18,2 14,4 21,6 8,1

Ebbõl:        
       2–10% 29,6 15,4 5,8 24,1 18,1 4,5 1,6
       10–30% 47,0 4,1 14,4 35,4 11,3 5,0 0,8
       30–50% 47,0 4,5 20,7 28,2 11,7 4,7 1,3
       50% felett 47,6 4,4 22,7 24,1 12,2 4,3 2,3
Összesen 38,8 7,9 12,0 33,1 13,6 4,1 1,2

A magyarlakta járásokon belül igen nagymértékû differenciáló-
dás fi gyelhetõ meg. A járásokban élõ magyarok arányának emelkedésé-
vel a végzettségi mutatók egyre kedvezõtlenebbek. (Az alapiskolai vég-
zettségûek aránya a  10%-nál nagyobb arányban magyarlakta járásokban 

11 Az elsõ csoportba a nem magyarlakta járások kerülnek, ezekben a járásokban 
a magyarok aránya nem haladja meg a 2%-ot. A magyarlakta járásokat 4 cso-
portba soroljuk: 2–10%: szórványjellegû járások, 10–30%: enyhe magyar kisebb-
ségû járások, 30–50%: erõs magyar kisebbségû járások, 50% felett: magyar több-
ségû járások.
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47% körül mozog, a felsõfokú végzettségûek aránya 4,1%-4,5% között). 
De e járások lakosságának gazdasági ágazatok szerinti megoszlása sem 
kedvezõ. A magyarok arányának emelkedésével látványosan emelkedik az 
agráriumban, s csökken az iparban dolgozók aránya. A tercier szférában 
(iskolaügy, kultúra, egészségügy) dolgozók megoszlása alig mutat a járá-
sokban élõ magyarok arányával párhuzamba hozható összefüggést. 12

Az e szektorokban foglalkoztatottak aránya a legkedvezõbb 
a 2–10%-ban magyarlakta járásokban.  (Az egészségügy és az iskolaügy 
struktúrái területileg jelentõs mértékben decentralizáltak). A járásokban 
élõ magyarok arányának emelkedésével a vállalkozók aránya is növek-
szik,  a munkanélküliek megoszlásában 1991-ben még alig mutatkoznak 
etnikai szempontból is jellegzetes regionális eltérések. A magyarlakta 
nagyrégió két egymástól jelentõsen különbözõ járáscsoportból tevõ-
dik össze: az ország legkedvezõbb részét alkotó 2–10%-ban magyarlakta 
járások – ezekben a járásokban a legalacsonyabb az alulképzettek, s a leg-
magasabb az egyetemi végzettséggel rendelkezõk aránya, de a szerkezeti 
mutatók is itt a legkedvezõbbek. A másik csoportba a többi magyarlakta 
járás tartozik, amelyek csaknem valamennyi vizsgált mutató szempontjá-
ból kedvezõtlenebb helyzetûek az országostól. 13  

A nem magyarlakta nagyrégió mutatói csak kisebb mértékben tér-
nek el az országos trendektõl. Az 1990-es években a járáscsoportok 
lakosságának szerkezeti összetétele az évtized folyamán végbement 
jelentõs változások következtében jelentõsen módosult, de a járáscso-
portok közti eltérések lényegében nem csökkentek. (A járáscsoportok 
fentiekben ismertetett három típusa közti markáns eltérések továbbra 
is kimutathatók). Ugyanakkor a rendszerváltást követõ idõszak új tár-
sadalmi csoportjai – így a munkát keresõk és a vállalkozók – számá-
ban bekövetkezett változás jelzi az egyes régiók gazdasági potenciáljá-
nak változásait. A munkanélküliek aránya a 10%-nál nagyobb mérték-
ben magyarlakta járásokban sokkal magasabb az országosnál, közülük 
még a magyar többségû járások (Dunaszerdahelyi és Komáromi járás) 
helyzete a legkedvezõbb, mivel a közeli fõváros, továbbá a szlovákiai-
nál kedvezõbb magyarországi munkapiac nyújtott egyfajta alternatívát 

12 A lakosság járások szerinti ágazati megoszlása jelentõsen különbözik az egyes 
járásokban lévõ munkahelyek tényleges megoszlásától, mivel a lakosság jelentõs 
része nagyobb távolságokra ingázik. 

