
76

2009/4. IX. é vf.

mos szándékos statisztikai hiányosság van, s még
több statisztikai manipuláció az állami szervek részéről,
amely célja mindig a kissebségi közösségek népes-
sége helyzetébe valóvilágos betekintés lehetetlenné
tétele. Államnemzeti cél, ugyanis a kissebségek asz-
szimilációja, mely a szerb nemzetiségű népesség hely-
zete hasonlóan rossz, romlásának üteme gyorsabb a
magyar közösségnél is, s ezen egyedül asszimilálós
népesedési politikával javíthat.

A magyar nemzetiségű népesség száma
1948–1953 között évi átlagban 1667 fővel nőtt. A nö-
vekedés megmaradt az 1953–1961 időszakban is,
igaz már csak 970 fővel (rengeteg magyar disszidált,
vagy kapott tudatos célzattal azonnali kivándorlási en-
gedélyt ebben az időszakban, más nemzetiségű
nem). Törés következett be ezután, már 1961–1971
között beállt az évi átlagos csökkenés 1925 fővel. A
csökkenés évi átlaga már a következő 1971–1981-es
időszakban 3990 fő, 1981–1991 között 4650 fő (ami
súlyozottan ugyanannyi, mint az előző csökkenések,
figyelembe véve az alapot: a most már kisseb össz-
népességet. Az évi átlagos növekedés ezreléki szá-
ma 1948–1952 között 3,8 volt; 1953–1961 között 2,1,
s ezután jött a törés. Az 1961–1971 időszakban az évi
átlagos csökkenés ezreléke –4,3 lett, s így folytató-
dott tovább. Az 1974–1981 időszakban 9,7 ezrelék,
az utána következő 1981–1991 12,7 százalék, s vé-
gül az 1991–2002 időszakban 13,5 százalék. Az üte-
mes leépülés ereje idáig állandóan erősödött. Minden
egybeesik azzal a politikai felismeréssel, hogy saját
népesedési helyzetükön másként nem javíthat, csak
ha beolvasszák a szerbbe a nemzetiségeket (e fel-
ismerésnek az irodalmi kifejezése Milorad Pavić Ka-
zár szótár című műve)

A természetes népmozgalom kiértékelésének
módszertani buktatói

Azok akik csak csökkenést érzékelik, csak nagyon
kevesen tudják, hogy nemzetközi statisztikai ajánlá-
sok és egyezmények rendelkeznek úgy, hogy a kül-
földön élő szerbiai állampolgárságú de magyar nem-
zetiségű személyek születési és halálozási eseményeit
rendszeresen továbbítják az otthoni illetékes állami

A népességtudományban egyetértés van abban,
hogy ez a népesség, amelynek átlagos életkora 43+
év, a természetes népmozgalma belső viszonyaiból
kifolyólag megfordíthatatlan folyamatával szembesül.
A 30–35 éves átlagos életkor az egy olyan határér-
ték, amit szabad átlépni. A népességpolitikának ép-
pen az lenne a feladata, hogy az átlagos életkort e ha-
tárértékek alatt tartsa. A negyven évet meghaladó át-
lagos életkornál, a 20 évnél fiatalabb korcsoport aránya
az össznépességben nem érheti el a 20 százalékos
határértéket, a 60 éves és korosabb népesség
aránya pedig kikerülhetetlenül meghaladja a 25 szá-
zalékot. Az öregedési index (a 60 évesek és koro-
sabbak aránya a 0–19 évesekhez viszonyítva ilyen-
kor eléri vagy meg is haladja a 1,25 mutatót s 0,40
határértéket jelentő arányszámmal szemben.

A 2002-es népszámlálás szerint a délvidéki (vaj-
dasági) magyar népesség átlagos életkora 43,1 év volt,
s az öregedési index is 1,36 (több mint háromszoro-
sa a „megengedettnek”). Csak látszólagos bátorítást
adhatna, hogy a 0–19 évesek korcsoportjának aránya
az össznépességben 18,9 százalékot mutatott. E kor-
csoportnak azonban, bár magyar nemzetiségű anyá-
tól született, jelentős része (legalább 10–15 százaléka)
nem tud magyarul, és szórványhelyzetben van.

