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AVMDKESA "HETFEJU
SARKANY"
Dr. Hódi

Sándo~
a pszichológiai
tudományok
doktora

jUgOSZláViai
magyarság,
amiótakisebbségihelyzetbekerült, hatalmaseróziónakvan kitéve.
Nemrózsás,persze,a veleegyüttélomásnemzetikisebbségek
demográfiaihelyzetesem,ámamagyarság
fogyásapéldátlan.
Vajdaság
egyébként,ahol a magyarajkúaktöbbségeél,azalacsonynatalitásúrégiókközétartozik.
Itt a lakosságszámbeligyarapodása
- a folyamatos
ésnagyarányú
betelepítésellenére!- mindigalatta
maradtazországmásrészeinbekövetkezett
népességnövekedésnek.

A

A Szerb-Horvát-Szlovén
Királyság
létrejöttétkövetoelsonépszámlálástól,
vagyis1921-tól1981-igaz
ország
lakossága
megkétszerezódött,
12544000fóról 22427711-renövekedett.Vajdaságban
ugyanez
idoalattalakosság
számamindössze
egyharmadával
növekedett,
1536994-ról2 034772fore.Ennekkövetkeztében
Vajdaságnépességének
a számaránya
Jugoszlávián
belül12,25%-ról9,07%-racsökkent.
Ami a magyarságot
illeti, azeltérésekmégszembetunóbbek.
Vajdaságmai területén1910-ben577 000magyarélt, az 1981-esnépszámlálás
már csupán427000ezretmutatottki. Hét évtizedalatta magyarokszáma
tehátnemcsakhogynemnövekedettegyfovelsem,hanem150ODO-rel
csökkent.Miközbenaz országlakossága
megduplázódott,
a magyarság
elvesztettelélekszám
ának
egynegyedét.
Ismereteim
szerintJugoszlávia
egyébként
azegyetlenország,aholakisebbségbe
került
magyarok
részaránya
állandóanfogyott.Amíg 1921-bena magyarlakosságszázalékaránya
Jugoszlávián
belül3,9volt,ezazaraány1981-remegfelezodött,
1,9%-ottett ki.
Vajdaságban
ugyanezen
idoszakbana magyarlakosságszázalékaránya
27,5-roI18,9-re
csökkent.
Nehézbármiféleelfogadhatómagyarázattal
szolgálnia magyarlakosságilyenmérvu
fogyás
ára,márcsakazértis,merthiszenazországmindenrégiójára,haeltéroarányban
is,dea népesség
állandógyarapodása
a jellemzo.HarmincévátIagátalapulvéveeza
gyarapodás
Kosovóban108,Macedóniában
48,Bosznia-Hercegovinában
42,CrnaGorában39,Horvátországban
ésSzlovéniában
17,Szerbiaszukebbterületén12 ésmég
Vajdaság
területénis 5 százalék.
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Ezzelszemben
amagyarság
száma
drasztikusan
csökkent.
1961 és1981közötteza
létszámcsökkenés
csaknem60000 (58846) fot tett ki. Ha ehhezméghozzáadjuka
külföldretávozottakszámátis, a veszteség
12548fo. A lemorzsolódás
hozzávetoleg
évi 1%.
A lemorzsolódás
következtébena magyaretnikumsúlya- gazdasági,
politikai és
kulturálisbefolyása- azelmúltévtizedekben
állandóancsökkent,annakmértékében,
ahogya magyarlakosságszázalékaránya
a valamikori32,6-rol18,9%-raesett.
Annak,hogya magyaretnikumpolitikai súlyaésgazdaságiereje egyrecsökken,
elsodleges
okamindenképpen
azalacsony
népszaporulat.
Az összes
magyarlaktaterületekközülnálunkjön a legkevesebb
gyerekvilágra,ésa születésekszámáttekintve
alighanemazutolsóhelyenállunka világon.
Ezenaz égtájon már több mint húszévrevisszamenoleg
nem beszélhetünka magyarságtermészetes
szaporodásáról.
Ellenkezoleg,
az1000forejutó születések
száma
mindigalattamaradtazelhalálozottakszámának.
Más szóval,a magyarnépesség
ki.
ha!ásaszámunkraimmárnemrémálom,hanemfájdalmasésmegkerülhetetlen
tény.
Ugytunik, eza sorsvár azitt élomáskisebbségekre
is. 1988-bana Vajdaságnépességének
márcsaknem50%-átfelölelo,29- fokénta kisebbségek
lakta,agrárnépességu
- községben
volt magasabb
azelhalálozottak
számaazújszülöttekénél.
A magyarlakta
községekben
a kihalásjelei idobenelobbretolódnak,ésa mérleghiány
is sokkaltragikusabb.1971-benpl. azezerfore jutó születések
számaVajdaságban
11,4volt, a ma.
gyarságkörében-1,6.
Megítélésünk
szerintamagyarnépesség
ilyenütemueróziójatermészetellenes
folyamat.A születések
alacsony
száma,anépesség
természetes
reprodukciójában
mutatkozó
zavar,az elöregedésésa lassúkihalás,kiegészülve
másanomáliákkal,a társadalom
diszfunkciójára,
a kisebbség
súlyoshelyzetérevall,melynekorvoslás
a a legégetobbfeladatvolnaszámunkra.
Tisztábanvagyunkazzal,hogyazokok,amelyekeztakedvezotlen
népesedési
helyzetet
kiváltották,többrétuek,éshogyazoknaka történelmi,gazdasági,
kulturáliséspolitikai
eseményeknek
a következményein,
amelyeka magyarság
alacsonytermészetes
szaporulatához,az önpusztítómagatartástérhódításához,
a nagyarányúkivándorláshoz,
a
távlatvesztéshez
ésazasszimiláció
felgyorsulásához
vezettek,nemkönnyuváltoztatni.
Nemkönnyu,már csakazértsem,mert Vajdaságetnikaitarkasága,
a szerbek,crnagoraiak,bosnyákoktömegesméretubeáramlása
éstársadalmi-politikai
dominanciája,
az igen elterjedtvegyesházasságok,
a magyarnemzettudattóleltávolítójugoszláv
nemzeteszmény
térhódítása,a kisebbségi
kultúra csonkasága,
a magyaroktársadalmi
deklasszálódása
stb.azasszimiláció
felgyorsulás
át méginkábbfokozza.A kedvezotlen
demográfiai
helyzettermészetesen
szorosan
összefügg
azitt élomagyarság
közérzetéveI,
társadalmifejlodésiesélyeivel.
E felismerés
tol vezérelvea VMDK - szakítvaa korábbi
gyakorlattal- a demográfiaikérdéseketa legégetobbpolitikaikérdésekközésorolja,
ésa népmozgalmi
adatoktudományos
éspolitikaiértékelésének
elvégzését
egyiklegsürgosebb
feladatánaktartja.
Kérdésazonban,hogymegtudunk-eküzdeniazzala létünketfenyegeto,fennmaradásunkatveszélyezteto
"hétfejusárkánnyal",
amitazalacsony
természetes
szaporula~
az
önpusztító
magatartás
térhódítása,
anagyarányú
kivándorlás,
abetelepítettszlávok
domi.
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nanciájl, azelterjedtvegyes
házasságok,
amagyarság
társadalmi
deklasszálódása
ésa
jugoszláv
nemzeteszmény
követelménye,
illetve az ebbolszármazóidentitászavar
jelent
számunkra.

