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aszlovákiaimagyarkisebbségiközösség
20.századidemográfiaifejlődése

anépességfogyásokaiéskövetkezményei

Tanulmányunkbanamaiszlovákiaterületénélőmagyarkisebbségiközösségdemog-
ráfiaifejlődésétvizsgáljukacsehszlovákállamiságkezdeteitől2000-ig.anépmozgal-
mi folyamatokatkét időszakrabontvavizsgáljuk:különamásodikvilágháborútmeg-
előző,különazeztkövetőidőszaknépesedésiváltozásait.

1.népmozgalmifolyamatokszlovákiábanamásodikvilágháborúelőtt

amásodikvilágháborúelőttinépmozgalmifolyamatokvizsgálatátkétrészretagoljuk,
miveleltérőösszetételűadatokállnakrendelkezésünkreazelsővilágháborútmegelő-
zőévekbeli,valamintacsehszlovákállamikeretekközöttiszlovákianépmozgalmáról.
szlovákia területére vonatkozó adataink 1869-től 1900-ig az egyes népszámlálások
közöttiidőszakokraállnakrendelkezésünkre(srb2002,20.p.).ebbőlazidőszakbóla
népességszám mellett az egyes évtizedeket jellemző nyers születési és halálozási
arányszámokkal–az1910-esévekrevonatkozólagcsakezekkülönbségével,atermé-
szetes szaporodás arányszámával – és az egyes évtizedek vándorlási mérlegének
becsültadataivalrendelkezünk.

szlovákianépességénekszáma(maiterületéreszámítva)1869és1921közöttaz
egyes cenzusok közötti időszakban igencsak eltérő módon alakult. 1869 és 1880
közöttalakosságszáma2 481811főről2 477521főre(4290-nel)csökkent.az1870-
es éveketmagas termékenység (44,4 ezrelék) és igenmagas halálozási arányszám
(39,5ezrelék)jellemezte.amagashalandóságnagymértékbenaz1872-benkitörtutol-
sónagy,kétévigtombolókolerajárványravezethetővissza,alakosságakorábbilélek-
számátcsakapandémiamegfékezéseutánhatévvelérteel.ebbenaperiódusbana
természetesszaporodásigenalacsony(4,9ezrelék)volt.a lakosságszámánakcsök-
kenéséhezjelentősmértékbenhozzájárultazigenmagasnegatív(126ezerfős)ván-

LáSZLó GyurGyík 314.8(=511.141)(437.6)
Thedemographicevolutionofthehungarianminoritycommunities 314.7(=511.141)(437.6)
inslovakiainthe20thcentury.Thecauseandeffects 316.022.4(=511.141)(437.6)
ofpopulationdecline.

keywords:hungariansinslovakia.demographicmovementsinslovakiabeforeandafterthesecondWorld
War.marriagesanddivorces,birthrate,mortality.Thecourseofbirthrate.migrationprocesses.
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dorlásikülönbözetis.az1880-asévekbenalakosságszámaközel120ezerfővelgya-
rapodott,1890-benmegközelítettea2,6milliót.aszületésiarányszámugyankismér-
tékbenalattamaradtazelőzőévtizedmutatójának (43,4ezrelék), ahalálozási ráta
azonbansokkalkedvezőbbvolt(34,6ezrelék).ezértatermészetesszaporodásiscsak-
nemkétszeresevoltakorábbiévtizedmutatójának(8,8ezrelék).jelentősebbnépes-
ségszám-növekedésremégsemkerültsorazigenmagas(122ezerfős)migrációsvesz-
teségmiatt.

a 19. század utolsó évtizedében a növekedés megközelítette a 190 ezer főt, a
népességazezredfordulórameghaladtaa2,78milliót.aszületésiésahalálozásiráta
továbbcsökkent(44,1,illetve30,2ezrelék).atermészetesszaporodásmutatójameg-
haladtaakorábbiévtizedekértékét(10,9ezrelék).avándorlásiveszteségmegegyezett
az előző évtizedbenkimutatottal. az adatokalapjánmegfigyelhetjük, hogyszlovákia
maiterületénazévszázadutolsóévtizedébenmegkezdődött,majda20.századelső
évtizedeibentovábbfolytatódottademográfiaiátmenet.1900és1910közöttalakos-
ság számaazelőzőévtizedbenkimutatott értéknél kisebbmértékben,mintegy130
ezerfővelemelkedett,1910-benmeghaladta2,9milliófőt.azelőzőévtizedhezviszo-
nyítottkisebbmértékűnövekedésazeddigilegmagasabbnegatívvándorlásikülönbö-
zetből (217ezer fő) adódik. a természetes szaporodása születési (37,8ezrelék) és
halálozási (25,6ezrelék)arányszámokfokozatoscsökkenésemellett továbbemelke-
dett(12,2ezrelék).

az1910–1921közöttiévekrevonatkozólagcsakkevésbérészletesadatainkvan-
nak. ennek oka a háború és az ezt kísérő impériumváltás, valamint a vándorlások.
1921-benazelsőcsehszlováknépszámlálás2 993859főtmutatottki.anépesség
számaazelőzőhözképest2,6százalékkal,mintegy77ezerfővelemelkedett.atermé-
szetesszaporodásrátájacsupánaz1870-esévekbenvoltalacsonyabb:5,9ezrelék.a
háborúsveszteségeketismagábanfoglalómigrációsveszteség95ezerfővolt.

1. táblázat. szlovákianépességénekváltozásai,1869–1921(Forrás:srb2002,20.p.)

*anépességszámazegyesnépszámlálásokelsőidőpontjára,atovábbimutatókakétnépszámlálásközöt-
tiidőszakravonatkozóadatokattartalmazzák;n.a.:nincsadat

szlovákianépességénekváltozásáról1920-tól1949-igrészletesebb,árnyaltabbada-
tokkalrendelkezünk.1920-tól1939-igaszületésekszámánakcsökkenésetovábbfoly-
tatódott.aszületésiarányszámtöbbmintharmadával(35,4-ról22,7ezrelékre),ahalá-
lozásiarányszámmintegy30százalékkal(19,5-ről13,8ezrelékre)apadt.mivelaszü-
letésirátaahalálozásiarányszámnálnagyobbmértékbencsökkent,ezértatermésze-
tesszaporodáscsökkenéseazelőzőnélisszámottevőbbvolt,46százalékottettki.az

Év Népesség-
szám* 

Változás 
szám 

szerint 
Változás 
%-ban 

Születési 
arányszám 

(‰) 

Halálozási 
arányszám 

(‰) 

Természetes 
szaporodás 

(‰) 
Vándorlási 
különbözet 

1869–1880 2.481.811 -4290 -0,2 44,4 39,5 4,9 -126.000 
1880–1890 2.477.521 117.659 4,8 43,4 34,6 8,8 -122.000 
1890–1900 2.595.180 187.745 7,2 41,1 30,2 10,9 -122.000 
1900–1910 2.782.925 133.732 4,8 37,8 25,6 12,2 -217.000 
1910–1921 2.916.657 77.202 2,7 n. a. n. a. 5,9 -95.310 