A következmények vészterhesek: a magyar né-
pesség nemzetiség szerint 1981-ben 371.654 fő
(Vajdaság népességének 18,9 százaléka) 1991-ben
333.290 fő (16,9 százaléka), 2002-ben 290.207 fő
(14,3 százaléka) volt. A 2002-es népszámlálás sze-
rint ebből csak 272.352 fő vallotta a magyart is anya-
nyelvének (Igaz, magyar anyanyelvűek is, akik ma-
gukat jugoszláv, szerb, horvát vagy más ismeretlen
nemzetiségűnek tartották).

Nagyon fontos a csökkenés indexeit is kimutatni,
mert rámutatnak a lebomlási folyamat gyorsuló üte-
mére. A csökkenés indexei a követezőek voltak: a
2002/1981-es időszakban – 78,1, a 2002/1991 körül
intenzívebb volt, mint az 1991–1981. időszakban, ami-
kor a magyar népesség csak 11,1 százalékkal csök-
kent, a későbbi 13 százalékkal szemben. Az indexek
nagyon rámutatnak a csökkenés növekvő ütemére, de
mégsem nyújtanak belelátást az egész állapot hal-
mozottan súlyozott veszélyes – vészes voltára. Szá-
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szervek, illetve meghatalmazott intézmények, mind-
eddig nem vesztik el vagy nem mondanak le a szerb
állampolgárságról, illetve nem kérik az ottanit. Így te-
hát, a külföldön élő délvidékiek (vajdasági) magya-
roknál jelentkező születési és halálozási események
is bekerülnek a szerbiai állandó népességi kimuta-
tásokba, holott nem is élnek itt és nem biztos, hogy
vissza fognak térni az országba.

A természetes népmozgalom eseményeinek a ki-
értékelésekor, a szerbiai állami intézményeknek
semmilyen, legalább megközelítőleg pontos bete-
kintésük nincs abba, hogy voltaképpen egy adott idő-
szakban mennyi hazánk polgára is van külföldön; há-
nyan is távoztak el ebből az országból? Erre legko-
rábban a következő népszámlálás vethetne fényt, de
csak ismét részlegesen. Nagyobb a valószínűsége an-
nak, hogy a 20 év múlva megtartandó népszámlá-
lásnál válik helyesen láthatóvá a külső vándormoz-
galom mérete.

Az etnikailag vegyes házasságokban történt vitá-
lis statisztikai események állandó minőségi, lényegi
változásokon mennek keresztül (nagyon sokan nem-
zetiségüket oda-vissza változtatják; hol magyarok, hol
jugoszlávok, hogy aztán szerbeknek, vagy valami más-
nak vallják magukat; vagy visszatérjenek eredeti
magyar nemzetiségükhöz). A vegyes házasságban
élők külső vándormozgalma a nyugati országokba a
feltételezések szerint óriási számú volt 1970–1990 kö-
zött, most ismeretlen, de nem szűnt meg.

Ma már nem jelentős a csecsemőhalálozás ezre-
léke. Valószínűsíthető, hogy hatása nem szűrődik be
jelentősen a természetes mozgásba, és nem módo-
sít jelentősen a születési arányszámon; a statisztika
főleg az élve születésekből keletkező események ösz-
szessége. A termékeny nők tömegesen jelentkező be-
tegségei és tapasztalható halálozása, azonban, ré-
gebben és napjainkban is módosíthat a bruttó vagy
nettó reprodukciós számon; ismerete tovább „finomítja”
az arányszámokat. A születési arányszám értékén és
pontosításán, módosíthat sokat a házasságokban,
vagy házasságon kívüli (egyre gyakrabban élettársi,
sőt legújabban alkalmi szexuális kapcsolatban) je-
lentkező születések jelentkezése. A végső cél, ugyan-
is, mindig ugyanaz: statisztikailag megragadni a női
termékenység nagyságát és a népesség reproduk-
cióját.

Jelentős eltérést mutatnak a népszámlálási és vi-
tális statisztikai események alapján kapott arány-
számok a születések, halálozások, házasságkötések
stb. tanulmányozásakor. Általában a magyar kisseb-
ségi közösség népessége tanulmányozása problémát
jelent az előző okokból kifolyólag. Ingoványos talajon
nehezen számszerűsíthetők az események. A cél
ugyanis nem az, hogy minél tisztábban látható legyen

a létszámfogyás nagysága, hanem a jelenlét elfedé-
se. Ennek ellenére, nem maradhat elfogadható ma-
gyarázat nélkül a magyar kissebségi populáció fo-
gyása.