1.
Ami a természetes
szaporulatot
illeti: hisszük,hogya népesség
- jelesüla magyarság
- gyorsulófogyásanem sorsszeru,nem megállíthatatlan
folyamat,ami ellensemmit
semtehetünk.Meggyozodésünk,
hogya gyermekvállalási
kedv hiányaszervesrésze
annaka szociokulturális
folyamatnak,amelyazelmúltévtizedekben
lemondásokra
szorított azéletmindenvonatkozásában.
Hisszük,hogya gyermekvállalási
kedvfokozható,hogya népességreprodukciója,
szerény
gyarapodása
megoldható,feltéve,ha a gyermekekvállalásanemmegyjóvátehetetlenülazigényesemberiéletrovására.
Ha ezrajtunkállna,oJyantársadalomban
szeretnénkélni,amelybenörömgyermeket
szülniésvállalni.Ennekérdekébena jelenleginélsokkalnagyobbgondotkellenefordítania gyermekvállalási
kedvanyagiéserkölcsitámogatására,
azanyaság
tiszteletére,
a családiéletóvására,szociáliséspolitikaibiztonságára.
Sajnosa kérdésmegoldása
legkevésbé
függ a mi óhajunktól.A gazdasági
recesszió,
azésszerutlen,
szukkebluszociálpolitika,
a kisebbségekkel
szembenirestrikciósintézkedések
egyeloremégkilátástalanabb
á teszika helyzetet.
Sajnos,
nemvárhatógyorsjavulásazönpusztító
magatartás
visszaszorítása
terénsem.
Közismert,
hogyazöngyilkosságok
arányszámának
alakulásajellegzetes
nemzeti-geográfiaieloszlást
mutat,s hogyez azeloszlásévtizedeksoránsemváltoziksokat.Jugoszlávián
belüla !akosság
számarányához
viszonyítva
Vajdaságban
követnekel legtöbb
öngyilkosságot.
Am Vajdaságon
belülisnagyeltérésekfigyelhetokmegazegyesetnikai
csoportok
között.
Amígeza gyakoriság
- egyfelméréstükrében- a magyarokesetében41,71százezreIék,ahorvátoknáI29,86,
a szlovénoknáI28,40,
aszlovákoknáI25,73,
acrnagoraiaknál
21,85,a szerb
eknél18,04,a ruszinoknáI14,01,
a macedónokkörébenpedig5,25százezrelék.

