
1.Bevezetés

A szociológia az emberek társadalmon belüli helyváltoztatásának két fajtáját külön-
böztetimeg:atársadalmimobilitástésamigrációt.Atársadalmimobilitásatársadal-
mistruktúránbelüli„virtuális”elmozdulás,amigrációegymeghatározottföldrajzitér-
ségbenvalóténylegeshelyváltoztatássaljáróvándorlás.Amennyibenezaföldrajzitér-
ségegyállamhatárainbelülterülel,akkorbelsőmigrációról,amennyibenviszonttúl-
lépi azállamhatárt, akkornemzetközimigrációról beszélünk.Amigrációalanyai a–
konkréttelepülésről,országból–kiköltöző,illetveodavagymáshovabeköltözőembe-
rek,azún.emigránsok(kiköltözők)ésimigránsok(beköltözők).

Azittkövetkezőtanulmánytémájánaklegtágabbfogalmikereteamigráció,mégpe-
digannakmindkétformája.Szűkebbértelembenapozsonyidezurbanizációegyikvetü-
letével, a Pozsonyból a Felső-csallóközbe, valamint magyarországra (rajka és
mosonmagyaróvártérségébe)valókiköltözésselfoglalkozik.milyenakiköltözőnépes-
ségösszetétele?miértjöttekelPozsonyból?Hogyanérzikmagukatjelenlegilakhelyü-
kön?létezik-evalamilyenkapocs,amelytovábbraisafővároshozkötiőket?Haigen,
miaz?Svajonmennyirekötődnekmostani lakhelyükhöz?ilyenéshasonlókérdések
képeztékaFórumkisebbségkutatóintézetésazmTArkknyuTi2010-benzajlóközös
kérdőívesfelmérésénektárgyát,amelya„Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony kör-
nyékén – Közszolgáltatás-fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjá-
ban c. AGGLONET – HUSK/0801/1.5.1/0007” nemzetköziprojektumkeretébenzaj-
lott.mielőttrátérnékazeredményekismertetésére,rövidenfelvázolomaSzlovákiában
jelenlegzajlómigrációsfolyamatokhátterét.1

A20.századhetvenesésnyolcvanaséveibencsehszlovákiábanabelsőmigráció
alakulásátkét fő tényezőbefolyásolta:amunkaerő-vándoroltatásésaközponti tele-
pülésekfejlesztésénekkoncepciója(Bezák2002,331.p.).mindkettőközpontilagter-
vezettésszervezettvolt.Amunkaerő-vándoroltatásamunkaerőnekamunkaerő-feles-
leggelrendelkezőterületekrőlamunkaerőhiánnyalrendelkezőterületekrevalóátcso-
portosításátjelentette,amiazutóbbiterületek–az.ún.fejlődőjárások–fejlesztésé-
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vel,egyebekközöttazottanilakásépítésfokozotttámogatásávaljártegyütt,miközben
akibocsátójárásokbanalakásépítéstvisszafogták.Amásodikfontostényező,hogya
SzlovákSzocialistaköztársaságurbanizációs fejlesztési tervénekértelmébenaz ún.
központitelepülésekélveztekelsőbbséget,sazebbőladódóelőnyökmiattezekatele-
pülésekissokembertvonzottak.mindennekkövetkeztébenanyolcvanasévekfeléig
nőttamigránsokszáma:1981és1983közöttévente103ezer,1984és1986között
évente104ezerszemélyváltoztatottállandólakhelyet,vagyis1000lakosbólnagyjából
20(Bezák2002,332.p.).Smiveleztazidőszakotelsősorbanafalubólvárosbaköltö-
zésjellemezte,a80-asévekelsőfeléigrohamosannőttavároslakókszáma.Azembe-
rek döntő többsége az akkori kerületi központokba, Pozsonyba, kassára és
Besztercebányáraköltözött,deközülükisalegtöbbenPozsonyba.1987–1989között
amigránsok92százalékaafővárosbantaláltállandólakhelyet.őkelsősorbanadél-
nyugati járásokból érkeztek, beleértve az olyan magyarlakta járásokat is, mint a
Galántai,adunaszerdahelyi,anyitraiésazérsekújvárijárás(Bezák2002,342.p.).

1986utánazonban fokozatosan lelassulabelsőmigráció.eza tendencia1989
utánisfolytatódik:1998-banmárcsak71ezeremberköltözik,vagyis1000lakosból
13. Amigráció csökkenésének alapvető okát a szakemberek az állami lakásépítési
programvisszaesésénektulajdonítják2 (Bezák2002,333.p.,Gajdoš2001,194.p.),
de szerepet játszott benne az új településszerkezeti felosztás és a régiók közötti
különbségekelmélyüléseis(Gajdoš2001,194.p.).

