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A legnagyobb interjú

-/i-IAKOSSÁG CENZUSÁNAK TÖRTÉ- 
NETÉRŐL, szerepéről, módjáról, formaváltozá- 
sairól, mai nemzetközi gyakorlatáról szóló irodal
mat böngészve egyértelművé válik, hogy az egy- 
egy területen lakó népesség számbavételének igé
nye egyidős az állam kialakulásával és a társada
lom fejlődésével. Az országos jellegű, újabb kori 
általános összeírásokra és népszámlálásokra álta
lában tízévenként kerül sor. Az első világháború 
után létrehozott Jugoszláviában a rendszeres, sza
bályos időközönként ismétlődő népszámlálások 
sorát az 1921-ben végrehajtott első országos ösz- 
szeírás nyitotta meg, 1931-ben került sor a máso
dikra. Az 1941. évi, harmadik jugoszláviai cenzus
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elmaradt a második világháború kitörése miatt. A 
háború befejeztével, 1948-ban a közigazgatási 
szervek megejtették az úgynevezett rövid össze
írást és népszámlálást, amely a titói Jugoszláviá
ban először adott részletesebb számbeli tájékoz
tatást az ország népességéről és a háború utáni 
állapotokról. Ezt követően már 1953-ban sor ke
rült a rendszeres népszámlálások 1991-ig tartó 
állandósult sorozatának első összeírására, ame
lyet 1961 óta -  az Egyesült Nemzetek Szervezeté
nek ajánlásával összhangban -  rendszeresen az 
egyessel végződő években ejtettek meg. Ezek sze
rint a volt két Jugoszláviában napjainkig 1921- 
ben, 1931-ben, 1948-ban, 1953-ban, 1961-ben, 
1971-ben, 1981-ben és 1991-ben volt általános 
népszámlálás és összeírás.

Az országos méretű utolsó „legnagyobb interjú
nak” eszmei időpontja 1991- március 31-e éjjel 12 
óra volt. Mint minden országos népszámláláskor és 
általános összeíráskor, ezúttal is érdeklődéssel bön
gésztük a népesedéssel kapcsolatos adatokat. Most 
is „izgalmas kérdésnek” bizonyult: Hányán voltunk, 
vagyunk és leszünk? Hol léptünk előre, hol hátra? 
Miből mije van az országnak, a tartománynak, egy- 
egy községnek? Mivel lettünk gazdagabbak, mivel 
szegényebbek, és hol stagnál fejlődés?

A fokozott figyelemnek egyrészt az az oka, hogy 
a népesedési folyamatok számtalan különböző 
jellegű társadalmi, gazdasági és művelődéstörté
neti tényező hatására alakulnak, és emiatt az össz
társadalmi folyamatok egyfajta végeredményének 
tekinthetők.

8



A számok tükre

' ^ ' a j d a s á g  a u t o n ó m  t a r t ó -

MÁNY 2 120 533 négyzetkilométernyi területén 
az 1991. évi népszámlálás adatai alapján a lakos
ság száma 2 013 889 fő, 476 895 emberrel több, 
mint amennyi 1921-ben, az első népszámlálás 
alkalmával volt. A majd félmilliós létszámnöveke
dés a két népszámlálás között eltelt 70 évben 
évente ádagban 6800 fős gyarapodást jelent.
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Vajdasági pásztázó

A.JL AMENNYIBEN CSAK A MÁSODIK 
világháború utáni összeírások adatait hasonlítjuk 
össze, szembetűnő, hogy 1948-hoz viszonyítva 
1991-re a Vajdaságban nem egészen 23 százalékkal 
(1 640 757 főről 2 013 889 főre) növekedett a né
pesség száma. Számunkra szomorú tény és egyben 
elgondolkodtató jelenség, hogy ebben a négy évti
zedet alig meghaladó időszakban (némi emelkedés 
után 1953-ban és 1961-ben) a vajdasági magyarok 
száma 21 százalékos létszámcsökkenést mutat -  
számuk428 750 főről 339 491 főre csökkent. Figyel
meztetően elgondolkodtató ez a csökkenés a három 
utóbbi évtizedben. Előbb 442 561 főről (1961) 
423 866-ra (1971), majd 385 356-ra (1981) csök
kent a vajdasági magyarok száma. Végül, 1981 és 
1991 között még 45 865 (évente átlagban 4580 
fővel, ami egy nagyközség lakosságának felel meg) 
lélekkel lett kevesebb azok száma, akik az általános 
összeíráskor magyaroknak vallották magukat.

Viszont kuriózum, hogy a magukat jugoszlá- 
voknak vallók száma -  ami mint etnikumi kategó
ria az 1948-as népszámláláskor még nem is szere
pelt a kérdőíven -  1991-ben 174 295 főt tett ki, az 
1953-ban bejegyzett 10 537-tel szemben. Ez 1550 
százalékos növekedést jelent. Itt egy bonyolult, 
nemcsak demográfiai jelenségről van szó. Az em
ber önkéntelenül is fura helyzetben érzi magát.
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Az egyik oldalon itt vannak a hivatalos, megmásít
hatatlan, pontos adatok a tartomány nemzeteinek 
és nemzetiségeinek alakulásáról -  olyan tények, 
amelyek alapján messzemenő következtetéseket 
szándékozunk levonni a másik oldalon viszont 
nem lehetünk bizonyosak abban, hogy valójában 
mi is rejlik a kimutatott adatok mögött. Egy dolog 
bizonyos: valami történt 1961 és 1991 között, ami 
miatt az emberek egy jelentős száma, akik felte
hetőleg előzőleg más nemzetiségűekként szere
peltek a statisztikai kimutatásban, most jugoszláv- 
nak deklarálták magukat. Illetve ami miatt röpke 
harminc év alatt 23,3 százalékkal (több mint száz
ezer -  pontosan 103 070 -  fővel) csökkent a 
magukat magyaroknak vallók száma.

A demográfusok egyetértenek abban, hogy egy 
terület nemzetiségi összetételében csupán népe
sedési okokból nem következhetnek be ilyen je
lentős változások egy, illetve két évtized leforgása 
alatt. Azt, hogy valaki minek vallja magát, mindig 
számtalan egyéb tényező határozza meg. Magya
rázásához a legtöbb cikkírónál -  az alapos demog
ráfiai ismeretek mellett -  hiányzik az etnopolitikai 
folyamatokat mozgató társadalompszichológiai 
ismérvek hatásmechanizmusának az ismerete is. 
Jóllehet köztük találjuk azokat a törvényszerűsé
geket, amelyek hatására a népesség -  nyomásra 
vagy anélkül -  etnopolitikailag természetszerűen 
alkalmazkodik az új társadalmi környezethez. En
nek az alkalmazkodásnak többféle neve van: hol 
népességvisszafejlődésnek, hol asszimilációnak,
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hol beolvadásnak, hol beintegrálódásnak, hol ki
halásnak nevezik.

Ezért igényel a népesség alakulásának kérdése 
komoly elemzéseket. Nem elég csak a nemzetisé
gi összetételt terítéken tartani és nem foglalkozni 
behatóbban az egyéb szerkezetváltozásokkal, a 
születésszabályozással, a vándormozgással, a fog
lalkoztatással, az elöregedéssel, az iparosodással, 
a mezőgazdasági népesség alakulásával, a falvak 
sorsával -  a környezetvédelemmel a népesedés 
kérdéskörében is...
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A nemzetiségi helyzetkép

A  1991. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS PE
DÁNSAN összegezett adatai szerint a Vajdaságnak 
az ezredvég utolsó évtizedének kezdetén 
2 013 889 lakosa volt. Ez 20 883 fővel, illetve egy 
százalékkal kevesebb, mint amennyi az 1981. évi 
népszámláláskor volt. Összehasonlítva az 1961., 
1971. és 1981. évi népszámlálások adatait, meg
állapíthatjuk, hogy az akkor még Szocialista Auto
nóm Tartomány népessége két évtized alatt 
179 807 fővel, vagyis 9,7 százalékkal gyarapodott. 
A hatvanas évek során 97 568 személlyel (5,3 
százalékkal) növekedett a tartomány lakosságá
nak száma, az ezt követő évtizedben, a hetvenes 
évek folyamán pedig 82 239 fővel (csupán 4,2 
százalékkal). A nyolcvanas években viszont már 
lassú népességfogyatkozást tapasztalunk.

A Vajdaság 2 013 889 lakosából 1143 723, azaz 
56,79 százalék, vagyis az összlakosságnak valami
vel több mint a fele szerb nemzetiségűnek vallotta 
magát. A szerb nemzet után a legnépesebb a 
magyar nemzetiség. A népszámláláskor összesen 
339 491 személy vállalt sorsközösséget a vajdasá
gi magyarsággal, azaz vallotta magyar nemzetiségű
nek magát. Nemzetiségünk tagjai ekkor a Vajdaság 
népességének 16,86 százalékát adták.

Nagyságrendben a harmadik legnagyobb etni
kumot a magukat jugoszlávoknak vallók képez

15



ték. Számuk 174 295 fő, illetve a lakosságnak 8,65 
százaléka. Őket követték a horvátok -  3,71 száza
lék, 74 808 fő; a szlovákok -  3,15 százalék, 63 545 
fő; a montenegróiak -  2,22 százalék, 44 838 fő; a 
románok -  1,93 százalék, 38 809 fő; a cigányok -  
1,21 százalék, 24 366 fő; a bunyevácok -  1,06 
százalék, 21 434 fő; a ruszinok -  0,88 százalék, 
17 652 fő és a macedónok -  0,87 százalék, 17 472 
fő. A többi etnikai csoport képviselői, az ismeret
lenek és azok, akik nem voltak hajlandóak nyilat
kozni nemzetiségi hovatartozásukról, a soknem
zetiségű vajdasági népességpalettán 2,65 százalé
kot tettek ki, ami összesen 53 456 fő.
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A jugoszlávok

A  , -J . XZ 1961 ÓTA TIZEVENKENT MEG
EJTETT népszámlálások részletes nemzetiségi 
számsorainak figyelmes áttekintésekor nem ke
rülhetik el az ember figyelmét azok a változások, 
amelyek a három évtized folyamán az egyes nem
zetek és nemzetiségek soraiban beálltak. A legna
gyobb arányeltolódás annál a népcsoportnál mu
tatkozik, amelynek tagjai jugoszlávoknak vallot
ták magukat. Bármennyire valószínűtlenül hang
zik is, az „új nemzet” létszáma a Vajdaságban 
harminc év alatt az ötvenötszörösére: 3174-ről 
(1961-ben) 174 295 (1991-ben) főre gyarapodott. 
Ez egy demográfiai abszurdum, amely az elmúlt 
évek során a szakemberek között is politikai szí
nezetű vitákat váltott ki, miközben megfeledkez
tek a statisztikai adatról, amely magát a vitát kivál
totta. Az adat pedig nagyon is érthetően „szüle
tett” meg. A politikai helyzettől, az emberek nem
zetiségi identifikációjától, a vegyes házasságok 
számától, az e házasságokban született utódok ön
tudati nevelésétől és végül, de nem utolsósorban az 
egyes emberek személyiségjegyétől függően alakult 
és fog alakulni az elkövetkező időszakban is.

Az összeírásokban ez idáig a nemzetiségi sors
vállalásról a választ mindenki a saját óhaja szerint 
és szabadon, minden ellenőrzés nélkül nyilvání
totta ki. Ez népszámlálástól népszámlálásig a
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„normálisnál” nagyobb arányban megváltoztat
hatta a várt statisztikai adatokat, ami egyben azt is 
jelenti, hogy az emberek -  a már említett tényezők 
összhatásától függően -  minden népszámláláskor 
másként nyilatkozhatnak nemzetiségi mivoltukról.

Számunkra e jelenségnek abban a vonatkozás
ban van komoly aktualitása, amennyiben korrelá
cióba lehet hozni azzal, hogy ugyanabban az idő
ben a magyarok száma 103 070 fővel, azaz 23,3 
százalékkal csökkent. Feltételezhatő, hogy e csök
kenés bizonyos hányadát elsősorban a magyarok 
által kötött vegyes házasságokból származó utó
dok jugoszlávokká való „lényegesülése” képezi. 
Ez lenne fogyásunknak egyik, de nem egyetlen oka.
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A vegyes házasságok

A1  j L múltban a vajdasagban, kü
lönösen  a második világháború utáni időszak
ban, az etnikai vegyes házasságok száma állandó
an növekvő irányzatot mutatott: 1956-ban 2661, 
1962-ben 3761, 1970-ben pedig már 4000 felett 
volt. Ahogyan idővel általában csökkentek a há
zasságkötések, a vegyes házasságok százalékará
nya az összházasságok számában fokozatosan nö
vekedett: 1956-ban 17,3, 1965-ben már 23,3, 
1978-ban 27,2, 1988-ban pedig nem kevesebb, 
mint 30,7 százalékot tett ki. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy az elmúlt évtizedben minden negye
dik házasság különböző nemzetiségű házastársak 
között köttetett meg. Az utóbbi néhány évben 
szinte minden harmadik házasság tekinthető ve
gyes házasságnak. Kétségtelen, hogy Európában 
ez a legnagyobb fokú etnikai heterogámia.

A vegyes házasságoknál a következő szabály- 
szerűség jutott érvényre: minél nagyobb volt egy- 
egy néprajzi csoport, annál nagyobb volt a cso
port tagjaival kötött házasságok száma, minél na- 
gyob volt egy néprajzi csoport, annál kisebb volt 
a vegyes házasságok százalékaránya az összházas
ságok számában.

Ez a szabályszerűség igen kifejező volt például 
az 1988-ban kötött házasságok számában. Ebben 
az évben összesen 4159 vegyes házasságot kötöt
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tek. Köztük 2757 volt az olyan, amelyben az egyik 
házastárs volt szerb, 1287-ben magyar, és csak 
136-ban volt az egyik házastárs ruszin nemzeti
ségű. De amennyiben kimutatjuk a vegyes házas
ságok százalékarányát az összházasságok számá
ban, azt látjuk, hogy ez az arány a ruszinoknál 
több a házasságok felénél: 58,4 százalék-minden 
második házasság. A magyaroknál negyede: 24,6 
százalék -  minden negyedik házasság. A szerbek
nél: 18,9 százalék -  már csak minden harmadik 
házasság számít vegyes házasságnak. Az egy nép
rajzi csoportba tartozók száma és a heterogámia 
közötti kapcsolat nagyon kifejező.

Ennek a jelenségnek vannak olyan eltérései, 
amelyek következetesen ismétlődő tényezőkre 
mutatnak. A legszembetűnőbb eltérés a cigányok 
esetében mutatkozik. A csoport létszáma és a 
heterogámia is kicsi. Erre minden bizonnyal kihat 
a családforma és az egyéb etnikai jellemzők. A 
másik oldalon, a létszámukhoz viszonyítva, az 
elvártnál nagyobb színtű heterogámia jelentkezik 
a montenegróiaknál és a macedónoknál, akik 
zömmel bevándoroltak. Ellentétben a kis népcso
portokat képező őslakókkal a ruszinokkal, romá
nokkal és szlovákokkal. A magukat jugoszlávok- 
nak vallók között ugyancsak magasabb volt a he
terogámia, mint ahogyan azt csupán a létszámuk 
alapján feltételeznénk. Ez érthető, tekintettel ar
ra, hogy köztük igen sok a bevándorolt, és nép
rajzi csoportként sajátos módon toborzódnak.

Mégis meg kell állapítani, hogy a heterogámia 
elsősorban a legnépesebb etnikai csoportok, a
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szerbek és a magyarok magatartásától függött. A 
szerbek heterogámiája Vajdaságban volt a legma
gasabb: kétszer akkora, mint a volt Jugoszláviában 
és jóval nagyobb, mint Szerbiában a tartományok 
nélkül. A másik oldalon a Vajdaságon kívül élő 
magyaroknál sokkal számottevőbb volt a hetero- 
gámia, mint magában a tartományban, ahol a 
jugoszláviai magyarok zöme él.