1921 2.993.859 – – n. a. n. a. n. a. – 
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a szlovákiai magyar kisebbségi közösség 20. századi demográfiai fejlődése 65

előzőknélkisebbmértékben (23százalékkal)apadtaházasságkötések,viszontegy-
harmaddalemelkedettaválásokaránya.a„békebeli”népmozgalmifolyamatokjellege
jelentősmértékbenmódosultanegyvenesévek folyamán,azévtizedelső felébena
háborúsesemények,aközepétőlfőlegatöbbszázezerfőtérintőmigrációsfolyamatok
következményeként.aháborúsévekalattmegfigyelhetőaszületésirátanövekedése.
ezvélhetőlegrészbenazelsővilágháborútkövetőnagyobblélekszámúnemzedékter-
mékenykorbalépésévelmagyarázható.atermékenységnövekedéseazévtizedmáso-
dikfelébenésazötvenesévekmásodikfeléigtovábbfolytatódott.ahalálozásirátaa
háborús évekbenaz elvárásoknakmegfelelőenmagasabb,mint a korábbi években,
főleg1944–45-ben,afrontátvonulásánakéveiben.anegyvenesévekmásodikfelében
ahalandóságjelentősenvisszaesett,aminekkövetkeztébenatermészetesszaporodás
jelentősenemelkedett,majdazötvenesévekbenkulminált.

1. ábra. aszületésiéshalálozásiarányszámalakulásaszlovákiában,1869–1950
(Forrás:srb2002,12–20.p.)

aszlovákiaivándormozgalmifolyamatokbecsléseatermészetesnépmozgalombecs-
lésénél sokkal összetettebb feladat. mindenesetre a vizsgált időszakban a mai
szlovákiaterületérőltávozókszámafolyamatosanmagasabbvoltabevándorlókénál.a
migrációsveszteségeltérőnagyságúvoltazimpériumváltástkövetőenazelsővilághá-
borúutániévekben,agazdaságivilágválság idejében,amásodikvilágháborúsévek-
benésazötvenesévekmásodikfelében.

azimpériumváltástkövetőenazországbóltávozóklegnagyobbcsoportját(többmint
100ezer főt)amagyarországraköltöző tisztviselők,értelmiségiek tettékki. vladimír
srbszerintahúszasévekelsőfelében,1920és1924közöttéventeközel28ezren,
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1. acsehszlovák,ill.szlováknépmozgalmistatisztikaikiadványok–Pohyb obyvatelstva (po).

1925–1929között13ezren,1930és1937közöttkörülbelül6ezrenhagytákelaz
országot.ugyanebbenazidőszakbanennéltöbbszörösenkevesebbvoltabevándorló:
1920és1924között9ezer,1925–1929között3ezer,1930–1934között3,4ezer,
1935–1937-benkörülbelül1,6ezerfő(srb2002,19.p.).

2. táblázat. anemzetközivándorlásszlovákiában,1920–1937(Forrás:srb2002,19.p.)

amásodikvilágháborúalattésakövetkezőévekbenazelsővilágháborúutániéveknél
sokkal nagyobb mértékű, több százezer fős migrációs veszteség mutatható ki
szlovákiában.az1939-benlétrejöttszlovákállamterületérőlelűztektöbbtízezercse-
het,70ezerretehetőaszlovákiaiholokausztáldozatainakszáma.amásodikvilághá-
borúutántöbbmint100ezervoltakitelepítettvagyelmenekültnémetekszáma,30
ezerretehetőamagyarországramenekült,közel50ezerreaCsehországbadeportált
és 80 ezerre a magyar–szlovák lakosságcserére kényszerített magyarok száma. az
utóbbiak helyett közel ekkora létszámú szlovák lakosság érkezett magyarországról.
jelentősszámúcsoportokatalkottakakommunistarendszerváltásutánnyugatraés
izraelbeköltözőzsidókis.

azelsőCsehszlovákköztársaságidőszakáraamagyarlakosságnépmozgalmiada-
taivalisrendelkezünk.

3. táblázat. a szlovákiai magyarok természetes népmozgalma szlovákiában, 1921,
1924,1936(Forrás:po1921,1924,19361)

megfigyelhetjük,hogyamagyaroknépmozgalmimutatóibizonyosszabályszerűséggel
térnekelazországosadatoktól.amagyarlakosságszületésiarányszáma1-2ezrelék-
kelalacsonyabb,halálozásirátáinéhánytizedezrelékkelmagasabbak,sebbőladódik,
hogyatermészetesszaporodásukis2-3ezrelékkelazországosértékalattmarad.

Évek Bevándorlók Elvándorlók Vándorlási különbözet 

1920–1924 9 231 27 639 -18 408 

1925–1929 3 004 13 316 -10 312 

1930–1934 3 344 6 120 -2 776 

1935–1937 1 580 5 598 -4 018 

 

Szlovákia Magyarok 
Év Születési 

arányszám
Halálozási 
arányszám 

Természetes 
szaporodás 

Születési 
arányszám

Halálozási 
arányszám 

Természetes 
szaporodás 

1921 38,2 21,1 17,1 37,0 21,8 15,2 
1924 33,8 18,0 15,9 31,2 18,7 12,6 
1936 23,0 13,8 9,2 21,0 14,4 6,6 
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2. a nyers népmozgalmi arányszámok a házasságkötések, válások, születések, halálozások
számátazegészlakosság–illetvenemzetiség–számáhozviszonyítvafejezikkiezrelékben.
amennyibena lakosságstatisztikaiésténylegesszámakülönböző,anyers(statisztikaiés
tényleges)arányszámokiskülönböznek.az1950.évinépszámlálásamagyarokszámáta
ténylegesnéljelentősenalacsonyabbértékbenadtameg.akilencvenesévekben–jelentő-
sebbmértékbenazévtizedmásodikfelében–amagyarokténylegesévközepinépesség-
számaalacsonyabbastatisztikaiszámuknál.ebbőlkifolyólagazötveneséveknyersnép-
mozgalmimutatóijelentősenmagasabbak,akilencvenesévekmásodikfelénekjelzőszámai
viszontalacsonyabbakaténylegesnél.

a szlovákiai magyar kisebbségi közösség 20. századi demográfiai fejlődése 67

2.népmozgalmifolyamatokszlovákiábanamásodikvilágháborúután

2.1.aházasságkötésekésválások

a népmozgalmi folyamatok vizsgálatát a házasságkötések számának alakulásával
kezdjük,hiszenaházasulókszámameghatározómértékbenhatavizsgáltnépesség
termékenységének alakulására. a házasságkötések számának alakulását a házasu-
landó korosztályok nagysága, de amindenkori társadalmi-gazdasági körülmények is
erősenbefolyásolják.azévenkéntmegkötöttházasságokszámaeléggénagyszóródást
mutat,ezértaházasságimozgalomdinamikájáthosszabbtávon,többévtizedrevisz-
szamenőleg,ötévesátlagértékeksegítségévelisvizsgálhatjuk.

