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Olvas6ink figyelmebe!
A ket ev alatt osszesen hatvannegyszer jelent meg a Sorskerdeseink
caval, legtobbszor ket teljes ujsagoldalon. Ezer flekknel is tobbre teheto
az itt kozolt ir.isok terjedelme, Az osszegezessel most adosok maradunk,
A temaknak, a szerzoknek a PUSZIa felsorolasara sem lenne elegendo e
nehiny hasab, A Sorskerdeseink megsziinik, mar csak konyv alakjaban
talalkozik ismet az Olvasoval.

jb61 ilthon vagyunk Eur6paban - jelentCltC ki Medgyessy Peter magyar
miniszterclnok,
miutan lczarultak a
kappenh,igai
(satlaka"isi targyalasok. Eur6pa eh'Ysegenek hclyrc,;llitasa es Magyarorsl.;igjbvoje Sl.empanlj,ib61 esakngyan fanlos d(mtes sziiletelt 2002. decem bel' kbzepen. A vasl"i"lgg6ny nemsabra
a nHilte.
M,;nnint azon arsz,igak k6z6lt, amelycknek
sikeri"tll az EU es a NATO ved6szamvai ala
In'm\dniuk. A tobbiek sz;;m;ira visz~nt, es
ide tanozik Szerbia is, Id cv mltlva leg6rdiil
a vash"gg6ny.
Ma meg .senki sem India megmandani,
hugyan fag a 2,,-ok Eur('paja muk6dni,
mcg nelteze"b megj6solni, mi lesz azokkal
M. arsz,igokkal, ,"ndyek kivi'11rekedtek a
demokratikus
Eur6p;ill'
Hogyan alakul
naknak a ncpekllek a so"a, akik halvany
igi"et<:t sem kaplak a kosobbi esatlakozasra?

AZ EUROPAIINTEGRAClOESA TERSEGFEJLOOESE
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"Ujb61 itthon"?
re, al. elteres igen esekely k6z6ttuk: a magyarok 21, a szerbek 25, az egyeb nemzetiseguek 27 szalalekara jellemzo, a eig,inyak
k6reben
viswnt az erdeklodok
szama
mind6ssze 4 szazaJek.
A valaszad6k relet, 51 szazalekat, "t6bbekevesb';" ordeklik a esatlakozassal kapesalatas kerdcsek, e leren az egyes ctnikai esapartok k6z6ll meg kiegyensulyolOttabb
a
kcp' a magyarok 50, a szerbek 54, az egyeb
nemzelisegiiek 45 es a eiganyok 41 szazaleka valaslOlt ebben az enelemben.
Az Eur6pai Uni6hoz val6 esatlakozas
kerdese "egyallaJan nem" crdekli a megker-

F<>glall","atj,ik-e Ollt az Europai Kozossighez valo
,",atlal,""issal km>esolatos kerdisek?
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es/vagy a magyar allton61l1ia formajaban az
elmult evlizedben b'Yakran keri'llt szaba allemallv megoldaskent. A v;;laslOkMI IlelYe
ezek a javaslatok a polgarok k"reben nom
,alaltak lermekeny talajra. ElIenkezoleg, a
valaslOkbal itelve nemesak az 6nall6sag, de
az 6nszervezodes gonrlolata is s1.inle teljes
egeszcben hi;inyzik a reg;6ban elak jovokepebol es vilaglata"ib6\. EIgondolkodlato
peldalll, hogy milyen kevesen lUlajdonitanak fontossagot a helyi auton6miaknak es a
lelepi'desi 6nkormanyza,oknak.
Az 6nszervezodes belyell sokan meg mindig az allamt61 varjak a raluk vola gondoskodast. A ki'l16nb6zo erdekervenyesitesi f(vrmaknal, polilikaijogk6mel, helyi alllOn6miaknal, telepiUesi 6nkormanyzatna! sIb. t6bbre tartjak
peldaul az allampolgari jogok bizlositasat.
Osszessegeben veve azt lehetne mondanunk, hogy a rcgi6ban cia embereknek a
j6vore vonatkoz6an nines hatarozoll eIkepzelesuk. Magllk sem tudjak, mi szolgalna leginkabb a terseg fejladeset, nom sorakozoak ral egyetlen clare megfogalmazoll v,ilasz melletl sem, es nem allnak elo uj javaslatokkal som.