Azon kívül, hogy folyamatosan csökken a migránsok száma, az évezred végén
továbbilényegesfolyamatokfigyelhetőkmeg,amelyeknapjainkbanisérvényesülnek.
egyrésztkevesebbenköltöznek,ugyanakkorazok,akikköltöznek,akorábbi trendtől
eltérően egyre nagyobb távolságokra.3 másrészt a központi térszerkezeti struktúra
rendszerváltásutánifelbomlásakövetkeztébenaháromkerületiváros,Pozsony,kassa
ésBesztercebányamigrációsnyereségefokozatosanmigrációsveszteséggéalakulát,
miközbenaközelitelepülésekmigrációsegyenlegejavulnikezd.vagyisakorábbikibo-
csátó, s ezáltal migrációs veszteséggel rendelkező járások országszerte, de még
inkábbnyugat-Szlovákiábanbefogadókká,amigrációújcélterületeivéválnak.Akon-
centrációtfelváltjaadekoncentráció,sezzelegyidejűlegérvényesülnikezdaszubur-
banizáció és a dezurbanizáció.4 S ez nemcsak a nagyvárosokra érvényes, hanem
Szlovákiavalamennyirégiójánakvidékivárosairais.csupánaPozsonyikerületvárosai
képeznekkivételt,amelyekjelenlegisabevándorláslegattraktívabbcélterületeiközé
tartoznak(moravanská2006),tegyükhozzá,nemcsakatávolabbirégióklakosaiszá-
mára,hanemapozsonyi lakosokszámára is.Avárosmigrációsegyenlegébenbekö-
vetkezettváltozásugyanisnemcsakaPozsonybaköltözőkcsökkenésénekköszönhető,
hanemannakis,hogynőttaPozsonybólkiköltözőkaránya(Bezák2002,342.p.).Az
ezredfordulótól egészen napjainkig a legnagyobb migrációs nyereséggel rendelkező
járásokaGalántai,adunaszerdahelyi,alévai,aSenicai,anyitrai,azérsekújváriésa
komáromijárás,tehátazokajárások,amelyekkorábbanévtizedekigmigrációsvesz-
teségetprodukáltak,sahovaazótaazösszesmigráns88százalékaköltözött.

AzországeÚ-tagállammáválásaótaaPozsonybólemigrálókszámáratovábbiújcél-
területkéntszerepelamagyarországirajkaésmosonmagyaróvárközöttitérség.

A szuburbanizáció és dezurbanizáció folyamatát felgyorsítja, hogy vidéken, főleg
azokonatelepüléseken,amelyekbőlavároskönnyenésaránylaggyorsanmegközelít-
hető, javulnakazéletkörülmények, fellendülaközművesítés,a lakásépítés,sezáltal
ezeknekatelepüléseknekmegnőavonzerejükavárosilakosságbizonyosrétegeiszá-
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mára.ilyentelepülésekaPozsonyvonzáskörzetébenlevőkis,köztükazáltalunkvizs-
gáltFelső-csallóközésazemlítettmagyar–szlovákhatármentitérségtelepülései.

2.Amintajellemzése

Az eredeti célkitűzés szerint olyan embereket akartunk megkérdezni, (1) akik
PozsonybólköltöztekaFelső-csallóközbevagymagyarországra,(2)akik2004utánköl-
töztek, (3)sakiknemcsakhétvégi „turisták”,hanemazadott településen laknak.A
kiköltözőkrőlsemmineműadattalnemrendelkeztünk, lakossági listánksemvolt,sőt
mégaszámukbecsléséretettkísérletsemhoztamegavárteredményt.5 Azemlített
akadályok miatt a mintavételnél semmiféle szabályt nem tudtunk alkalmazni, azon
kívül,hogyahelyismerettelrendelkezőkérdezőbiztosoknakaháromkritériumnakmeg-
felelőlakosokatkellettmegszólítaniuk.Összesen600embertkérdeztekmeg,360-ata
Felső-csallóközben,240-etmagyarországon.Alekérdezés2010.márciusábanzajlotta
következőtelepüléseken:

Szlovákiában – Bacsfa, Balony, Béke, csallóközcsütörtök, csenke, csölösztő,
doborgaz, dunajská lužná, éberhard, nagymagyar, rovinka, Sárosfa, Somorja,
Somorja-Tejfalu,Szemet,Úszor,vajka;

magyarországon – Bezenye, dunakiliti, Feketeerdő, Hegyeshalom, márialiget,
mosonmagyaróvár,rajka.

A600kitöltöttkérdőívből498volthasználható,bárezek30százalékánálakérde-
zőbiztosoknemtartottákbeamásodikkritériumot,ésolyanlakosokatismegkérdez-
tek,akik2004előtt költöztekazadott településre.mivelazonbanezekakérdőívek
egyébként teljességgelhasználhatók,nem iktattukki őket,hanemmegpróbáltunka
hátrányból előnyt kovácsolni: a beköltözés dátuma lett az egyik független változó,
amely szerint a válaszadókat 2000 előtt, 2000–2004 között, valamint 2004 után
beköltözöttekrecsoportosíthattuk,sígyaztismegtudtuknézni,hogyavizsgáltkérdé-
sekbenkülönböznek-eegymástólaháromeltérőidőszakbanletelepedettlakosok.

Akétalminta–aFelső-csallóközbeköltözöttek(atovábbiakban:csallóköziek)ésa
rajka–mosonmagyaróvár térségébe emigrálók (a továbbiakban:magyarországiak) –
százalékos megoszlása 60:40. nemzetiségi hovatartozás szempontjából mindkét
almintatöbbségét(81%)szlovákokalkotják.Acsallóköziek16százalékátmagyarok,3
százalékátmásnemzetiségűekképezik.Amagyarországiak19százalékamagyarnem-
zetiségű(1.ábra).