szlovákiaösszlakosságánakházasságkötésimozgalmaavizsgáltnégyévtizedben
jelentősenváltozott.azötvenesévekközepéigaházasságkötésekszámacsökkent,ezt
követőenstagnált,éscsakahatvanasévekmásodikfelébenkezdettelújraemelked-
ni.alegmagasabbértéket1977-benérteel.ekkor44474házasságotkötöttek.azóta
aházasságkötésekszámacsökken.

aházasságkötésimozgalomalakulásátelsőmegközelítésbenanyersházasságkö-
tésiarányszámok(azezerlakosrajutóházasságkötésekszáma)segítségévelvizsgál-
jukmeg. a szlovákiai nyers házasságkötési arányszám 1950-benmeghaladta a 11
ezreléket,majdahatvanasévekközepéigcsökkent,1964-benés1965-ben7ezrelék
aláesett,eztegy jelentősebbnövekedéskövette, ígyahetvenesévekközepénújból
meghaladtaa9ezreléket,anyolcvanasévekvégén7ezrelékkörülmozgott.

amagyarházasságkötésekszáma1950-benmeghaladtaa4ezret,azötvenesévek-
benjelentősmértékbeningadozott,1963-ban3600körüliértékreesett,ahetvenesévek
közepéig–hasonlóanazországostrendekhez–újbólemelkedett,1975-benés1976-ban
meghaladtaaz5ezret,azótacsökken.aszlováknemzetiségűekházasságkötésimozgal-
maigennagymértékbenhasonlóaszlovákialakosságánálmegfigyeltfolyamatokhoz.

amagyarnyersházasságkötésiarányszámokazötvenesévekbenmagasabbaka
szlovákiai értékeknél (de a szlovák lakosságéinál is). az 1950-es népszámlálás torz
nemzetiségiadataikövetkeztébenazötvenesévekrevonatkozónépmozgalmiarány-
számokat viszont csak korlátozottmértékben vehetjük tekintetbe.2 a hatvanas évek
elejénamagyarokszlovákianépességévelazonosaránybankötöttekházasságot(7,5
ezrelék),azévtizedközepétőlazonbanamagyar lakosságházasulási viszonyszámai
egyrenagyobbmértékbeneltérnekazországlakosságánakarányszámaitól.1971-ben
a magyarok nyers házasságkötési arányszáma 7,7 ezrelék volt, ezzel szemben
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68 Gyurgyík lászló

szlovákiában1000lakosra8,4házasságkötésjutott.a(nyers)házasságkötésiarány-
szám országosan 1981-ben 7,8, 1989-ben 6,9, 2000-ben 4,8 ezrelék. amagyarok
arányszámaugyanezekbenazévekben7,4,valamint6,4és3,5ezrelékvolt.

2. ábra. anyersházasságkötésiésválásiarányszámaszlovákésmagyarnépesség
esetébenszlovákiában,1950–2006(Forrás:po)

aházasságokmegszűnésénekformáiközülcsakaválásttudjukanépmozgalmista-
tisztika alapjánnemzetiségek szerint is vizsgálni. a válások számaaz utóbbi évtize-
dekben fokozatosannövekszik.1950-től1990-igszlovákiábannyolcszorosáraemel-
kedettazéventefelbontottházasságokszáma.

a felbontott magyar házasságok számának növekedése nem folyamatos.
1950–1952-benéventetöbbmint300,1953–1957-ben200körüliértékrecsökken.
azötvenesévekvégétőlaválásokszámafokozatosanemelkedik.1967-tőlazévente
felbontottmagyar házasságok száma 300 feletti, 1973-tól 400 felett, 1974-től 500
felett van. 1981-től 1991-ig számuk 600-ról 1000 körüli értékre emelkedett. a
szlovákiábanéventefelbontottházasságokszámaazötvenesévekelsőfelében1700,
anyolcvanasévekvégén8000felett,2000-ben9000felettivolt.

amagyarlakosságnyersválásiarányszámai–eltekintveazötvenesévektorzított
adataitól–anyolcvanasévekvégéigkismértékbenalacsonyabbakvoltakaszlovákiai
arányszámoknál,deaválásokdinamikájaazországostrendeknélmagasabbvolt.

mivel amagyar válási arányszámok összehasonlítása az országos értékekkel az
ötvenesévektorzadataimiattproblematikus,amagyarésazországosválásimozga-
lomváltozásaitmegbízhatóbbanhasonlíthatjukössze,hakiindulásulegykésőbbiidő-
pontotválasztunk.az1961.évetválasztva,1961és2000közöttamagyaroknyersFó
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válási arányszáma 4-szeresére, ugyanazon időszakban a szlovákiai arányszám és a
szlovákokválásirátájais3-szorosáraemelkedett(3.ábra).

a100házasságkötésrejutóválásokszámaaválásistatisztikaigengyakranalkal-
mazott,„közkedvelt”mutatója.kifejezi,hogyazadottévbenfelbontottházasságoka(z
adottévbenmegkötött)házasságokhányszázalékátteszikki.Tekintetbekellvennünk,
hogyalakosságnövekvőrésze–legalábbisidőlegesen–nemkötformálisanházas-
ságot. ily módon a házasságot kötők aránya kisebb a tényleges párkapcsolatban
(házastársiésélettársikapcsolatban)élőkszámánál,másrésztazélettársikapcsolat-
banélőkszáma,arányanemzetiségenkéntiskülönbözik.emutatóalkalmazása–leg-
alábbis nemzetiségi adatok vizsgálatánál – több szempontból is problematikus.
Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a házasságkötések száma jelentősmértékben
módosult,aválásoképedigemelkedik,aválássalvégződőházasságok„élettartama”
1950és1990közöttkismértékbencsökkent,1950-ben11,9év,1990-ben11,0év
volt,a90-esévekvégérejelentősenmegemelkedett,2000-ben13,2évvolt.ezértaz
adottévbenkimutatottválásokszámáta11–13évvelkorábbanmegkötöttházassá-
gok számához kellene viszonyítani. a szlovákiai magyarok házasságkötési és válási
arányszámainak eltérését tovább növeli, hogy a magyarok száma – ellentétben
szlovákia összlakosságával – folyamatos csökken, ami a házasságok számának az
országosértéknélisnagyobbmértékűcsökkenéséveljár.

