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AVMDKESA "HETFEJUSARKANY"
Dr. Hódi Sándo~a pszichológiaitudományokdoktora

A
jUgOSZláViaimagyarság,amiótakisebbségihely-
zetbekerült, hatalmaseróziónakvan kitéve.
Nemrózsás,persze,a veleegyüttélomásnem-

zetikisebbségekdemográfiaihelyzetesem,ámama-
gyarságfogyásapéldátlan.

Vajdaságegyébként,ahol a magyarajkúaktöbb-
ségeél,azalacsonynatalitásúrégiókközétartozik.
Itt a lakosságszámbeligyarapodása- a folyamatos
ésnagyarányúbetelepítésellenére!- mindigalatta
maradtazországmásrészeinbekövetkezettnépes-
ségnövekedésnek.

A Szerb-Horvát-SzlovénKirályságlétrejöttétkö-
vetoelsonépszámlálástól,vagyis1921-tól1981-igaz
országlakosságamegkétszerezódött,12544000fó-
ról 22427711-renövekedett.Vajdaságbanugyanez
idoalattalakosságszámamindösszeegyharmadával
növekedett,1536994-ról2 034772fore.Ennekkö-
vetkeztébenVajdaságnépességéneka számaránya
Jugoszláviánbelül12,25%-ról9,07%-racsökkent.

Ami a magyarságotilleti, azeltérésekmégszem-
betunóbbek.Vajdaságmai területén1910-ben577 000magyarélt, az 1981-esnép-
számlálásmárcsupán427000ezretmutatottki. Hét évtizedalatta magyarokszáma
tehátnemcsakhogynemnövekedettegyfovelsem,hanem150ODO-relcsökkent.Mi-
közbenaz országlakosságamegduplázódott,a magyarságelvesztettelélekszámának
egynegyedét.

IsmereteimszerintJugoszláviaegyébkéntazegyetlenország,aholakisebbségbekerült
magyarokrészarányaállandóanfogyott.Amíg 1921-bena magyarlakosságszázalék-
arányaJugoszláviánbelül3,9volt,ezazaraány1981-remegfelezodött,1,9%-ottett ki.
Vajdaságbanugyanezenidoszakbanamagyarlakosságszázalékaránya27,5-roI18,9-re
csökkent.

Nehézbármiféleelfogadhatómagyarázattalszolgálniamagyarlakosságilyenmérvu
fogyására,márcsakazértis,merthiszenazországmindenrégiójára,haeltéroarányban
is,deanépességállandógyarapodásaa jellemzo.HarmincévátIagátalapulvéveeza
gyarapodásKosovóban108,Macedóniában48,Bosznia-Hercegovinában42,CrnaGo-
rában39,HorvátországbanésSzlovéniában17,Szerbiaszukebbterületén12ésmég
Vajdaságterületénis 5 százalék.
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Ezzelszembenamagyarságszámadrasztikusancsökkent.1961 és1981közötteza
létszámcsökkenéscsaknem60000 (58846)fot tett ki. Ha ehhezméghozzáadjuka
külföldretávozottakszámátis, a veszteség12548fo. A lemorzsolódáshozzávetoleg
évi1%.

A lemorzsolódáskövetkeztébena magyaretnikumsúlya- gazdasági,politikai és
kulturálisbefolyása- azelmúltévtizedekbenállandóancsökkent,annakmértékében,
ahogya magyarlakosságszázalékarányaa valamikori32,6-rol18,9%-raesett.

Annak,hogya magyaretnikumpolitikai súlyaésgazdaságierejeegyrecsökken,
elsodlegesokamindenképpenazalacsonynépszaporulat.Az összesmagyarlaktaterü-
letekközülnálunkjön a legkevesebbgyerekvilágra,ésa születésekszámáttekintve
alighanemazutolsóhelyenállunkavilágon.

Ezenaz égtájon már több mint húszévrevisszamenolegnembeszélhetünka ma-
gyarságtermészetesszaporodásáról.Ellenkezoleg,az1000forejutó születésekszáma
mindigalattamaradtazelhalálozottakszámának.Másszóval,a magyarnépességki.
ha!ásaszámunkraimmárnemrémálom,hanemfájdalmasésmegkerülhetetlentény.