Aválaszadók43százalékaférfi,57százalékanő.Átlagéletkoruk41év–acsalló-
közieké44év,amagyarországiaké36év.kétharmadukházas,74százalékuknakvan
gyermeke.iskolaivégzettségtekintetébenkimagaslóazérettségizettekésdiplomások
részaránya,sezamagyarországiakraméginkábbjellemző,mintacsallóköziekre6 (2.
ábra).
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1. ábra. nemzetiség(%)

2. ábra. Amegkérdezettekiskolaivégzettsége
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Gazdaságistátusszerinta többségalkalmazott,elsősorbanamagánszféraalkal-
mazottja(3.ábra).Acsallóköziekközöttátlagonfelülianyugdíjasokésagyermeküket
nevelőanyák,amagyarországiakközöttpedigazönfoglalkoztatóvállalkozók,delegin-
kábbamagánszféraalkalmazottainakrészaránya.

3. ábra. Amegkérdezettekgazdaságistátusa

munkahelyibeosztásszerintabeosztottakdominálnak(4.ábra).Acsallóköziekközött
többavezetőbeosztású,amagyarországiakközötttöbbabeosztott.
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4. ábra. Amegkérdezettekmunkahelyibeosztása

Amegkérdezettek 8 százaléka 2000 előtt költözött, 22 százalékuk 2000 és 2004
között,70százalékukpedig2004után.Alegtöbben2007-ben(18%),2008-ban(21%)
és2009-ben(14%)váltakazadotttelepüléslakójává.Afelső-csallóköziimigránsok61
százaléka,sszintevalamennyimagyarországi2004utánköltözöttbe.2005-benkét
megkérdezetttelepültátmagyarországra,egyévvelkésőbbheten,2007-benpedig56-
an.Alegtöbbmegkérdezett(összesen110személy)2008-banés2009-benköltözött
magyarországra.

Bárakutatássorántöbbszempontból isnagyonrészletesenvizsgáltukakiköltö-
zöttekelégedettségét,sezeknekaproblémaköröknekazelemzéséreaz írástovábbi
részében kerül sor, vessünk egy pillantást arra, hogy mennyire elégedettek életük
különbözőterületeivel.Az1.táblázatbanszereplőszámokegy1-től5-igterjedőosztá-
lyozásátlagánakfelelnekmeg,sminélalacsonyabbazértékük,annáljobbazosztály-
zat,vagyisannálelégedettebbekazemberekazadottterülettel.Azárójelbenszereplő
számazt jelenti,hogyafelsorolt11területközülazadott területahányadik legjobb
értékeléstkapta.
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1. táblázat. mennyireelégedettakövetkezőkkel?

Azeredményekaztmutatják,hogyelégedettemberekkelvandolgunk.Acsallóköziek
nagyonelégedettekacsaládiéletükkel,alakáskörülményeikkel,aszlovákokésmagya-
rokegyüttélésével,alakhelyükkel,aszlovák–magyarviszonnyal,azemberikapcsola-
tokkalalakhelyükönésamunkájukkal.Atöbbiterülettelkicsitelégedetlenebbek,de
ezekkelkapcsolatbanismégmindigazelégedettségdominál.

Amagyarországiaknagyonelégedettekalakáskörülményeikkel,acsaládiéletükkel,
alakhelyükkel,amunkájukkal,aszlovákokésmagyarokegyüttélésével,azemberikap-
csolatokkal,atöbbiterülettelpedignemkimagaslóan,deazértőkiselégedettek.

3.Akutatáseredményei

3.1.Amigrációelőzményeiésokai

A 2001-es népszámlálás eredményei, valamint amás felmérésekből (Gajdoš 2001;
moravanská 2006; lampl 2007) rendelkezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy
Szlovákialakosságanemigazánszeretköltözködni.2004-ben60százalékukugyanott
élt,aholszületett,aszülőhelyüketelhagyókháromnegyedepedigcsakegyszerköltö-
zöttéletében.Aköltözködésinkábbavároslakókrajellemző,saszülőhelyüketinkább
hagyjákelanemszlováknemzetiségűek,mintaszlovákok.

Anemzetiségiszempontkivételévelmindeztamiadatainkismegerősítik.Ameg-
kérdezettekmintegykétharmadafelnőttéletesoránegyszerköltözöttmástelepülésre,
amiaztjelenti,hogyamintanagyrészétolyanemberekalkotják,akikPozsonybanszü-
lettekvagyfelnőttkoruktólkezdveottéltek,svalójábancsakegyszerköltöztek,még-
pedigamostani,csallóközivagymagyarországilakhelyükre.Aválaszadókfennmaradó
egyharmadamártöbbszörváltotttelepülést.igaz,nekikisPozsonyvoltalegutolsólak-
helyük,deőknemonnanszármaznak,hanemmégkorábban,demindenképpenfel-
nőttkorukban, más településről költöztek a fővárosba. e tekintetben a Felső-
csallóközbeésamagyarországraköltözöttekközöttnincsszámottevőkülönbség.

Amintkorábbanemlítettem,aminta60százalékátSzlovákiában,aFelső-csallóköz
falvaibanélők,40százalékátpedigamagyarországra,rajkaésmosonmagyaróvártér-
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ségébe költözött korábban pozsonyi lakosok alkotják. Állandó lakhelyüket tekintve
azonban nem mindenkinél van nyoma ennek a kitelepülésnek. A magyarországiak
közül magyarországon csak egynek van állandó lakhelye, a többieké továbbra is
Szlovákiában,túlnyomórésztPozsonybanvan.Acsallóköziekháromnegyedénekállan-
dólakhelyecsallóközbenvan,atöbbiekészinténPozsonyban.

