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Közel 62 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma Szlovákiában tíz év alatt - derült ki a 2011. májusi
népszámlálás végleges adataiból, amelyeket szerdán ismertetett a szlovák statisztikai hivatal.
Kapcsolódó cikkek:
Sikeres magyar kultúrdiplomácia [2]
A 2011-es népszámlálás adatai szerint 10 év alatt 9,7 százalékról 8,5 százalékra csökkent a
Szlovákiában élő magyarok számaránya az összlakossághoz képest. Míg a 2001-es népszámlálás
adatai szerint Szlovákiában 520 528-an vallották magukat magyar nemzetiségűnek, ez a szám 2011re 458 467-re csökkent.
Hasonló mértékben csökkent azoknak a száma is, akik Szlovákiában magyar anyanyelvűnek vallották
magukat. 2011-ben 508 714-en (9,4 százalék) tekintették magukat magyar anyanyelvűnek, miközben
2001-ben még 572 929-en (10,7 százalék) vallották magukat magyar anyanyelvűnek. Az aktuális
adatok szerint 8,7 százaléka azoknak a szlovákiai állampolgároknak a számaránya, akik azt vallották,
hogy otthon leggyakrabban a magyar nyelvet használják. Ehhez képest eltérést mutat azoknak az
aránya, akik nyilvános közegben is leggyakrabban a magyar nyelvet használják, ennél a kérdésnél
ugyanis 7,3 százaléknyian jelölték meg a magyar nyelvet.
Megyék szerinti elosztásban százalékarányosan legtöbben a déli régiókban, a nyitrai (24,6 százalék) a
nagyszombati (21,8 százalék) és a besztercebányai (10,2 százalék) megyében vallották magukat
magyarnak Szlovákiában. A szlovák statisztikai hivatal szerint jelentős mértékben - a 2001-es egy
százalékról 2011-ben hét százalékra - nőt azoknak a népszámlálásban részt vevő szlovák
állampolgároknak az aránya, akik nem jelölték meg nemzetiségi hovatartozásukat. A májusi
népszámláláskor 8203 válaszadó (az összlakosság 0,2 százaléka) vallotta be, hogy több
állampolgársággal is rendelkezik. A Szlovákiában 26 752 állandó bejelentett lakhellyel rendelkező
idegen állampolgár él. Közülük a legtöbben a Cseh Köztársaság állampolgárai (25,9 százalék), 16,7
százalékuk pedig magyar állampolgár.
Szlovákiában 2001-től 2011-ig 0,33 százalékkal (17 581 fő) nőt a lakosság összlétszáma. Ez a
legalacsonyabb lakosságszám-növekedés a népszámlálások történetében. Az ország lakosságának
nemzetiségi arányait tekintve a magukat szlovák nemzetiségűnek vallók (4 352 775 fő) is csökkent a
2001-es adatokhoz képest. Az elmúlt 10 év alatt az egyedüli jelentősebb létszámnövekedést a roma
etnikumhoz tartozók csoportja tudhatja magáénak. A roma lakosság az ország összlakosságához
viszonyított aránya ugyanis 2011-re elérte a 2 százalékot, számbelileg pedig meghaladta a 105 ezret.
A 2011-es szlovákiai népszámláláson az összlakosságnak csupán 1,2 százaléka nem vett részt.
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