13 Ebbe a csoportba a két legnagyobb szlovákiai város Pozsony és Kassa, továbbá 
a Nyitrai járás, ill. - 1991-ben – a Pozsony vidéki járás tartozott.
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a térség szûkös munkalehetõségeivel szemben. Hasonló módon a vál-
lalkozók aránya is a magyar többségû járásokban a legmagasabb. Jelen-
tõs részüknek is e kettõs orientáció nyújt egyfajta  „túlélési lehetõséget” 
térségük szerény munkaerõpiaci kínálatával szemben.

5. táblázat. A szlovákiai járások lakosságának egyes szerkezeti mutatói 
Szlovákiában, 2001
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Nem magyar-
lakta járások

26,7 8,7 5,3 25,4 13,8 19,6 7,5

Magyarlakta 
járások

27,5 12,1 5,5 18,2 14,4 21,6 8,1

Ebbõl:        
       2–10% 18,2 20,7 1,3 14,7 17,0 13,4 9,4
       10–30 % 32,7 6,8 8,2 20,2 12,8 28,5 6,1
       30–50% 34,0 6,2 7,9 21,1 12,6 26,5 7,5
       50% felett 34,6 6,3 9,6 20,4 12,3 23,7 9,4
Összesen 27,0 10,1 5,4 22,5 14,1 20,4 7,8

3.  A magyar lakosság szerkezeti mutatóinak – az összlakossághoz 
és a szlovák lakossághoz viszonyított – eltérései  

Az elõzõ részben megfi gyelhettük, hogy az egyes kisrégiók szerke-
zeti összetétele a járások etnikai jellege szerint jelentõsen különbözik. 
A magyarok arányának növekedésével e járások lakosságának szerkezeti 
összetétele növekvõ mértékben tér el, többnyire fokozatosan válik ked-
vezõtlenebbé az összlakosság mutatóinál. 
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A továbbiakban a magyarok szerkezeti összetételének eltéréseit 
a régiók összlakosságával regionális szinten vetjük össze a 2001. évi ada-
tok alapján. Arra keressük a választ, hogy régiónként – pontosabban 
a járásokban élõ magyarok aránya szerint – mennyire térnek el a magya-
rok és a régiók összlakosságának szerkezeti mutatói. Elõször tekintsük át 
a szlovákiai magyarok szerkezeti mutatóit járáscsoportok szerint. 

6. táblázat. A szlovákiai magyar lakosság egyes szerkezeti mutatói 
járáscsoportok szerint Szlovákiában, 2001
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csoportok

Iskolai vég-
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Gazdasági ágazat
Gazdasági 
aktivitás 
csoportjai
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2% alatt 27,5 14,9 5,0 21,2 17,5 9,9 14,9

2–10% 26,9 13,5 2,7 18,1 17,4 10,0 12,2
10–30 % 37,8 4,4 11,3 18,8 12,6 6,2 29,9
30–50% 39,5 4,3 10,3 19,1 12,1 8,4 28,4
50% felett 35,9 5,3 10,6 20,9 12,0 9,6 23,1
Összesen 36,8 5,5 10,0 19,6 12,7 8,3 25,7

Megfi gyelhetjük, hogy a magyar lakosság vizsgált szerkezeti muta-
tóinak járáscsoportok szerinti megoszlása nagyrészt az összlakosság meg-
oszlásához hasonlatos. (Lásd az 5. táblázatot is.) Ugyanakkor lényeges 
különbségek is mutatkoznak: a leglátványosabb eltérések a nem magyar-
lakta járásokban fi gyelhetõk meg. A nem magyarlakta és a szórványjel-
legû járások magyarságának szerkezeti mutatói alig különböznek. (Azaz 
a magyar lakosság társadalomszerkezeti összetétel szerint alapvetõen két 
nagyobb területre, a 10%-nál kisebb, illetve nagyobb arányban magyar-
lakta járások kategóriáira osztható.) Hasonló módon a 10%-nál nagyobb 
arányban magyarlakta járások – kivéve a rendszerváltás utáni  „új” társa-
dalmi csoportokat – magyarságának szerkezeti mutatói alig különböznek. 
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A magyarok preferált, magasabb presztízsû pozíciókkal nagyobb 
arányban a nem magyarlakta és a szórványjellegû járásokban, alacso-
nyabb, kevésbé preferált pozíciókkal a 10%-nál nagyobb arányban 
magyarlakta járásokban rendelkeznek. A szerkezeti adatok megoszlását 
e két járáscsoportban az F3. tábla tartalmazza.  