2.
Ugyanez
tapasztalható
a pszichózisok,
a neurózis
ok, alkoholizmus,
depressziós
megbetegedések
esetében
is. Az itt élo szlávnépekkel,illetverománokkalellentétbena
magyaretnikaiközösségben
valamilyenoknálfogvafokozottabba pszichés
dezorgani.
zációkialakulásának
aveszélye.
Anélkül,hogyazokokatilletoenhosszasabb
fejtegetésbe
bocsátkoznánk,
elégitt taláncsakarraafelismerésre
utalnunk,hogykülönfélekultúrák
más-más
konfliktusmegoldási
modelltkínálnakfel ésengedélyeznek
nehézélethelyzetekben.A magyarság,
másnyelviku1túrákkalellentétben,amelyeka destruktivitásnak,
a másokkal
szembeni
agresszív
viselkedésnek
nagyobbteret engedélyeznek,
szigorúbb
szocializáció
révéninkábbazönsorsrontás
ésönpusztítás
irányábaterelia súlyoskonfliktusokból
származó
indulatokat.
A vajdasági
magyarság,
úgytunik,mégszigorúbbönmagához
ebbenavonatkozásban.
Nyilván
jó okavanrá.Elfogulatlantudományos
elemzések
hivatottakválasztadni,hogy
mibenisáll ezazönpusztításra
szorítóridegéskíméletlenvalóság.
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3.
Ez a ridegvalóságkényszerített
(éskényszerít)
továbbitízezreketarra,hogyelhagyják
szüloföldjüket,
másuttkeressenek
boldogulást.
Elsokénta legértékesebb
fiatal,képzett,
munkaképeskorcsoportszedtesátorfáját,ami azonnalmagávalvontaa természetes
szaporodás
elapadását,
hiszena vajdasági
magyarságnak
nincsenek"demográfiaitartalékai".De mivela munkavállalás
lehetoségei
egyrerosszabbodtak,
ésa politikaiváltozásokkalis a kisebbségek
hátáncsattanta legnagyobbat
azostor,folyamatossá
vált és
a mai napigis tart a kivándorlás.
Sajnosa kivándorlásméreteirevonatkozóan
nemlehetpontosadatokhozjutni. Más
a helyzeta Kosovóbólkitelepüloszerbekkeléscrnagoraiakkal
kapcsolatban.
Erre vonatkozóana sajtóország-világ
számára
naprakészinformációkkalszolgál.Az országból
kitántorgóalbánok,törökök,cigányokstb.számátazonbanannálnagyobbhomálytakarja.
Egyeloresemmireményarra, hogya kivándorlásgazdasági
és politikaikényszere
valamelyest
mérsék1odjék.
Ellenkezoleg,
olyan"demográfiai"tényezovelállunkszemben,ami sokáig- ésegyreinkább- beárnyékolja
jövonket.