1981. évi népszámlálás adatai szerint Vajdaság
ban 544 609 teljes család élt -  ennyit tett ki a 
gyerekek nélküli és a gyerekekkel együtt élő há
zastársak száma. Ebből 86 778 esetben volt kü
lönböző a házastársak nemzetisége. A családok 
összlétszámának ez 15,9 százaléka, ami azt jelenti, 
hogy minden hatodik vegyes házasság volt. Ez ala
csonyabb heterogámia, mint az, amelyet a házasság- 
kötések alapján mutattak ki. Az ok, hogy a házasság- 
kötés és a népszámlálás között eltelt időben vallással 
és elözvegyüléssel sok házasság felbomlott, sok tel
jes család szétesett. Az etnikailag vegyes házasságok
ban gyakoribbak voltak a válások, mint a nemzetisé
gileg homogén házastársi közösségekben. Sok eset
ben a házasság tartama alatt a házastársak megvál
toztatták nemzetiségi hovatartozásukat -  a vegyes 
házasságban élő emberek sokkal gyakrabban vallot
ták magukat jugoszlávoknak, mint azok, akik etni
kailag homogén családközösséget alkottak. Végül is 
az adatok azt bizonyítják, hogy a házastársak nem
zetiségi hovatartozása alapján az etnikai vagyes csa
ládok százalékaránya a Vajdaságban 15,9 százalékkal 
messze a legmagasabb volt az országban, hiszen az 
egykori Jugoszláviában már csak 8,6, Szerbiában a
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tartományok nélkül 7,4, Boszniában és Hercego
vinában 6,6, Kosovóban pedig mindössze 2,9 szá
zalékot tett ki.

A néprajzi csoportok között nagyon nagy különb
ségek mutatkoznak annak a szabályszerűségnek az 
elve alapján, hogy a heterogámia annál gyakoribb, 
minél kisebb, de területileg szétszórtabban él egy 
néprajzi csoport. így az oroszok, szlovénok, néme
tek és lengyelek családjainak 94-85 százaléka hete
rogén összetételű. A bolgároknál, cseheknél, ukrá
noknál ez az arány 60-50 százalék, a montenegrói- 
aknál, macedónoknál, muzulmánoknál, horvátok- 
nál 45-41, a románoknál, szlovákoknál és magya
roknál 14. A legalacsonyabb a legnépesebb néprajzi 
csoportnál, a szerbeknél: 10,3, és természetesen a 
társadalmilag eléggé izolált cigányoknál, akiknél 
mindössze 7,6 százalékot tett ki.

Az egykori Jugoszláviában rekedt magyaroknak 
ilyen nagyfokú nyíltsága a vegyes házasságokkal 
szemben, valamint a többi etnikai csoport ré
széről való nagyarányú befogadása kétségtelenül 
ennek az etnikumnak a más etnikai közösségekbe 
való széles körű társadalmi integrálódásáról ta
núskodik. Ennek eredményeként volt igen magas 
a magyarokra vonatkozó alterfónia is: az 1981-es 
népszámlálás szerint 41 515 magát magyarnak 
valló személy nem a magyart, hanem más nyelvet 
jelölt meg anyanyelvének. A legtöbben (39 665- 
en) a szerbet. A másik oldalon magyar anyanyel
vűnek vallotta magát 24 059 nem magyar nemze
tiségű. Többek között 14 685 jugoszláv, 3129 hor- 
vát, 1233 szerb, 669 szlovén és 639 szlovák.
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A gyerekek nemzetisége

O ™  ™ ™  C „ l i W
amelyben az egyik házastárs magyarnak vallotta 
magát, 31 155 esetben jegyzett a statisztika a volt 
Jugoszlávia területén az 1981. évi népszámlálás 
alkalmával. Ezekben a családokban a másik házas
társ 15 197 esetben volt szerb, 5810 esetben hor- 
vát, 2837 esetben jugoszláv, 1157 esetben szlo
vák, 732 esetben montenegrói, illetve a többi 
esetben egyéb nemzetiségű.

Tekintettel a magyarok igen magas fokú nem
zetiségi heterogámiájára, elterjedt vegyes házas
ságaira, nem mellékes kérdés, milyen nemzeti
ségűek lesznek az ilyen házasságokból származó 
utódok.

A Vajdaságban kötött vegyes házasságokból 
származó utódok igen gyakran vallják magukat a 
szülőktől eltérő nemzetiségűeknek: 62 292-ből 
10 879 ilyen esetet jegyzet a statisztika 1981-ben, 
ami 17,4 százalék. A legtöbben -  9237 család 
esetében, ami 14,9 százalékot tesz ki -  azt nyilat
kozták, hogy jugoszlávok. 1552 vegyes családban 
a gyerekek valamilyen más vagy ismeretien nem
zeti hovatartozást választottak.

Amikor a gyerekeknek a szülőkhöz való kötődé
séről van szó, az apa nemzetisége részesül előny
ben. A vegyes családok 66,9 százalékánál, ami az 
esetek kétharmada, az utódok az apa nemzetisé
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gét választják a sajátjuknak. Az anyáét csupán a 
családok 13,2 százalékában preferálják.

Ami az etnikailag vegyes családokban élő ma
gyar apák és anyák utódainak nemzetiségi hova
tartozását illeti, a Vajdaságban a tíz évvel ezelőtti 
helyzetkép a következő volt: Amint azt fennebb 
megemlítettem, a tartományban a vegyes házassá
gokból származó gyerekek általában az esetek 
csaknem hatvanhét százalékában kötődnek nem
zetiségileg az apához. Abban az esetben viszont, 
amikor magyar az apa, ez az arány valamivel ki
sebb: 55,3 százalék. Az esetek 24 százalékában, 
vagyis minden negyedik családban az utódok ju- 
goszlávoknak vallották magukat, az anya nemze
tiségét pedig az esetek 15,5 százalékában válasz
tották a gyerekek. A magyar apa és szerb anya 
házasságából származó gyerekek esetében már 
csak 48,9 százalékos azoknak a családoknak a 
száma, amelyekben az utódok magyarnak vallot
ták magukat. Amennyiben a magyar férfiak egyéb 
(horvát, szlovén, ruszin, szlovák, román stb.) 
nemzetiségi csoportokból származó nőkkel kö
töttek házasságot, az utódoknak az apához való 
kötődése magasabb volt az átlagosnál.

Amíg az általában etnikailag heterogén csalá
dokból származó utódok az esetek 15,5 százalé
kában választották az anya nemzetiségét, az olyan 
esetekben, amikor az anya magyar, az apa pedig 
más nemzetiségű, ez az arány a felére csökkent, s 
mindössze 7,4 százalékot tett ki. A gyerekek ma
gyar vonatkozású nemzetiségi kötődése a legki
sebb a magyar anya-szerb apa és a magyar anya-

24



montenegrói apa esetében, és sokkal gyakoribb, 
amikor az apa német, szlovén, horvát, jugoszláv, 
szlovák vagy bolgár. A ilyen vegyes családokban az 
utódok valamivel ritkábban választották nemzeti
ségüknek a jugoszlávságot, mint ott, ahol az apa 
magyar volt.

Az adatokból az is kiderült, hogy vegyes csalá
dot több magyar nő alapított, mint magyar férfi. 
Az arány 17 338 nő a 13 817 férfihoz viszonyítva. 
Ez az arány jellemző azokra a családokra is, ahol 
utódok születtek. A gyermekes vegyes családok
ban élő magyar anyák száma 11 810, a magyar 
apáké 9938.

A fenti adatok ismeretében, valamint annak 
tudatában, hogy a gyerekek nagyon ritkán kötőd
nek az anyához, már nem hat meglepetésként, 
hogy azokban a vegyes családokban, amelyekben 
az egyik szülő magyar, a gyerekek az esetek 45 
százalékában a másik szülő nemzetiségét válasz
tották sajátjuknak. Csak 29,2 százalékot tett ki 
azoknak az utódoknak az aránya, akik a magyar 
nemzetiségű szülővel azonosultak, 20,4 százaléka 
pedig jugoszlávnak vallotta magát.

A gyerekek leggyakrabban akkor kötődtek a 
magyar nemzetiségű szülőhöz, amikor a másik 
szülő valamelyik kis létszámú (szlovén, német 
vagy bolgár) nemzetiségi csoportba tartozott. 41- 
42 százalékot mutat az utódoknak a magyar szü
lőkhöz való kötődése, ha a másik szülő szlovák, 
ruszin vagy horvát nemzetiségű. Ugyanakkor 
ezekben az esetekben nagyon megoszlottak a má
sik szülőhöz való kötődés arányai. A magyar-ru
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szin vegyes családokban a gyerekek azonos arány
ban kötődtek az egyik és a másik szülőhöz, és csak 
ritkán vallották magukat jugoszlávnak. A magyar
szlovák és a magyar-horvát családokban kisebb a 
nem magyar szülőhöz való kötődés. A magyar-ro
mán és magyar-macedón családok egyharmadá- 
ban kötődtek a gyerekek a magyar nemzetiségű 
szülőhöz, azzal a sajátossággal, hogy az előbbiek
ben valamivel nagyobb volt a másik nemzetiségű 
szülőhöz való kötődés, az utóbbiakban pedig töb
ben tartották magukat jugoszlávnak. A magyar-ju- 
goszláv és magyar-szerb nemzetiségi összetételű 
családok utódainak egynegyede kötődött a magyar 
szülőkhöz, a jugoszlávhoz kétharmada, a szerbhez 
valamivel kevesebb, mint a fele. És végül a magyar- 
montenegrói összetételű családokban a gyerekek az 
esetek egyötödében vallották magukat magyarnak, 
ugyanennyien jugoszlávnak, és több mint a felében 
montenegróinak. Ezek szerint azokra az utódokra 
nézve, akiknek egyik szülője volt magyar, az elmúlt 
időszakban a legnagyobb asszimilációs ereje a mon
tenegrói, a szerb és a jugoszláv néprajzi csoportnak 
volt. A többi, kisebb létszámú etnikum esetében a 
vegyes családok vonatkozásában a magyarok jelen
tették az asszimilációs közeget.

Az adatok ékesen bizonyítják, hogy a volt jugo
szláv társadalomban az apának jutott a domináns 
szerep a családban. Befolyása a gyerekek nemzeti
ségi hovatartozására annál nagyobbnak bizo
nyult, minél népesebb volt a társadalmi közösség
ben az a néprajzi csoport, amelyhez nemzetiségi
leg tartozott.
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A vajdasági magyarok vegyes házasságainak szá
ma, valamint annak alapján, hogy a magyar férfiak 
és nők által alapított vegyes családokból származó 
gyerekek „nemzetiségileg” tömegesen kötődtek a 
magukat jugoszlávnak vallók csoportjához, s ez
zel, mint vegyes házasságból származó utódok, új 
etnikummal a szülők közé ékelődtek, dr. Ruža 
Petrović demográfus, a jugoszláviai vegyes házas
ságok neves kutatója arra következtet, hogy a 
Vajdaságban élő magyarok esetében olyan népraj
zi csoportról van szó, amely harmonikusan bein
tegrálódott a szélesebb társadalmi környezetbe, 
és amelyet a többi népcsoport -  korszerű család
típusa miatt -  befogadott. Legalábbis így volt ez 
az utóbbi időkig...
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Mindenki legbensőbb ügye

A  MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI, 
második Jugoszlávia népszámlálási programjai
ban mindig fontos célkitűzés volt az egyes terüle
tek népessége nemzetiségi hovatartozásának a 
megállapítása. Vajdaságban általában nincsenek 
összefüggő nagyobb zárt nyelvterületek, a külön
féle nemzetek és nemzetiségek nem élnek zárt 
tömbökben. Ezért itt, ellentétben azzal, hogy a 
zárt közösségekben, nagyobb területeken a keve- 
retlenül élő népek évszázadokon át megőrizték 
nyelvüket, s nemzetiségi hovatartozásuk sem volt 
soha vitás -  számukat a népszámlálások mindig 
híven tükrözik -, mindig akadtak és akadnak ma 
is hovatartozási gondok és torzítások. Elsősorban 
a települési területek érintkező pontjain, az úgy
nevezett nyelvhatárokon, valamint a vegyes lakos
ságú helységekben.

Az első és második világháború után és a közel
múltban végbement területi és politikai változá
sok hatására még mindig eltér egymástól a nem
zetiségi hovatartozás érzése és ennek bevallása. 
Ezért meggyőződésünk, hogy bizonyos torzításo
kat -  ha vannak -  most sem a számlálóbiztosok 
apparátusának befolyásolása okozott, nem is az 
adatok feldolgozásánál jelentkező tudatos ferdí
tések idéztek elő, hanem az ilyen vagy olyan okból 
ingadozó lakosok spontán mérlegelésénél jelent
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kezett az uralkodó nemzetiség bevallása felé húzó 
erő. Jóllehet ez olyan kérdés, amelyet kinek-kinek 
önmagában kell tisztáznia, hiszen a nemzetiségi 
hovatartozás végül is mindenki legbensőbb ügye. 
A történelem közismert eseményei következmé
nyeként a népesség keveredése a Vajdaságban az 
átlagosnál is nagyobb, ahol a több nyelvet beszé
lő, magát tudatosan magyarnak, szerbnek, horvát- 
nak, jugoszlávnak valló lakosság származását 
többnyire már a neve is elárulja.

A nemzetiség (és az anyanyelv) bevallása ezúttal 
is a szubjektív döntésen múlott, és ha már meg
értük, hogy ebben a széteső országban mindenki 
nagyon is büszke a saját nemzetiségére, nyelvére 
és kultúrájára, miért ne lettünk volna mi magya
rok is? Függedenül attól, hogy a két- vagy több- 
nyelvűség kialakulását maga az élet hozta magá
val, a rendszerbeli intézkedések folytán a politikai 
gyakorlat az uralkodó államnyelv egyedüli haszná
latára készteti az embereket. S ez már durva asszi
miláció, amelynek következtében a természetesnél 
nagyobb ütemben fogyunk, fogyatkozunk.
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Magyar betegség

F- L í NNYIT eloljaroban  fogyat
kozásunkról, mivel -  mielőtt egyéb tényező
ket is szóvá tennénk -  meg kell említenünk, hogy 
Vajdaságban 1961 és 1991 között a magyarok 
lélekszáma (103 070 fő) 23,3, a horvátoké 
(70 533 fő) 49,5, a szlovákoké (10 285 fő) 13,9, a 
románoké (18 450 fő) 32,2, a ruszinoké pedig 
(6896 fő) 28,1 százalékkal csökkent. Ugyanakkor 
a már említett jugoszlávok (171121 fővel -  9,1%), 
a szerbek (126 006 fővel -12,4%), a montenegró- 
iak (10 057 fővel -29,1%), a bunyevácok (1981- 
hez viszonyítva 11679 fővel -119,7%), a cigányok 
viszont (21 054 fővel -  635,7%) gyarapodtak.

Ennek alapján feltételezhető, hogy a vajdasági 
magyarság száma -  figyelembe véve a népszapo
rulat és a vándormozgás alakulását, az etno-kul- 
turális homogenizációt, illetve az asszimiláció, a 
beolvadás és a felszívódás egyéb rákfenéit is -  az 
ezredfordulót követő évtizedben az 1961. évi 
csúcsszintnek a felét teszi majd ki, aligha haladja 
majd meg a 220 000 főt.