Nagyjab61 ez 0lvashat6 ki az allagokbol.
Az atlagok alOnban sok mindent eltakaroak es egybemosnak. A lerseg fejl6desere
vonalkoz6an
talan amyaltabb
kepet kapunk, ha a valaszok alapjan asszevetiuk az
ogres etnikai csoponokat.
A magyarok es a szerbek k6z6lti Ieglenyegesebb kul6nbseg abban nyilvanul meg,
bogy mig a szerbek relativ t6bbsege (39%a) az europai uni6s esatlakozasl tekinti a
tcrseg fejladese szempontiaMI a legfontasabb kcrdesnek, a magyarok k6zul legt6bben (32%) a halarok atiarhat6sagat helyezik az else helyre. A politikai 6nall6sag
megfteleseben
nines elteres a ket etnikai
esoport k6z6lt: a magyarok 8, a szerbek 9
szawleka lulajdonil fontossagot neki. Nines
elleres az allampolgarijogok
biztositisanak
az igenyeben sem: a magyarok 11, a szerbek
13 szazaleka helyezi azt else helyre.jelentos
kul6nbseg van viswnt az tlgyek helyben t6rlone elintezcsenek az ertekeJeseben, mas
szaval a helyi 6nkormanyzatok szerepenek
a megitcleseben, amennyiben a magyarok
16, a szerbeknek viszonl mindassze 4 szazaleka tulajdonil fontossagot ennek a kerdesnek.
A eiganyok es az egyeb nemzetisegiiek
esoportia abban tor el a magyarok es szerbek esoportiat61, bogy kevesbe tartiak fontosnak a hatarok atiarhat6sagal (18-18 szazalck) , viszont egy pieivel t6bbre beesulik a
politikai anall6sagol (1l-14 szazalek). Az
eltercsek egyebkent eleggi jelentektelenek

De van valami, ami, miTis ludunk. Az dezettek esaknem egyharmadat, 27 szazalekat. A nom erdeklod6k szamat illelaen az
Eunipai Uni6n klvi"tl marad6 mab'Yar kiogres etnikai esoportok k6z611 nines nagy
sebbsegeknek le kell mondaniuk ajobbara
esak fgcrgelell lamogatasr61, illetve assz- kul6nbseg: a magyarok 28, a szerbek 19, az
egyeb nemzetisegiiek 27 szazaleka tartozik
hangba kell all hol.ni az uni"s elolrasokkal.
Nem fcllCtlcnid rossz hiI' ez szamunkra. Lc- k6zejiik, a eiganyoknak viszonll6bb mint a
felt, 55 szazalek.
heLseges, hog)" eb'Y,itgondoltabb timogatiA esallakozas eselyeire gondolva akaI' azt
si stralegia kimunkal,isa a javunkal fogja
bogy a valaszok a realitis
slOlg,ilni, ellentelbcn az elmlllt evek kon- is mondhatnank,
talajan
mozognak. Az emberek nem ringatccpei{'dall h'Yakorlalaval, amely a magyar
jak
magukat
illuzi6kban
a esatlakozas esenemzetr,'szek meger6sitcse es j6vore val6
l"c1kesz.ilese szempontjab61 jobbara kido- Iyeit illetoen. Va16jaban nom kis problemat
jeleznek ezek a valO5zok, hiszen van-e mas
ball penz volt.
A hataron lllli mah')"arok k6z()Ssegi i'lgye ut szamunkra, mint az Eur6pahoz val" felzark6zas? Ez a nagyfoku erdektelenseg vipersze nemesak Clell bllkoll meg. A g6d6raligha fogja a felzark6zasl segileni es
bol val6 kim,is"ist ",izlele mas akadaly is szont
sielletni.
nehezilelle. Az linnepronlas szandeka ne\HOGYAN vELEKEDNEK A REGIa
ki'11le kcll azonban sz6geznunk, hob'Y a sikeres EU-esallakozas erdekeben Budapest
NEPEI A TERsEG FEjLODESEROL?
az ehll'llt lit evben a kisuijat sem mozd'lolNo, de miben latiak a vajdasagi polgarok
la a m ab')"'" aulOn6mi,ik iib'Yebcn. Amellett,
a terseg fejlodesenek leheloseget, ha az Euhog)" hianyzoll a poli,ikai szandek a kisebbr6pai Uni6hoz val6 esallakozasban nom?