A csallóközieknélmegfigyelhető, hogyminél régebben laknak ebben a régióban,
annálinkábbjellemző,hogyottvanazállandólakhelyükis.A2000előttideköltözöttek
92százalékának,a2000–2004közöttbetelepültek77százalékának,a2004után
érkezettekkétharmadánakvanittazállandólakhelye.

Alegszorosabbkapocs,amelytovábbraisPozsonyhozkötiaválaszadókat,amun-
kájuk.61százalékuk–acsallóköziek54százalékaésamagyarországiak82százalé-
ka–ugyanisafővárosbandolgozik.ezenkívülmindenötödiknekPozsonybanélacsa-
ládja.Sajáttulajdonbanlevőfővárosilakástvagyegyébingatlant2százalékukemlített.

milyenkörülményekelőztékmegaleköltözést?voltak,akikhosszabbidejetervez-
gették (40%), de a többség nem tervezte előre, hanem csak a kínálkozó alkalmat
ragadtameg(37%)vagyrákényszerültaköltözésre(18%).Amagyarországraköltözők-
re jellemzőbb,hogy tervezgettékezta lépést,acsallóközbe települtekviszont legin-
kábbakínálkozólehetőséggeléltek.A2000előttérkezőketleggyakrabbanakényszer
vitteráaköltözésre,akésőbbköltözőknélviszontháttérbeszorulakényszermintaköl-
tözésifolyamatelindítója,scsaknemazonosszerepetkapatervezgetésésalehető-
ségekkihasználása.Akorábbanköltözőklegtöbbjetehátígypróbáltmegkiutattalálni
szorulthelyzetéből.ezzelszembenakésőbbköltözőktöbbségénekmárvoltválasztási
lehetősége.

mielőttújlakóhelyükreköltöztek,acsallóköziekegynegyedemárismerteatelepü-
lést–főlegazok,akik2000előttkerültekoda.Azutóbbiakcsaknem40százalékaköl-
tözött ismerős településre.minden negyediknek a családtagja vagy rokona,minden
harmadiknakabarátja,ismerőse,kollégájaéltott.Akésőbbérkezőkközöttlényegesen
kisebb a települést ismerők részaránya. Azok közül, akik nem ismerték a kiszemelt
települést,mindenharmadikéreztefontosnak,hogytudakozódjonazottaniéletrőlés
lakosságról.

A magyarországra költözőknek csupán 8 százaléka ismerte leendő lakhelyét.
emellettcsaknemmindenmásodikmegkérdezettinformálódottatelepülésről.

ezekbőlazadatokbólarraiskövetkeztethetünk,hogymígkorábbanavegyeslakos-
ságú Felső-csallóközbe költözés fontos szempontjaként szerepelhetett az is, hogy
legyenottvalakiismerős,hogyabetelepülőkneérezzékmagukategyedül(nefeledjük,
hogydöntőtöbbségükszlováknemzetiségű,sminélrégebbenköltöztekacsallóközbe,
nemzetiségiszempontbólannálkompaktabb,„magyarabb”voltezatérség),későbbez
aszempontegyreinkábbveszítettajelentőségéből,segyreinkábbköltöztekolyantele-
pülésekreis,aholsenkitsemismertek.Amagyarországraköltözőknélsemzárhatóki
ezaszempont.Azigaz,hogycsakhármuknakéltottrokona,demindenharmadiknak
voltolyanismerőse,kollégája,akimárelőtteáttelepült.

Azországosmigrációsstatisztikákbólkiderül(Šprocha2007),hogy1996és2006
közöttaköltözködéselsődlegesokaalakáshelyzetmegoldása(36%).eztkövetiacsa-
ládtagkövetése (mindkétnemnél28%), különbözőnemspecifikált okok (17%)ésa
házasságkötés(nők10%,férfiak6%).

Apozsonyidezurbanizációegyiklényegeselindítója,hogyvidékenolcsóbbanlehet
lakást,házatvenni,minta fővárosban.eztacsallóköziésmagyarországimegkérde-
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zettekválaszaiisigazolják.Aköltözködésáltalukfelsoroltokaitakövetkezőötpontban
lehetösszefoglalni:

–megfizethetőárútelkekéscsaládiházak;
–Pozsonyközelsége;
–olcsóbbélet;
–családtagok,barátokközelsége;
–természetközelség,nyugalom,vidékiéletmód.
Akiköltözéselsődlegesokatehátalakáshelyzetmegoldása.Shaösszehasonlítjuk,

hollaktakPozsonybanéshollaknakmost,akkorbeigazolódik,hogyafővárosbólvaló
kiköltözésvalóbanjavítottamegkérdezetteklakáskörülményein.Pozsonybancsakkét-
harmadukéltsajátlakásbanvagycsaládiházban,atöbbiekfőlegbéreltlakásbanvagy
aszülőknéllaktak.jelenlegviszont94százalékukasajátjábanlakik,sközülükisaleg-
többen(77%)családiházban(5.ábra).Teljességgelérthetőhát,hogyazéletkülönbö-
ző területei közül a lakáskörülményekésa lakhelyazokközé tartoznak,amelyekkel
nagyonelégedettekaválaszadók.