Ennek okát mindenekelőtt a tartomány lakos
ságának, s ezen belül is a magyarok népességmoz
gásának sajátos tendenciáiban kell keresnünk. 
Elsősorban az élveszületés és az elhalálozás, illet
ve a természetes szaporodás számának alakulásá
ban. Az utóbbi évtizedben, illetve az 1981. évi
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népszámlálástól napjainkig Vajdaságban elkezdő
dött a lakosság fogyása. Szó szerint, mert az utób
bi két népszámlálás között, mint ismeretes, a 
tartomány lakossága 20 883 fővel csökkent. A be
vándorlás lelassult, illetve megszűnt, a lakosság 
elöregedett, mind kevesebb a fiatal és nincs ter
mészetes utánpótlás. így például az elmúlt negyven 
esztendőben negyvenezerről húszezerre esett az 
élveszületések száma, ugyanakkor az elhalálozásoké 
is elérte, sőt meg is haladja az évi húszezret. Ez 
voltaképpen azt jelenti, hogy Vajdaságban nincs töb
bé természetes szaporodás. Magyarán: évente töb
ben halnak meg, mint ahányan születnek.

Ez a jelenség különösen ott jut kifejezésre, ahol 
zömmel magyarok élnek. Ada, Bácstopolya, Óbe- 
cse, Magyarkanizsa, Kishegyes, Törökkanizsa, 
Zenta, Szabadka és Csóka községekben a magyar 
nemzetiségű lakosság megközelíti, illetve megha
ladja az ötven, sőt nyolcvan százalékot is. A „köz
ség” kifejezést szinte minden esetben a Jugoszlá
viában meghonosodott használat szerint kell ér
telmezni. Község vagy kommuna itt azt jelenti, 
hogy társadalmi-államigazgatási önkormányzattal 
felruházott társadalmi-politikai területi egységről 
van szó, amelyhez a névadó város, mezőváros 
vagy nagyobb falu és a jogilag odasorolt települé
sek tartoznak. Területének nagysága viszonylag 
megfelel a magyarországi járásénak; annál valami
vel kisebb. E közigazgatási egységek területén az 
elmúlt évtizedben nem volt természetes szaporo
dás. Hasonlóan több volt az elhalálozás, mint az 
élveszületés Alibunár, Petrőc, Begaszentgyörgy,
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Ürög, Antalfalva, Magyarcsemye, Törökbecse, Zi- 
chyfalva, Szécsány és Zombor község területén is.

Az esetek és a számok önmagukért beszélnek. 
Mind nyilvánvalóbb a vajdasági magyarság fogyá
sa, hiszen az elhalálozások évi száma elsősorban 
azokban a községekben, illetve falvakban és váro
sokban nagyobb a születések számánál, ahol na
gyobb számban élnek magyarok. Az erre vonatko
zó előrejelzés már észlelhető volt az 1981. évi 
népszámlálásban is. Már akkor létszámcsökke
nésre került sor Vajdaság kommunáinak felében. 
Köztük rendre ott találjuk az említett térségeket.

Az sem szolgál vigaszul, hogy a népességfogyás 
általános magyar betegség. Emlékeztetőül: a Ma
gyarország területén 1990. január 1-jei eszmei 
időponttal végrehajtott népszámlálásról közzé
tett elsődleges adatok szerint az ország lakossága 
10 375 323 fő. Ez 334 140-nel -  3,1 százalékkal -  
kevesebb, mint tíz évvel előbb volt. Más szóval az 
1980-as években Magyarország népessége -  a ne
gatív természetes szaporodás miatt -  ugyancsak 
fogyatkozni kezdett, amivel Európa legkedvezőt
lenebb demográfiai helyzetű országai közé került. 
Ettől mi, vajdaságiak sem vagyunk mentesek. Nem 
kis cinizmussal ismételjük meg azt, ami egy magyar- 
országi népességpolitikai vitában elhangzott: „De 
hát olyan nagy baj, hogy fogyunk, miért ne csinál
nánk helyet a szegény túlszaporodóknak?”
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Szúrágta szabadkai korfa

A
1  JL  n épességre  vonatkozó ed 

d ig i mutatók, számfejtések és összegezések fi
gyelmeztető előrejelzései -  mármint hogy fo
gyunk, fogyatkozunk -  beteljesültek. Szabadka 
(Subotica) község egész területén és -  Palicsot 
(Palié) kivéve -  mindegyik hozzátartozó településén 
1991-ben kevesebb ember élt, mint tíz évvel előtte.
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Tíz év mérlege

A ...................JL JL  k ö z s é g  o s s z l a k o s s a g a
150 534 lélek. Ez 4077 fővel, vagy 2,6 százalékkal 
kevesebb, mint 1981-ben volt. A községekhez tar
tozó falvakban -  Bajmok (Bajmok), Királyhalma 
(Bački vinogradi), Békova (Bikovo), Višnjevac, 
Felső-Tavankút (Gomji Tavankut), Alsó-Tavankút 
(Donji Tavankut), Györgyén (Đurđin), Kelebia 
(Kelebija), Mérges (Ljutovo), Kisbosznia (Mala 
Bosna), Mišićevo, Nagyfény (Stari Žednik), Növi 
Žednik, Hajdú járás (Hajdukovo), Suplyák (Šupl- 
jak) és Csantavér (Čantavir) -  ugyancsak csökkent 
a népesség száma. Sőt magát a várost is 130 
lélekkel lakják kevesebben, mint 1981-ben. A ko
rábbiakhoz képest az utóbbi évtizedben lelassult, 
majdnem teljesen leállt Szabadka város népesség
növekedési üteme, a falvak népességének csökke
nése pedig felgyorsult. A fogyás mértéke azonban 
településenként eltérően alakult. A városban csak 
0,1 százalékos, egyes falvakban meghaladja a 15 
százalékot is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az 
elmúlt évtizedben Szabadka lakosságának termé
szetes fogyását már a vándorlási többlet sem tudta 
ellensúlyozni. Az előző évtizedekben ugyanis a 
vándorlási különbözetet községi szinten pozitív 
irányban befolyásolta a más községekből a város
ba betelepülők száma, ugyanakkor növelte a vá
ros és a község összlakosságának a számát. Az
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iparosodás és egyéb kedvezmények és előnyök 
által eddig serkentett bevándorlás azonban any- 
nyira lelassult, hogy a vándorlási különbözet nem 
pótolta a természetes fogyás veszteségét.

Szabadka község tizenkét falvában a legna
gyobb mértékű lakosságcsökkenést Felső-Tavan- 
kúton (18,8%), Kisboszniában (18,9%), Györ- 
gyénben (16,8%), Mérgesen (16,2%), Suplyákon 
(13,5%), Békován (11,9%) és Bajmokon (10,1%) 
mutattak ki. Valamivel kisebb arányban csökkent 
a népesség Višnjevacon (9,8%), Hajdújáráson 
(8,8%) Növi Žedniken (8,2%), Csantavéren 
(7,6%), Királyhalmán (4,4%), Bačko Dusanovón 
(6,4%) és Nagyfényen (6,0%). Minimális arányban 
csökkent Mišićevo (1,5%), Alsó-Tavankút (0,1%) 
és Kelebia (1,0%) lakosainak a száma.

A két népszámlálás közötti népességkülönbség 
fő okai az 1980-as évek kedvezőtlen demográfiai 
folyamatai. Az előző évtizedben már tapasztalt 
alacsony népességnövekedési ütemet a nyolcva
nas években népességfogyás váltotta fel. Szabad
ka község e jelentős mértékű népességfogyásával
-  különösen pedig lakosságának elöregedésével -  
Vajdaság és Szerbia legkedvezőtlenebb demográ
fiai helyzetű községei közé került.

A népesség csökkenése következtében a népsű
rűség -  az 1007 négyzetkilométeres községterü
letre számítva-négyzetkilométerenként 149,5 fő, 
néggyel kevesebb, mint tíz évvel korábban volt.

Figyelmet érdemel, hogy csupán a fürdőváros
nak számító Palics növelte az elmúlt időszakban 
lakosainak számát. Az 1981. évi 6974 fővel szem
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ben 1991-ben 7375-re növekedett a valamikori 
mondén fürdőhely lélekszáma. Ez 5,7 százalékos 
növekedést jelent, aminek az általános népesség
visszafejlődés, az egyenes fogyás községi trendjé
ben komoly jelentősége van. Még akkor is, ha 
nem a természetes szaporodás, hanem az odate- 
lepülés egylegének az eredménye, és feltehetően 
az idegenforgalommal és turizmussal kapcsolatos 
infrastruktúra kiépülésére vezethető vissza.
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A nemzetiségi paletta

AJL VköMMUNA MAR EMLÍTETT 19 TE
LEPÜLÉSÉNEK (Szabadka, Bajmok, Királyhalma, 
Bačko Dušanovo, Békova, Višnjevac, Felső-Tavan- 
kút, Alsó-Tavankút, Györgyén, Kelebia, Mérges, 
Kisbosznia, Mišićevo, NoviŽednik, Nagyfény, Haj
dújárás, Suplyák, Csantavér és Palics) 150 534 
lakosa közül 64 277, azaz 42,7 százalék, tehát az 
összlakosság többsége az összeíráskor magyar 
nemzetiségűnek vallotta magát. A jugoszlávok 
száma ugyanakkor elérte a 22 746 főt, s ma a 
jugoszlávságot, mint nemzeti hovatartozást válla
ló lakosság tagjai a község népességének 15,1 
százalékát képezik. Szinte azonos -  22 335 fő, 
illetve 14,8 százalék -  a szerb lakosok száma. A 
magyarok, a jugoszlávok és szerbek után a legné
pesebbek a bunyevácok és a horvátok. Az előbbi
ekkel 17 439 (11,6%), az utóbbiakkal 16 369 
(10,9%) személy vállalt sorsközösséget. Utánuk 
nagyságrendben a montenegróiakkövetkeznek 1755 
fővel, ami az összlakosság 1,2 százalékát teszi ki.

A felsorolt nemzetek és nemzetiségek mellett a 
község területén élnek még cigányok (421 fő), 
macedónok (581 fő), muzulmánok (447 fő), albá
nok (311 fő), szlovének (198 fő), szlovákok (163 
fő), ruszinok (131 fő), sokácok (66 fő), románok 
(42 fő), bolgárok (110 fő), görögök (40 fő), zsidók 
(77 fő), németek (208 fő), lengyelek (37 fő),
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oroszok (69 fő) és csehek (28 fő). Az egyéb nem
zetiségűek száma 178 fő, azok száma pedig, akik 
nem voltak hajlandóak nyilatkozni nemzeti hova
tartozásukról, illetve nemzetiség nélkülieknek val
lották magukat 942. Regionális meghatározással 
169 személy jelölte nemzetiségi hovatartozását, 
1395 lakosnak pedig ismeretlen a nemzetisége.

Az új népességszámokat összehasonlítva az 
1981. évi népszámlálás eredményével, megálla
píthatjuk, hogy az utóbbi tíz év folyamán a közsé
get lakó népességek egy részénél csökkenés, má
sik részénél pedig növekedés tapasztalható. A 
horvátok száma ötven, a magyaroké pedig tíz 
százalékkal csökkent. Növekedett a bunyevácok 
(96,0 százalékkal), a jugoszlávok (35,9 százalék
kal), a montenegróiak (20,0 százalékkal) és a 
szerbek száma (8,0 százalékkal). Feltűnt, hogy 
amíg a többi nemzetiségnél szinte azonosak a két 
népszámlálásra vonatkozó adatok, ugyancsak 
szokatlanul nagy azoknak a százaléknövekedése, 
akik nem voltak hajlandóak nyilatkozni nemzeti
ségi hovatartozásukról, vagy nemzetiség nélküli
eknek vallották magukat, illetve azoké, akik az 
ismeretlen kategóriába kerültek. Az előzők száma 
az elmúlt tíz év alatt 261-ről 942-re emelkedett, az 
utóbbiaknál még kifejezőbb a számbeli növeke
dés: számuk 149-ről 1395 főre szökött.

Településenként a következőképpen alakul a 
magyarsággal sorsközösséget vállaló lakónépes
ség aránya: Szabadka 39,6, Bajmok 34,1, Király
halma 93,8, Bačko Dušanovo 67,2, Békova 16,7, 
Višnjevac 37,7, Felső-Tavankút 1,1, Alsó-Tavankút
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3,6, Györgyén 7,0, Kelebia 64,1, Mérges 13,1, 
Kisbosznia 10,1, Mišićevo 3,3, Növi Žednik 8,8, 
Nagyfény 23,0, Hajdújárás 88,5, Suplyák 88,0, 
Csantavér 96,0 és Palics 61,8 százalék. Jellemző, 
hogy a község mindegyik helységében laknak 
montenegróiak, horvátok, jugoszlávok, szerbek, 
bunyevácok és magyarok.
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Száraz ágak a korfán

A±  JL  DEMOGRÁFUSOK GYAKORTA ÁB
RÁZOLJÁK a népesség számát, kor- és nemi ösz- 
szetételét egy fenyőfára emlékeztető grafikonnal. 
Alakjának hasonlósága alapján ezt a grafikont né
pesedési korfának is nevezik. A grafikonon víz
szintesen -  középről balra és jobbra -  egy-egy sáv 
(ág) egy-egy korcsoporthoz tartozó népességszá
mot jelent. Alulról felfelé: 0-4, 5-9, 10-14 stb. 
évesek, felül pedig a 95-nél idősebbek vannak. A 
korfán az ágak -  a grafikonon a sávok -  az egyik 
oldalon az azonos korcsoportba tartozó nők, a 
másikon a férfiak számát jelzik.

Az 1991. évi népszámlás végleges adatai szerint 
Szabadka községnek 1991. március 31-én 150 534 
lakosa volt. Ebből 72 347 a férfiak és 78 187 a nők 
száma. Amennyiben összehasonlítjuk ezeket az 
adatokat az 1981. évi népszámlálás azonos adata
ival (akkor az összlakosság 154 611 lelket szám
lált, a férfiak száma 74 708, a nőké pedig 79 903 
volt), azt látjuk, hogy tíz évvel korábban 5195-tel 
élt több nő, mint férfi a község területén, ma 
viszont 5840-nel. E két számadat arra enged kö
vetkeztetni, hogy még inkább meghosszabbodott 
a nők átlagos élettartama. Ez az elmúlt évtizedben 
a férfiaknál 67, a nőknél pedig 74 év volt.

Azok a mutatók, amelyek segítségével kimutat
ható egy közösség népességének kora és elörege
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dési tendenciája -  a lakosság biológiai összetéte
le, a 60 évesek és ennél idősebbek, valamint a 65 
évesek és idősebbek aránya az összlakosságban, a 
népesség átlagos életkora, külön a férfiaké, külön 
a nőké, aztán az elöregedés viszonylagos mutatói
-  arról tanúskodnak, hogy Vajdaság lakossága a 
demográfiai elöregedés előrehaladott fázisában 
van. Ez Szabadka lakosságára is vonatkozik.

1948-ban, amikor a népesség átlagos életkora 
az országban elérte a 28,2 évet, a Vajdaságban
30.6, Szabadkán viszont már akkor 31,9 év volt. 
Az ezt követő népszámlálások azt mutatják, hogy 
a község lakossága egyre öregedett. 1953-ban
32.7, 1961-ben 33,9, 1971-ben 35,8, 1981-ben 
pedig 36,8 év volt Szabadka népességének átlagos 
életkora. Az utóbbi tíz évben valamelyest megállt 
az öregedés folyamata, hiszen az 1991- évi nép- 
számlálás adatai szerint 35,6 év a a községben az 
átlagos életkor. Szabadka lakossága korstruktúrá
ja alapján a stagnáló, illetve visszafejlődő típushoz 
tartozik. Az jellemzi, hogy alig van számbeli kü
lönbség a fiatalok és a középkorúak nemzedéke 
között, illetve kevesebb az egy-egy korcsoportba 
tartozó fiatalok száma a munkavállalás korú fel
nőttek egy-egy korcsoportjába tartozók számánál. 
Korösszetétele szerint a község lakossága 1953- 
ban még a fejlődő típushoz tartozott, amelynek 
jellemzője az, hogy a korcsoportok annál népe
sebbek, minél fiatalabbak. Alakosság elöregedése 
különösen az 1961-1981 közötti időszakban 
gyorsult fel. Az elöregedés következményeként 
egyre idősebb lesz a munkavállalási korú lakos
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ság, mivel a feljövő korosztályokban a létszám 
sokkal kisebb, mint a nyugdíjkorhatárt elérőké, s 
ez nem tudja megállítani a munkavállalási korúak 
biológiai elöregedését. Az előrejelzések szerint a 
helyzeten valamelyest javítani fog a bevándorlás, 
mivel a fiatalok még mindig a városokban keresik 
a jövőt. Emellett nagy szükség volna olyan társa
dalmi és szociálpolitikai ösztönzésre, amely elő
segíti a természetes szaporulat növekedését.