segek helyzelenek rendezesere, a politikai
Egyaltalan bi1.tos-e, bogy nom erdekli okel
clot korifcusai hi alall mindcnl elkovellek a a esatlakozas?
ha"iron
lull nemzetreszek
megoszlasa,
A k6vetkezo kerdesunk igy hangzotl: "A
er6llen es sz;irnyaszegelt pr6balkoz;isaik le- terseg fejlodese szempontiab61 az alabbiak
s7erelese errlekcbcn.
k6zul mi lenne a legfonlosabb? (Karikazza
T6nent, ahoh,)" t6rtcnt, a vonat elment.
be a valasz szamal!)
A szlov,ikiai es szloveniai magyarok a szerelI - az Eur6pai Uni6hoz val6 mielobbi
venyen vannak, al. erdelyi magyars;ig Romaesatlako1.as, 2 - a hatirok atiarhat6saga, 3nia k6zeli esatblkozas;inak a remenyevel
pohlikai anall6sag, 4 - bogy ugye;nket ill
meg ,illalhatia mag';l valamivel, a karpatalhelyben mi intezzuk, 5 - az allampolgarijojai es a vajdasagi magyarsagnak alOnban
gok biztositisa, 6 - mas. (Usd B tablazatunslembc kell nezoie helvzetivel.
kat!)
Vajon ebben a hely;elben hogyan lekinlenek a vajdasagi mab')"arok a j6vojukre?
On szccin'ay"bbhiak k"",.,.lmi" le.")ntosabb a lom,. feilodesesz=61')
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t6rekvesek?
Az cere vonalkozo ismerctek fontosak leA lcrseg fejl6desere vonalkoz6 kerdesre
ahhoz, bogy kul6n6sebb fontossagot tulajhelnek szamunkra a rlclvidiki magyarsag
kapott valaszok megoszlasa a kavetkezo: az donitsunk nekik, annal kevesbe, mivel a
j<wokepe es fejladese szempontiabol. jclen
Eur6pai Uni6hoz val6 esatlakozast a megm;n",ban vala csekcly letszamuk mialt a eiirasunkban egy, a fenti kerdeskarrel szorokerdezettek 35 szazaleka tarlotta legfontoganyokra es az egyeb nemzelisigiiekre
vasan ()Ssz.efiiggo felmeres ide vonalkoz6
sabbnak, a hatirok atiarhat6sagat 27, az al- natkoz6 adatokat inkabb csak iranyad6nak
eredmenyeiral kfv,inunk s1.amot acini.
kelllekintenunk.
lampolgarsagijogokall2,
az ugyek helyben
HOGY AN vELEKEDNEK A REGIO
tarten6 intezesenek lehelaseget 10, a poliVegezetul meg kell emlilenunk all is,
tikai 6nall6sagot 9 szazalek, a valO5zol"k 4 bogy a megkerdezettek kazul viszonyJag keNEPEI AZ EUROPAl INTEGRAnOROL?
vesen tcnek ki a valaszadas e161:a magyarok
Az eur6pai integr;iei6val kapesolatos al- szazaleka mas egyebel javasolt, 3 szazaleka
pedig nom valaszolt.
I, a szerbek 5, a ciganyok 4 szazalcka Hem
I,isfoglalast a k6ve,kezo kerd~ssel proballuk
Az adolt valaszlehel6segek k6zul az Eu- tudolt vagy nom akart valaszolni.
fclmemi. "Faglalkoztatiak-e Onl a1.Eur6pai
r6pai Uni6hoz val6 esatlakozas az else heA lerseg fejladesevel kapesolatban megUni6hoz val6 esatlakozassal kapesolalos
lyon all, de esak a valaszad6k egyharmadara
adult altemativ megoldasok mellett egy
kerdisek? I. elenken erdeklod6m iranluk,
kor1atoz6dik.