3. ábra. aszázházasságkötésrejutóválásokarányaszlovákiábanaszlovákésmagyar
nemzetiségűekközött,1950–2006(Forrás:po)
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a100házasságkötésrejutóválásokszámaazötvenesévekbenkimutatott4–8szá-
zalékrólaz1990.évi22–25százalékra,2000-ben40%körüliértékreemelkedett.

anyolcvanasévekelejéiga100házasságkötésrejutóválásokszámaamagyarok
körébenalacsonyabbvolt,mintaszlovákiairáta,anyolcvanasévektőlamutatóértéke
meghaladta a szlovákiai adatokat. ez azonban az alacsonyabb magyar házasodási
mozgalommal,illetveamagyaroknagyobbmértékűelöregedésévelfüggössze.

aházasságok felbomlásátbelsőnemzetiségimegoszlásukszempontjából ismeg
kellvizsgálnunk.Felmerülakérdés,hogyvan-ekülönbségaházasságoktartósságát
illetőenahomogénésavegyesházasságokközött.

4. táblázat. amagyarésszlováknemzetiségűekvegyesházasság-kötésiésválásimoz-
galmaszlovákiában,1950–2006(Forrás:po)

*avegyesházasság-kötésekaránya;**avegyesválásokaránya;n.a.:nincsadat

a vegyesházasságokés válásoknemzetiségimegoszlását1950-től kezdődően vizs-
gáljukmeg.aválófeleknemzetiségimegoszlásáról1960-tólrendelkezünkadatokkal.
1960és2000közöttavegyesházasság-kötésekaránya7,9százalékról12,5száza-
lékraemelkedett.avegyesházasság-kötésekarányaazötvenesévekbendinamikusan
emelkedett,akövetkezőévtizedekbennémilegingadozott,dejelentősebbmértékben
nemváltozott.avegyesházasságokfelbomlásaévesszinten–kivéveaz1990.ésa
2000.évet–meghaladtaavegyesházasság-kötésekarányát,samennyibenaválási
arányokatatízévvelkorábbiértékekkelvetjükegybe,avegyesházasságokfelbomlása
nem elhanyagolható mértékben magasabb a vegyesházasság-kötések arányánál.
egyfajta fordulat a vegyes házassági és válási mozgalomban a kilencvenes évektől
figyelhetőmeg.aszlováknemzetiségűekkörébenazösszlakosságnáljelentősenala-
csonyabb a vegyes házasságok kötésének és felbomlásának aránya. a hatvanas és
hetvenesévekbenavegyesválásokarányamagasabbavegyesházasságokkötésénél,
anyolcvanasévekbenavegyesházasság-kötésekésvegyesválásokarányaegyreala-
csonyabb.

amagyarnemzetiségűekesetébenaheterogénkötésekésválásokarányanémileg
különbözikazországostól.anyolcvanasévekigaheterogénválásokarányamagasabb
aházasságkötéseknél,azévtizedvégétől2000-igavegyesházasság-kötésekésválá-
sokarányaaligkülönbözik.

Szlovákia összesen Szlovákok Magyarok 
Év 

v. h. %* v. v. %** v. h. % v. v. % v. h. % v. v. % 
1950 7,9 n. a 4,5 n. a. 20,6 n. a. 
1960 10,8 11,7 6,2 6,4 17,5 23,2 
1970 12,0 13,0 6,8 7,4 23,7 21,8 
1980 10,9 12,1 6,1 6,8 25,3 29,1 
1990 11,4 11,3 6,3 6,2 27,7 25,5 
2000 12,5 9,3 6,9 5,1 26,5 26,0 
2006 17,8 8,0 10,1 4,3 28,7 23,2 
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2.2.aszületések

amagyarnemzetiségűlakosságszaporodásaanépszámlálásiésanépmozgalmista-
tisztikákszerintalacsonyabbszlovákialakosságáénál.mintláttuk,amagyarokszüle-
tésirátájaalacsonyabbvoltmárakétvilágháborúközöttis.azújszülötteknemzetisé-
géta(cseh)szlováknépmozgalmistatisztikaazanyanemzetiségeszerinttüntetifel.ez
azadatgyűjtésimódelvbenbiztosítjaanemzetiségekszületésimozgalmáttükrözőada-
tokat.azonbannemelhanyagolhatótorzítások,pontatlanságokmutatkoznakavegyes
házasságokból származó gyermekek nemzetiségi megoszlásának összetételében.
ebbenmeghatározószerepevanannak,hogyaszülőkazesetekegyrészébenatöbb-
ségifélnemzetiségétadjákgyermeküknek.nemelhanyagolhatóaházasságkötéskor
kétkülönbözőnemzetiségetfeltüntetővegyesházasságralépőkegyikénekjobbárasta-
tisztikainemzetiségváltása,melysokszormárazelsőgyermekmegszületéséig(meg-
születésekor)megtörténik,sennekkövetkeztébenagyermekisanemzetiségetváltott
anya nemzetiségét kapja (Ziegenfuss1966). az adatfelvétel azonbanmagában hor-
dozza egyébpontatlanságok lehetőségét is. az adatlapot nemaz anya tölti ki, így a
nemzetiség feltüntetésekornemzárhatókibizonyosszubjektivitássem,másrésztaz
adatfelvételsajátoskörülményeiispontatlanságokhozvezethetnek(sokszormáraszü-
lésmásnapján,akórházbankerül sorazadatfelvételre). ígyanemzetiségi születési
statisztikaszámadataiésazadottkorcsoportúnemzetiségeknépszámlálásokszerinti
megoszlásajelentősmértékbeneltérhetnekegymástól.

azéventeszületett gyermekekszámaszlovákiábana20. századközepétől igen-
csakváltozóvolt.azötvenesévekelsőfelébenmegközelítette(illetvekétévbenel is
érte)a100ezret,azévtizedmásodikfelébencsökkent,mélypontja1968-bankövet-
kezett be (76 ezer születés), majd a hetvenes években újból növekedett, és
1978–1979-benelérte100ezresamaximumot.azótaaszületésekszámacsökken,
1989-benalighaladtamega80ezret,2000-benaz55ezret.

aszlovákiaiszületésekbenbekövetkezettváltozásokatazötvenesévektőlalakos-
ságnyersszületésiarányszámaialapjántekinthetjükát.az1000lakosrajutószületé-
sekszámaazévtizedelejénvoltalegmagasabb(1950-ben28,8ezrelék).anyersszü-
letési arányszám a következő bő másfél évtizedben fokozatosan csökkent 1968-ig
(17,0ezrelék),eztkövetően1976-igemelkedett(20,8ezrelék),majdhosszabbtávon,
többévtizedekenkeresztülcsökkent.

amagyarnemzetiségűnekbejegyzettgyermekekszámánakváltozásabizonyosfá-
ziseltolódássalkövetiazországos trendeket.amagyarszületésekszámaazötvenes
évekelsőfelébenmégviszonylagalacsony:amagyarszármazásúanyákközülsokan
szlováknakvallottákmagukat.azévtizedsoránkésőbbtöbbévbenismeghaladjaa10
ezret,majdaz1968-asmélypont(7868fő)után–aszlovákiaiszületésimozgalomtól
eltérőenmintegyötévvelkorábban–1974-benérielalegmagasabbértéket(10130
fő).ahetvenesévekmásodikfelétőlamagyarszületésekszámafolyamatosancsök-
ken:1981-benmégmegközelítia9ezerfőt,1990-benmeghaladja7ezret,2000-ben
megközelítettea4500-at.
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3. ezabbóladódik,hogyanemzetiségekún.évközepinépességszámaakövetkezőcenzusidő-
pontjáig kisebb-nagyobb értékkel eltér (általában alacsonyabb) a cenzus során kimutatott
értéknél,amiazidőközbenbekövetkezőnemzetiségváltásifolyamatokkövetkezménye.ezért