Ugytunik,eza sorsvár azitt élomáskisebbségekreis. 1988-bana Vajdaságnépes-
ségénekmárcsaknem50%-átfelölelo,29- fokéntakisebbségeklakta,agrárnépességu
- községbenvoltmagasabbazelhalálozottakszámaazújszülöttekénél.A magyarlakta
községekbenakihalásjelei idobenelobbretolódnak,ésa mérleghiányis sokkaltragi-
kusabb.1971-benpl. azezerforejutó születésekszámaVajdaságban11,4volt, a ma.
gyarságkörében-1,6.

Megítélésünkszerintamagyarnépességilyenütemueróziójatermészetellenesfolya-
mat.A születésekalacsonyszáma,anépességtermészetesreprodukciójábanmutatkozó
zavar,az elöregedésésa lassúkihalás,kiegészülvemásanomáliákkal,a társadalom
diszfunkciójára,akisebbségsúlyoshelyzetérevall,melynekorvoslása a legégetobbfel-
adatvolnaszámunkra.

Tisztábanvagyunkazzal,hogyazokok,amelyekeztakedvezotlennépesedésihelyzetet
kiváltották,többrétuek,éshogyazoknaka történelmi,gazdasági,kulturáliséspolitikai
eseményeknekakövetkezményein,amelyeka magyarságalacsonytermészetesszapo-
rulatához,az önpusztítómagatartástérhódításához,a nagyarányúkivándorláshoz,a
távlatvesztéshezésazasszimilációfelgyorsulásáhozvezettek,nemkönnyuváltoztatni.

Nemkönnyu,már csakazértsem,mertVajdaságetnikaitarkasága,a szerbek,crna-
goraiak,bosnyákoktömegesméretubeáramlásaéstársadalmi-politikaidominanciája,
az igen elterjedtvegyesházasságok,a magyarnemzettudattóleltávolítójugoszláv
nemzeteszménytérhódítása,a kisebbségikultúra csonkasága,a magyaroktársadalmi
deklasszálódásastb.azasszimilációfelgyorsulásátméginkábbfokozza.A kedvezotlen
demográfiaihelyzettermészetesenszorosanösszefüggazitt élomagyarságközérzetéveI,
társadalmifejlodésiesélyeivel.E felismeréstol vezérelvea VMDK - szakítvaakorábbi
gyakorlattal- a demográfiaikérdéseketa legégetobbpolitikaikérdésekközésorolja,
ésa népmozgalmiadatoktudományoséspolitikaiértékelésénekelvégzésétegyikleg-
sürgosebbfeladatánaktartja.

Kérdésazonban,hogymegtudunk-eküzdeniazzala létünketfenyegeto,fennmara-
dásunkatveszélyezteto"hétfejusárkánnyal",amitazalacsonytermészetesszaporula~az
önpusztítómagatartástérhódítása,anagyarányúkivándorlás,abetelepítettszlávokdomi.
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nanciájl, azelterjedtvegyesházasságok,amagyarságtársadalmideklasszálódásaésa
jugoszlávnemzeteszménykövetelménye,illetveaz ebbolszármazóidentitászavarjelent
számunkra.

1.
Ami a természetesszaporulatotilleti: hisszük,hogya népesség- jelesüla magyarság

- gyorsulófogyásanemsorsszeru,nem megállíthatatlanfolyamat,ami ellensemmit
semtehetünk.Meggyozodésünk,hogya gyermekvállalásikedv hiányaszervesrésze
annakaszociokulturálisfolyamatnak,amelyazelmúltévtizedekbenlemondásokraszo-
rított azéletmindenvonatkozásában.

Hisszük,hogya gyermekvállalásikedvfokozható,hogya népességreprodukciója,
szerénygyarapodásamegoldható,feltéve,haa gyermekekvállalásanemmegyjóváte-
hetetlenülazigényesemberiéletrovására.