Végezetül hadd szóljunk néhány szót a népes
ség öregedési hányadosairól, amelyek még in
kább megvilágítják a lakosság korösszetételének 
egyensúlytalanságát. A demográfia úgy tartja, 
hogy amikor a népesség öregedési hányadosa 
0,30 vagy ennél kisebb, akkor a munkavállalási 
korú és a munkavállalási koron kívül eső lakosság 
társadalmilag elfogadható egyensúlyban van. 
Amennyiben az öregedési hányados nagyobb
0,30-nál, akkor a népesedési struktúrában több
ségben van a munkavállalási kor alatti és a már 
kiszolgált, az inaktív és eltartott népességállo
mány. Az öregedési hányados Szabadka község 
térségében a második világháború utáni népszám
lálások adatai alapján a következőképpen alakult: 
1948-ban 0,32; 1953-ban 0,36; 1961-ben 0,44; 
1971-ben 0,62; 1981-ben 0,67 és 1991-ben 0,76.

Szabadka lakosságának kor- és nemi összetéte
lére -  az elöregedés mellett -  hatással voltak a 
közvetlen és a közvetett háborús veszteségek és a 
két világháború során lecsökkent szülések száma. 
A fehér pestis legnagyobb kórokozója mégis a 
drasztikusan alacsony természetes szaporodás.
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Emiatt a társadalmi gondviselésnek komolyan 
oda kell figyelnie erre a kérdésre és kellő intézke
déseket foganatosítania a népelsorvasztó járvány 
megfékezésére.
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Adai népességadat

A» ÉSZAK-BÁCSKÁBAN -  A JUGO- 
SZLÁV-MAGYAR határtól délre -  a harmadik Tisza 
menti kommuna. A löszplatón fekvő község néva
dója -  a kommunaszékhely -  Ada (Ada) mező
város. Hozzátartoznak még Mohol (Mól), Völgy
part (Obomjača), Valkai-sor (Sterijino) és Török
falu (Utrine). Az 1991-es népszámlálás öszszesí- 
tett adatai alapján a mindössze 228 négyzetkilo
méternyi község lakosainak száma 21 506 fő. Tíz 
évvel előbb -  az 1981. évi népszámlálás időpont
jában -Ada község népességszáma 22 408, vagyis 
902-vel volt több, mint ma. A létszámcsökkenés 4 
százalék.
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A község

AJL JLZ 1970-ES evekben e lk e z d ő 
d ö t t  népességfogyást, akárcsak a Vajdaság más 
községeiben, itt is a kedvezőtlen népesedési fo
lyamatok okozták. A nyolcvanas években nincs 
olyan esztendő, amikor az elhalálozások száma ne 
haladta volna meg az élveszültek számát, így évi 
átlagban százfős körüli természetes fogyás jelent
kezett ebben a kommunában is. A községhez tar
tozó helységekben sincs kivétel. 1981 és 1991 
között Ada lakosságának népessége 253 (2,1%), 
Moholé 428 (5,4%), Völgyparté pedig 57 (11,1%) 
fővel lett kevesebb. A Valkai-sor 129 (29,7%), Tö- 
rökfalu 35 (2,7%) lakossal csökkent tíz év alatt.

Nemzetiségi összetételében a legnépesebb 
népcsoport a magyar. A magyarok száma a község 
területén 16 625 (77,3%) fő. Mellettük az adai 
kommuna területén él még 3272 (15,2%) szerb, 
988 (4,6%) jugoszláv és 196 (0,9%) cigány. A többi 
nemzet és nemzetiség létszáma külön-külön nem 
haladja meg a száz főt. Az 1981. évi népszámlálás 
nemzetiségi adataihoz viszonyítva ma az adai köz
ségben 309 szerbbel és 898 magyarral él kevesebb.

Az összeírás előzetes összesítése szerint a kom
munában ma 8301 lakás található, ami 1981-hez 
viszonyítva 572, illetve 7,4 százalékos emelkedést 
jelent. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy ugyanak
kor a háztartások száma 8293-ról 7962-re csök
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kent, érdekességként megállapíthatjuk, hogy Ada 
községben egy híján 400-zal több a lakások, mint 
a háztartások száma, ami a statisztika nyelvével azt 
jelenti, hogy egy háztartásra általában több mint 
egy (1,04) lakás jut. Örvendetes a lakásállomány 
növekedése, ami a fejlődéssel, a pozitív lakás- 
építési ütemmel, de egyben a háztartások és álta
lában a népesség csökkenésével is összefüggés
ben van. Ugyanis, amíg Adán, Moholon és Török
faluban 365-tel, 241-gyel és 37-tel több a lakás, 
mint tíz évvel ezelőtt, addig a Völgyparton és a 
Valkai-soron 29-cel, illetve 52-vel csökkent a laká
sok, lakóépületek száma. Nem vitás, hogy a tanya
bontás -  a falusi-tanyasi lakosság elöregedése és 
kihalása következtében -  nagy méreteket öltött.
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Ada

A1 . J l  KÖZSÉG LEGNAGYOBB TELEPÜ
LÉSE és közigazgatási központja a Tisza bácskai 
partján, a folyókanyarban fekvő Ada. A török idő 
alatt a földbe vájt kunyhókban menedéket nyújtó, 
nádas mocsárból kiemelkedő szigetfélét Adicának 
(szerbesített török szó, amely szigetecskét jelent) 
nevezték a délről idemenekülő szerb pásztorok. 
A török Ada néven tartotta számon. Ennek folytán 
a nagyközség neve, amely 1836-ban mezővárosi 
szabadalmat kap, 1762-ben lett véglegesen Ada.

Neve hallatán az embernek elsősorban a Potisje 
Szerszámgépgyár, a Halász József Agráripari Kom
binát, az adai lovasnapok, a város tudós szülötté
nek, Szarvas Gábornak a nevét viselő nyelvműve
lő napok, a munkásmozgalmi élharcos Cseh Ká
roly, újabban pedig a VMDK jut az eszébe.

Az idők folyamán e nagyreményű városkát sok
féle nép lakta. A történelmi idők viszontagságai
ban lakosságának száma meg-megcsappant. Szen
vedett töröktől, tatártól, kuructól, pestistől, kole
rától, az első és második világháborútól, a rend
szerváltásoktól. Az emberek elpusztultak, eltűn
tek, elmenekültek, majd ismét visszatértek, idete
lepedtek. Az 1700-as évek második felében, a 
nagy népmozgások idején a török elől felhúzódó 
szerbek mellé nagy létszámban települtek magya
rok a Felvidékről és a Jászkunságból. Ezt követően
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írhatta Fényes Elek, a leíró statisztika jeles képvi
selője 1836-ban Magyarországnak és a hozzá
kapcsolt tartományoknak mostani állapota sta
tisztikai és geographiai tekintetben című munká
ja második kötetében, hogy „Ada magyar-szerb 
falu a Tisza jobb oldalán, Szentától három órányi
ra. Lakosainak száma 7724, úgymint 5024 római 
katolikus magyar, 1723 óhitű szerb, 2 evangélikus 
és 150 zsidó...”

Az eltelt 150 évben Ada lakosainak a száma 
nagyon kis ütemben növekedett. A város népes
ségének másfél évszázados szaporodása mindösz- 
sze 4354 fő, ami csupán 56,4 százalék. Ma 12 078- 
an laknak itt, tehát 253-mal kevesebben, mint az 
1981. évi népszámláláskor. A városban megtalál
ható a Vajdaságot lakó minden nemzet és nemze
tiség képviselője. Lagnagyobb számban azonban 
magyarok lakják. Számuk 10 010 fő, ez az összla
kosság 82,9 százalékát képezi. A szerbek száma 
1075 (8,9%), a jugoszlávoké 640 (5,3%). A többi 
nemzet, nemzetiség és néprajzi csoport tagjainak 
száma nem éri el az egy százalékot.
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Mohol

A, I A NÉPESSÉGFEJLŐDÉST ILLE
TI, nem jobb az állapot a község második legna
gyobb helységében sem, az Adától délre fekvő, ma 
már a kommunaközponttal szinte egybenőtt ősi 
Tisza menti településen, az egykori Moharévén, 
Moholon. A már említett Fényes Elek-forrás sze
rint 150 évvel ezelőtt „Mohol szerb-magyar falu a 
Tisza jobb partján. Lakosainak száma 5363, úgy
mint 3498 szerb, 1797 római katolikus magyar és 
68 zsidó lakos”. Vagyis másfél évszázad alatt itt a 
lakosság csupán 2159 fővel szaporodott, ami nem 
több 40 százaléknál -  Moholon ma 7522 ember él.

A mai falut egyébkét a kettős szám egysége 
jellemzi. Lakosságát zömmel két népcsoport ké
pezi. A település 28,9 százaléka (2171 fő) szerb,
63,6 százaléka (4787 fő) pedig magyar. Velük egy 
közösségben él még 4,1 százalék (307 fő) jugo
szláv, 1,4 százalék (107 fő) cigány és 2,0 százalék 
(150 fő) egyéb nemzetiségű személy. A magyar 
ajkúak római katolikusok, a szerbek pravoszlá
vok, amit a falu két temploma is bizonyít. Magát 
a települést is két nagyobb egység képezi: az 
Alvéget a Fölvégtől a Nagyutca választja el. Itt 
készül az egykoron olcsó és közkedvelt konzerv a 
messze földön híres moholi zöldségfélékből. Saj
nos a Zora Konzervgyár készítményeivel ma már 
alig találkozik az ember.
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Mohollal nem foglalkozhatunk anélkül, hogy 
meg ne említenénk az egész Vajdaságban és a 
határon túl is ismert Király Ernő Moholi lakoda
lom című gyűjtésén alapuló népzenei feldolgozá
sokat, lakodalmas énekeket, amelyek népszerűsé
gük mellett a jugoszláviai magyarság egyik auten- 
tikusabb néprajzi értékét képviselik.
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A tanyavilág

A KÉT SZÓRVÁNYTELEPÜLÉS, IL
LETVE pusztából, dűlő- és tanyavilágból keletke
zett helység, Völgypart 458 és a Valkai-sor 305 
lakosának 93,4, illetve 96,4 százaléka magyar nem
zetiségű. Mindkét falucskának még mindig szinte 
meghúzhatatlan a pontos határa. A népesség vissza
fejlődése, fogyása viszont szemmel látható.

Torökfalu Adától nyugatra, Völgyparttól né
hány kilométerre északra elterülő település. Ala
pításáról nem találtunk pontos írásos emléket. 
Kimondott tanyavilágból keletkezett. Magyar el
nevezésének keletkezését a források több módon 
magyarázzák, de mindegyik a Török családi név
hez köti. Mai hivatalos szerb nevét a háború után 
kapta. Negyed évszázada még csak tanyacsopor
tokból és egyetlen utcából állt, azóta fejlődött 
faluvá a tanyaközpont. Az 1991. évi népszámlálás 
adatai szerint 1143 lakosa van (csupán 35-tel ke
vesebb, mint 1981-ben volt); 96,8 százaléka ma
gyar nemzetiségű.

Ezt mutatják az 1991. március 31-i eszmei idő
ponttal elvégzett népszámlálás adai népességadatai.
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Apatini lélekapadás

T
A  ERULETE 333 NEGYZETKILOME- 

TER, öt települése: Apatin (Apatin), Szonta (Son- 
ta), Szentiván (Prigrevica), Bácskertes (Kupusina) 
és Szilágyi (Svilojevo), valamint lakónépességé
nek száma alapján -  32 999 lélek -  Apatin község 
a közepes nagyságú vajdasági kommunák közé 
tartozik. Igen kedvező fekvése -  északon és kele
ten a zombori kommuna, délen a hódsági kom
munához tartozó Gombos (Bogojevo) határa és a 
Duna kanyara, nyugaton pedig a Duna bal partjá
nak vadregényes tájai határolják -  és magának 
Apatin városának és a négy falunak a csinossága 
teszi igen vonzóvá e Duna menti községet.
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A lakosság összetétele

N T .......................................................
JL 1  EPESSEGENEK OSSZETETELE 

alapján a kommuna jellegzetesen többnemzeti
ségű, tipikus bácskai társadalmi-politikai közössé
get képez. A legutóbbi népszámlálás adatai alap
ján településeit a legtömegesebben szerbek 
(16 636 fő -  50,4%), magyarok (4832 fő -14,6%), 
horvátok (4354 fő -  13,2%) és jugoszlávok (4269 
fő -  12,9%) lakják. Rajtuk kívül népesebb etniku- 
mi csoportot képeznek még a románok (734 fő -  
2,2%), a cigányok (498 fő -  1,5%) és a sokácok 
(483 fő -  1,5%). Szabadelvűbb minősítés alapján 
magát Apatin várost szerb-jugoszláv-magyar vá
rosnak mondhatnánk. A 18 389 lakost számláló 
település népességének 64,6 százaléka (11 875 
fő) ugyanis szerb nemzetiségűnek, 15,7 százaléka 
(2890 fő) jugoszlávnak, 6,2 százaléka (1132 fő) 
pedig magyarnak vallotta magát az 1991-ben meg
tartott népszámlálás során. E kritérium alkalma
zásával Szentiván 89,1 százalék (4315 fő) szerb 
lakosságával szerb, Bácskertes és Szilágyi pedig
90,5 százalék (2263 fő), illetve 84,1 százalék 
(1075 fő) magyar népességével magyar falunak 
tekinthető. Szonta 57,8 százalék (3461 fő) horvát,
15,1 százalék (904 fő) jugoszláv, 6,5 százalék (388 
fő) sokác, 6,1 százalék (368 fő) szerb és 5,5 száza
lék (527) magyar nemzetiségű lakónépességével 
horvát-jugoszláv-sokác-szerb-magyar település.
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Nemzetiségcserék

j Í j Lkár a leg tö bb  vajdasági kom
muna számos települése esetében, Apatin köz
ség településhálózatának kialakulása, a város és a 
falvak népességének az összetétele ugyancsak 
magán viseli a nagy népvándorlások, a történe
lem, a háborúk, a betelepítések és az újratelepíté
sek jegyeit. A források szerint például Apatin város 
lakossága az utóbbi kétszázötven évben nemzeti
ségileg háromszor teljesen kicserélődött. A szerb 
lakosságú, ma Apatinnak megfelelő két határőrvi
déki települést, Bukčenovićot és Vranjesevót az 
osztrák helyhatósági szervek és a katonaság poli
tikai meggondolással 1750 körül kiürítik, lakossá
gát katonai kényszerrel Sztapárra telepítik, majd 
helyébe németeket hoznak, akik gyakorlatilag ki
építik a mai Apatint. Ennek tudható be, hogy 
1837-ben megjelent statiszikai leírásaiban Fényes 
Elek például Apatint munkás és szép német mező
városnak írja le, amelynek 6359 katolikus, 22 nem 
egyesült óhitű, 16 evangélikus, 8 református és 43 
zsidó lakosa van. Szentiván, illetve akkor Prigle- 
vicza német falu 3052 katolikus, 1 óhitű és 17 
vagyonos zsidó lakossal. Bácskertes magyar falu 
2551 katolikus, 2 óhitű és 10 zsidó lakossal. Szon- 
ta viszont „rácz” falu 2675 katolikus, 16 óhitű, 3 
evangélista és 49 zsidó lakossal. Szilágyi későbbi 
telepítésű magyar falucska.
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Száz évvel később (1938-1939. évi adatok alap
ján) az említett települések népessége az alábbiak 
szerint alakul és oszlik meg: Apatinnak 13 455 
lakosa van -  ebből 11 740 német, 611 szláv, 582 
magyar és 522 egyéb nemzetiségű. Szentiván né
pessége ekkor 5586 fő -  ebből 5378 német, 141 
szláv, 58 magyar és 9 egyéb. Bácskertesnek csak 
2977 lakosa van -  ebből 2 német, 34 szláv, 2935 
magyar és 6 egyéb nemzetiségű. Szonta lakossá
gának a száma 5946 fő -  ebből 1079 német, 4046 
szláv, 694 magyar és 127 egyéb. Szilágyi 1720 
lelket számlál -  ebből 70 német, 127 szláv, 1521 
magyar és 2 az egyéb nemzetiségű. A második 
világháború és ennek következményeiként az 
1940-1950-es években történt meg a kommuna 
egyes településeinek utolsó népességcseréje. 
1953-ig például Apatinban összesen 1061, zöm
mel likai család telepedett le 6258 családtaggal.