5. ábra. HollakottPozsonyban,éshollakikmost?(%)

Alakáskörülményekgyakorlatilagmindenkitérintőpozitívváltozásánkívülabetelepü-
lés minden második megkérdezett számára további pozitív változásokat hozott.
Természetközelség,egészségesebbéletkörnyezet,tisztábblevegő,csönd,nyugalom,a
kisközösségiéletformaelőnyei,ajobbéletminőség–leggyakrabbanezeketemlítik,de
sokanaztiskihangsúlyozzák,hogyújlakhelyükönszívélyes,kedvesembereketismer-
tekmeg.Aválaszadókmásikfelénektöbbségeszerint(46%)azonkívül,hogymegvál-
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tozottalakhelyük,semmimásnemváltozott.kimondottannegatívváltozásokra4szá-
zalékukpanaszkodik.Szintekivételnélkülaközlekedési feltételeketkritizálják,bele-
értveahiányostömegközlekedésihálózatotésanemmegfelelőútviszonyokat,aminek
következtébentovábbtartéstöbbekerülaPozsonybautazás.

Akétalmintaközülamagyarországiakinkábbafeléhajlanak,hogyazáttelepülés
nemhozottváltozástazéletükbe.Acsallóköziektöbbségepozitívváltozásokatérzékel,
ugyanakkor leginkább ők panaszkodnak a közlekedésre. Főleg a tömegközlekedést
szidják, ami azzal is összefügg, hogy a magyarországiakhoz képest ők gyakrabban
veszikigénybeatömegközlekedésiszolgáltatásokat.Amagyarországiakközülkb.min-
dentizedikpozitívésegybennegatívváltozásokatisemlít.Aközlekedésentúlfőlega
korábbitársaskapcsolatokelvesztésére,leszűküléséregondolnak(6.ábra).

6. ábra. Azzal,hogyideköltözött,megváltozottazélete?(%)

3.2.ingázásésközlekedés

Szlovákialakosságára–főlegavidékenélőkre–nagymértékbenjellemzőazingázás.
2005-benagazdaságilagaktívlakosság60százalékanapontaingázottamunkahelye
és a lakhelye között (moravanská 2006), s ez az arány azóta sem csökkent.
Természetesvelejárójaaszub-ésdezurbanizációnak,hogyazingázókállandólakhelye
vidékenvan,dolgoznipedigavárosbajárnak.éppezértvalamennyiérintettszámára
nagyonfontosazutakmennyiségeésállapota,valamintatömegközlekedésminősége.

Azáltalunkvizsgáltlakosságkörébenismagasazingázókrészaránya.Amikormég
afővárosbanlaktak,acsallóköziek60százaléka,amagyarországiakfelePozsonyban
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a Pozsonyból kiköltözött... 87

dolgozott. leszámítva azokat, akik nem dolgoztak, akkoriban a csallóköziek 35, a
magyarországiak47százalékaingázott.Akiköltözésselalaposanmegnőttazingázók
aránya,hiszen jelenlegacsallóközieknekcsak15,amagyarországiaknakpedigcsu-
pán10százalékadolgozikalakhelyén,atöbbieknek(csallóköziek64%,magyarorszá-
giak86%)másholvanamunkahelye (7.ábra).Azesetek többségében (csallóköziek
54%,magyarországiak82%)ezamásholPozsonybanvan,sezaztjelenti,hogyalak-
helyüktőlmaximum50km-rekellutazniuk(hatcsallóköziemlítettennélnagyobb,azaz
70km-nyitávolságot).Azingázóktöbbsége30km-relakikafővárostól.

7. ábra. Holvanamostanimunkahelye(%)

Amunkahelyrevalóbejárásacsallóköziek57,amagyarországiak76százalékaszá-
mára napi ingázást jelent. rajtuk kívülminden továbbimintegy nyolcadik-kilencedik
megkérdezetthetentetöbbszöringázik(8.ábra).
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8. ábra. Hetentehányszorjármunkábalakhelyénkívülitelepülésre?(%)

denemcsakőkingáznak,hanemazesetektöbbségébenacsaládtagjaikis.Arraakér-
désre,hogyamegkérdezettetisbeleszámítvaacsaládbólhányanjárnakrendszeresen
legalább háromszor hetente lakhelyükön kívüli településre, a csallóköziek 70, a
magyarországiak83százalékatöbbszemélytemlített.

Aközlekedésfőeszközeazautó.Acsallóköziekháromnegyede,amagyarországiak
89százalékasajátautóvalvagyautókkaljár.Atömegközlekedéstmindentizedikcsal-
lóközivesziigénybe,amagyarországiaknálezafajtautazásnemigazánjönszámítás-
ba. nagyjából ugyanennyien közlekednek kombináltan, vagyis autóval is, busszal is
utaznak(9.ábra).ritkán,deelőfordul,főlegacsallóközieknél,hogyszomszéddal,ba-
ráttalstb.közösmegegyezésalapjánoldjákmegaközlekedést,mégpedigúgy,hogyfel-
váltvafuvarozzákegymást.