4. ábra. anyersszületésiéshalálozásiarányszámoknemzetiségszerintszlovákiában,
1950–2006(Forrás:po)

amagyarésateljesnépességszületésimozgalmátösszehasonlíthatjukaz1000(adott
nemzetiségű) lakosra jutóélveszületésekszámátkifejezőún.nyersszületésiarány-
számoksegítségével.azötvenesévekmagyarnépmozgalmiadatai–mintmárkoráb-
banszóltunkróla–torzítottak.ezenbelülaszületésiarányszámokisproblematikusak.
az1950-esnépszámlálássoránamagyarnépességjelentőshányadaszlováknakval-
lottamagát.azötvenesévekmásodikfelétőlazonbansokanközülükismétamagyar
kategóriával azonosultak, így a népmozgalmi regisztráció során időközben született
gyermekeikismagyarkéntjelentekmeg.miutánanyersszületésiarányszámokkiszá-
mításakoramagyargyermekekrevonatkozónépmozgalmiadatokatamagyarok1950-
esnépszámlálásbólnyertszámáhozviszonyították,ezekjóvalmagasabbakvoltak,mint
aztamagyarokténylegestermékenységeindokoltavolna.ez1961-igérvényes,amikor
azújnépszámlálásazelőzőhözképestamagyarokmagasabbszámátmutattaki.1961
és1990közöttamagyaroknyersszületésiegyütthatóihozzávetőlegesen15százalék-
kalvoltakalacsonyabbakaszlovákiaiértéknél(4.ábra).

aztismegkelljegyeznünk,hogyamagyaroknyersszületésiarányszámaiazegyes
népszámlálásokatkövetőévekbenpontosabbak,mintakövetkezőcenzustmegelőző
időszakban.3 az egyes nemzetiségek termékenységét pontosabban vethetjük össze
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anyersszületésiarányszámokatakövetkezőcenzuslakosságszámaalapjánutólagpontosít-
hatjuk.ennekegyiklegegyszerűbbmódja,hogyazegymástkövetőkétcenzussoránkimuta-
tott lakosság számának változását éves szintre lineárisan lebontjuk, és ezzel az értékkel
helyettesítjükbeanépességeredetiévköziszámát.ugyaneztelvégezhetjükanyershalálo-
zásiarányszámésatermészetesszaporodás/fogyásarányszámánakpontosításánális.

4. aTFra15–49évesnőkkorspecifikusszületésiarányszámainakazösszege.mivelnemze-
tiségibontásbannemrendelkezünkkorspecifikusszületésiarányszámokkal,azadottnem-
zetiségűszületettekszámátosztjuka15–49évesnőkszámával,szorozzuk35-tel(anőkter-
mékenykoréveinekszámával),ésosztjukezerrel.
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más,„tisztított”mutatóksegítségével.ezekközülkiemelkedikateljestermékenységi
arányszám (TFr). a TFr értéke országosan 1950-ben volt a legmagasabb: 3,82, a
későbbiekben csökkent. 1961-ban3,15, 1980-ban2,71, 1991-ben2,06, 2001-ben
1,25volt.

amagyarlakosságesetébenaTFrértéke–aregisztráltadatokalapján–jelentő-
sen alacsonyabb az országosnál. a magyar lakosság teljes termékenységi mutatója
1950-ben2,84,1961-ben2,61,1980-ban2,31,1991-ben1,66,2001-ben1,10volt.
haakorábbiakbanismertetettokokbóleltekintünkazötvenesévekadataitól,megfi-
gyelhetjük,hogymagyaranyákTFr-értékearegisztráltadatokalapjánahatvanasévek-
tőlkezdve15–20százalékkalalacsonyabbazországosnál.azeltérésértelmezéséhez
néhánymegjegyzéstkellfűznünk.

aTFramagyarlakosságvonatkozásábanamagyarnőkáltalszültgyermekekszá-
mátadjameg,nempedigamagyarkéntbejegyzettgyermekekszámát.ekétmutató
bizonyosmértékbenkülönbözik.amagyarkéntbejegyzettgyermekekszámaamagyar
anyátólszületettgyermekekszámánálalacsonyabb,mivelavegyesházasságbanszü-
letettgyermekekjelentősrészétnemmagyarkéntregisztrálják.másrésztkikellemel-
nünk,hogyanépmozgalmiésnépszámlálásiadatokközöttszlovákiábanisinkonzisz-
tenciafigyelhetőmeg.

a szlovák népesség körében a TFr értéke kismértékbenmagasabb az országos
átlagnál,kivéveaz1991.évet(1950-ben3,94,1961-ben3,24,1980-ban2,80,1991-
ben2,03,2001-ben1,27).4

amagyarszületések,pontosabbanamagyaranyától születettgyermekekösszla-
kosságonbelülirészarányaazötvenesévektőlfokozatosancsökken.azévtizedmáso-
dikfelébenaszlovákiaiszületések10,7százalékátmagyarnemzetiségűkéntjegyezték
be,ezazarányahatvanasévekbennémilegcsökkent,demégahetvenesévekelején
ismeghaladtaa10százalékot,anyolcvanasévekelsőfelében9,5százalékkörülmoz-
gott, 1990-ben 9,1 százalékra, 2000-ben 8,2 százalékra esett. az összlakosságon
belül a magyar élve születettek aránya megközelítőleg 1,4 százalékponttal alacso-
nyabb,mintamagyarnépességaránya.

a különböző születési, termékenységi arányszámok a magyar termékenységet
15–20 százalékkal kisebbnek tüntetik fel az országosnál. bár a gyermek regisztrált
nemzetisége(elvben)azanyanemzetiségétköveti,mégisjoggalfeltételezhető,hogyaz
alacsonyabbtermékenységetazintergenerációsasszimilációs,valamintanemzetiség-
váltásifolyamatokisbefolyásolják.
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amellett, hogy a vegyes házasságokból születő gyermekek jelentős részét nem
magyarként jegyzik be, a vegyes házasságban élő (a népszámlálás szerint magyar)
anyákjelentősrészesemmagyarkéntkerülbeanépmozgalmistatisztikákba.eztinter-
pretálhatjuk „statisztikai”, vagy „tényleges” nemzetiségváltásként is. elképzelhető,
hogyaházasságkötésésagyermekmegszületéseközötti időszakbanacsaládnem-
zetiségi„orientációja”megszilárdul,seztazegyikházastársinkábbcsakformálisnem-
zetiségváltásakíséri.nem feltétlenülszükségesazonban tényleges társadalmi folya-
matokat feltételeznünkazadatsorokkülönbségemögött.megelégedhetünkazzal is,
hogyanépmozgalmiésnépszámlálásiadatsoretekintetbeninkonzisztens.