Apatin község népességapadását, amely 1971- 
től egyre erőteljesebb, két dolog jellemzi. Elő
ször: a falvakban -  kivétel nélkül -  csökken a 
háború után a lakosok száma. Másodszor: a város
ban 1981-ig viszonylag szép ütemben növekszik 
a népesség, az 1948. évi összeíráshoz viszonyítva 
1981-ben eléri 38,8 százalékos emelkedést. Az 
utóbbi tíz évben mutatkoznak a stagnálás jelei. Ma 
ugyanis csak 69 fővel él több ember Apatinban, 
mint tíz évvel ezelőtt. Legnagyobb a lélekszám- 
csökkenés Szilágyin - 14,2 százalék, Bácskertesen
7,2 (magyar betegség), Szontán 5,1 és Szentivá- 
non 3,7 százalék. A községi átlag eléri a három 
százalékot.
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Kedvező fekvése, jól termő határa, fejlett ipara 
ellenére Apatint sem kerülte el korunk délvidéki 
pestise, a népességfogyatkozás. A betelepülés folya
mata szinte leállt, az elhalálozások száma nagyobb 
az élveszülések számánál, nincs természetes szapo
rodás, egyre intenzívebb a fogyás, s ennek következ
ménye nem is lehet más, mint lélekapadás.
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Kanizsai népfogyatkozás

Aj L A. magyarkanizsai község  fek
vése  ALAPJÁN a Vajdaság egyik legészakibb kom
munája. Északon a jugoszláv-magyar határ, kele
ten a Tisza, illetve Törökkanizsa, délen Zenta, 
nyugaton pedig Szabadka község területe zárja le 
a tájegység településrendszerét. Területének 
nagysága és népességének száma alapján Magyar- 
kanizsa község a közepes nagyságú kommunák 
közé tartozik. Településeinek népességi súlypontja 
a Tisza mentére esik. A még érvényben lévő társada
lmi-politikai területi felosztás jóvoltából erre gravitál 
és Magyarkanizsán, a kommuna székhelyén kon
centrálódik a közigazgatás, a gazdasági-társadalmi 
és művelődési élet is.
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A településhálózat

A-L jL k o z se g  nagyobb te lep u lese i
elsősorban a „földrajzi munkamegosztás” termé
kei. A Tisza jobb oldalának ármentes térszín pere
mén létesült az első településlánc. Horgost, Mar- 
tonost, Magyarkanizsát és Adorjánt már a XI. és 
XII. százaban említik az okiratok. Fényes Elek 
említett munkájának 1839-ben megjelent IV kö
tetében Horgost Csongrád vármegye 2503 lelket 
számláló magyar falujaként tartja nyilván. Művé
nek két évvel előbb kiadott II. kötetében Magyar
kanizsát Bács-Bodrog vármegye „jól épült vegyes 
magyar-rácz” mezővárosaként említi 9137 lakos
sal, amelyek közül 7724 magyar katolikus, 1297 
óhitű, 4 evangélikus és 112 zsidó. Martonos 
ugyanennek a vármegyének „magyar-rácz” faluja 
2125 katolikus, 2219 nem egyesült óhitű, 4 refor
mátus és 68 zsidó lakossal. Adorján csak a népes 
puszták között szerepel „150 katolikus magyar 
lakossal, kik mindnyájan dohány kertészek”.

Az említett négy településen kívül Magyarkani- 
zsa község településhálózata igen fiatal. A tanya- 
rendszer fejlődésével váltak településsé a tanya
hálózat bizonyos pontjai. Elsősorban a közleke
dési úthálózat, a gazdasági fejlődés, a népszapo
rulat és a pozitív vándorlási egyleg jóvoltából, 
illetve egyéb szerencsés körülmény folytán vagy 
mesterséges úton csak a századfordulón kezdtek
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kialakulni az újabb települések: Orom (Orom), 
Oromhegyes (Trešnjevac), Kispiac (Male Pijace), 
Kishomok (Mali Pesak), Völgyes (Doline) vagy 
Tóthfalu (Totovo Selo) például. Velebit az első 
világháború után létesült, hogy otthont adjon 
számos likai, boszniai és más új telepes számára, 
akiknek eredetére utal a település elnevezése is. 
Zimonić hasonlóan keletkezett. Az Oromhoz tarto
zó Újfalu (Novo Selo) elnevezésű tanyavilágot és 
mezőgazdasági birtokközpontot 1978-ban nyilvání
tották önálló településsé.
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A kiegyezéstől napjainkig

AJL JL magyarkanizsa község  tér
ség ébe  tartozó 13 településnek ma összesen 
30 668 lakosa van. Ez 2041 fővel vagy 6,8 száza
lékkal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt volt, ami
kor ugyanezen a területen 32 709 ember élt. A 
kommuna lakosságának számbeli alakulásával 
kapcsolatban arra figyeltünk fel, hogy Vajdaság
ban az egyetlen olyan bácskai község, ahol a má
sodik világháború után állandóan csökken a lako
sok száma. Rajta kívül hasonló jelenséget még hat 
kommunában tapasztaltunk. Mind a hat (Bega- 
szentgyörgy, Magyarcsemye, Torökbecse, Zichy- 
falva, Szécsány és Csóka) Bánátban van!

Közvetlenül a második világháború .után, az 
1948. évi összeíráskor a községnek 36 334 lakosa 
volt. Öt évre rá már csak 35 590. Az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének ajánlása szerint elvég
zett 1961. évi népszámláláskor 34 960 a népesség 
száma, tíz évre rá 33 817-re csökken, 1981-ben 
még 32 709, ma pedig már csak 30 692. Ugyan
annyi, mint a századforduló első éveiben volt. 
Magyarkanizsa térségére vonatkozólag ugyanis -  
hála dr. Györe Kornélnak és dr. Pavle Tomiénak, 
akik elkészítették Magyarkanizsa község földrajzi 
monográfiáját -  az osztrák-magyar kiegyezéstől 
kezdve pontos népesedési adatok állnak rendel
kezésünkre.
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Az első hivatalos népszámlálást a kommuna 
mai területén 1869-ben végezték el. A községhez 
tartozó települések lakónépessége akkor 21 872 
fő volt. Harminc év múlva, a századfordulón már 
29 888 lakost találnak az összeírok. A növekedés
36,6 százalékot tesz ki. 1921-ben, az első jugo
szláv népszámláláskor Magyarkanizsa község mai 
területének népességszáma 40 785 fő. Ez csak
nem tizenegyezer lélekkel, illetve újabb 36,5 szá
zalékkal több, mint húsz évvel előbb volt. Ez a 
csúcs, mivel az 1931. évi népszámláláskor már 
csak 35 590 ember él a község területén. Tíz év 
alatt több mint ötezer fős a népességfogyás. A 
telepesek egy része visszatért szülőföldjére, sokan 
Amerikába vándoroltak és csökkent az élveszüle- 
tések száma is.

A második világháborút után az első népszám
láláskor, 1948-ban némi lélekszám-növekedést 
mutat a statisztika, de ezt követően, népszámlá
lástól népszámlálásig Magyarkanizsa községben 
állandó a népességfogyás, s ebben egyedülálló 
Bácskában. Az elmúlt nem egészen fél évszázad alatt 
a község területén 15,6, az egyes településeken 
pedig (Velebit, Völgyes, Zimonić, Kishomok, Orom) 
40-70 százalékkal csökkent a lakosság száma.

Az 1981. évi népszámláláshoz viszonyítva az 
elmúlt tíz évben csak Újfaluban mutatkozott nö
vekedés -  300-ról 336 főre szaporodott a lakosok 
száma. A többi faluban és Magyarkanizsán is szem
mel látható a népességfogyás. Velebiten 19,6, Völ- 
gyesen 45,4, Zimonićon 26,4, Kispiacon 8,2, Kis- 
homokon 9,1, Martonoson 11,5, Adorjánon 3,7,
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Ormon 4,7, Oromhegyesen 5,0, Tóthfaluban
17,1, Horgoson 5,7 és Magyarkanizsán 1,8 százalék
kal csökkent a lakosság száma a két utóbbi népszám
lálás között.

Magyarkanizsán csupán azért kisebb ütemű e 
fogyatkozás, mert a háborút követő esés után 
1971-ben és 1981-ben a falvakról való bevándor
lás, az iparosodás által előidézett pozitív vándor
lási egyenleg népességnövekedést eredménye
zett. Ugyanis természetes szaporodásról már évek 
óta nem beszélhetünk.
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Óh... Gyász...Jaj.

. .  A  KOMMUNA TIZENHÁROM TELE
PÜLÉSE közül hatban (Velebit 361 fő, Völgyes 367 
fő, Zimonić 282 fő, Kishomok 150 fő, Tóthfalu 
765 fő és Újfalu 336 fő) ezernél, ötben ötszáznál 
is jóval kevesebb ember él. Öt faluban (Kispiac 2144, 
Martonos 2423, Adorján 1158, Orom 1912 és 
Oromhegyes 2028) a lakosság száma ezer és háro
mezer között van. A szó eredeti értelmében igazi 
nagyközség 7201 lakosával Horgos, a 11 541 lelket 
számláló Magyarkanizsa pedig tipikus mezőváros.

Megjegyzendő, hogy a község három legna
gyobb, legnépesebb településén (Magyarkanizsa, 
Horgos, Martonos) él az összlakosság majd het
ven százaléka. Ők lennének hivatva biztosítani az 
egész kommuna népességének utánpótlását is. 
Sajnos a magukét sem képesek. így áttételesen, a 
népesedés vonatkozásában is nagyon rájuk illik a 
lakosságuk szegénységére utaló, falucsúfoló mon
dóka: Óh-Kanizsa, Gyász-Martonos, Jaj-Horgos.

Magyarkanizsa községben, mint többnemzeti
ségű társadalmi-politikai-területi közösségben 
ugyancsak együtt éltek és dolgoztak a volt Jugo
szlávia minden nemzetének és nemzetiségének 
képviselői. Köztük a legnépesebbek azok voltak, 
akik a magyarsággal vállalták a sorsközösséget. A 
magyarok részaránya az összlakosságban -  az 
1991. évi népszámlálás adatai alapján -  87,6 szá
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zalék. A nem magyar etnikum tehát mindössze 
12,4 százalékkal van jelen a kommunában. A szer
bek aránya 6,2, a jugoszlávoké 2,4, a cigányoké
1,1 százalék. A többi etnikai csoport nem haladja 
meg az egy százalékot a lakosság nemzetiségi 
összetételében.

A magyarok vonatkozásában Magyarkanizsa 
község a leghomogénebb társadalmi-politikai kö
zösség a Vajdaságban, s valószínűleg az egyetlen, 
amelyben enyhe emelkedő irányzatú a magyarság 
részaránya. Függetlenül attól, hogy 1981-hez vi
szonyítva 1991-ben 1715 fővel, azaz 6 százalékkal 
csökkent a magyarok száma. A két előző népszám
lálás adatai szerint ugyanis 1971-ben 86,6, 1981- 
ben pedig 87,4 százalék volt a magyarok részará
nya az össznépességben a kommuna térségében. 
Magyarkanizsa községben -  a legutóbbi népszám
lálás alapján -  Velebit kivételével minden telepü
lés magyar többségű helység. Talán kuriózumnak 
lehet elkönyvelni, hogy Kishomoknak, Kispiac- 
nak, Völgyesnek, Tóthfalunak és Oromhegyesnek 
gyakorlatilag mindegyik lakosa magyar nemzeti
ségű, mivel arányuk 95 százalék fölött van. Ador
jánon a magukat magyarnak vallók aránya 81,9, 
Velebiten 18,3, Zimonićon 56,0, Magyarkanizsán
88,2 martonoson 87,9, Újfalun 87,2, Oromon 
93,8 és Horgoson 83,6 százalék.
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Szaporodó háznép

AJL jL források  a XII-XIII. szazadi
Magyarkanizsát egyházi birtokként említik. Papp 
György Kanizsa és környéke földrajzi neveinek 
adattárában megemlíti, hogy az 1237-től 1240-ig 
tartó összeírás szerint az egyházi birtok összes 
lakossága 27 háznépet tett ki, ebből 10 háznép 
lovas jobbágy, 4 háznép szekeres, 10 háznép ha
lász és 3 háznép torló volt. A lakosság összlétszá- 
ma 135 körül lehetett.

Ma Magyarkanizsa városának lakossága össze
sen 4372 „háznépet tesz ki”, vagyis ennyi háztar
tása van. Egy háztartásra 2,64 személy jut. Hason
ló az általános helyzet a község egész területére 
vonatkozólag. A háztartások száma 11 602, az egy 
háztartsára jutó személyek száma 2,64. A legna
gyobb Zimonićon és Kispiacon -  3,04, illetve 2,72, 
a legkisebb Kishomokon és Velebiten -  2,28, illetve 
2,42.

Jellemző, hogy amíg a kommuna területén a 
lakosság az elmúlt negyvenhárom évben 15,5 szá
zalékkal csökkent, addig a háztartások száma 8,5 
százalékkal szaporodott. Magyarkanizsán a növe
kedés 26,2 százalék, de hasonló a helyzet Tóthfa- 
luban, ahol 22, Oromhegyesen, ahol 14,5, Horgo
son, ahol 6,2 és némileg Adorjánon is, ahol 2,4 
százalékos a háztartások növekedési rátája a la
kosság jelentős csökkenése mellett.
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A jelenség tipikus velejárója a gazdasági szerke
zetváltásnak, az ipari fejlődésnek, a települések 
elöregedésének, elnéptelenedésének, a családok 
atomizálódásának. Amíg a X3II. századbeli Ma
gyarkanizsa egyházi birtok 27 háznépének átlago
san öt tagja volt, majd Magyarkanizsa városának 
3465 háztartásában 1948-ban átlagosan 3,21 sze
mély élt, addig az ezredvég Magyarkanizsájának 
egy háztartására már csak 2,64 fő jut. Amennyiben 
a fejlődés nem eredményezte volna a háztartások
8,5 százalékos növekedését, a népfogyatkozás teljes 
és végzetes lenne Magyarkanizsa lakosságának to
vábbi léte szempontjából.
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Kishegyesi népességkép

VT AJDASAG JELENLEGI POLITIKAI- 
TERÜLETI felosztásában Kishegyes községet jog
gal illeti meg a „lég” jelző. Ez az észak-bácskai 
község ugyanis a legkisebb a tartományban, leg
kevesebb a településeinek száma -  mindössze 
három, és területe nem több, mint 181 négyzet- 
kilométer. Intézményei a hármas szám jegyében 
képződtek. A három tipikus mezőgazdasági -  
Szeghegy (Lovćenac), Kishegyes (Mali Iđoš) és 
Feketics (Feketić) -  nagyközségből álló kommu
nának három helyi közössége, három általános 
iskolája, három könyvtára, három egészségháza, 
három patikája, három postája, három buszmeg
állója. .. van. Településenként egy-egy.
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Harminc év népességfogyás

A
i l Z  1991. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ÖSZ- 

SZEGEZETT adatai szerint Kishegyes község né
pességszáma 14 394 fő volt, 581-gyel kevesebb, 
mint 1981-ben. Tíz év alatt csaknem négy száza
lékkal csökkent a lakosság száma. Ennek követ
keztében a népsűrűség -  a 181 négyzetkilométe
res községterületre számítva -  négyzetkilométe
renként 79,5 fő, 3,2-vel kevesebb, mint tíz évvel 
korábban volt. Kishegyes lakónépessége csökke
nésének fő okai a magyarság körében két-három 
évtizede tartó kedveződen demográfiai folyama
tok, a természetes szaporodás visszafejlődése és 
az elvándorlás. A háború utáni évek alacsony né
pességnövekedési ütemét az 1960-as években 
erős népességfogyás váltotta fel. 1961-ben még 
17 144 lakosa volt a községnek, 1971-ben már 
csak 15 651 (majd tíz százalékos a csökkenés), 
1981-ben 14 975 ember élt a három faluban, ma 
meg 14 394 a község lélekszáma. A harminc év 
alatt bekövetkezett több mint 16 százalékos, je
lentős mértékű lakosságcsökkenéssel Kishegyes 
község ugyancsak Vajdaság legkedvezőtlenebb de
mográfiai helyzetű községei közé került. A termé
szetes fogyáshoz párosult a vándorlási veszteség is.