Haezrajtunkállna,oJyantársadalombanszeretnénkélni,amelybenörömgyermeket
szülniésvállalni.Ennekérdekébenajelenleginélsokkalnagyobbgondotkellenefor-
dítaniagyermekvállalásikedvanyagiéserkölcsitámogatására,azanyaságtiszteletére,
a családiéletóvására,szociáliséspolitikaibiztonságára.

Sajnosakérdésmegoldásalegkevésbéfügga mi óhajunktól.A gazdaságirecesszió,
azésszerutlen,szukkebluszociálpolitika,a kisebbségekkelszembenirestrikciósintéz-
kedésekegyeloremégkilátástalanabbá teszikahelyzetet.

Sajnos,nemvárhatógyorsjavulásazönpusztítómagatartásvisszaszorításaterénsem.
Közismert,hogyazöngyilkosságokarányszámánakalakulásajellegzetesnemzeti-geog-
ráfiaieloszlástmutat,shogyez azeloszlásévtizedeksoránsemváltoziksokat.Jugo-
szláviánbelüla !akosságszámarányáhozviszonyítvaVajdaságbankövetnekel legtöbb
öngyilkosságot.AmVajdaságonbelülisnagyeltérésekfigyelhetokmegazegyesetnikai
csoportokközött.

Amígezagyakoriság- egyfelméréstükrében- amagyarokesetében41,71százez-
reIék,ahorvátoknáI29,86,aszlovénoknáI28,40,aszlovákoknáI25,73,acrnagoraiaknál
21,85,aszerbeknél18,04,a ruszinoknáI14,01,a macedónokkörébenpedig5,25szá-
zezrelék.

2.
Ugyaneztapasztalhatóapszichózisok,a neurózisok,alkoholizmus,depressziósmeg-

betegedésekesetébenis. Az itt élo szlávnépekkel,illetverománokkalellentétbena
magyaretnikaiközösségbenvalamilyenoknálfogvafokozottabba pszichésdezorgani.
zációkialakulásánakaveszélye.Anélkül,hogyazokokatilletoenhosszasabbfejtegetésbe
bocsátkoznánk,elégitt taláncsakarraafelismerésreutalnunk,hogykülönfélekultúrák
más-máskonfliktusmegoldásimodelltkínálnakfel ésengedélyezneknehézélethelyze-
tekben.A magyarság,másnyelviku1túrákkalellentétben,amelyekadestruktivitásnak,
amásokkalszembeniagresszívviselkedésneknagyobbteret engedélyeznek,szigorúbb
szocializációrévéninkábbazönsorsrontásésönpusztításirányábaterelia súlyoskonf-
liktusokbólszármazóindulatokat.

A vajdaságimagyarság,úgytunik,mégszigorúbbönmagáhozebbenavonatkozásban.
Nyilvánjó okavanrá.Elfogulatlantudományoselemzésekhivatottakválasztadni,hogy
mibenisállezazönpusztításraszorítóridegéskíméletlenvalóság.
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3.

Ezaridegvalóságkényszerített(éskényszerít)továbbitízezreketarra,hogyelhagyják
szüloföldjüket,másuttkeressenekboldogulást.Elsokéntalegértékesebbfiatal,képzett,
munkaképeskorcsoportszedtesátorfáját,ami azonnalmagávalvontaa természetes
szaporodáselapadását,hiszenavajdaságimagyarságnaknincsenek"demográfiaitarta-
lékai".De mivelamunkavállaláslehetoségeiegyrerosszabbodtak,ésa politikaiválto-
zásokkalis akisebbségekhátáncsattanta legnagyobbatazostor,folyamatossávált és.
amainapigis tart a kivándorlás.

Sajnosakivándorlásméreteirevonatkozóannemlehetpontosadatokhozjutni. Más
a helyzeta Kosovóbólkitelepüloszerbekkeléscrnagoraiakkalkapcsolatban.Erre vo-
natkozóanasajtóország-világszámáranaprakészinformációkkalszolgál.Az országból
kitántorgóalbánok,törökök,cigányokstb.számátazonbanannálnagyobbhomályta-
karja.