igen meggyőző bizonyíték erre az inkonzisztenciára, hogy a regisztráció szerint
vegyesházasságokbólarányaibanjóvalkevesebbgyermekszületik,minthomogénkap-
csolatokból.aharmincasévekelejénamagyarpárúvegyesházasság-kötésekrészará-
nya9,4százalékvolt.ugyanekkoravegyesházasságokbólszületettgyermekekrész-
arányamindössze4,7százalék.Tehátavegyesházasságokbanszületettgyermekek
részarányaahomogénházasságokbanszületetteknekaz50százaléka.amennyiben
nemtételezünkfeljelentőseltéréstakülönbözőnemzetiségűnőktermékenységében,
éselhanyagoljukaházasságkötésekésagyermekekmegszületéseközöttieltelt idő-
szakesetleges torzításait, akkormegerősítettnek vehető,hogya vegyesházasságok
egyrészébenmegkötésükésmárazelsőgyermekmegszületéseközöttirövididőszak
alattaházasfelekegyike–legalábbis„statisztikailag”–nemzetiségetváltott.

avegyesházasságokbanregisztráltszületések(avegyesházasságokhozviszonyí-
tott)arányaazötvenesévekelejénvoltalegalacsonyabb.amagyarkéntregisztráltgyer-
mekekközöttavegyesházasságbanszületettekarányaavegyesházasság-kötéseké-
nekcsupán34,4százalékavolt.ezazarányidőközbennövekedett.anyolcvanasévek
végénavegyesházasságokbólstatisztikailag18százalékkalkevesebbgyermekszüle-
tett,mintahomogénmagyarházasságokból.azötvenesésahatvanasévekbenameg-
kötöttmagyarpárúházasságok többségének „vegyes” jellegeazelsőgyermekmeg-
születésekormármegszűnt.ahetvenesévekelejénközelkétharmaduk,anyolcvanas
évek végén többmint négyötödük vegyes jellege legalábbis formálisanmegmaradt.
surveyvizsgálatokadataibólviszonttudjuk,hogyamagyar–szlovákvegyesházasság-
bólszületettekmintegy20százalékatartjamagátmagyarnemzetiségűnekfelnőttko-
rában,80százalékukatöbbséginemzettagjánakvalljamagát.(LásdCsepeli–Örkény–
székelyi2002;Gyurgyík2004)

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a magyar termékenység nem elhanyagolható
mértékbenalacsonyabbazországosnál.avegyesházasságok„homogenizálódását”és
azadatfelvétel egyébpontatlanságait ahivatalos statisztikai (népszámlálási ésnép-
mozgalmi)adatokalapjánnemtudjukszámszerűsíteni.erreasurveymódszerrelvég-
zettetnikumközivizsgálatokadataialapjántehetünkkísérletet.

2.3.ahalandóság

a szlovákiai magyarság születési arányszámai alacsonyabbak, a halandósági arány-
szám viszont jelentősmértékbenmagasabb az országos átlagnál. amagasmagyar
halandóságnakrészbentörténelmiokaivannak.anegyvenesévekmásodikfelébena
kitelepítések,deportálások,reszlovakizációnemcsakamagyarokszámátcsökkentet-Fó
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tékjelentősmértékben,dekorösszetételétismódosították.azalacsonyabbmagyarter-
mékenységésazasszimilációsveszteségamagyarnépességenbelülazidősebbkor-
osztályokrészarányáttartósannövelte.etényezőkkövetkeztébenamagasabbátlagé-
letkorúmagyarnépességhalandóságaisnagyobbaszlovákiaihalandóságnál.

szlovákiábanahalálesetekszámaazötvenesévekben (ahatvanasévekelejéig)
csökkent.ahalálozásoklegalacsonyabbkimutatottszáma(1961-ben)31403volt.a
későbbiekbenezaszámfokozatosanemelkedett,1990-benés1991-benmeghaladta
az54ezret,azazótaelteltidőszakban51és53ezerközöttmozog.amagyarokhalá-
lozásánakszámaévesszintenanyolcvanasévekvégéigfokozatosannövekedett.ahat-
vanasévekközepéiganövekedésviszonylagalacsonyvolt(4800-ról4900-re),ahet-
venesévekközepéig továbbiezerrelnövekedett,anyolcvanasévekben6200körül
mozgott,1990-ben6436fővelkulminált,1994-tőlévesszinten6000főaláesett.

amagyarésszlováknemzetiségűnépesség,illetveazössznépességhalandóságá-
nakalakulásátazún.nyershalandóságiarányszámoksegítségévelhasonlítjukössze.
amagyarnemzetiségűeknyershalálozásiarányszámaazötvenesévekben12-13ezre-
lékkörülvolt.az1960-asévekben10ezrelékalatt,anyolcvanasévekelejéigfokoza-
tosanemelkedett–1983-bankulminált11,3ezrelékkel–,anyolcvanasévekmásodik
felétől„statisztikailagcsökken”,deavalóságbanlényegesennemváltozik.azországos
nyershalálozásiarányszámazötvenesévekelejétőlcsökken–ahatvanasévekelejé-
ig8ezrelékalattiértékre–,majdakésőbbiekben9,5–10,3ezrelékkörülmozog.a
magasabbmagyarhalandóságiaránytendenciájábannemkülönbözikaszlovákiaitól.

amagyarnemzetiségűelhalálozottakarányaamagyarlakosságszlovákiaiarányá-
nálismagasabb.1962-ben15,2százalékot,1972-ben14,0százalékottettki,1984-
ben12százalékaláesett(11,95százalék),1995-tőlfolyamatosan11százaléknálala-
csonyabbazértéke.aszlováknemzetiségűmeghaltakrészarányaugyanazonidőszak-
ban82,0százalékról88,5százalékraemelkedett.