Az elmúlt harminc évben a község mindhárom 
településén jelentősen csökkent a népesség szá
ma. Igaz, hogy az 1991. évi adatok szerint Szeg
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hegy lakossága az előző népszámláláshoz viszo
nyítva 33 fővel szaporodott, de ez vajmi kevés 
ahhoz, hogy 1961-hez viszonyítva 751-gyel, illetve
15,6 százalékkal csökkent. Egyébként az 1981. évi 
népszámlálással összevetve, a község székhelyé
nek, Kishegyesnek lakónépessége 468 (7,5 száza
lék), Feketicsé pedig 146 (3,1 százalék) lélekkel 
fogyott. A harmincéves fogyás százalékban az 
előbbinél 15,5, az utóbbinál 15,7 százalék. A nép- 
számlálás adatai szerint ma Szeghegynek 4049, 
Kishegyesnek 5803, Feketicsnek pedig 4542 lako
sa van. Amennyiben nem kerül sor komoly népes
ségpolitikai intézkedésekre, nem nehéz megkö
zelítő pontosságú választ adni arra a kérdésre, 
vajon miként fog alakulni a jövőben a község, 
illetve a kötelékébe tartozó falvak lakóinak a szá
ma. I\idva, hogy az utánpótlást biztosító nemze
dék is erősen fogy, s általában a családok egynél 
nemigen vállalnak több gyermeket, semmi jóval 
nem kecsegtet a jövő. A község lakossága fokoza
tosan teljesen elöregszik, s még erőteljesebb lesz 
a népességfogyás.
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Fogyó magyarok

NJL 1  EMCSAK KÍVÁNCSISÁGBÓL VET
TÜK górcső alá a Kishegyes község területéhez 
tartozó települések nemzetiségi összetételéről 
kapott adatokat. A község, hasonlóan sok más 
vajdasági kommunához, nemzetiségi szempont
ból a tartomány többnemzetiségű községei közé 
tartozik. Területén három nagyobb -  magyar, 
montenegrói és szerb -  és számtalan kisebb lét
számú -  horvát (74), macedón (31), muzulmán 
(20), szlovén (14), albán (46), cigány (58), román 
(4), ruszin (26), szlovák (3), bunyevác (21) és 
egyéb nemzetiségű (215) -  etnikum él. Azok szá
ma, akik jugoszlávoknak vallják magukat, 482, és 
nem változott a két utóbbi összeírás közötti idő
szakban. Annál jelentősebben gyarapodott -  4-ről 
25-re -  azok száma, akik nem voltak hajlandóak 
nyilatkozni nemzetiségi hovatartozásukról, illet
ve nemzetiség nélküliek; 35-en vannak azok, akik 
regionális hovatartozással jelölték nemzetiségü
ket, és 90 fő a nemzetiségileg ismeretlenek száma.

A magyarság sorskérdését vállalók száma a köz
ség területén 8452 fő, vagyis az összlakosság 58,7 
százaléka, 884 lélekkel, illetve 9,5 százalékkal ke
vesebb, mint tíz évvel ezelőtt. Többségük: 63,4 
százalék Kishegyesen, 35,4 százalék pedig Feketi- 
csen él. Szeghegyen a magyaroknak mindössze
1,2 százaléka talált otthonra.
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A második legszámosabb népcsoportot a mon- 
tenegróiak képezik. Számuk Kishegyes község te
rületén 3310 személy, ami az összlakosságnak
23,0 százalékát teszi ki. Ez 128 személlyel, illetve
3.7 százalékkal kevesebb, mint 1981-ben, 77,2 
százalékuk él Szeghegyen, 22,0 Feketicsen és 0,8 
Kishegyesen.

A nagyobb létszámú népcsoportok között a 
község területén a szerbek száma 1634 fő, ami 
295-tel, vagyis 22,0 százalékkal több, mint volt az 
1981. évi népszámláláskor. Zömmel Szeghegyen 
(67,4%) és Feketicsen (24,5%) élnek. Kishegyesen 
csupán 132 lakos vallotta szerb nemzetiségűnek 
magát.

Összegezve: Kishegyes község lakosságának
58.7 százaléka magyar, 23,0 százaléka monteneg
rói, 11,3 százaléka szerb, 3,3 százaléka jugoszláv,
3.7 százaléka pedig a Vajdaságban élő többi etni- 
kumi csoporthoz tartozik. Az egyes helységekben 
e népességszámok az alábbiak szerint alakulnak: 
Szeghegyen a lakosság 63,1 százaléka monteneg
rói, 27,2 százaléka szerb, 3,2 százaléka jugoszláv,
2,5 százaléka magyar és 4,0 százaléka egyéb nem
zetiségű. Kishegyesen 92,3 százalék a magyar, 2,3 
százalék a szerb, 2,2 százalék a jugoszláv, 0,5 
százalék a montenegrói és 2,6 százalék az egyéb 
nemzetiségű lakos. Feketics népességének 65,9 
százaléka magyar, 16,0 százaléka montenegrói, 8,8 
százaléka szerb, 4,9 százaléka jugoszláv és 4,4 
százaléka egyéb nemzetiségű.
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Bácstopolyai létszámfejtés

AX j L pontosságra  törekedő  szo 
ciográfiának nem kis vesződséggel jár eliga
zodni Bácstopolya (Bačka Topola) község telepü
léshálózatának szövevényes renszertelenségében.

Először az okoz bosszúságot, hogy az új, hiva
talos és részletes autóstérképen a településként 
feltüntetett helységet nem találni sem a kijelölt 
helyen, sem a község statútumában. S történik ez 
annál az egyszerű oknál fogva, hogy az már nem 
létezik sem ténylegesen, sem a társadalmi-politi- 
kai közösség jogi aktusa alapján. A húsz évvel 
ezelőtt még a Vajdaság legkisebb falujának titulált, 
13 család lakta település -  Kočićevo -  helyén
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például már csak a Zobnatica mezőgazdasági bir
tok egy épülete található.

Másodszor, bár Bácstopolya község a közepes 
nagyságú vajdasági kommunák közé tartozik, s 
596 négyzetkilométeren terül el, területén Bács- 
topolyán kívül -  szigorú településszociológiái 
mércékkel mérve -  csak négy teljesen kialakult 
falusi település van: Bajsa, Ómoravica, Pacsér és 
Zentagunaras. Nagyobb engedménnyel közéjük 
sorolható még Gunaras. A többi tizennyolc -  a 
nagy átalakulás, az iparosodás, kollektivizáció és 
fejlődés ellenére -  szerkezetét és népességét il
letően lényegében még mindig „csak” tömör szál
lásközpont, tanyacsoport vagy szervezett lakóhely 
a nagyobb mezőgazdasági birtokokon, s ember 
legyen a talpán, aki a szétszórt tanyavilágban meg 
tudja mondani, hol fejeződik be az egyik és kez
dődik a másik határa.
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Kéttucatnyi település

T
A lykeppen bacstopolya község

22 településével -  Brazília (Bagremovo) -  220 lakos, 
Bajsa (Bajša) -  2745 lakos, Bácstopolya (Bačka To- 
pola) -  16 704 lakos, Bački Sokolac -  497 lakos, 
Moholbogaras (Bogaras) -  151 lakos, Angyalbandi 
(Gomja Rogatica) -  587 lakos, Gunaras (Gunaroš) 
-1531 lakos, Zobnatica -  388 lakos, Karađorđevo -  
588 lakos, Kisbelgrád (Mali Beograd) -  503 lakos, 
Miéunovo -  524 lakos, Zentagunaras (Novo Oraho- 
vo) -  2263 lakos, Njegoševo -  635 lakos, Orešković
-  629 lakos, Pacsér (Pačir) -  3309 lakos, Svetiéevo -  
229 lakos, Középszállás (Srednji salaš) -  183 lakos, 
Ómoravica (Stara Moravica) -  6266 lakos, Kavilló 
(Kavilo) -  259 lakos, Krivaja -  910 lakos, Pannónia 
birtok (Panonija) -  970 lakos, Pobeda birtok (Pobe- 
da) -  382 lakos -  településeinek száma tekintetében 
Mitrovica és Versec községek után a harmadik a 
Vajdaságban. Településeinek átlagos nagysága vi
szont messze a legkisebb Észak-Vajdaságban, mert 
mindössze 27 négyzetkilométernyi terület jut egyre, 
átlagosan 1840 lakossal településenként.

A kommuna településeinek e vázlatos megha
tározása után térjünk vissza eredeti célunkhoz, és 
végezzük el a népesség létszámfejtését az 1991. 
évi népszámlálás adatai alapján.

Bácstopolya községnek összesen 40 473 lakosa 
van, ami 1416 fővel, illetve 3,4 százalékkal keve
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sebb, mint tíz évvel előbb, amikor a község tele
püléseinek népessége 41 889 fő volt. Hasonlóan 
csökkent háztartásainak a száma is. Míg 1981-ben 
15 524 házi tűzhely melengette a kommuna terü
letén élő családokat, addig az idén már csupán 
15 192-ben „izzik parázs”, a többi kialudt.

A Vajdaságra egyébként jellemző népességfo
gyás ezt a tipikus közép-bácskai községet sem 
kerülte el. Huszonkét településéből csupán négy
ben él ma több ember, mint egy évtizeddel koráb
ban. Ezek Krivaja (1981-ben 680, 1991-ben 910 
fő), Kisbelgrád (1981-ben 463, 1991-ben 503 fő), 
Miéunovo (1881-ben 304,1991-ben 524 fő) és Pan
nónia birtok (1981-ben 877 ,1991-ben 970 fő).

Micunovóval kapcsolatban megjegyzendő: kü
lön településként már csak a közigazgatásban ve
zetik, annyira összenőtt Bácstopolyával, hogy an
nak tényleges külvárosi településrészét képezi. 
Kimagasló, 72,4 százalékos népességszaporodá
sát, háztartásai számának 70, lakásállományának 
pedig 96 százalékos növekedését annak köszön
heti, hogy a valamikori Zichy-, illetve Kray-földek- 
re épült az első világháború után Karkatur, illetve 
a második világháború után a Miéunovo és Bács- 
topolya közötti földeket telkekre parcellázták fel, 
amelyek néhány év alatt beépültek.

Tíz százaléknál nagyobb népességcsökkenést 
az alábbi településeken mutatott ki az összeírás 
számadatainak az összegezése: Zobnaticán 32,3, 
Oreškovićon 24,2, Brazílián 18,5, Moholbogara- 
son 18,4, Njegosevón 15,6, Pacséron 14,5, Sve- 
ticevón 10,9, Középszálláson 10,7 és a Pannónia
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birtokon 10,6 százalék. Jellemző, hogy az említett 
településekben -  kivéve Pacsért és a Pannónia 
birtokot -  a lakosság 500 fő alatt van, vagy alig lépi 
túl ezt a létszámot. Háromban (Zobnatica -  60,3 
százalék, Brazília -  95,4 százalék és Moholbogaras 
-9 6 ,7  százalék) zömmel magyar ajkúak laknak, 
háromban (Orešković -  94,4 százalék, Njegoševo
-  83,3 százalék, Középszállás -  80,3 százalék) 
pedig szerb nemzetiségűik.
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Kevesebb háztartás, több lakás

T
J L m KOSSAGANAK CSOKKENESE EL

LENÉRE is Bácstopolya község településeinek egy 
részében szép számmal növekedett a háztartások 
száma a két összeírás között. A jelenség klasszikus 
példája a család elaprózódásának, atomizálódásá
nak. így például a népesség létszámának csökke
nése ellenére a háztartások száma Bački Sokola- 
con 7,4, Angyalbandin 3,8, Kavillón 3,1, Zentagu- 
narason 5,1, a Pobeda birtokon 3,6, Sveticevón 
pedig 2,4 százalékkal több ma, mint tíz évvel 
ezelőtt volt. Azokban a helységekben, ahol nőtt a 
lakosság száma, természetes népesedési jelenség 
a háztartások megfelelő számú növekedése. Ilyen
-  Micunovón kívül -  Krivaja, ahol a 33,5 százalé
kos népességnövekedés mellett 37,4 százalékkal 
emelkedett a háztartások száma, ezt követi a Pan
nónia birtok 10,6 százalékos népességnövekedés
sel és 20,4 százalékos háztartás-emelkedéssel, Kis- 
belgrádban pedig a 7,8 százalékos lakosságnöve
kedéshez 5,5 százalékkal párosul a háztartások 
számának emelkedése.

A lakosság és háztartások számának tízéves ala
kulásához viszonyítva, a leíró statisztika szem
pontjából Bácstopolya község területén ugyan
csak érdekesen alakult az elmúlt tíz évben a lakás- 
állomány, illetve a lakások száma. A kommunában 
15 486 lakást mutatott ki az adatok összegezése.
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Ez 692-vel több, mint amennyit 1981-ben vettek 
jegyzékbe az összeírok. Más szóval, amíg a háztar
tások száma az elmúlt egy évtizedben 2,1 száza
lékkal csökkent, addig a lakásállomány 4,7 száza
lékkal nőtt. E növekedés eltérő mutatókkal -  Bra
zília, Zobnatica, Njegoševo, Orešković, Pacsér, a 
Pobeda birtok és Középszállás kivételével -  jel
lemző a települések többségére. A pozitív lakás- 
építési ütem, a rendhagyó Miéunovo mellett, leg
kifejezőbb Krivaján, Kisbelgrádban, Bački Sokola- 
con, Zentagunarason, a Pannónia birtokon és 
Kavillón -  ezeken a településeken meghaladja a 
10 százalékot. A legnagyobb Krivaján, amely újabb 
keletű település, és Angyalbandi, Bački Sokolac és 
Orešković területeinek egy részéből, valamint a Kri- 
vaja Mezőgazdasági Birtok központjából keletkezett, 
ahol az odatelepülök igen kedvezményes körülmé
nyek között juthattak házhelyhez és munkához.
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A számok tengere

NJL H EPESSEGENEK NEMZETISEGI 
összetétele tekintetében Bácstopolya község 
ugyancsak többnemzetiségű társadalmi-politikai- 
területi közösség. A legnépesebbek a magyarok 
(26 185 fő -  64,7%), a szerbek (8923 fő -  22,0%), 
a jugoszlávok (2335 fő -  5,8%), a montenegróiak 
(623 fő -  1,5%), a horvátok (522 fő -  1,3%), a 
szlovákok (339 fő -  0,8%), a ruszinok (301 fő -  
0,7%) és a bunyevácok (275 fő -  0,7%). A többi 
etnikai csoporthoz tartozók 2,5 százalékát képe
zik a kommuna lakosságának.