A délvidéki magyar nők termékenységének vannak
városi – falusi tömbviszonylatában jelentkező szór-
vány, iskolázottsági szint szerinti, vagy foglalkozta-
tottságból eredő különbségei. Ezek azonban szá-
munkra ismeretlenek. A nőkkel szemben támasztott
az egyén-közösség viszonyokból (kifejezett individu-
alizmus vagy kollektivizmus felé elmozdulás) eredő vi-
lágszemlélet, életérték, gondolkodás és erkölcsi íté-
let nagyhatású a születés számra. Nem csak az anya
megbecsülése, hanem a nő három szereposztásában
(feleség, anya, dolgozó) jelentkező különbségek
megítélésében, annak hosszú időmértékben kifejezett
ingadozásában, végletekig történő ingamozgásában
illetve kilengésében van a termékenység titka.

A családalapítás, gyermekvállalás ma már a há-
zastársak egyre nagyobb része tudatosan, csaknem
a tudomány minden mai eredményét is figyelembe
véve, tudatosan tervezik, legyen szó saját egészsé-
gi állapotukat, vagy kívánt, vagy várandó gyermek
esetleges egészségi állapotát illetően. Minél több bi-
zonytalansági tényezőt akarnak kiszűrni, s ennek le-
hetőségétől teszik függővé döntésüket. A felelőtlen,
tudománytalan papolás itt nem segít, a felelőtlen
egészségi felvilágosítás az újságokban meg elbá-
tortalanít. Az anyagiak birtoklása, tehát nem az
egyetlen és döntő tényező. Számos erkölcsi tényező,
előítélet, politikailag tudatosan vagy tudománytalanul
terjesztett tévhit és a belőlük eredő bátorítás vagy fé-
lelem szintén befolyásolja a családalapítást és gyer-
mekvállalást.

S végül, de nem utolsósorban, természetesen a tár-
sadalombarát (ami egyben gyermekbarát) vagy tár-
sadalomellenes állami intézkedésekben jelentkező tar-
tósan jelenlévő fejvesztett kapkodás, úgy tűnik, ki-
küszöbölhetetlen zűrzavar – a rendszer káosza, a ká-
osz rendszere – az ellentétes hatású intézkedések so-
kasága, a rendszertelenség „rendszerbe foglalása” va-
gyis a rendszer nulla értéke, a közélet részétől a leg-
nagyobb hatású befolyásoló tényező a női termé-
kenységre és gyerekvállalásra. Az állami intézkedé-
sek egymásnak ellentmondó hatása nem adhatja meg
azt a „kritikus tömeget” amely serkentőleg hatna a
gyermekvállalásra. Ha pedig az állami érdek „éppen”
azt kívánja, s a politikai akarat „éppen” a kissebségek
asszimilációját szorgalmazza, nem is fognak hozni
családbarát programot, mert úgy tűnik nekik, asszi-
milációval megoldható a saját népességi hiányuk és
fogyatkozásuk. Nincs politikai akarat egy minden kö-
zösséget felölelő demográfiai program meghozatalára,
egy népességpolitikai intézkedésekre. Szerbia álla-
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mi politikájában, nemzeti stratégiájában minden kép-
mutatás ellenére, szervesen beépült, mély gyökeret
vert – a kisebbség ellenség – mert „tartalékot” látnak
a kissebséghez tartozó népességben. Ez tipikus bi-
rodalmi észjárás. Ez csak pillanatnyilag javít a hely-
zeten – a szerbek helyzetén.

A magyar termékeny női népesség
(15–49 éves) helyzete

A termékeny női népesség csökkenése kifejezet-
tebb volt, mint az össznépesség csökkenése. Az
1991–2002 időszakban a termékeny nők csökkené-
se 17,8 százalék, az össznépességé 12,9 százalék.
A termékeny magyar nők átlagos életkora 33,7 év.
Mind a kettő máris elég oka annak, hogy állandóan
csökkenő irányt vegyen a népszaporodás. Mivel
hogy népszámlálási adatról van szó, súlya van. Ne-
künk viszont nincs kielégítő válaszunk arra, hogy mi-
ért csökken gyorsabban a termékeny nők száma az
össznépességénél. Kereshetjük az okot abban, hogy
vegyes házasságba lépve esetleg maguk is megvál-
toztatják nemzetiségüket? A megszült gyermekük, és
saját nemzetiségüket a férjhez, apához igazítják? So-
kan távoztak külföldi vendégmunkára vagy Magyar-
országra?