2.4.atermészetesszaporodásalakulása

amagyarnépességtermészetesszaporodásaamásodikvilágháborúutániévtizedek
soránazötvenesévekmásodikfelébenvoltalegmagasabb(1956-ban5658fő),majd
másfélévtizeddelkésőbbmélypontotértel(1970-ben1913fő).ahetvenesévekköze-
péig tartó újabbnövekedésmeg semközelítette az1956-osmaximumot (1974-ben
3944fő).amagyaroktermészetesszaporodásaazótafokozatosancsökken,1990-ben
846fősnövekedésvoltkimutatható.

szlovákia lakosságának természetes szaporodása az ötvenes években 60 ezer
felettmozgott,ahatvanasévekvégére40ezeraláesett,majdfokozatosannövekedett:
1976-ban54ezer főfelettiértékkelkulminált,azótakisebb-nagyobb ingadozásokkal
fokozatosancsökkent,1990-benalighaladtamega25ezret(25370).
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5. ábra. amagyar és szlovák lakosság természetes népmozgalmi egyenlege szlová-
kiában,1950–2006(Forrás:po)

szlovákiaésamagyarnemzetiségűektermészetesszaporodása1950-től1990-igten-
denciáiban hasonlóan alakult, de a magyar arányszámok jóval alacsonyabbak. az
országostermészetesszaporodásarányszámaaz1950.évi17ezrelékről1990-re4,8
ezrelékre,2000-re0,5ezrelékreesettvissza.amagyarnépességszaporodásaazötve-
nesévekben12–13ezrelék felettmozgott, a nyolcvanasévekmásodik felében3,4
ezrelékre,1990-ben1,5ezrelékreapadt.mivel a90-esévek közepétől amagyarok
körébenaregisztráltadatokszerintahalálozásokszámameghaladtaaszületésekét,
ezértatermészetesszaporodásfogyásbaváltott,ennekértéke2000-ben-1,9ezrelék.

amagyarnépességtermészetesszaporodásátmégegyszempontbólmegkellvizs-
gálnunk.milyen részarányát teszik ki amagyarok a szlovákiai természetes szaporo-
dásnak?aszületésekéshalálozásokalakulásánál láttuk,hogyamagyarszületések
részarányaközel2százalékponttalalacsonyabb,ahalálozásoké1-3százalékponttal
magasabbamagyarnemzetiségűekösszlakosságonbelülkimutatottrészarányánál.a
viszonylagmagashalálozásiésalacsonyszületésiarányszámokközöttikülönbségfoko-
zatosancsökken:ahatvanasévekelejénamagyarelhalálozottakarányaaszlovákiai
elhalálozások15,2százalékát,amagyarszületésekarányaaszlovákszületések10,4
százalékát tette ki. a két népmozgalmi adat eltérése 4,8 százalékpontot tett ki
(15,2–10,4százalék),anyolcvanasévekmásodikfelébenakülönbség2,1százalék-
pont (11,6–9,5 százalék) volt. ilymódonaz ötvenes évekbenamagyar népesség a
szlovákiai természetesszaporodás8százalékát,anyolcvanasévekmásodikfelében
6,0 százalékát, 1990-ben3,3 százalékát adta, az1990-es évekmásodik felébena
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5. aszlovákiaésCsehországközöttivándorforgalom1950és1990közöttszlovákiaszámára
236 ezer fős veszteséget jelentett. szlovákia külső (külföldre irányuló) vándormozgalma
ugyanebbenazidőszakban5,2ezresbevándorlásitöbblettelzárult.(aszlovákiábabeván-
dorlókszáma26,7ezer,akivándorlóké21,5ezerfővolt.)Csehszlovákiábaugyanazonidő-
szakalatt92ezrenvándoroltakbe,157ezrenvándoroltakki,avándorlási veszteség65
ezerfővolt.említettükmár,hogyanépmozgalmistatisztikaikimutatásokazún.engedély
nélkülimigrációról nem tartalmaznak adatokat. az országot elhagyók számát azonban a
népszámlálásiésanépmozgalmistatisztikaikimutatásokeltéréseibőlviszonylagpontosan
meglehethatározni.eszerint1948és1989közöttCsehszlovákiaegészterületérőlmintegy
440ezerfőtávozottkülföldre.azidőszakalattazemigrációintenzitásanemvoltegyenletes,
magasabbvoltaz1948-askommunistahatalomátvételvagyaz1968-asintervencióutáni
időszakban,selenyészőenalacsonyazötvenesévekben,ahatárokszintehermetikuslezá-
rása,anyugatiállamokbatörténőutazásokmaximáliskorlátozásánakidején.aszlovákiai

magyarnépességfogyásacsaktovábbmérsékelteazamúgyisfolyamatosancsökkenő
szlovákiaitermészetesszaporodást.

2.5.migrációsfolyamatok

avándormozgalomaszlovákiaimagyarságszámánakalakulásátazelmúltévtizedek-
ben jelentősmértékbenmeghatározta. aCsehszlovákiamegalakulását követőévek-
benszázezresnagyságrendűmagyarnépességtelepedettátmagyarországra,amáso-
dikvilágháborúutánennélmégmagasabbvoltamenekült,deportált,lakosságcseré-
rekényszerítettmagyarokszáma.azországhatárainbelüli,időszakonkénteltérőinten-
zitásúbelsőmigrációamagyarlakosságtársadalom-éstelepülésszerkezetétismódo-
sította.az ingázás (abelsővándorlásegyváltozata)évtizedekenátmeghatároztaés
meghatározzamaisamagyarcsaládokjelentőshányadánakéletmódját.

a statisztikai kimutatások nem rögzítik a teljes külső vándormozgalmat, a rend-
szerváltáselőttiévtizedekkülső(nemzetközi)vándormozgalmátcsakrészbenvilágítják
meg.nemtartalmazzákazországterületétillegálisanelhagyókszámát,ezekakoráb-
birendszerbenféltveőrzött,titkosítottadatokvoltak.1992-igacsehszlovákstatisztikai
kimutatásokkülönkategóriákbantüntettékfelaCsehországésszlovákiaközötti,vala-
mintakülföldreirányulóvándormozgalmat.Csehszlovákiafelbomlásáigaszlovákiából
Csehországba (vagy fordított irányba) költözők nem voltak ténylegesen kivándorlók,
hiszenamigránsokugyanazonszövetségiállambanmaradtak,éskésőbbadminisztra-
tívkorlátozásoknélkülvisszaköltözhettek.

szlovákiavándormozgalmakétszakaszratagolható.azötvenesévektőlarendszer-
váltásigakivándorlókszámamagasabbabevándorlókénál.avándorlásikülönbözet
időközbenfokozatosancsökkent,akivándorlókszámaazötvenesévekelején(1950
és1953között)évente10–20ezer,1955és1967között5–10ezer,anyolcvanas
évekvégén2–5ezerkörülmozgott.aszlovákiaimigrációbanaCsehországbairányuló
vándormozgalomdominált,akülföldre(akkormégaCsehországonkívüliországokba)
irányulóvándorlásikülönbözetacsehországinakmintegytizedevolt.aCsehországba
kivándorlókszámaévtizedekenátmagasabbvoltabevándorlókénál,ígyösszegébena
szlovákián kívüli területekre irányuló mechanikus népmozgalomban a kilencvenes
évekelejéigkivándorlásitöbbletmutathatóki.5 Csehszlovákia1993-asszétválásaután

a szlovákiai magyar kisebbségi közösség 20. századi demográfiai fejlődése 77
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XIII. évfolyam