Nemzetiségi homogenitás szempontjából Bács
topolya község települései három csoportba oszt
hatók.

Az elsőbe a tipikus többnemzetiségű helységek 
sorolhatók. Bennük a lakosság kisebb vagy na
gyobb arányban két vagy több nemzet, illetve 
nemzeti kisebbség között oszlik meg. Egy-egy et
nikum képviselői nem haladják meg a 60 százalé
kot. Ilyenek Krivaja (2,4 százalék montenegrói,
4,0 százalék horvát, 41,5 százalék szerb, 15,5 szá
zalék jugoszláv, 32,7 százalék magyar), Kisbelgrád 
(54,5 százalék szerb, 12,3 százalék jugoszláv, 25,4 
százalék magyar, 4,8 százalék bunyevác), Pannó
nia birtok (7,8 százalék montenegrói, 4,5 százalék 
horvát, 43,7 százalék szerb, 12,5 százalék jugo
szláv, 24,7 százalék magyar), Pobeda birtok (6,5
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százalék horvát, 29,3 százalék szerb, 4,7 százalék 
jugoszláv, 54,7 százalék magyar) és Svetiéevo 
(57,6 százalék szerb, 36,2 százalék magyar).

A másik csoportba azok a helységek tartoznak, 
ahol a lakosságnak több mint 60 százalékát szer- 
bek képezik. Ezek: Sokolac 90,9, Karađorđevo 
90,8, Orešković 94,4 százalék szerb nemzetiségű 
népességgel, illetve Angyalbandi (4,6% horvát, 
79,0% szerb, 11,4% jugoszláv, 2,9% magyar), Miéu- 
novo (5,3% montenegrói, 70,2% szerb, 5,3% jugo
szláv, 13,7% magyar), Njegoševo (83,3% szerb, 2,7% 
jugoszláv, 12,0% magyar) és Közép-szállás (4,9% 
horvát, 80,3% szerb, 10,9% jugoszláv).

Homogenitás szempontjából a harmadik cso
portba sorolhatók azok a települések, amelyek
ben a lakosság zöme (60 százaléknál több) nem
zeti hovatartozás tekintetében a magyarsággal vál
lalt sorsközösséget. Ezek Brazília 95,4, Moholbo- 
garas 96,7, Gunaras 97,6, Kavilló 98,1, Ómoravica
88,5 százalék magyar ajkú lakossal, illetve Zenta- 
gunaras (2,5% szerb, 2,5% jugoszláv, 83,4% ma
gyar, 9,5% ruszin), Bácstopolya (2,6% monteneg
rói, 1,2% horvát, 18,8% szerb, 7,6% jugoszláv, 
66,9% magyar), Bajsa (10,8% szerb, 5,9% jugo
szláv, 69,4% magyar, 10,3% szlovák), Zobnatica 
(2,8% horvát, 10,6% szerb, 8,5% jugoszláv, 60,3% 
magyar, 15,7% nem nyilatkozott, illetve nemzeti
ség nélkülinek vallotta magát), Pacsér (1,7% hor
vát, 21,3% szerb, 4,5% jugoszláv, 65,5% magyar, 
3,0% bunyevác).

Igencsak elkalandoztunk a számok tengerében. 
Tettük ezt abból a meggyőződésből, hogy a népe

86



sedési adatoknak sok szempontból értékes feldol
gozási és hasznosítási lehetősége van. Azon túl, 
hogy Bácstopolya lakosságának zöme magyar aj
kú, s e nép évszázadok óta együtt él más nemze
tekkel és nemzetiségekkel, a falvak között néhol 
nagyobbak a távolságok, néhol viszont elképzel
hetetlen meghúzni egy természetes határt, annyi
ra közel fekszenek egymáshoz a települések, a 
tanyacsoportok, a beépített dűlőutak. A közös és 
általános, hogy mindegyiknek gazdasági, közigaz
gatási és közéleti társadalmi-politikai vonzási köz
pontja maga Bácstopolya. A hozzátartozó telepü
lések hálózatának hierarchikus elrendezésével pe
dig az egész községnek megvan a maga helye és 
szerepe a Vajdaság gazdasági, társadalmi és kulturá
lis életében.
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Zentai lakosságleltár

A MÁSODIK JUGOSZLÁVIÁBAN 
meghonosodott és még érvényben lévő közigaz
gatási terminológia szerint Zenta község jellegze
tes Tisza menti társadalmi-politikai-területi kö
zösség, amelybe maga Zenta (Senta) városa (egy
ben a község székhelye) és még négy falusi tele
pülés tartozik: Felsőhegy (Gomji Breg), Tornyos 
(Tornjoš), Kevi (Kevi) és Zentabogaras (Bogaras). 
Az 1991. március 31-i eszmei időponttal megejtett 
népszámlálás adatai szerint a község 293 négyzet
méternyi területén 28 779 ember él. Ez 1740 fővel 
kevesebb, mint tíz, illetve 2637-tel, mint húsz 
évvel korábban. Az utóbbi évtizedben 5,7 száza
lékkal csökkent Zenta község lakosságának szá
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ma. A hetvenes években elkezdődött népességfo
gyás a nyolcvanas években felgyorsult. A népesség 
fogyatkozásában nagy szerepet játszott, hogy 
1975-től kezdve a természetes szaporodás nega
tív: évente többen haláloztak el, mint ahányan 
születtek. Az igen alacsony születési arányszám -  
ezer főre számított élveszülések száma -  évi 11-12 
ezrelékre (350 fő) csökkent, a halálozási arány
szám pedig 14 ezrelék fölé (400-450 személy) 
emelkedett.
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Csökkenő lakónépesség

A FENTIEKBEN LEÍRT ÁLTALÁNOS 
állapot -  Tornyos kivételével -  a község mind
egyik településére érvényes. 1981-hez viszonyítva 
ugyanis Zenta község területén csupán a most 
1908 lakost számláló faluban nem volt népesség- 
fogyás. Igaz, komolyabb növekedésről szó sin
csen, mivel a 34 fős többlet lényegében a lakosság 
számának stagnálását fejezi ki. Egyébként Zentá- 
nak 3,6 (863 fő), Felsőhegynek 14,5 (369), Kevi- 
nek 25,4 (359 fő) és Zentabogarasnak 18,2 (183 
fő) százalékkal csökkent a lakónépessége.

Hasonlóan változott a községben a háztartások 
száma is. Az 1981. évi 11406-ról 1991-ben 10 907- 
re (4,4 százalék) csökkent. Zentán 8955-ről 8662- 
re, Felsőhegyen 933-ról 840-re, Kevin 511-ről 
420-ra és Zentabogarason 332-ről 296-ra. Csupán 
Tornyoson növekedett az elmúlt tíz évben. A falu
ban, amelyet az összeírok számadatai szerint 
egyelőre elkerült a népességvisszafejlődés, 1991- 
ben 675 háztartás volt. Ez tizennéggyel több, mint 
1981-ben. A 34 fős népességszám növekedéséhez 
viszonyítva pedig logikus, mivel a statisztika szerint 
egy háztartásban Zentán átlagban 2,6 személy él.

Meglepő, hogy az előző népszámlálások és la
kásösszeírások számadataihoz viszonyítva, az 
1991. évi népszámlálás adatai szerint Zenta köz
ség mindegyik helységében -  falun és városban

91



egyaránt -  ma már több a lakások, mint a háztar
tások száma. A község lakásállománya 11 704. 
Viszonyítva a 10 907 háztartáshoz, ez azt jelenti, 
hogy Zentán elméletileg nincs lakásgond. Egy ház
tartásra, vagy szabadabban értelmezve egy családra 
több mint egy (1,07) lakás jut. A legkedvezőbb a 
helyzet Felsőhegyen és Zentabogarason, ahol az egy 
családra jutó lakások száma 1,14, illetve 1,13.

Hisszük, hogy Vajdaság közigazgatása számára 
a népszámlálás fontos információs bázisul szolgál 
a gazdasági és társadalmi változások tervezésé
ben. Erre vonatkozólag fel kell figyelni a háztartá
sok és lakások arányára. Igen időszerűek lehetnek 
a népesedési adatok magánvállalkozások és 
egyéb kezdeményezések piackutatása, munkahe
lyek feltárása, vagy munkaerőforrás felmérése cél
jából is. De használhatják őket intézmények, pár
tok, kutatók általános vagy helyi jellegű jelensé
gek vizsgálatára, a különböző társadalmi vagy ép
pen etnikumi csoportok helyzetével kapcsolatos 
jelenségek tanulmányozására is. Az összesített 
adatokból a számok nyelvén hozzá tudunk járulni 
közállapotaink hitelesebb megismeréséhez. En
nek a megismerésnek szerves része egy-egy tér
ség, község vagy település lakónépességének 
nemzetiségi összetétele is.
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A magyarok fogyása

zM -JENTA LAKOSSAGANAK 80,9 SZÁ
ZALÉKA (23 281 fő) magyar. Nagyobb számban 
élnek itt még szerbek (8,9 százalék -  2565 fő), 
jugoszlávok (5,5 százalék -  1591 fő) és cigányok 
(1,7 százalék -  501 fő). Mellettük egy százaléknál 
kisebb részesedéssel megtalálhatók a Vajdaság
ban élő többi nemzet és nemzetiség képviselői is: 
177 montenegrói, 117 horvát, 47 macedón, 45 
muzulmán, 40 szlovén, 35 albán, 21 szlovák, 16 
bunyevác, 76 egyéb nemzetiségű, 152 nemzetiség 
nélküli, illetve aki nem volt hajlandó nyilatkozni 
nemzetiségi hovatartozásáról, 16 olyan személy, 
aki regionális meghatározással jelölte meg nem
zetiségi hovatartozását és 99 ismeretlen. Az 1981. 
és 1991 • évi népszámlálás közötti időszakban nőtt 
a macedónok, a muzulmánok, a szlovének, a ju
goszlávok, az albánok, a cigányok, a szlovákok, a 
bunyevácok és azok száma, akik nem voltak haj
landóak nyilatkozni nemzetiségi hovatartozásuk
ról vagy nemzetiség nélküliek, azok száma, akik 
regionális hovatartozással jelölték nemzetiségi ho
vatartozásukat, és az ismeretlenek száma. A község
ben kevesebb a montenegrói, a horvát, a szerb, a 
magyar, a ruszin és az egyéb nemzetiségű lakos.

Az egyes településeken az alábbiak szerint ala
kult a magyar lakosság aránya: Zentán 78,4% 
(17 888 fő), Felsőhegyen 94,6% (2050 fő), Tor
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nyoson 84,3% (1609 fő), Kevin 96,5% (1018 fő) és 
Zentabogarason 87,1% (716 fő). Összehasonlítva az 
egyes helységekre vonatkozó 1981. és 1991. évi 
adatokat az összlakosság és a magyarság a fogyásá
ról, a következők állapíthatók meg: az elmúlt tíz 
évben 5,7 százalékkal fogyott Zenta község összla
kossága és 7,4-gyel a község területén élő magyar
ság. A város lakói 3,6, a várost lakó magyarok pedig
5,2 százalékkal vannak kevesebben. Felsőhegyen a 
fogyás 14,5 százalékos, a magyarok száma 16,9 szá
zalékkal kevesebb. Tornyoson viszont 1,8 százalékkal 
nőtt az összlakosság, de 4,6-tal csökkent a magyarok 
lélekszáma. Kevin 25,4 százalékos az összlakosság 
fogyása, de csak 18,5 a magyar nemzetiségé. Zenta
bogarason gyakorlatilag nincs különbség az általános 
fogyás és a magyarok létszámcsökkenése között -
18,2, illetve 18,1 százalékot mutat ki a statisztika.

Összegezve a népszámlálási adatokból nyert is
mereteket, megállapítható, hogy a kedvezőtlen né
pesedési helyzet miatt Zenta községben és külön- 
külön mindegyik helységében is -  amennyiben nem 
akarjuk azt, hogy „döglött nép” legyünk -, az elkö
vetkező évtizedekben a korábbinál más, szélesebb 
és átgondoltabb társadalom- és fejlesztési politiká
val ésszerűen összehangolt népesedési és nemzeti
ségi politikát kellene folytatni. A többpárti rend
szerrel meghirdetett demokratizálódási folyamatra 
vár az is, hogy a társadalomfejlesztés civilizációs, 
differenciált nemzetiségpolitikai eszközrendszeré
vel elősegítse a kedvezőbb népesedési folyamatok 
kibontakozását és a nemzetiségeket külön érintő 
negatív folyamatok visszaszorítását.
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Nyíló zombori rózsák

AJL X . ZOMBORNAK NYILVÁNÍTOTT 
jelzők sokaságát lehet vitatni. Azt viszont nem, hogy 
ne lenne múltja. Kétszáz éves tanítóképzőjének egy
kori diákja, Jovan Ducié, a költő szerint vannak 
városok, amelyeknek lelkűk van, ezek azok a váro
sok, amelyek múlttal rendelkeznek. Ilyen város 
Zombor. Van múltja, legendája és történelme -  nem 
is akármilyen; van nótája -  nem is egy; van festője -  
nem is akármilyen. És van fejlődőképes népessége. 
Őt még nem fenyegeti az ezredvég betegsége, a 
fehér pestis. Számára egyelőre ismeretien a népes
ségfogyás, a lakosság visszafejlődése. A város sajátos 
hangulatáért rajongó zombori lakos nyugodtan el
dúdolhatja: „Még nyílnak a zombori rózsák...”
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Zombor városa Bácska területileg legnagyobb 
(1178 négyzetkilométer) kommunájának a szék
helye. A község kötelékébe 16 település: Sáripusz
ta (Aleksa Šantić), Béreg (Bački Breg), Monostor
szeg (Bački Monostor), Bezdán (Bezdan), Gákova 
(Gakovo), Doroszló (Doroslovo), Kerény (Klja- 
jićevo), Küllőd (Kolut), Rastina, Regőce (Riđica), 
Nemesmilitics (Svetozar Miletić), Zombor (Som
bor), Őrszállás (Stanišić), Sztapár (Stapar), Telecs- 
ka (Telečka) és Csonoplya (Čonoplja) tartozik. A 
község lakosainak a száma a legutóbbi népszám
lálás szerint 96 105 fő. Ez 3063 lélekkel, illetve 3,1 
százalékkal kevesebb, mint tíz évvel előbb volt. Az 
elmúlt egy évtized alatt a népességcsökkenés a 
legkifejezőbb Béregen (10,4%), Bezdánban 
(10,1%), Doroszlón (12,5%), Rastinán (11,8%), 
Regőcén (11,9%), Nemesmiliticsen (10,7%) ésTe- 
lecskán (12,0%). Ezekben a helységekben -  Bére
get, Rastinát és Regőcét kivéve -  a népszámlálás
kor még zömmel magyarok laktak. Bezdán 5472 
lakosának 67,6 százaléka volt magyar nemzeti
ségű. Az 1864 lelket számláló Doroszlón 72,9 
százalék vállalta a vajdasági magyarság sorsközös
ségét, Nemesmiliticsen a 3292 lakos 50,8 százalé
ka vallotta magát magyarnak, Telecskán pedig 
2138 lélek közül 89,0 százalék nyilatkozta magá
ról azt, hogy magyar nemzetiségű.
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A körzeti központ

MJL aga z o m b o r  varosa  n em 
csa k  a kommuna székhelye, hanem -  Szerbia új 
területi szervezéséről és helyi önkormányzatáról 
szóló törvény értelmében -  a nyugat-bácskai kör
zet központja is. A tipikus vajdasági mezőváros -  
múlt századi rohamos gazdasági fejlődése mellett
-  az egykori Bács-Bodrog vármegye székhelye
ként már évtizedekkel ezelőtt is valóságos hivatal
nokvárossá nőtte ki magát. Népessége lassan, de 
arányosan növekedett. Száz évvel ezelőtt, az 
1890. évi népszámláláskor 26 435 lakosa volt. 
Anyanyelv szerint 17 397 (65,8%) szerb, 6176 
(23,4%) magyar, 2676 (10,1%) német, 47 (0,2%) 
tót, 34 (0,1%) horvát és 100 (0,4%) egyéb. Vallás 
szerint 13 900 katolikus, 11 274 görögkeleti, 394 
református, 187 evangélikus és 644 izraelita. A 
századfordulón -  az 1900. évi népszámlás adatai 
szerint -  már 29 609 lelket számlált. Tíz év alatt 
tehát 3174-gyel szaporodott a számuk. Az összla
kosságnak ekkor már csak 40,3 százaléka (11 927 
fő) vallotta magát szerbnek, viszont 31,4 százalék
ra (9297 fő) emelkedett a magyarok részaránya. 
Ugyanakkor megjelentek a bunyevácok. Számuk 
(5770 fő), 19,5 százalékot tett ki. A németek szá
ma lényegében nem változott (2564 fő), 8,7 szá
zalékát képezték a népességnek. Azok száma, aki
ket egyéb nemzetiségűekként jegyzett a száz évvel
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ezelőtti statisztika, 51 volt. Ez a lakosság 0,2 szá
zalékát jelentette. (Közülük 46 volt tót, 2 horvát, 
2 rutén és 1 oláh.) Ha a két népszámlálás nemze
tiségi adatai kissé elletmondóak is (az 1890. évi 
összeírás kimutatásában még nem szerepelnek a 
bunyevácok), a vallásfelekezeti hovatartozásra vo
natkozókkal kapcsolatban ez nem mondható el. 
Ugyanis az 1900. évi népszámláláskor 16 368 fő 
volt katolikus, 11 666 görögkeleti, 469 reformá
tus, 204 evagelikus, 882 izraelita és 20 egyéb 
vallású polgár.