Ami az átlagos 33,7 életkort illeti, döntő ok lehet
annak, hogy magyar nők gyakrabban egykéznek a
más nemzetiségű nőknél Szerbiában. Ha ilyen későn
jön az első gyermek, gyorsan növekvő százalékban
a 40 év felé biológiai (egyre gyakoribb meddőség) és
a társadalmi okok sokaságából kifolyólag nehezen vál-
lalható a második gyermek. Az újbóli teherbeesés le-
hetetlensége és a szociális okok sokasága, tehát a le-
gésszerűbb válasz a jelenség magyarázatára. Tud-
juk, hogy általános de jó irányba „tapogat”. Egy
olyan csapdáról van szó, amelybe a házastársak be-
lekényszerülnek. Nem válasszák a tudatuktól füg-
getlenül hatékony „őket” megrövidítő akadály, amely
keresztezi elvárásukat (a fiatalok általában két gyer-
meket akarnak és terveznek, ezt bizonyítja számta-
lan közleménykutatás). A valóságban belenyugodnak
az egykébe. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a ma-
gyar nőknek csak 6,8 százaléka illetve 6,7 százalé-
ka nem szült gyereket. Több népszámlálás alapján
végzett több generációs elemzéseket összegezve ju-
tottak erre az eredményre. Az összes nők százalé-
kában a biológiai vagy rejtett meddőség általában 8
körül mozog, szinte a legtöbb országban. A délvidé-
ki magyar nők tehát nem utasítják el az anyaságot ön-
akaratukból, hanem belekényszerülnek egy nem kí-
vánt szociális helyzettel való megbékélésre.

A Szerbiai Statisztikai Intézet adatai szerint a ter-
mékenységi korból (40–49 korcsoport) kilépő magyar

nőknek 27,6 százaléka szült egy gyereket 1991-ben;
2002-ben 21,5 százalék; 2 gyermeket 53,0 százalé-
kuk illetve 13,0 százalékuk. A helyzet 1991-ben a
szerb termékeny nőknél még jobb volt, de 2002-ben
szinte azonos a magyarokéval, azzal hogy náluk csök-
kent a két és ennél több gyermek vállalása. Csakhogy
a szerb nők nem szülnek magyar nemzetiségű vagy
anyanyelvű gyerekeket, viszont a magyar nemzetiségű
termékeny nők 20–30 százaléka főleg szerb gyer-
meket szül.

A születések alakulása 1990–2007 között

Az első tanulmányban már foglalkoztunk a vitális
statisztikai adatok alapján az 1991–2002 két nép-
számlálás közötti időszak eseményeivel. Most csak
érintőlegesen emlékeztetünk arra, hogy a népszám-
lálási adatok szerint 43.083 fővel (más hivatalos ki-
mutatás szerint 44.180 fővel) csökkent a magyar nem-
zetiségűek száma. A hivatalos statisztika szerint eb-
ből csak 9284 fő ment el külföldre, a többi 33.799 fő
(más kimutatás szerint 34.896 fő) a természetes nép-
mozgalomban bekövetkezett népességfogyásból
ered. A mi számításaink 50.501 fős csökkenésre mu-
tattak s ebből 34.896 eredt a természetes népesség
fogyásból, 25.705 fő pedig kivándorolt vagy elmene-
kült. Most az érdekel bennünket, hogy mi történt, mi
történik 2002 után?

A születések száma 2002–2007 között tovább
csökkent, 2002-ben 2817 évleszületett, 2007-ben már
csak 2333 élve született gyermek jött a világra. A ha-
lálozás száma 5951 főről 5385 főre csökkent, a ter-
mészetes fogyás 3134 fő illetve 3052 fő – alig kü-
lönbözött. A 2007–2002 időszakban a születések csök-
kenésének az üteme –82,8 a halálozás –90,5. A hely-
zet alig javult ebben a békésebb időszakban. Mér-
séklődött a gyermekek születésének és a halálozás-
nak is a csökkenése. A népesség elöregedése még
jobban kifejezésre jut, aminek a következményei
már 2011-ben ismét láthatóak lesznek.