korábbanmárszóbakerült,hogyazokamegkérdezettek,akikszámáraazáttele-
pülés negatív változásokkal is járt, szinte valamennyien a közlekedési viszonyokra
panaszkodtak.ezakritikaújraelőbukkant,amikormegkérdeztük,hogymennyireelé-
gedettekaPozsonybautazással.Atömegközlekedésselacsallóköziek63,amagyar-
országiak59százalékaelégedetlen.valószínűlegezértisjárinkábbautóval,akitehe-
ti.Azautósközlekedéskörülményeivelacsallóköziekfeleelégedett,másikfeleelége-
detlen,amijelzi,hogyazértazilyentípusúutazgatássemproblémamentes(akireggel
7és9óraközöttindulPozsonybólcsallóközbe,azasajátszemévelláthatjaamásik
iránybólérkezővégetnemérőkocsisort,sugyaneztapasztalhatódélutánöttől,csak
fordítva). A magyarországiak 98 százaléka viszont elégedett, sőt háromnegyedük
nagyonelégedettazautóvalvalóközlekedéskörülményeivel.
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A tömegközlekedésselazoka legelégedetlenebbek,akikhetente többszörutaznak.
egyébkéntaközlekedésselvalóelégedettségnemfüggösszeazutazásgyakoriságával.

9. ábra. mivelutaznak?(%)

3.3.életérzésazújlakhelyen

A költözködés előtt a megkérdezettek döntő többsége nem aggódott amiatt, hogy
másiktelepülésre,amagyarországiakesetébenráadásulmásikországbaköltözik,de
azért12százalékuknakvoltaknémiaggályai.Amikormegkérdeztük,hogymitőltartot-
takaleginkább,aFelső-csallóközbetelepülőkakövetkezőketválaszolták:nemfogad-
jabeőketazottélőlakosság,képteleneklesznekmegszokniafalusikörnyezetet,nem
leszmegfelelőtársaságukvagysemmilyentársaságuksemlesz,amagyaroklefogják
őketnézni,mertszlovákok,nemfogjákérteni,amitamagyarokbeszélnek,problémák
lesznekaközlekedéssel.Amagyarországraköltözőketegyetlendologaggasztotta,az,
hogynemtudnakmagyarul.

ehhezképest7százaléknyicsallóköziés5százaléknyimagyarországi–összesen
28ember–aggályaiteljesültek,deazoksemmaradéktalanul.Acsallóköziekszámára
újfentaközlekedésokozgondot(amiugyanaköltözéskorfelötlöttbennük,denemszá-
moltakekkoranehézségekkel),némelyeknekpedigarosszemberikapcsolatokésaz
irigység,valamintaz,hogyafalusiaknemfogadjákbeavárosiakat.Amagyarországi-
aknakpedigkommunikációsproblémáivannak.

Attólfüggően,hogymirőlvanszó,acsallóköziek6–18százaléka,amagyarországiak
5–16százalékatapasztalt/tapasztalkörnyezeterészérőlolyanmagatartást,amelyetdisz-
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kriminációként érzékel (2. táblázat).Báramegkérdezettekdöntő többségenememlít
ilyesmit,azértelőfordulezajelenség.leggyakoribbazanyanyelvidiszkrimináció,amelyet
acsallóköziek14százaléka időnként,4százalékukgyakran,amagyarországiakközül
mindentizediknéha,6százalékukpediggyakrantapasztal.Többnyireaszlováknyelvhát-
rányosmegkülönböztetésétkellezalattérteni,mertamagukatszlováknakvallókmond-
jákezt,deaválaszelvétveelőfordulmagukatmagyarnakvallóknális.

2. táblázat. Tapasztalta-e/tapasztalja-e lakhelyén a diszkrimináció valamelyik formá-
ját?(%)

Azúj lakóhellyel valóazonosulás fontos láncszeme,hogyaz ember otthonérzi-e ott
magát.devalójábanmitjelentazaszó,hogyotthon?Aválaszokbólkiderül,hogyvala-
kiszámáraavilágnakegykonkrétföldrajzipontja:azország,aholszületett,atelepü-
lés,aholél.másoknaknemisannyiraaföldrajzihely,mintinkább„azénházam–az
énváram”értelmébenvettsajáttulajdontképezőházahozzátartozókerttel.Atöbbség
számárapedigegyérzés,egylelkiállapot:biztonságérzet,komfortérzet,azösszetarto-
zásérzése,együttlétacsaláddal,akellemesnektartottemberekkel,anyugalom,pihe-
nés,feltöltődésésbékeszigete,akikötő,ahovamindigjóvisszatérni,aholazember
önmagalehet,vagyahogyanazegyikválaszadófogalmazott:„azotthonaváll,amelyen
kisírhatodmagad.”

nos, teljesen függetlenül attól, hogy mikor költözött oda, a csallóköziek 96, a
magyarországiak99százalékaotthonérzimagátújlakhelyén(10.ábra).

Többségükmárteljesenmegszokottott,demindenhetedikcsallóközinekésmin-
dennyolcadikmagyarországinakazértvanhiányérzete.mihiányziknekikleginkább?Az
említésgyakoriságánaksorrendjében:acsaládtagok,gyermekkoribarátok,rokonság,
amegszokottemberek;egyjólműködőtömegközlekedésihálózat,vagyisgyakoribbés
kulturáltabb autóbuszjáratok Pozsonyba; több üzlet, színvonalasabb szolgáltatások;
kulturális és szabadidős tevékenységek általában és különösen szlovák nyelven. A
pozsonyiéletérzés:„az én otthonom Bratislava, ott születtem, ott vannak a barátaim,
az az én szülőföldem”;„bár itt, Šamorínban van az állandó lakhelyem, nem tudok itt
élni”,„az érzés, amikor reggel a város utcáit rójuk a kutyámmal”.Svan,akiknekegy-
szerűencsakmagaPozsony, vagyahogyanőkmondják,Bratislava.Sazokkevesen,
akiknemérzikmagukatotthonmostanilakhelyükön,rövidenéstömörencsakannyit
mondanak,hogyszámukraazotthontPozsonyjelenti.
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10. ábra. otthonérziittmagát?(%)