A megkerdezettek
k6zul
Drill kerdes is szerepelt, amellye! a valasza2. tiJbhe-kevesbe, 3. egyaltalan nom, X.
majdnem ugyanennyien
azon a vClemedak reszere lehetosegel
bizlosltottunk
eh'Ych vdla.sz. (Karikazza be a megfelelo varIven vannak, bogy a hatirok atiarhal6saga
egyib fontosnak tartott tenyezok felsorolalaszszamatl)."
ennel is fontosabb. Vizummal valamelyest
sara is. Az anket resztvevoi kazul kevesen elA valasz.okat az al;ibbi tiblazatban fog!al- atiarhat6va lehet tenni a hatirokal, a valatek ezzel a lehet6seggel, ertekelhelo javastllk ()Ssze, illetve a mellekelt abra szemlelleszok
alapjan
azonban
arra
kell
gondollatok nom szuleltek.
li. (Usd A tibl,izatunkat!)
Dunk, bogy sokan ezutin fognak meg raDr. HOD! Slindor
A Vajdasag veh')"eslakossagu lersegeben
d6bbenni arra, hogy az union klviil elok
vegzell felmeres ercrlmenyei szerint a megszamara a hatirok milyen k6kemeny aka- A fenu 'ca. ce"lel a nem"u on"mcce', a helyi idenlikerdezett polgarok kevesebb mint egyneW, a 'cc..leu kolooe' es ., emikumok ko,o"i kap"oladalxt fognakjelenteni.
lok vi"gala.aval foglalkoz6 komplex ku..wi anyagool.
gycdet, 21 szazalebt erdeklik az Eur6pai
Erdekes m6don a tcrseg fejl6dese szem- A felmhe' Vajd=ig '<gye' lako"agu lelepu",eln, egy
Uni6hoz valo esallakozassal
kapesolatos
pontiaMI igen kevesen voksoltak a politikai
minden "empon,ool rep,""n..",
mln.. alapjan ,ockcrdesck. Ez a nagyfoku erdektelenseg
anall6sagra,jollehet
ez megoldas ogres palen!. A ..nulmany ., Aeany Jano, Kinalapinany .am~
ch'Yarantjellell1zo minden etnikai k6z()Sseg- lilikusok
R"a."".1
kO",-,h.
reszerol Vajdasag 6nall6saga
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Kiiiriiloben
a Karpat-medence
A hataron tuli mab'Yarok elvandorlasa megallilhatallannak lunik Riaszt6 hirek jelentek meg az
iden a Karpat-medenee;
magyarsag demografiai
helyzeteral. Nepslamlalasi adatok es beeslesek szeriot az ut6bbi tlZ cvben es6kkent a slOmszedos orszagokban el6 magyarok stoma. ill adatok alert elgondolkodtat6ak.
sat eb'Yesek szerin, dramaiak,
men az elso vilaghaborll es a trianon; bekeszerzi\des ulan a swll1szedokhoz csatolt volt magyarorszagi teriileteken eb')"re kevesebb kisebbsegbe kerull
magyar el. Keseru vigasz, hogy a slOmszedos orszagok majdnem mindegyikeben az ut6bbi evtizedben
nemesak a magyarok, hanem a t6bbsegi nemzet lelekszama is es6kkent.
Az ul6bbi kel evtizedben mintha felgyorsult volna a magyar k6z"ssegek zsugorodasa. Az 1980-05
evekben megindul, eb'Y nah')"obb kivandorlasi hullam, amely az 1990-es cvekben tet6z6tt, es 61t6tt igy Horvatorszag cs Szorbia eseteben - olykor dra.
mal mereteket. A szulof61det elhagyak nagyobb resze az anyaorszagba k6lt6z6tt, s mint a 200I-es nepsZ<imlalaskor kiderult, val6szinUleg ennek k6sz6nbeta, bogy Magyarorszag lakossaga nom es"kkent
tizmilli6 ala. Sebok Laszl6, a Teleki Laszl6 Intezet
demografus-lerkepesze
arra a k6vetkezte<esre julOll, hob'Ya slOmszedos orszagokban el6 magyarok
bevandorasa
reven Magyarorszag nyeresege az
ut6bbi bo liz evben legalabb kclSzazezer ember
volt.
A slOmszedos orszagokban Cl" magy~rok 6sszletslama je\enleg 2,5 milli6 k6rul lehet. Ugy lunik, a
kisebbsegben ela magyarok szama es6kkenesenek
megallilasara minimalis az esely, bar nem remen)"lelen a folyamat lassltisa, esetleg visszaforditisa.