  2
0

1
1

/3
, S

om
orja



emigrációmértékérőlerreazidőszakravonatkozóadatainknincsenek,deaz1984–1989-
revonatkozóadatoksegítségévelfelbecsülhetjük.1984és1989között24892főtávozott
„illegálisan” Csehszlovákiából, a szlovákiából távozók száma7159 volt. a Csehországból
disszidálóknak az összlakossághoz viszonyított aránya magasabb (71,2 százalék) a
szlovákiábólemigrálókénál(28,8százalék).anyolcvanasévekközepétőlazévtizedvégéig
szlovákiátátlagbanévente1193fő(akéttagköztársaságotegyüttesen4149fő)hagytael.
abecslésésanyolcvanasévekmásodikfelénekadataialapjána1948–1989-esidőszak-
banaszlovákiátelhagyókszámát126-136ezerfőretehetjük.azországotillegálisanelha-
gyókszámárólnemzetiségibontásbannincsenekadataink,egyedülafentikritériumokalap-
jánszámított,illetvebecsültadatoktovábbibecslésévelkísérletezhetünk,ígyanyolcvanas
évekbenaszlovákiaimagyarságemigrációbóladódócsökkenésétévi50–100főretehetjük.

szlovákiában a bevándorlók számameghaladja a kivándorlókét, 2000-ben számuk
közel1500-zalvoltmagasabbakivándorlókénál.

szlovákiaösszlakosságaésamagyarnemzetiségűekvándormozgalmáravonatko-
zó adatokkal éves bontásban a nyolcvanas évektől rendelkezünk. a Csehországba
évente kivándorló (átköltöző) magyar nemzetiségűek száma többnyire 400 és 500
között mozgott, 1981–1990-ben átlagosan 457 fő költözött át Csehországba. a
(Csehországból)bevándorlókszáma240és400között ingadozott, átlagban293 fő
volt.akivándorlókszámamindenévbenmagasabbvoltabevándorlókénál,a legna-
gyobbkivándorlásitöbblet(1988-ban)253,alegalacsonyabb(1990-ben)53fővolt.a
Csehország irányába történő migráció gyakran nem jelentett végleges áttelepülést,
többnyiremunkahelyi vagycsaládiokokravolt visszavezethető,sezekmegszűntével
sokanvisszaköltöztekszlovákiába.anyolcvanasévekbenaCsehországirányábazajló
vándorforgalomkövetkeztébenaszlovákiaimagyarok lélekszámatöbbmint1,5ezer
fővelcsökkent.

amagyarlakosságregisztráltnemzetközivándorforgalmaalacsonyvolt,azévente
kivándorlókszámaanyolcvanasévekbenátlagban90körül,abevándorlómagyarok
száma50körülmozgott.akorábbiévtizedekbenaCsehszlovákiábóltörténőkivándor-
láslehetőségeitigencsakszűkreszabták.Többnyireházasságkötéssazeztkövetőcsa-
ládegyesítéskeretébenvoltlehetőségazországterületénekengedélyezettelhagyásá-
ra.a(magyarnemzetiségűek)magyarállampolgárokkalkötöttházasságukutándöntő
többségbenmagyarországraköltöztek.deamagyarországonkívülimagyarlaktaterüle-
tekrőlszármazómagyarnemzetiségűek(szlovákiaimagyarokkalkötött)házasságköté-
sükutánmár viszonylag gyakrabban telepedtek leszlovákiában.másrészt a beván-
dorlómagyarnemzetiségűekegyrészenemmagyarnemzetiségűcsehszlovákállam-
polgárralkötöttházasságot.ahivatalosstatisztikákszerintaszlovákiaimagyarokván-
dormozgalmiveszteségeéventemintegy200fő(ebből60főCsehországbatelepül).

a nyolcvanas évek szlovákiai vándorlási mozgalmában amagyar nemzetiségűek
részaránya alacsonynak mondható. a Csehországba átköltözők 4,9 százaléka, a
Csehországbólszlovákiábaáttelepülők4,8százalékavoltmagyarnemzetiségű.akül-
földrekivándorlók15,3százaléka,abevándorlók11,7százalékavoltmagyar.anyolc-
vanasévekbenkimutatottkivándorlás5,5százalékáttettékkimagyarnemzetiségűek.

a90-esévekbenamagyarokbevándorlási többlettel rendelkeztek,apozitív ván-
dorlásikülönbözetértékeigenalacsony,2000-ben23fő.
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Összefoglalás

Tanulmányunkbanaszlovákiaimagyar lakosságdemográfiaiváltozásaitelemeztüka
szlovákiainépesedésifolyamatokhátterében.acsehszlovákésaszlovákállamikere-
tekközöttélőmagyarlakosságnépmozgalmifolyamataiavizsgáltidőszakbanazorszá-
gosnálkedvezőtlenebbekvoltak.avizsgáltidőszakbanaházasságkötésiésaszületé-
simozgalomalattamaradt az országos értékeknek, a halálozási arányszám viszont
meghaladtaazt.ilymódonamagyarnépességetalacsonytermészetesszaporodás,a
90-es évektől a szaporodást felváltó fogyás jellemezte. a kedvezőtlen népmozgalmi
folyamatokhátterébenanemzetiségváltási,asszimilációsfolyamatokismeghúzódnak,
melyekkel a dolgozat szűk keretei között csak érintőlegesen voltmódunkban foglal-
kozni. a magyar lakosság migrációs folyamatai ellentmondásosan alakultak. a két
háborútkövetőidőszakbanösszesentöbbmint200ezerfővelfogyottmigrációsokok-
ravisszavezethetőenaszlovákiaimagyarlakosságszáma.döntőtöbbségüketáttele-
pültek,menekültek,deportáltak,lakosságcserérekényszerítettektettékki.abékéstár-
sadalomépítés időszakainak nagy részében viszont az elvándorlás mértéke alatta
maradtazországostrendeknek.
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LásZLó GyurGyík
Thedemographicevolutionofthehungarianminoritycommunitiesinslovakiain
the20thcentury.Thecauseandeffectsofpopulationdecline.

inourstudyweanalysedthedemographicchangesinthehungarianpopulation
in slovakia in light of the slovakian demographic processes. The migration
processesofthehungarianpopulationlivingwithintherealmsofCzechoslovak
and slovak states were less favourable than the national average. Within the
studied period, new marriages and child births were lower than the national
average,however, themortality ratewashigher.Thehungarianpopulationwas
characterized by low reproduction rates, which was respectively replaced by
declinefromthe90s.inlightofunfavourablemigrationprocesses,thechanges
ofnationalityandassimilationprocessesbecameprolonged,asubjectwhichwe
touchedupononlymarginally,withinthenarrowbudgetaryscopeofourresearch.
The migration processes of the hungarian population have evolved in a
contradictory manner. in the period following the two wars, the number of
hungariansinslovakiadeclinedbymorethan200 000,duetomigrationreasons.
anoverwhelmingmajorityconsistedofrefugees,resettlers,deportedandthose
forcedtoparticipateinthepopulationexchange.inthetimesofpeace,however,
therateofemigrationwaslowerthanthenationaltrends.
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