.

4.
Vajdaságetnikailagtarka,változatosképetnyújtotttörténelménekmindenidoszakában.Huszonegyféle
nép,etnikumtartjama is otthonának.A két világháborútköveto
betelepítési
hullámésa napjainkigtartó nagyméretumigrációnyománazonban,bár a
népi-nemzetiségi
összképtarkasága
megmaradt,azetnikumokegymáshoz
viszonyított
arányaalapvetoenmegváltozott.
Közvetlenüla másodikvilágháborútkövetoenpárthatározatokalapján246000fot
telepítettekbeVajdaságba.
Elobbazonbanhelyetkellettcsinálniszámukra,amire1944
oszén,a front elvonultávalkerült sor.Ekkor ugyanisaz oroszcsapatokárnyékában,
máigtisztázatlan
körülményekközött,máigazonosítatlan
személyek
valóságos
népirtást
rendeztekazitt élo,védtelenülmaradtkisebbségek
- németekésmagyarok- körében.
Ezekneka "bosszúhadjáratoknak",
tömegmészárlás
oknak,eroszakoselhurcolásoknak,kitelepítés
ekneka következtében
jelentosenmegváltozotte vidéketnikaiösszetétele,azitt élonépekegymáshoz
viszonyítottaránya,társadalmiésgazdasági
fejlodésük
esélye.
AmígaháborúelottVajdaságban,
Baranyában
ésSzlavóniaegyrészében
magyarok,
horvátokésnémetekéltektöbbségben,
a szerbekviszontkisebbséget
képeztek,a háborútkövetoena németekboljószerévelhírmondósemmaradt,a magyarokmegcsappantlétszámmal
immárszámarányukat
tekintveis kisebbségbe
kerültek.
A telepesek,
akiketazországmásszerblakta
vidékeirolköltöztettekbe,küldetésüknek
megfeleloenaz élet mindenterén elonyjogokatélveztek.Kezdetbeningyenvagyont,
házat,földetkaptak,demunkahelyhez,
érvényesülési
lehetoséghez
késobbisokjutottak
legkönnyeb
ben.
A tervszerubetelepítések
ésa spontánbevándorlás
következtébensikerülta szerb
néptöbbségének
megteremtése
mindenütt,aholerre lehetoségnyílt.Ma Vajdaság
la.
kosságának
54,54%-aszerbnemzetiségu.
A 44közigazgatási
egység
közül22-ben50%
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fölötti többségetképeznek.A magyarság
Vajdaságlakosságának
18,92%-áttesziki, s
hétközségben
alkot50%fölötti többséget.
,
Vajdasággazdaságiéspolitikai önállóságának
megszuntével,
a Nagy SzerbAllam
megteremtésére
irányulótörekvésekfelerosödésével
a szerbekeddigicsendes
c;xpanziójanemzetimegújhodási
programjukalapjávávált.A gyorsütembenfolyó,diaszporálódóésasszimiláló
dómagyarság
a mind arrogánsabb
szerbnacionalizmussal
szemben
nehezentalálmagára.

5.

Tóbbnemzetiségu
környezetben
nemújdonsága vegyes
házasság.
Vajdaságban
ennek
különösennagyhagyománya
van,hiszenmindennegyedik,ötödikházasságkötés
különbözonemzetiségu
partnerekközöttjön létre.A nemzetekközöttimegbékélés
legszebbpéldájalehetnea vegyesházasságok
preferálásának
ez a magasaránya,ha e
házasságokon
belülszületettgyerekeketszüleiknemnyilvánítanák
törvényszeruen
"jugoszlávnak",
ésnemíratnákcsaknemmindenesetbenszerbtannyelvuiskolába.Sajnos,
eza helyzet,ígya gyorsanfogyómagyarság
szempontjából
a vegyesházasságok
20-25
százalékos
gyakorisága
nemegyéb,mint azasszimiláció
szélesországútja.
Statisztikai
kimutatásokszerinta vegyesházasságban
élokközött a magyarnok százalékaránya
alegmagasabb.
Nyilvánnemmindenoknélkülválasztanak
szerbésbosnyák
férfitmaguknak.Az okokfelderítésea családszociológusok
dolga.Ettol függetlenüla
szabad
választás
jogátsenkisemvitathatja,sema partner,semazasszimiláció
vonatkozásában.
Amíga magyarnok másbelátásranemjutnak, amígtársadalmibeilleszkedésük
és
felemelkedésük
reményében
könnyenfeladjáknyelvi-etnikaiközösségüket,
a gyorsaszszimilálódásnak
semmisemtudjaútját állni.