A vitális statisztika szerint 2002–2007 között (6 év)
18.304 fővel csökkent a délvidéki (vajdasági) ma-
gyarok száma a természetes népmozgalmi tényezők
következtében. Ha ezt a csökkenést kivetítenénk a kö-
vetkező népszámlálásig terjedő időszakra (9 év), azt
látnánk, hogy 2011-ben a délvidéki magyarok száma
27.000 fővel lesz kisseb, mint 2002-ben, csak a ter-
mészetes népmozgalmi tényezők következtében.
Ugyanakkor, nem szűnt meg a másik tényező, a ki-
vándorlás sem, lassult, de nem szűnt meg. Hatását
egészen biztosan éreztetni fogja a 2011-es nép-
számlálásban. Nem szabad megfeledkezni arról
sem, amire felhívtuk előzőleg a figyelmet. Például a
2007-ben született 2333 gyermek között ott vannak
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azok is, akik külföldön születek, akik etnikailag vegyes
házasságban születtek (most már 32%-uk). Ezek alap-
ján állítható, hogy 2011-ben a délvidéki (vajdasági, ma-
gyar nemzetiségűek száma 250.000–260.000 fő kö-
zött lesz, a magyar anyanyelvűeké még ennél is ke-
vesebb 230.000–240.000 fő között.

Szórványosodás és párkapcsolat

Ahogy a magyar népesség száma, azzal arányo-
san erősödik és növekszik a területi szórványosodá-
sa. Újabbnál újabb települések kerülnek a szórvá-
nyosodás állapotába. Ahogy növekszik és terjed a
szórványosultság területe és mélyül és sokasodik bel-
ső szerkezetében a kommunikációs akadályok so-
kasága a párkapcsolatok létrejöttében, úgy állandó-
sul a népesség számának csökkenő irányadó folya-
mata.

A városi jellegű településekben talán még rosz-
szabbá válik a helyzet, mint a falusi jellegű települé-
seknél. A szórványosultság ellen nincs „orvosság”.
Pontosasban csak a tartós évszázados népszapo-
rodás az ellenszere; az ere elszánt közgondolkodás
és kikezdhetetlen közerkölcs. Egy kis közösség erre
belső erejéből általában képtelen, mert „védőhéja”
gyenge, és a külső ráhatások következtében valahol
állandó „sérülést” kap. Csak ha a külső körülmények
néha-néha, akár rövid időre, megengedik, hogy von-
zó értékeivel maga is asszimilációs erővel bírjon, ja-
vul a helyzet. Ilyen történelmi körülmények azonban
csak a nagyméretű vándor mozgalmak korában
adódtak, így lesz ez a jövőben is.

Megfigyelhető hogy a termékeny magyar nők
száma gyorsabban csökken a szórványban, mint ahol
tömbben él a magyar népség. A magyar nemzetisé-
gű férfiak nem egy kis településben „az örökös agg-
legények” összejövetelét tartják, és közösségét al-
kotják; a nők, azonban nyitottabbak a párkapcsolat lét-
rehozására; ha nem lehetséges magyarral, úgy elfo-
gadják a más nemzetiségűvel létrehozhatót. A szerb
társadalomban jelenlevő betegesen téves gondolko-
dás és közerkölcs következtében az utódaiknak túl-
nyomórészt – már ne állítsuk azt, hogy túlnyomórészt
mindig – a szerb nemzetiséget kell adni.

A mellékelt táblázatból úgy tűnik, hogy az etnika-
ilag vegyes házasságok száma és aránya növekedett.
Mégis inkább az mondható el, hogy magas szinten ál-
landósult, azáltal hogy azoknak a településeknek a
helyére, ahol teljesen megszűnt a magyar jelenlét,
újabb települések kerülnek szórványhelyzetbe, szór-
ványosultsági állapotba. S a folyamat mindig kezdő-
dik elölről: újból és újból megismétlődik. Nincs vala-
mi új, más irányú, jellegű folyamnak a kezdete. Nem
keletkeznek új viszonyok sem, a magyarlakta tele-