K6zvelemeny-kutatasok es demografusbk szerint az
elvandorlas elsosorban gazdasagi eszk6z6kkel akadalyozhal6 meg. A kepi et egyszeriinek ulnik: megfelelo leuenn",rtisi
k6rulmenyeket,
munkahelyeket kell teremteni a magyarok lakta regiaban. Ha ez
biztositva valna, a kisebbsegben el6 magyarok val6szlnUleg sokkal kevesebbeu fordltananak hatal a
szi'llololdnek. Ezen Budapest abban erdekelt - omit
rendszerint kifejezesre is juttat -, bogy a slOmszedos orszagok gazdasaga minel sikeresebben muk6djon, es mielobb inlegral6djon az Eur6pai Uniaba. A
prosperitis ugyanis a magyar kisebbsegek megmaradasanak egyik legfontosabb zaloga. Erre h,vta rei
a figyelmet Voces ValeT fiatal erdelyi szoeiol6gus is,
aki a legut6bbi, kedvezollen romaniai nepszamlalasi adatokat e\emeZle. Kutatisaib61 azt sziine le,
bogy az errJelyi magyarok t6bbsege gazdasagi okokkal indokolja a szi"tlof6ld elhagyasat. A roml6 demografiai helyzet a szomszedos orszagokban ela
magya"ag k6reben nom kizar61ag az elvandor1asnak es a gazdasagi helyzetnek, hanem l6bb tenyezo
egyUttes hatisanak tulajdonilhal6. Ezek k6zul kiemelkedik az asszimilaei6 (ami a sz6rvanvokban a
leghangsulyosabh) , az egyre l6bh vegyes h~lO5sag es
Hem utols6sorban a negativ termeszetes szaporulat.
A k6myeza orszagok k6zuI Romaniaban e\ a legt"bb magyar. Ezert talan nom velet\en, bogy a rajuk
vonatkoz6 borulat6 mareiusi nepszamlalasi adatok
va!tottik ki a legnagyobb megh6kkenest Erdelyben
cs Budapesten is. Egyertelmiive volt, bogy a korabbi
meresz beeslesekkel es remenyekkel ellentelben
Romaniaban nom el ketmilli6 magyar, legfeljebb
1,5 milli6. Igaz, a stalisztikak ezt az utobbi adatot
sem tamasztiak ala.
Szlovakiaban, ahol az anyaorszag hatarain tul a
masodik legnagyobb magyar k6zasseg eI a Kaepatmedeneeben, 1991 cs 2001 k6z6tt 47 ezerrel es6kkent a magyarok szama, ami t6bb tenyezovel magyarazhat6. Az egyik, bogy minden evben t6bben halnak.meg, mint ahanyan szuletnek. Az orszagnak I I
eve 5,274 milli6 lakosa volt (ebbol 567 296 magyar
nemzeliscgii) , tavaly mar - a majusi ncpszamlalas
szerint - 5,379 ll1illi6, amelybal 520 528 allampolgal' vallolta magal magyarnak.
A Vajdasaban a nem magyar anyanyelviiek t6meges bevandor1asa (lenyegeben a Miloses;c-re7_sim altal timogalott tervszeru betelepitese)
a fo aka a
nemzetisegi aranyok leljes atalakulasanak. Az 1990es evekben a delszlav terscgben dul6 haboruk nyaman csaknem 250 ezer szerb meneki"llt vagy telepedell le a tarlomanyban. A kisebbseg riaszt6 fogyatkozasanak azonban mas okai vannak. Bar Szerbiaban 2002 aprilisaban tanoltak nepszamJalast, a
nemzetisegekre vonalkoz6 adatok meg nom kcszultek cl. Vajdasagban a szamlaJ6biztosok 1991-ben
339 ezer magyan regisztraltak, az iden feltehetaen
mar esak 240--260 ezret vehettek nvilvantanasba. A
draszlikus valtozas okai: menekule; az 1991 es 1995
kazatt dul6 haboruk okozta problCmak, a szoeialisgazdasagi kilatistalansag es a Ielbizonytalansag elal,
valamint a katasztrofalis nepszaporulat.
(Re"let Slab,; ]6zsefnek
a Nepszabadsagban megjelen, irisab61)