Megfigyelhetjük, hogy a magyar népességen belül a nem magyar 
és szórványjellegû járásokban jelentõsen, közel 30%-kal alacsonyabb 
a magyar alapiskolai végzettségûek, több mint háromszor kisebb az 
 agráriumban dolgozók, továbbá több mint kétszer alacsonyabb a munka-
nélküliek aránya, ugyanakkor közel háromszor magasabb a  magyar 
felsõfokú végzettségûek, továbbá közel egyharmaddal magasabb a szoci-
ális szférában dolgozók aránya.  

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy milyen mértékben térnek el 
a magyar nemzetiségû lakosság és a járások lakosságának szerkezeti 
mutatói. 14 (7. táblázat.) Megfi gyelhetjük, hogy a magyar alapiskolai vég-
zettséggel rendelkezõk aránya minden járáscsoportban meghaladja az 
alapiskolások összlakosságon belüli arányát. A magyar felsõfokú vég-
zettségûek aránya csupán a nem magyarlakta járásokban magasabb 
(70,1%-kal), továbbá ezekben a járásokban alacsonyabb az agrárium-
ban dolgozók(4,5%-kal), illetve a munkát keresõk aránya (24,3%-kal) 
is, mint az összlakosságon belül. A járásokban élõ magyarok arányá-
nak emelkedésével az összlakossághoz viszonyított eltérések fokozato-
san csökkennek, mivel a járások népességén belül a magyarok  „önrésze” 
egyre nagyobb.  

E növekvõ önrészbõl adódó torzításnak a kiszûrésére egy, a  járások 
magyar lakosságának arányától kevésbé függõ alpopuláció  mutatóival 
is egybevetjük a magyar népesség szerkezeti mutatóit. A legmegfelelõbb 
összehasonlítási alternatívát a szlovák lakosság jelenti, mivel a „többségi 
nemzet” mutatóival történõ összehasonlítás a többségi és a kisebbségi 
népesség szerkezetében mutatkozó eltéréseken keresztül a köztük lévõ 
társadalmi távolság nagyságát is jelzi.

14  A 2%-nál alacsonyabb magyar lakosságú járásokban az alapiskolai végzettséggel 
rendelkezõk aránya 3,2%-kal alacsonyabb mint az összlakosságon belül. Ebben 
a járáscsoportban a magyarok 27,5%-a, Szlovákia lakosságának 26,7%-a alapisko-
lai végzettséggel rendelkezik. Az összlakossághoz (100%-hoz) viszonyított arány 
103,2%. A könnyebb áttekinthetõség kedvéért a változó országos értékét 0-nak 
vesszük, így az országostól 3,2%-kal alacsonyabb az alapiskolai végzettségûek 
aránya a vizsgált régióban.    
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7. táblázat. A magyar nemzetiségû lakosság és a járások lakosságának 
szerkezeti mutatók szerinti megoszlásának eltérései járáscsoportok 

szerint 2001-ben (százalékban)    
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2% alatt 3,2 70,1 -4,5 -16,7 26,8 31,5 -24,3
2–10% 47,9 -34,7 109,5 22,9 2,4 5,8 -9,4
10–30 % 15,7 -34,6 37,5 -6,5 -1,6 1,3 4,7
30–50% 16,2 -31,2 30,7 -9,5 -3,8 11,2 7,3
50% felett 3,9 -16,3 10,1 2,4 -2,8 2,3 -2,4

8. táblázat. A magyar és a szlovák nemzetiségû lakosság szerkezeti 
mutatók szerinti eltérései járáscsoportok szerint 2001-ben (százalékban)
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2% alatt 5,9 72,1 -4,7 -17,8 27,2 30,9 -21,3
2–10% 52,9 -34,9 117,6 23,1 2,6 6,8 -8,3
10–30 % 28,7 -42,1 54,1 -10,5 -4,7 -0,8 14,9
30–50% 35,6 -43,4 60,6 -16,0 -7,7 17,7 19,8
50% felett 28,9 -47,9 62,7 9,7 -14,0 10,3 -1,9
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A magyar és szlovák nemzetiségû lakosság szerkezeti mutatói eltéré-
seinek nagysága a 10%-nál nagyobb arányban magyarlakta járáscsopor-
tokban alig különbözik. 