6.

.

Miértlennének
csaka nokhibáztathatók
azért,haúgyérzik,hogygazdasági
éspolitikai
helyzetük
megszilárdítása,
társadalmi
felemelkedésük
érdekében
nemzetiidentitásukat
fel
kelladniuk?
Eshacsakugyan
ezahelyzet?
Ha a kisebbség
behozhatatlan
hátránytjelent?
Tényugyanis,hogya magyaroka gazdasági
vezetokközött,a párt- ésifjúságiszervezetekben,
bankokbanéspénzintézetekben,
biztosítótársaságoknál,
tudományos
intézetekben,
egészségügyi
intézményekben,
azegyestársultmunkaszervezetek
tanácsaiban,illetvevégrehajtóapparátusában,
ahadseregb,en
ésabelügyibiztonsági
szolgálatnál
stb.mélyenszámarányuk
alattvoltakképviselve.
Esa helyzetilyenvonatkozásban
csak
rosszabbodott
azutóbbiidoben.
Haehhezhozzávesszük,
hogymennyihuzavona,szándékos
mulasztás,
gáncsoskodás
nehezítette
ésnehezítiamainapigisazanyanyelvu
oktatásmegszervezését,
természetes,
hogysokmagyarszüloeleveszerbiskolábaíratja gyermekét.Eme szüloihozzáállás
miattazáltalánosiskolábajáró magyarnemzetiségu
tanulóknaka 8-10%-anem részesül
anyanyelvu
oktatásban.
A magyarnemzetiségu
középiskolás
oknakviszontmár
30;35%-a
jár szerbközépiskolába.
Amtovábbtanulást
illetoenhiábavalónak
bizonyulta magyarszülokiparkodása.Annakellenére,
hogya magyargyerekekegyharmada
nem anyanyelvén
fejeztebe a középiskolát,
azegyetemet
végzettmagyarnemzetiségu
ek arányaalig 10%,s közöttük
azokvannaktúlsúlyban,akikkorábbananyanyelven
végeztéktanulmányaikat.
29

A VMDKÉVKÖNYVE

Az elmúlt évtizedekben,
ha a magyarkisebbség
társadalmiszerkezetének
tudatosés
tervszerulerombolásáról
talánnemis beszélhetünk,
az anyanyelvu
képzésmegoldatlanságai,illetve a közoktatáshiányossága
miatt a vajdaságimagyarságtársadalmi
összetétele
rendkívülhátrányossá
vált.Növekedettazalacsonyvégzettséguek
arányaa
középfokú,illetvefelsofokúvégzettséguek
rovására.
A fellépo strukturálisaránytalanságok
miatt a magyarságelmaradtaz.országban
végbemenotársadalmiátrétegezodési,
korszerusödési
folyamattól, ami a közösség
deklasszálódásához,
a nyelvi-nemzetiségi
kultúra távlatvesztéséhez
vezetett.
A továbbideklasszálódás
megfékezését,
a távlatvesztés
megszüntetését,
nyelvi-etnikai
közösségünk
fennmaradásának
ésérvényesülésének
lehetoségét
akisebbségi
önkormány.
zattól,a nyelvi-kulturálisautonómialétrehozásától
reméljük.Hogy errereálisanmekkoraazesélyünk,ajelenlegijugoszlávpolitikaiszíntérenzajlóesemények
alapjánnehéz
volnamegjósolni.

7.

