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A tudomany szamara regota is-

meretes, hogy egyes tarsadalmi
jelensegek gyakorisaga f61drajzi
tajegysegenkent, egyes orszagok
k6z6tt, de egy-egy orszagon belOI
is, nagy elterest mutat. lIven f6ld-
rajzi terUleti tagozodasra figyelhe-
tank fel az alkoholizmus, a lelki be-
tegsegek, a bun6zes, a valas vagy
az 6ngyilkossag eseteben.

A kutatasok feltartak, hogy
ezeknek a tarsadalmi jelensegek-
nek a f61drajzi, terOleti egyenlotlen-
segei sok mindenbol fakadnak. Az
elteresek alapjaul szolgalhat a la-
kossag eletkora, foglalkozasi meg-
oszlasa, gazdasagi helyzete, vaM-
si hovatartozasa, kepzettsege, kul-
turalis szinvonala, a migracio, sot,
egyesek szerint meg az idojaras is.
Erdekes, hogy a devians jelense-
gek etnikai vonatkozasainak a
vizsgalataval sokaig adDs maradt a
tudo many. Pedig mint utobb kide-
rOlt, az etnikai hovatartozas sokkal
eroteljesebben beleszol az egyedi
eletsorsok alakulasaba, mint azt
korabban barki hitte volna. DIy
mertekben beleszol, hogy a nem-
zeti hovatartozas - a nemzeti azo-

nossag megorzese es a nemzeti
sajatossagok vallalasa - csaknem
egyet jelent valamifele, magara a
nemzetre jellemzo sorsvallalassal.

Azt, hogy kOl6nb6zo etnikumok
tagjai mennyire nem egyforma
mertekben vannak kiteve a sors

szeszelyeinek, mondjuk t6rtenete-
san nalunk a magyarsag vallalasa
mikent taszit mind t6bb embert lel-

ki betegsegbe, sot maganak az
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eletnek az elutasitasara, az elme-
betegseg es az 6ngyilkossag el-
ofordulasanak nemzetisegek sze-
rinti megoszlasa meggyozoen pe!-
dazza. Amig ugyanis egy adott
idopontban a magyar t6bbsegu
k6zsegekben, peldaul Kanizsan
90,75, Zen tan 88,09, T6r6kkani-
zsan 81,92, Csokan 75,96, Kishe-
gyesen 60,10, Topolyan 58,88,
Adan 54,59, Obecsen 50,26 sza-
zezrelek volt az 6ngyilkossagi gya-
korisag mutatoja, Apatinban 11,81,
Palankan 10,39, Pancsovan 12,11,
Versecen 16,22 szazezreleket tett
ki. Ahol tehat a magyarok szam-
aranya elenyeszo, ott a k6zsegek
atlagat alapul veve mintegy hat-
szor kevesebben, a kanizsai gya-
korisagi mutatohoz viszonyitva pe-
dig mintegy nyolcszor kevesebben
k6vettek el 6ngyilkossagot.

Ezeknek a szamadatoknak a

takreben, tekintettel arra, hogy Ma-
gyarorszag az 50 szazezrelek k6-
rOIl6ngyilkossagi gyakorisagaval a
vilagranglista elen all, azt kell mon-
danunk, hogy az 6nsorsrontas se-
hol gem olyan merteku a vilagon,
mint nalunk.

Magyar sorskerdes? Igen, az.
Mert az 6ngyilkossag csak a jeg-
hegy csucsa, amelyhez az 6n-
pusztitas szamos mas formaja tar-
sui: a nepesseg fogyasa, el6rege-
dese, az alkoholizmus, a valas, a
lelki betegsegek. Mintha valami-
Iyen atkos kor sorvasztana nepOn-
kat, a magyarsag eleterejet. Es a
sokfele kor nemcsak hogy mind
azonos iranyba (az enyeszet ira-
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nyaba) mutat, de a k6ztUk levo
korrelacio, az egyutthatas is bi-
zonyitott.

Mindez, sajnos, halmozottan
vonatkozik a vajdasagi magyar-
sagra. Nemzeli k6z6ssegunket,
ha egyaltalan beszelhetunk k6-
z6ssegrol, szinte betegge tette
az elmult 75 esztendo. Azt,
hogy erzelmileg es mentalis an
mennyire meggy6t6rtek az el-
mult evtizedek, legkifejezobben
es legmeggyozobben epp az a
szomoru kedelyallapot tUkr6zi,
amirolbeszelUnk. .

A sorscsapasok, az elszen-
vedett veresegek, a szabadsag,
a valasztasi lehetoseg, a tavla-
tok hianya persze a magyarsag
egeszet esendove es sebezhe-
tove tettek. A vajdasagi magyar-
sag eseteben teteztek ezt a bait
a kisebbsegi sors hatranyai.
Egyidejuleg sujtja a termeszetes
fogyas, a nepesseg el6regede-
se es az asszimilacio, az elvan-
dorlas, a kitelepules, ami a ne-
pesseg eroteljesebb fogyasa-
hoz vezet. Ehhez tarsul a hatra-
nyos tarsadalmi helyzet, a cse-
lekvesi tar szuk6ssege, a kiszol-
galtatottsag-erzes, a j6vokep hi-
anya, ami viszont a lelki betese-
gek, k6ztuk az 6ngyilkossag ug-
rasszeru n6vekedesehez vezet.

A nepesseg eroteljesebb fo-
gyasa es magasabb 6ngyilkos-
sagi aranyszama a hatranyos
helyzet legfontosabb merceje. A
vajdasagi magyarsag hiltranyos
helyzeten evtizedek ota hihetet-
len szorgalommal es 6nkizsak-
manyolassal, valamint a csalad-
letszam drasztikus visszaszori-
tasaval probal valtoztatni. Mind-
hiaba, mert nem tud felszinen
maradni, iIIetve nem tudja ma-
ganak azt az eletminoseget biz-
tositani, amit civilizacios igeny-
szintje diktal.

Vannak, akik t6rtenelmi, kul-
turalis 6r6ksegrol beszelnek,
egy nepesseg eletmodjanak es
szemleletenek erzelmi-tudati sa-
jatossagairol, ami csaladi, k6r-
nyezeti peldak, mintak nyoman
fejti ki hatasat. Anelkul, hogyaz
etnikai-kulturalis szempontok
szerepet elvitatnank, azt gon-
doljuk, hogy elsosorban maga a
tarsadalmi es lelektani eletkeret

az, ami a kedvezotlen nepese-
desi es egeszsegugyi helyzetre
magyarazattal szolgal. Maguk a
csaladi, k6rnyezeti mintak is eb-
be a tarsadalmi es lelektani elet-

keretbe agyazodnak, annak fo-
Iyomanyai.
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