pülésekben élő magyar kis közösségekben sem a kül-
ső „környezeti tényezőnek számító szerb helyi” tár-
sadalomban, illetve államalkotó intézményekben.
Ennek ellenére ez az asszimilációs folyamat a szór-
ványban élő magyarság helyzete (legyen szó etni-
kailag homogén magyar vagy vegyes házasságokról)
minden vonatkozásban és megbízhatóan nem átlát-
ható. Az asszimilációs folyamat hosszú szakaszokból
tevődik össze – s nem végesen lezárt. Nem állítha-
tó, hogy minden magyar végképpen asszimilálódott
a szerbségbe. Az asszimilációs folyamat első sza-
kaszában tényleg van egy ilyen belenyugvás, a má-
sodik fázisban, azonban jelentkezik a meghátrálás. Azt
tapasztaljuk, hogy a vegyes házasságban élők és utó-
daik tömegesen kivándoroltak a nyugati országokba
az elmúlt évtizedekben. A „harmadik haza” választá-
sa az asszimiláltak állandó lelki terhe Szerbiában. Az
„eredet” súlya meghátrálásra kényszerit.

A mindennapi élet tapasztalata és számtalan
megfigyelése azt mutatja, hogy kevés szerb nemze-
tiségű vagy anyanyelvű férfinak vagy nőnek van ma-
gyar vezetékneve – pedig ez a nemzetiségi hovatar-
tozás vagy nyelvváltás velejárója lenne. Ugyanekkor,
a vezetéknévváltás Szerbiában sohasem kapott tö-
meges méreteket, általános gyakorlatot, bár jelenleg
van egy jelentős asszimiláció, ahhoz képest alig van
magyar vezetéknevű szerb nemzetiségű férfi vagy nő.
Viszont, ha létezik Szerbiában vezetéknév változta-
tási gyakorlat, úgy az állam hétpecsétes titkaként ke-
zeli. Jelentést erről nem tesz közzé, betekintést pe-
dig nem nyújt senkinek e gyakorlatba.

Magyar vezetéknevű és nevű horvát nemzetiségű
(1102-től erre felé) mindig szép számmal akadt, s
ugyanígy a jugoszláv is a „titói korszakban”, de
szerb nemzetiségű nem igen. Ezért lenne szükség fel-
tárni a valóságot és igazságot. A tapasztalat alapján
valószínűsíthető, hogy a múltban sem volt, sem a je-
lenben nem vonzó „helyesen” szerbé válni, hiányzik
a „közvetítő” a „jugoszláv” birodalmi nagyságot és
nemzetközi fontosságot jelentő, nagy vonzerővel
bíró tényező.

Az etnikailag vegyes házasságok megakadnak az
asszimiláció kezdeti stádiumában, és a második stá-
diumban folytatódnak a kivándorlások „harmadik or-
szágba”. Ez egy tömeges gyakorlat. A kezdetben meg-
alkuvó, belenyugvó szerbségbe integrálódó, utólag lá-
zadó és elutasító, irányváltoztató más nemzeti színű,
nyugati birodalomhoz igazodó asszimiláció folytató-
dik, ezekben éppen a családalapító férfiakra van na-
gyobb szükség.

Aki pedig úgy dönt, hogy végképpen asszimiláló-
dik a szerbségbe (megfeledkezve az „eredet” fon-
tosságáról is) általában a tényezők és körülmények
ismeretének hiányából teszi, s ezért utólag tartósan
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váratlan és kiábrándító igényszínt zuhanással szem-
besül, érzelmi és értelmi vákuumba kerül, amelyből
esetleg csak majd utódjaik (vagy az utódjaik utódjai)
tudják majd magukat kínkeserves erőfeszítés árán fel-
verekedni a kor műveltségi és szakképzettségi kö-
vetelményinek szintjére. Elszerbesedett magyar ere-
detű akadémikussal, egyetemi tanárral, mérnökkel,
művésszel, mesteremberrel, szakemberrel, szak-
munkással szinte nem is találkozunk a szerb társa-
dalomban, intellektuális, művészeti, vállalkozói, gaz-
dasági közéletben; asszimilánsnak nem engedik
meg hogy „jeles ember” legyen közöttünk. Az elmúlt
80–90 évben erre nem volt példa. Ellenben néhány
magyar nemzetiségével kereskedő, kufárkodó, szél-
hámoskodó, kisebbségi közösséget ámító, tévhitben
ringató személyt, elhelyeznek az igazi politikai élet-
ből (vagyis a döntéshozatalból), távoli pozíciókra és
annak a látszatát keltik, hogy ezek „jeles” személyei
a kissebségi közösségnek és az országnak. Nincse-
nek sokan. Ennek a magyar kissebségi közösségen
élősködő 30–40 magyarnak a hatalom látszatát,
adja a kezébe. Azért kellenek, hogy a hazugság igaz-
ságnak tűnjön, az erőszakos cselekedet elfogadha-
tónak tűnjön saját részről, a magyar kissebségi kö-
zösségben.