Amegkérdezettekdöntőtöbbségetehátotthonérzimagátújlakhelyén,snemisakar
elköltözni.vagyhamégis,annaknemkimondottanazazoka,hogyrosszottnekik.Arra
akérdésre,hogyszeretne-eelköltözni,acsallóköziek71,amagyarországiak64száza-
lékahatározottnemmelválaszolt,acsallóköziekegyhatoda,amagyarországiakcsak-
nemegyharmadapedignem tudott biztos választ adni. valójábanmindennyolcadik
csallóközi és 17 közül egy magyarországi szeretné elhagyni a települést, miközben
ténylegesencsupánkb.egytucatnyiemberteszezértvalamit(11.ábra).Gondolkodni
azelköltözésenésmagaazelköltözéskétkülönböződolog,deegyik sem tömeges,
főlegnemazelköltözés.

Az,hogyvalakiszeretneelköltözni,nemokvetlenülfüggösszeazzal,hogynemérzi
otthonmagáta településen,bárazok,akiknekhiányérzetükvan, vagy továbbra isa
fővárosbahúzzaőketaszívük,gyakrabbanfontolgatjákazelköltözéslehetőségét.de
amagukatteljességgelotthonérzőkközöttiselőfordulazilyesmi,perszejóvalritkáb-
ban.Acsallóköziekközülhatan,amagyarországiakközülpedigcsakkettenmondták,
hogyazértköltöznénekel,mertjelenlegilakhelyükönnemérzikjólmagukat.Atelepü-
léselhagyásánakfőokamindkétalmintaesetébeninkábbaz,hogybizonyoskörülmé-
nyekkényszerítikőketerrealépésre,vagypedigjobblehetőségkínálkozikszámukra.
Aleggyakoribbkényszerítőtényezőamártöbbszöremlítettrossztömegközlekedés,s
csakezutánkövetkezikalelkikomfortérzethiánya,az,hogyamegkérdezettidegennek
érzimagát,hogyaszülővárosa,Pozsonyvonzzaőt,újraott,vagylegalábbishozzáköze-
lebbszeretneélni.devannak,akiketacsallóközisíkterületdeprimál,mindigfújaszél,
nincsenekhegyek,erdők,kevésazöldterület,panaszolják.Tehátakiköltözniszeretne,
az vissza Pozsonyba (beleértve a főváros csallóközhöz kapcsolódó peremkerületét,
Pozsonypüspökit)vagyPozsonyhozközelebbre,hapedigmagyarországonlakik,akkor
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minélközelebbaszlovák–magyarhatárhoz,akárvisszaSzlovákiába,ahatárhozközel
fekvőtelepülésekvalamelyikébe(oroszvár,dunacsúny),amelyekszinténközelebbfek-
szenekPozsonyhoz.külföldre,nyugatiállambanégyenszeretnénekkiköltözni.

11. ábra. Szeretneinnenelköltözni?

4.Összegzés

Összefoglalvaazelmondottakat, leszögezhetjük,hogyaPozsonybólkiköltözött felső-
csallóköziésrajkakörnyékimegkérdezettekabbólaszempontbóltipikusképviselőia
dezurbanizációnak, hogy a jobb lakáskörülményekért, nyugodtabb, ingermentesebb
lakókörnyezetértcserébefeladtákpozsonyilakhelyüket,sazújlakhelyenszintevala-
mennyienvalóraváltottákálmukat:sajátlakásuk,sőtazesetektöbbségébensajátcsa-
ládiházuklett,amitotthonuknaktekintenek,erősérzelmitöltetetadvaennekaszó-
nak.ugyanakkoraz is tipikus,hogymunkahelyüktöbbnyirea fővárosbanvan,ahova
naponta vagy legalábbis hetente többször ingáznak. Ami viszont kevésbé tekinthető
tipikusnak, hogy soknak közülük nem ott van az állandó lakhelye, ahol az otthona,
hanemott,aholamunkahelye,sazotthonaazátmeneti lakhelye.ezSzlovákiamás
régióibanfordítvaszokottlenni.Sőt,haszigorúantartanánkmagunkatamigránskife-
jezésdefiníciójához,amiolyanszemélyeketjelöl,akikelköltözveállandólakhelyetvál-
tanak,akkoramegkérdezettekegyrészétnemistekinthetnénkvalódimigránsoknak,
csakingázóknak.7 ezperszecsakelméleti„gubanc”,amirőlazérintetteknekfogalmuk
sincs(miértisvolna),smindenkilegyinthetnefelette,mondván,nemmindegy,hogyhol
vanazállandóésholazátmenetilakhelyük?Hiszenezazadminisztratívkitételsem-
mifélehatástnemgyakorolsemaző,semazáltaluklakotttelepüléséletére.

nos,eznemegészenvanígy.Akutatásmegkezdéseelőttszakmaimegbeszélése-
kenvettünkrésztazérintettközségekönkormányzativezetőivel,éstöbbfelső-csalló-

92 lampl Zsuzsanna
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja



közipolgármesteremlítette,hogyabeköltözővállalkozóknakköszönhetőentöbbpénz
isfolyhatnaaközöskasszába,deamégmindigpozsonyiállandólakhellyelrendelke-
ző,valójábanpedigaFelső-csallóközbenlakóvállalkozókadójanemazőtelepülésü-
ketgazdagítja.Azoka lakosokugyanis,akikvállalkozók-fizikaiszemélyek,azállandó
lakhelyükönadóznak,tehátebbenazesetbenPozsonyban.Sugyanezvonatkozikazok-
raavállalkozókra-jogiszemélyekreis,akiknekatelephelyükPozsonybanvan.nézzük
meg,mitjelentezamimintánkesetében.