A járásokban élõ magyarok arányának növekedése a szlovák és 
a magyar lakosság  szerkezeti mutatói közti eltérés nagyságát alig 
befolyásolja. Jelentõsebb eltérés a tercier szférában dolgozók, illetve  
a munkanélküliek arányának alakulásában mutatkozik.  A rendszervál-
tást követõen kialakult másik társadalmi csoport, a vállalkozók arányá-
nak nagyobb szórása az egyéni kezdeményezés eltérõ intenzitását jelez-
heti az eltérõ regionális szinteken. 

Összességben megfigyelhetjük, hogy a magyar nemzetiségûek 
országos szinten torz struktúrája regionális szinten is leképezõdik. Csu-
pán az eltérések kevésbé markánsak, mint makroszinten.   

Összefoglalás

Tanulmányunkban a szlovákiai magyarság társadalmának szerke-
zetváltozásait vizsgáltuk az 1991–2001 közötti idõszakban. Kimutattuk, 
hogy a már korábbiakból ismert kedvezõtlen etnodemográfi ai és tele-
pülésszerkezeti sajátosságok mellett a kevésbé vagy alig feltárt társada-
lomszerkezeti mutatók szempontjából is kedvezõtlen trendek figyel-
hetõk meg. Makroszinten a kedvezõtlen szerkezeti különbségek hosz-
szútávra vezethetõk vissza, ugyanakkor a különbségek csökkentésének, 
a felzárkózásnak az esélyei igencsak bizonytalanok. A felsõfokú végzett-
ségû magyarok relatív aránya ugyan javulást mutat, de a lemaradás meg-
határozó tényezõje, az alapiskolai végzettségû magyarok országoshoz 
viszonyított aránya is tovább növekszik, ami az egyenlõtlenségek újra-
termelõdésének meghatározó összetevõje. Azt is megfi gyeltük továbbá, 
hogy az egyes mutatók hierarchikus, vertikális mintázatai hasonlatosak: 
A magyarok közül magasabb azoknak az aránya, akik az egyes szerkezeti 
mutatók belsõ hierarchiájában alul, vagyis  a kedvezõtlenebb pozíciók-
ban találhatók, s kisebb az elõnyös pozíciókat betöltõk relatív aránya. 

Ez az eloszlás-mintázat megfi gyelhetõ az általunk vizsgált  „szerke-
zetváltozók” nagy részénél, a puhább és keményebb társadalomszerkezeti 
változóknál, de jobbára regionális vonatkozásban is érvényes. A magya-
rok nagyobb arányban élnek a hátrányosabb helyzetû régiókban. 
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Regionális szintû szerkezetvizsgálatunk a magyarlakta kisrégiók 
lakosságának torz szerkezeti sajátosságait két aspektusban is  „láthatóvá” 
tette. 

A magyarok országos szinten mutatkozó hátrányos szerkezeti  –
összetétele a magyarlakta járások lakosságának többségére is jel-
lemzõ, szerkezetük jelentõs mértékben torzabb, kedvezõtlenebb 
az országosnál. A magyar nemzetiségûek szerkezeti mutatói leg-
kedvezõbbek a szórványjellegû, illetve a nem magyarlakta járá-
sokban. Ezekben járásokban a magyarok jelentõs része migráns, 
a kedvezõbb munkahely alternatívája, illetve családi okokból köl-
töztek ezekbe a régiókba. 
A magyarlakta járásokban élõ magyarok szerkezeti mutatói  –
jelentõs mértékben kedvezõtlenebbek e járások összlakosságá-
nak, s még intenzívebben többségi szlovák lakosságának mutati-
ónál. A magyar és szlovák nemzetiségû lakosság társadalmi távol-
sága - a vizsgált mutatók alapján – a magyarlakta járásokon belül 
a magyarok arányának függvényében alig változik. Pozsonyban 
és Kassán a magyar és szlovák lakosság szerkezetmutatói jelentõ-
sebb mértékben eltérõk, inkonzisztensek. 