Csonkacsalád-típusok
és a népesség reprodukciója

A teljes ember a képességeit és igényeit sokol-
dalúan kimutató közéleti ember is. Ma ezt „részem-
ber” helyettesíti. Úgy tűnik, szinte olyan állami rend-
szert gondoltunk ki, amelyben az ember mint egyed
feleslegessé vált. Nem kell. A hivatalos intézmények
akkor elégedettek, ha kevesebb gyerek születik. Az
állam képviselőinek a képmutatása e tekintetben el-
képesztő.

Szinte elképesztő milyen kitartóan hatnak a csa-
ládromboló tényezők. Kevesebb, mint 50 év elég volt
ahhoz, hogy aláássa a család stabilitásának, annak,
ami legjobban kedvez a gyerekvállalásnak az alapjait.
A tanulmány mellékletében két táblázat is van, ami jól
szemlélteti, hogy ezalatt, az időszak a népesség rep-
rodukciójához szükséges 2,2 gyermek vállalásától a

mai családban 1,5 gyermek van, vagy csak egy. Ez
az út a biztos önmegsemmisüléshez vezet.

A folyamat melyet még valamilyen ellenőrzés
alatt lehetett volna tartani 1971-ig, mára, illetve az
1991–2002 között kimutatott magyar népesség teljes
felszámolásához fog vezetni kevesebb, mint egy tel-
jes átfogó élettartam ideje alatt. Látható ez szinte va-
lamennyi női korcsoport esetében. Csak a 70–74 éves
és 75 éves és korosabb nők korcsoportjáról lehet el-
mondani, hogy túlnyomó többségük vállalta a több mint
2, de kevesebb, mint 3 gyermeket. A 20–24 éves kor-
csoportban levő nők egynegyede olyan élettársi
vagy alkalmi nemi kapcsolatba kényszerült, amelyben
szertefoszlik a második gyermek vállalásának a re-
ménye; az ennél fiatalabb korcsoportban pedig még
az első gyermek vállalása is várat magára.

A másik táblázatból, az látható, hogy 2002-ben a
15 éves és ennél idősebb teljes női népesség 19 szá-
zaléka, a termékeny női kontingensnek pedig 30 szá-
zaléka még nem szült; kivár. A gyermeket szült nők
arányszáma 12,5 százaléktól kisebb a teljes női
kontingensben, mint a teljes női népességnél. A ma-
gyar népesség már biztosan újra termeli önmagában
a népesség fogyatkozás feltételeit. Erre utal az is, hogy
az egy gyermeket szült nők százaléka is a teljes női
népességnél 24,7 százalék volt, a termékeny női kon-
tingensnél pedig 30 százalék. Veszélyesen sokat vá-
rat magára még az első gyermek megszülése is. Csak
a ma már 50–59 éves nőknél nem változott: 55 szá-
zalékuk meg is szülte a két gyermeket.

A tanulmány célja, hogy kimondja: az állami in-
tézkedések nő- és családellenesek; hogy ráirányítsa
a figyelmet a 25–29 éves termékeny nők helyzetére,
mert 30 százalékuknál még mindig csak egy gyermek
van. Náluk rohamosan csökken mind biológiai, mind
társadalmi környezet adta lehetősége annak, hogy leg-
alább még egy gyermeket szüljön. Biztosan állítható,
hogy legnagyobb része többé már nem fog szülni. A
magyar népesség reprodukciójának nincsen semmi
esélye még a 2007. évi szinten sem. A születési ez-
relék 8,8, a halálozási 20,7. Az átlagos életkor 43–45
év. A halálozási arányszám a következő években akár
elérheti a 25 ezreléket. A népesség évi átlagos
csökkenése marad a 25 ezrelék.

aracs 2009_4:aracs 2007_2.qxd  2009.10.15.  11:00  Page 80



A magyar kisebbségi populáció fogyása 81

2009/4. IX. é vf.

aracs 2009_4:aracs 2007_2.qxd  2009.10.15.  11:00  Page 81



82 A magyar kisebbségi populáció fogyása

2009/4. IX. é vf.

aracs 2009_4:aracs 2007_2.qxd  2009.10.15.  11:00  Page 82