Acsallóközimegkérdezettekközül61vállalkozó.mivelilyenkérdésnemszerepelt,
aztnemtudjuk,hogyközülükmennyiafizikaiésmennyiajogiszemély,defoglalkozá-
sukbólkövetkeztetveúgytűnik,hogytöbbnyireazismertkényszervállalkozóisémáról
vanszó.vagyisolyanemberekről,akiknemsaját cégetépítenek,hanemvállalkozói
engedéllyel rendelkezvemás szervezetnek dolgoznak,megspórolva neki a járulékok
fizetését. ezek a vállalkozók általában fizikai személyek. közülük 18 személynek
Pozsonybanvanazállandólakhelye,ezértazőadójuknemaFelső-csallóközbeván-
dorol. ez valóban elgondolkodtató. Hiszen az így elfolyó pénzekkel is hozzá lehetne
járulniakárahelyiúthálózatminőségénekésaközlekedésállapotának javításához,
amivalamennyiingázó,ígyabetelepültekéletkörülményeitiskedvezőenbefolyásolná.
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jegyzetek

1. ezaz írásrövidítettváltozataaközöstanulmánykötetbeleadottdolgozatnak,amelyazősz
folyamánjelenikmeg.

2. 1981–1985-benSzlovákiábanéventeátlagosan36,8ezerlakástadtakát,1996–1998-ban
márcsak7,2ezret(Bezák2002,333.p.).

3. Amiaköltözködéstávolságátilleti,anyolcvanasévekelsőfelébenamigránsok61százalé-
kaazadottrégiónbelül,tehátannakegyiktelepülésérőlamásiktelepüléséreköltözött,39
százalékukpedigátlépvearégióhatárát,nemcsakmásiktelepülésre,hanemmásikrégióba
isköltözött(Gajdoš2001,195.p.).

4. Aszuburbanizációlényege,hogyavárosközpontlakosságáhozképestmegnövekszikaváro-
si peremkerületek (elővárosok) lakosságának aránya. A dezurbanizáció a szuburbanizáció
kísérőjelensége,sabbannyilvánulmeg,hogyavároslakosságánakcsökkenésévelnövekszik
avárostövezővidékitelepüléseklakossága.

5. Amigránslakosságkövetésénekmódszertaninehézségeirőlrészletesenlásddivinský2009;
Holá2007,115.p.

6. országosadatokszerint leggyakrabbanazérettségizettekésadiplomások,valaminta40
évenfelüliekköltöznek(Šprocha2007;moravanská2006),sinkábbanők.2006-ban1000
migránsnőre970férfijutott(Šprocha2007).

7. A migráns definíció sem egységes (jurčová 2007, 129. p.). ezért a ténylegesen a Felső-
csallóközbenésamosonmagyaróvártérségébenélő,továbbraispozsonyiállandólakhellyel
rendelkező lakosokat a létező kategóriarendszer szerint hosszú távú letelepedetteknek
nevezhetjük,amennyibentöbbmint12hónapjaélnekazadottterületen.

ZSuZSAnnA lAmPl
AFeW cHArAcTeriSTicS oF THe PoPulATion relocATed From BrATiSlAvA To uPPer rye iSlAnd
(ŽiTný oSTrov),rAjkA And iTS viciniTy

TherelocatedintervieweesfromBratislavatoupperryeislandandtorajkaand
itsvicinityaretypicalrepresentativesofdesurbanization; inthesensethatthey
tradedtheirurbanhomeforbetterlivingconditionsandacalmer,lessstimulating
environment.intheirnewhome,almostallhavemadetheirdreamscometrue:
theyhavetheirownhome, inmostcasestheirownhouse,whichtheyconsider
theirhomeintheemotionalsenseoftheword.Atthesametime,itisalsotypical
thattheirworkplaceislocatedinthecapital,wheretheycommutedailyoratleast
several timesperweek.What is less typical, however, is the fact thatmanyof
them report theproperty close to theirworkas theirpermanentaddress, their
actual home being listed as their temporary living place. in other regions in
Slovakiathereverse ismostlytrue. ifweweretosticktothestrictdefinitionof
migrants, which labels personswho permanently settle in a different location,
thenwecouldnotconsiderpartoftheintervieweesasmigrants,onlycommuters.
itisafactthatthankstothemigrantentrepreneurstherecouldbemoremoney
flowing to the settlements accounts, yet those with a permanent address in
Bratislava are still paying their taxes to the city, instead of their actual living
location.Themissingfundscouldbeusedtoimprovethelocalinfrastructureand
transportation,whichwouldaffectthemigrantslivingconditionspositively.

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/3

, 
S

om
or

ja