A közállapotokért,
bármilynehézkörülményekközepetteis, azadottnépesség
szellemi elitje a felelos.Csakhogya jugoszláviaimagyarságnak
nincsszellemielitje, nem
rendelkezikolyanértelmiséggel,
amelya megmaradás
sorskérdéseinek
a felvetésére
vállalkozna,amelypéldájávala nemzettudatvállalásáraösztönöznéazokat,akik a kisebbségi
lét kilátásaibanelbizonytalanodtak.
Amíg szavakban
a világ közvéleménye
elott a "nemzetiségikérdés"megoldásával
hivalkodtunk,tettekbena kisebbségekkel
szembenipolitikavégtelenülszúkkeblúnek
bizonyult.A muvelodésiéletmindentekintetbena párt ellenorzése
alákerült, a párt
viszontmindentmegtetta nemzettudatápolásátszolgálóintézmények,szervezetek
megszüntetéséért,
muvelodésiegyesületek
tevékenységének
lezüllesztéséért.
A kisebbségi
helyzetünkre
vonatkozókérdésekfelvetésemár önmagában
véveis súlyos, olykor egzisztenciáliskövetkezményekkeljáró búncselekménynek
számított.
Kisszámúértelmiségünket
a hatalomvagymegfélemlítette,
vagymagáhozédesgette,
mipdenesetre
lehetetlennétette,hogykisebbségi
közéletiszerepetvállaljonmagára.
Ertelmiség,szakkáder,demindenekelottobjektívlehetoségek
híjána vajdaságimagyarságnem volt képesa muvészetetés a tudományt,a közösségalkotóenergiáját,
intelligenciáját
kisebbségi
léte,identitásmegorzése
szolgálatába
állítani,amivégüloda
vezetett,hogycsaknemmindenkielbiz~nytalanodott,
feszélyezetté,
komplexusossá
vált
nemzetihovatartozása
vonatkozásában.
Csonka,irodalomcentrikuskultúránknemcsakerotlennekéselégedetlennek
bizonyult
anemzettudat
védelméreésápolására,
defokoztaisazavart.Pozicionáltértelmiségünk
ugyanisazonosulvaazúj, egységes,
jugoszlávállamnemzeteszményével,
létrehoztaa
vajdaságimagyarnemzetiség
különállásáthangsúlyozó,
az egyetemes
magyarságtól
s
azegységes
magyarnemzettudattóleltávolítóideológiaikonstrukcióját,amelynekkövetkeztébena nemzettudatszétesett,ésteljessévált a meghasonlás.
A nemzetikisebbség
nemzetiséggé
valóátkeresztelése
is azt a céltszolgálta,hogya
kisebbségekben
kifejlesszék
azanyanemzettol
elkülönítotudatállapotot,a gyökértelenségésmagárahagyatottság
érzését,a kételytéslemondástarróla nyelvi-szellemi
örökségrol,amiútjábanállt annak,hogymindannyian"jugoszlávokká
váljunk".
Az identitászavar,
a nemzettudatfeladásaseholsemöltött olyanméreteket,mint a
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vajdasági
magyarság
körében.Ennekazúj identitáskategóriának
afelkínálásával,
amelynekvállalásaazállampolgárimegbízhatóság,
a lojalitáskritériumávávált, a pártnak-,
amelyvoltaképpena nemzetikisebbségek
fennmaradásilehetoségét,
megmaradását,
jövojéttagadtaily módon- csaknemteljesmértékbensikerültelérniecélkituzését.

***
A kelet-európaipolitikaiváltozásokszámunkra(is) azutolsóórábanérkeztek.Azzal,
hogyesélytkínáltakazönszervezodésre,
egykisebbségiérdekvédelmiszervezetlétrehozására,
a hétfejusárkánynak
ezutóbb emlegetettfejét,ha levágnitalánnemis, de
sikerültmegsebeznünk.
Igaz,hogyezzelakardvágással
egyszersmind
csakbajthoztunkasajátfejünkre,hiszen
aszerbnacionalizmus,
amelyhozzászokott
a magyarokfélelméhez,
meghunyászkodá.
sához,defenZÍvmagatartásához,
ajogainkértvalónyíltkiállást,magyarságunk
vállalását
nemveszivalamijó néven.
Sokválasztásunk,
vesztenivalónk
azonbannincsen.Ha küzdünk,növeljükfennmaradásiesélyeinket,
ha tétlen szemléloimaradunkaz eseményeknek,
a hétfeju sárkány
menthetetlenül
fölfal bennünket.
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