Egyeloresemmireményarra,hogya kivándorlásgazdaságiés politikaikényszere
valamelyestmérsék1odjék.Ellenkezoleg,olyan"demográfiai"tényezovelállunkszem-
ben,amisokáig- ésegyreinkább- beárnyékoljajövonket.

4.
Vajdaságetnikailagtarka,változatosképetnyújtotttörténelménekmindenidoszaká-

ban.Huszonegyfélenép,etnikumtartjama is otthonának.A két világháborútköveto
betelepítésihullámésa napjainkigtartónagyméretumigrációnyománazonban,bára
népi-nemzetiségiösszképtarkaságamegmaradt,azetnikumokegymáshozviszonyított
arányaalapvetoenmegváltozott.

Közvetlenüla másodikvilágháborútkövetoenpárthatározatokalapján246000fot
telepítettekbeVajdaságba.Elobbazonbanhelyetkellettcsinálniszámukra,amire1944
oszén,a front elvonultávalkerült sor.Ekkor ugyanisaz oroszcsapatokárnyékában,
máigtisztázatlankörülményekközött,máigazonosítatlanszemélyekvalóságosnépirtást
rendeztekazitt élo,védtelenülmaradtkisebbségek- németekésmagyarok- körében.

Ezekneka "bosszúhadjáratoknak",tömegmészárlásoknak,eroszakoselhurcolások-
nak,kitelepítéseknekakövetkeztébenjelentosenmegváltozotte vidéketnikaiösszeté-
tele,azitt élonépekegymáshozviszonyítottaránya,társadalmiésgazdaságifejlodésük
esélye.

AmígaháborúelottVajdaságban,BaranyábanésSzlavóniaegyrészébenmagyarok,
horvátokésnémetekéltektöbbségben,a szerbekviszontkisebbségetképeztek,ahá-
borútkövetoenanémetekboljószerévelhírmondósemmaradt,amagyarokmegcsap-
pantlétszámmalimmárszámarányukattekintveis kisebbségbekerültek.

A telepesek,akiketazországmásszerblaktavidékeirolköltöztettekbe,küldetésüknek
megfeleloenaz életmindenterénelonyjogokatélveztek.Kezdetbeningyenvagyont,
házat,földetkaptak,demunkahelyhez,érvényesülésilehetoséghezkésobbisokjutottak
legkönnyebben.

A tervszerubetelepítésekésa spontánbevándorláskövetkeztébensikerülta szerb
néptöbbségénekmegteremtésemindenütt,aholerre lehetoségnyílt.Ma Vajdaságla.
kosságának54,54%-aszerbnemzetiségu.A 44közigazgatásiegységközül22-ben50%
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fölötti többségetképeznek.A magyarságVajdaságlakosságának18,92%-áttesziki, s
hétközségbenalkot50%fölötti többséget. ,

Vajdasággazdaságiéspolitikai önállóságánakmegszuntével,a NagySzerbAllam
megteremtéséreirányulótörekvésekfelerosödésévela szerbekeddigicsendesc;xpanzi-
ójanemzetimegújhodásiprogramjukalapjávávált.A gyorsütembenfolyó,diaszporá-
lódóésasszimilálódómagyarságamindarrogánsabbszerbnacionalizmussalszemben
nehezentalálmagára.

5.
Tóbbnemzetiségukörnyezetbennemújdonsága vegyesházasság.Vajdaságbanennek

különösennagyhagyományavan,hiszenmindennegyedik,ötödikházasságkötéskü-
lönbözonemzetiségupartnerekközöttjön létre.A nemzetekközöttimegbékélésleg-
szebbpéldájalehetnea vegyesházasságokpreferálásánakez a magasaránya,ha e
házasságokonbelülszületettgyerekeketszüleiknemnyilvánítanáktörvényszeruen"ju-
goszlávnak",ésnemíratnákcsaknemmindenesetbenszerbtannyelvuiskolába.Sajnos,
ezahelyzet,ígyagyorsanfogyómagyarságszempontjábólavegyesházasságok20-25
százalékosgyakoriságanemegyéb,mint azasszimilációszélesországútja.