Összegezve, a magyarok torz társadalomszerkezeti összetétele meg-
határozó mértékben a többségi társadalom  nemzetiség-, illetve gazda-
ságpolitikájára vezethetõ vissza az elmúlt évtizedekben, ezek hosszútávra 
behatárolták a magyar lakosság társadalmi mobilitásának lehetõségeit 
is. A szerkezeti összetétel szempontjából a magyar lakosság territori-
álisan egyre inkább kettéválik: a centrumokban, fõleg a két nagyváros-
ban és környékén élõ magyarok e kisrégiók dinamikus mobilitási von-
zásában élve közelítenek e régiók lakosságának szerkezeti összetételéhez. 
A magyar nemzetiségûek döntõ többsége centrumoktól távoli  periféri-
ákon él, szerkezeti összetételüket e kisrégiók mobilitási kényszerpályái, 
többek között az igen magas lokális munkanélküliség határoljak be. 
(E térségekben hellyel-közzel megjelenõ  „multik” sem jelentenek valódi 
mobilitási alternatívát, csupán egyfajta túlélési lehetõséget, mivel töme-
gesen nem a magasan kvalifi kált munkaerõt igénylik.) Napjainkig gazda-
sági szempontból egyfajta alternatívát az országon belüli távolabbi cent-
rumok, illetve a külföldi munkavállalás jelentett.15 Mindez a meglévõ 
rokoni-baráti kapcsolatok lazulásának, a korábbi közösségi kapcsolatok 

15 A pénzügyi-gazdasági válság kirobbanásáig. 
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 gyengülésének, a  nemzetiségváltásnak,  a demográfi ai viselkedés változá-
sának (késõbbi életkorba elhalasztott családalapítás, alacsony vállalt gye-
rekszám) az esélyét is növelik. A „kibocsájtó régiók” községeit az elörege-
dés, népességcsökkenés, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, fõleg 
romák beköltözése, más régiókból történõ beköltöztetése jellemzi, mely 
az etnikai összetétel jelentõs arányú megváltozását is eredményezheti.   

FOR R Á SOK
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FÜGGELÉK

F1. táblázat. A magyar és szlovák nemzetiségû lakosság aránya 
Szlovákiában a járásokban élõ magyarok aránya szerint 1991, 2001, %.

Magya-
rok aránya 
a járások-
ban

1991 2001
Sz

lo
vá

ki
a 

ös
sz

es
en

M
ag

ya
ro

k

Sz
lo

vá
ko

k

Sz
lo

vá
ki

a 
ös

sz
es

en

M
ag

ya
ro

k

Sz
lo

vá
ko

k

2% alatt 58,0 1,0 64,9 60,1 1,1 66,8
2–10% 19,6 9,9 20,8 15,4 7,0 16,3
10–30% 5,3 10,9 4,6 12,1 27,5 10,3
30–50% 12,9 47,6 8,8 8,2 32,0 5,7
50% felett 4,1 30,7 0,9 4,1 32,4 1,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5 274 335 567 296 4 519 328 5 379 455 520 528 4 614 854

F2. táblázat. A magyar lakosság foglalkozási csoportok szerinti 
megoszlása Szlovákiában, 2001, %.

Foglalkozási csoportok
Szlovákia
összesen

Ebbõl magyar

Vezetõ és irányító alkalmazottak 4,7 3,9
Értelmiségiek 9,1 6,9
Középszintû szellemi munkát végzõ alkalmazottak 15,0 11,2
Rutinjellegû irodai munkát végzõk 5,6 4,9
Szolgáltatatásokban és kereskedelemben dolgozók 
(elárusítók, kiszolgálók)   

9,4 10,0

Agráriumban dolgozó szakmunkások 1,3 1,7
Ipari szakmunkások 16,4 16,8
Gépi berendezések kiszolgálói 8,9 10,3
Segédmunkások 9,4 14,3
Besorolás nélküli személyek 0,4 0,2
Ismeretlenek 19,8 19,8
Gazdaságilag aktívak összesen 100,0 100,0
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F3. táblázat. A szlovákiai magyar lakosság egyes szerkezeti mutatói 
járáscsoportok szerint Szlovákiában, 2001

Járás-
csoportok

Iskolai végzettség Gazdasági ágazat Gazdasági aktivitás
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sõ
k

10% alatt 27,0 13,7 3,0 18,5 17,5 10,0 12,6
10 % felett 37,7 4,7 10,7 19,7 12,2 8,2 26,9
Összesen 36,8 5,5 10,0 19,6 12,7 8,3 25,7