Statisztikaikimutatásokszerinta vegyesházasságbanélokközötta magyarnok szá-
zalékarányaalegmagasabb.Nyilvánnemmindenoknélkülválasztanakszerbésbosnyák
férfitmaguknak.Az okokfelderítésea családszociológusokdolga.Ettol függetlenüla
szabadválasztásjogátsenkisemvitathatja,sema partner,semazasszimilációvonat-
kozásában.

Amíga magyarnokmásbelátásranemjutnak,amígtársadalmibeilleszkedésükés
felemelkedésükreményébenkönnyenfeladjáknyelvi-etnikaiközösségüket,agyorsasz-
szimilálódásnaksemmisemtudjaútját állni.

6. .
Miértlennénekcsakanokhibáztathatókazért,haúgyérzik,hogygazdaságiéspolitikai

helyzetükmegszilárdítása,társadalmifelemelkedésükérdekébennemzetiidentitásukatfel
kelladniuk?Eshacsakugyanezahelyzet?Ha akisebbségbehozhatatlanhátránytjelent?

Tényugyanis,hogya magyaroka gazdaságivezetokközött,a párt- ésifjúságiszer-
vezetekben,bankokbanéspénzintézetekben,biztosítótársaságoknál,tudományosinté-
zetekben,egészségügyiintézményekben,azegyestársultmunkaszervezetektanácsai-
ban,illetvevégrehajtóapparátusában,ahadseregb,enésabelügyibiztonságiszolgálatnál
stb.mélyenszámarányukalattvoltakképviselve.Esahelyzetilyenvonatkozásbancsak
rosszabbodottazutóbbiidoben.

Haehhezhozzávesszük,hogymennyihuzavona,szándékosmulasztás,gáncsoskodás
nehezítetteésnehezítiamainapigisazanyanyelvuoktatásmegszervezését,természetes,
hogysokmagyarszüloeleveszerbiskolábaíratja gyermekét.Eme szüloihozzáállás
miattazáltalánosiskolábajáró magyarnemzetiségutanulóknaka 8-10%-anemré-
szesülanyanyelvuoktatásban.A magyarnemzetiséguközépiskolásoknakviszontmár
30;35%-ajár szerbközépiskolába.

Amtovábbtanulástilletoenhiábavalónakbizonyulta magyarszülokiparkodása.An-
nakellenére,hogya magyargyerekekegyharmadanemanyanyelvénfejeztebe a kö-
zépiskolát,azegyetemetvégzettmagyarnemzetiséguek arányaalig 10%,sközöttük
azokvannaktúlsúlyban,akikkorábbananyanyelvenvégeztéktanulmányaikat.
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Az elmúltévtizedekben,haa magyarkisebbségtársadalmiszerkezeténektudatosés
tervszerulerombolásáróltalánnemis beszélhetünk,az anyanyelvuképzésmegoldat-
lanságai,illetve a közoktatáshiányosságamiatt a vajdaságimagyarságtársadalmi
összetételerendkívülhátrányossávált.Növekedettazalacsonyvégzettséguekarányaa
középfokú,illetvefelsofokúvégzettséguekrovására.

A fellépostrukturálisaránytalanságokmiatt a magyarságelmaradtaz.országban
végbemenotársadalmiátrétegezodési,korszerusödésifolyamattól, ami a közösség
deklasszálódásához,a nyelvi-nemzetiségikultúra távlatvesztéséhezvezetett.

A továbbideklasszálódásmegfékezését,a távlatvesztésmegszüntetését,nyelvi-etnikai
közösségünkfennmaradásánakésérvényesüléséneklehetoségétakisebbségiönkormány.
zattól,a nyelvi-kulturálisautonómialétrehozásátólreméljük.Hogyerrereálisanmek-
koraazesélyünk,ajelenlegijugoszlávpolitikaiszíntérenzajlóeseményekalapjánnehéz
volnamegjósolni.

7.
A közállapotokért,bármilynehézkörülményekközepetteis,azadottnépességszel-

lemi elitje a felelos.Csakhogya jugoszláviaimagyarságnaknincsszellemielitje, nem
rendelkezikolyanértelmiséggel,amelya megmaradássorskérdéseineka felvetésére
vállalkozna,amelypéldájávala nemzettudatvállalásáraösztönöznéazokat,akik a ki-
sebbségilét kilátásaibanelbizonytalanodtak.

Amíg szavakbana világközvéleményeelott a "nemzetiségikérdés"megoldásával
hivalkodtunk,tettekbena kisebbségekkelszembenipolitikavégtelenülszúkkeblúnek
bizonyult.A muvelodésiéletmindentekintetbena párt ellenorzésealákerült,a párt
viszontmindentmegtetta nemzettudatápolásátszolgálóintézmények,szervezetek
megszüntetéséért,muvelodésiegyesületektevékenységéneklezüllesztéséért.

A kisebbségihelyzetünkrevonatkozókérdésekfelvetésemár önmagábanvéveis sú-
lyos, olykor egzisztenciáliskövetkezményekkeljáró búncselekménynekszámított.
Kisszámúértelmiségünketa hatalomvagymegfélemlítette,vagymagáhozédesgette,
mipdenesetrelehetetlennétette,hogykisebbségiközéletiszerepetvállaljonmagára.

Ertelmiség,szakkáder,demindenekelottobjektívlehetoségekhíjána vajdaságima-
gyarságnemvolt képesa muvészetetés a tudományt,a közösségalkotóenergiáját,
intelligenciájátkisebbségiléte,identitásmegorzéseszolgálatábaállítani,amivégüloda
vezetett,hogycsaknemmindenkielbiz~nytalanodott,feszélyezetté,komplexusossávált
nemzetihovatartozásavonatkozásában.

Csonka,irodalomcentrikuskultúránknemcsakerotlennekéselégedetlennekbizonyult
anemzettudatvédelméreésápolására,defokoztaisazavart.Pozicionáltértelmiségünk
ugyanisazonosulvaazúj, egységes,jugoszlávállamnemzeteszményével,létrehoztaa
vajdaságimagyarnemzetiségkülönállásáthangsúlyozó,az egyetemesmagyarságtóls
azegységesmagyarnemzettudattóleltávolítóideológiaikonstrukcióját,amelynekkö-
vetkeztébenanemzettudatszétesett,ésteljesséválta meghasonlás.

A nemzetikisebbségnemzetiséggévalóátkereszteléseis azta céltszolgálta,hogya
kisebbségekbenkifejlesszékazanyanemzettolelkülönítotudatállapotot,agyökértelen-
ségésmagárahagyatottságérzését,akételytéslemondástarróla nyelvi-szellemiörök-
ségrol,amiútjábanállt annak,hogymindannyian"jugoszlávokkáváljunk".

Az identitászavar,a nemzettudatfeladásaseholsemöltött olyanméreteket,mint a
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vajdaságimagyarságkörében.Ennekazúj identitáskategóriánakafelkínálásával,amely-
nekvállalásaazállampolgárimegbízhatóság,a lojalitáskritériumávávált, a pártnak-,
amelyvoltaképpena nemzetikisebbségekfennmaradásilehetoségét,megmaradását,
jövojéttagadtaily módon- csaknemteljesmértékbensikerültelérniecélkituzését.

***
A kelet-európaipolitikaiváltozásokszámunkra(is) azutolsóórábanérkeztek.Azzal,

hogyesélytkínáltakazönszervezodésre,egykisebbségiérdekvédelmiszervezetlétre-
hozására,a hétfejusárkánynakezutóbbemlegetettfejét,ha levágnitalánnemis, de
sikerültmegsebeznünk.

Igaz,hogyezzelakardvágássalegyszersmindcsakbajthoztunkasajátfejünkre,hiszen
aszerbnacionalizmus,amelyhozzászokotta magyarokfélelméhez,meghunyászkodá.
sához,defenZÍvmagatartásához,ajogainkértvalónyíltkiállást,magyarságunkvállalását
nemveszivalamijó néven.

Sokválasztásunk,vesztenivalónkazonbannincsen.Ha küzdünk,növeljükfennmara-
dásiesélyeinket,ha tétlen szemléloimaradunkaz eseményeknek,a hétfejusárkány
menthetetlenülfölfal bennünket.
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