A községi és körzeti székhelyű Zombor lakossá
gának a száma ma 48 993 fő, 539 lélekkel több, 
mint amennyi az 1981. évi népszámláláskor volt. 
Vagyis az elmúlt tíz év alatt sem csökkent lakossá
gának a száma. Emiatt azok közé a ritka városok 
közé tartozik a Vajdaságban, ahol a háború után 
állandó volt a népességnövekedés. Nemzetiségi 
összetételét illetően lakosságának 52,8 százaléka 
(25 903 fő) szerb, 18,2 százaléka (8925 fő) jugo
szláv, 9,7 százaléka (4736 fő) magyar, 8,3 százalé
ka (4073 fő) horvát, 4,6 százaléka (2274 fő) bu- 
nyevác és 1,8 százaléka (899 fő) montenegrói 
nemzetiségű. 1991 márciusában velük együtt élt 
a városban még 164 macedón, 109 muzulmán, 98 
szlovén, 79 albán, 59 cigány, 18 román, 69 ruszin, 
75 szlovák, 252 sokác és 390 egyéb nemzetiségű 
polgár, 311 személy nem nyilatkozott nemzetisé
gi hovatartozásáról, illetve nem volt nemzetisége, 
172 polgár vidéki hovatartozással jelölte meg nem
zetiségét, 387 zombori lakosnak pedig ismeretien 
maradt a nemzetisége az összeírok számára.
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Az előnyjog útján

M  ÍVEL a  já r á s o k  id e jé b e n
tapasztaltuk, hogy a kerületközpontoknak termé
szetüknél fogva igenis előnyjogaik vannak a „vi
dékkel” szemben, epilógusként hadd mondjuk el, 
nem kell látnoknak lenni ahhoz, hogy megjósol
juk, Zombor fejlődőképes város, jövője hasonló
an ígéretes, mint amikor 1752-ben az ország
gyűlésen törvényesen is beiktatták a szabad királyi 
városok sorába. Hiába küldte Bács vármegye aka
dályozó fölterjesztését a pozsonyi rendekhez, 
ilyeneket írva: „.. .mivel a városnak semmi jövője 
nincs, szabadalma pedig csak a kincstárnak és a 
szomszédos községeknek van kárára, legyen azon 
az országgyűlés, hogy e város, amely eddig csak a 
vidéket rabló gonosztevők fészke és menedékhe
lye volt, a szabad királyi városok sorába be ne 
cikkelyeztessék”. Az ezt követő rohamos fejlődés 
rácáfolt a bácsiakra, éppen úgy, ahogyan az ese
mények rácáfoltak Klobusiczky Ferenc kalocsai 
érsek főispánra is, aki a királyi helytartótanács 
kérdezősködésére igen elmarasztaló véleményt 
mondott a városról: „Köztudomású, hogy köze
lebb áll az elpusztuláshoz, mint a fölvirágzás
hoz. .. Már most, hogyan lakhatnék ott hosszabb 
időn át a főispán? (...) . . .azt állítom, hogy benne 
a »királyi város« néven kívül semmi sem királyi, s
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nemcsak a vidék városainak, de még minden kö
zépszerű kis helységnek is utána teszem.”

Ennek ellenére (hosszú és bonyolult pörlekedé
sek után) az 1791-ben törvényhozásilag is egyesült 
Bács-Bodrog vármegye székhelye is ide került.
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Bánáti népbánat

Sp
X  -rfSZAK-BANAT NYOLC KOMMUNÁ

JÁBAN -  Begaszentgyörgy (Žitište), Nagybecske- 
rek (Zrenjanin), Nagykikinda (Kikinda), Magyar- 
csernye (Nova Cmja), Törökbecse (Növi Bečej), 
Törökkanizsa (Növi Kneževac), Szécsány (Sečanj) 
és Csóka (Čoka) -  él Vajdaság lakosságának 15,9 
százaléka. Ez 320 183 fő. Ugyanakkor a vajdasági 
magyaroknak a 16,8 százaléka -  57 144 fő -  lakja 
a nyolc község településeit.

A térség legnépesebb kommunája huszonegy 
falujával és egy városával a nagybecskereki köz
ség. Lakónépessége 136 778 lélek. Őt követi a 
nagykikindai község 69 743 lakossal (egy város és 
kilenc falu). Nagyságrendben a harmadik község
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28 788 lakossal lörökbecse; egy város és három 
falu tartozik a kötelékébe. Begaszentgyörgy köz
ség tizenkét településének már csupán 22 811 
lakosa van. A szécsányi kommuna tizenegy falujá
ban 18 438 ember él, Csóka község nyolc telepü
lésének térségében 15 271, Magyarcsemye hat falu
jában 14 538 a népesség száma. A legkisebb község, 
Törökkanizsa kilenc településén csupán 13 816 fő él.
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Nyolc bánáti község

V
▼ AJDASAG LAKONEPESSEGENEK 

községenkénti alakulását elemezve, Észak-Bánát 
nyolc községével kapcsolatban a következő össz
kép alakítható ki:

Szoros kölcsönhatásban más társadalmi és gazda
sági folyamatokkal, először fordult elő a háború 
utáni összeírások időszakában, hogy a nyolc észak
bánáti kommuna mindegyikében létszámcsökke
nést mutat ki a statisztika. Még Nagybecskerek és 
Nagykikinda esetében is, ahol a pozitív vándorlási 
egyenleg következtében 1948 és 1981 között állan
dó volt a népességnövekedés. Nagybecskerek köz
ség területén ez alatt az idő alatt 38,8, Nagykikinda 
község térségében pedig 8,7 százalékkal szaporodott 
a lakosság száma. Most viszont itt is -  jóllehet a legki
sebb -1,8, illetve 0,2 százalékos a népességfogyás.

A népességcsökkenést -  vagy képletesen szólva: 
a bánáti bánatot -  tükröző mutatók igen jelentős 
különbséget jeleznek az egyes kommunák, illetve 
települések között. A már említett nagybecskereki 
és nagykikindai község mellett a törökbecsei és 
szécsányi kommunának 5,0, illetve 5,4 százalékkal 
csökkent a lakossága; a törökkanizsaiban és a csó
káiban 8,0, illetve 8,3 százalékkal él kevesebb em
ber; Magyarcsemye és Begaszentgyörgy község tér
ségében viszont 10,6, illetve 10,8 százalékos a direkt 
népességfogyás.
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E számok magukért beszélnek. Annál is inkább, 
mivel e községekben olyan falvak vannak, mint 
Száján (Sajan), Majdán (Majdan), Rábé (Rabé), 
Magyarittabé (Növi Itebej), Magyarcsernye (Nova 
Crnja), Tóba (Tóba), Torda (Torda) és Tamásfalva 
(Hetin), melyekben a századfordulón többen lak
tak, mint amennyien ma laknak, s amelyekben a 
második világháború befejezésétől napjainkig 
legnagyobb a népességfogyatkozás. Magyarcser- 
nyének például -  jóllehet kommunaközpont -  
1948 óta napjainkig 26,0 százalékkal csökkent a 
lakossága. Száján ez alatt az idő alatt 36,0, Tóba 45,2, 
Torda 47,7, Majdán 48,2, Rábé 51,2, Tamásfalva 
pedig 61,1 százalékot veszített lakónépességéből.

A lakónépesség csökkenése következtében a 
háztartások száma és a lakásállomány is vészjósló
an csökkent, különösen Begaszentgyörgy és Ma- 
gyarcsemye községben. Ezzel szemben a törökbe
csei, törökkanizsai, szécsányi és csókái kommu
nában, bár kevesebb a háztartások száma, mint 
amennyi tíz évvel korábban volt, a lakásállomány 
görbéje még mindig emelkedő irányt mutat. Tö- 
rökbecsén 4,7, Törökkanizsán 1,5, Szécsányon 
3,6, Csókán pedig 0,2 százalékkal több a lakás, 
mint 1981-ben volt. Nagybecskerek és Nagykikin- 
da községekben a családok és a lakások száma 
egyarát növekedett. A térség legnagyobb községé
ben, a 22 településsel rendelkező nagybecskereki 
kommunában a háztartások számának egyszáza
lékos növekedését a lakások számának 11,4 szá
zalékos növekedése kíséri. A község 46 876 ház
tartása 50 432 lakással rendelkezik. Nagykikindán

106



4,2 százalékkal gyarapodott a háztartások száma, 
11,8 százalékkal pedig a lakásokállomány; 23 529 
család 24 607 lakásnak a tulajdonosa. Jellemző, 
hogy mindegyik községben és a legtöbb faluban 
és városban is több lakást találtak a számlálóbiz
tosok, mint háztartást. Ez azt is jelenti, hogy a 
népességfogyás ellenére a lakásépítési ütem nem 
csökkent, illetve a lakáshiánynak ismeretien foga
lomnak kellene lennie. Csakhogy az elosztás nem 
arányos, az albérlet továbbra is mindennapjaink 
konkrét valósága.
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A magyarság fogyása

NJL 1  EMZETISEGI OSSZETETELE 
szempontjából a térség tipikus többnemzetiségű 
népességpalettát képez a Bánságban. Legnépe
sebb a szerb nemzet. Az 1991. évi népszámlálás
kor 210 472 személy, vagyis Észak-Bánát lakossá
gának 65,7 százazaléka vallotta magát szerb nem
zetiségűnek. Számbelileg a második helyen a ma
gyarok vannak -  57 144 fő, illetve a lakosság 17,8 
százaléka vállalt sorsközösséget a vajdasági ma
gyarsággal. A harmadik helyen 23 387 lélekkel, 
azaz 7,3 százalékkal azok vannak, akik jugoszlá- 
voknak vallották magukat. E három etnikai cso
port képviselői mellett az egyszázalékos rész
arányt meghaladják még a cigányok (8693 fő -  
2,7%), a románok (6794 fő -  2,1%) és a szlovákok 
(3392 fő -  1,1%). A többi nemzet és nemzetiség, 
azok, akik nem voltak hajlandóak nyilatkozni 
nemzetiségi hovatartozásukról vagy nemzetiség 
nélkülieknek vallották magukat, és az ismeretle
nek száma 10 301 fő, ami 3,2 százalékot tesz ki.

Az 1981. és az 1991. évi népszámlálások szám
sorainak összevetésekor feltűnik, hogy amíg a 
Vajdaságban a szerb lakosság 3,3 százalékkal gya
rapodott tíz év alatt, addig Észak-Bánátban 1,3 
százalékkal csökkent. Mellettük csökkent a ma
gyarok, a románok, a szlovákok és a jugoszlávok 
száma is. Csupán a cigányok esetében jegyez a
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statisztika jelentős népességnövekedést -  6923- 
ról 8693-ra, azaz 1770 lélekkel, illetve 26,5 száza
lékkal növekedett a cigányok száma. A magyarok 
10 372, illetve 15,4, a románok 1524, illetve 18,3, 
a szlovákok 487, illetve 12,5 és a jugoszlávok 81 
fővel, illetve 0,3 százalékkal vannak kevesebben. 
Megjegyzendő, hogy az említett népcsoportok 
esetében az egész tartományra vonatkozólag (ki
véve a magukat jugoszlávoknak vallókat) ugyan
csak népességfogyást állapított meg a statisztika. 
A magyarok esetében 11,9, a románok esetében 
17,9, a szlovákok esetében pedig 8,6 százalékkal 
csökkent a lakónépesség az elmúlt tíz év alatt a 
Vajdaságban, míg a jugoszlávok száma 4,2 száza
lékkal gyarapodott.

Az alábbiakban a nyolc észak-bánáti kommuna 
magyar lakossága tízéves mérlegének mutatóit 
vesszük górcső alá. Nagybecskereken 12,6 száza
lék a magyar lakosság részaránya, a népesség
visszafejlődés a kommuna területén 1,8; a ma
gyarság csökkenése 15,6 százalék. Nagykikindán 
megközelítőleg hasonló a helyzet -  14,2 százalék 
a magyarok aránya, csupán 0,2 százalékos a köz
ség népességfogyásának tízéves mérlege, viszont 
a magyarok számának a csökkenése elérte a 15,8 
százalékot. A kisebb kommunák között Magyar- 
csernye és Begaszentgyörgy községben legvésze
sebb a magyarok fogyása. Az előző esetében 20,6, 
az utóbbiban 22,3 százalék a magyar nemzetiségű 
lakónépesség részaránya a kommuna területén. 
Magyarcsernyén a lakosság általános fogyása 10,6, 
Begaszentgyörgyön 10,8 százalék. A térségben
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élő magyarok lélekszáma viszont 19,0, illetve 18,6 
százalékkal lett kevesebb az elmúlt tíz év alatt. 
Törökbecsén és Törökkanizsán szinte azonos a 
magyarság fogyása -  15,2, illetve 16,3 százalék. 
Eltérés csupán abban van, hogy az előző kommu
nában 21,4, az utóbiban pedig 33,8 százalék a 
magyarok aránya az összlakosságban, az általános 
fogyás pedig 5,0, illetve 8,0 százalékot mutat. 
Jóllehet nagy hasonlóság nincs Szécsány és Csóka 
község között, ugyanis az előzőben a magyarok 
csupán 13,4, az utóbbiban viszont 56,58 százalé
kát képezik az összlakosságnak, a magyarság fo
gyása ebben a két kommunában mégis azonos és 
az etnikum vajdasági átlaga körül mozog -  Szécsá- 
nyon 11,6, Csókán 11,7 százalékot tesz ki. Ugyan
akkor a két község területén az ádagos népesség- 
fogyás 5,4, illetve 8,3 százalék.

Az észak-bánáti községek magyar nemzetiségű 
lakosságára vonatkozó, az előzőkben ismertetett 
1981. és 1991. évi népszámlási adatok alapján, a 
következő általános érvényű törvényszerűség ál
lapítható meg:

Az elmúlt tíz évben mind a nyolc kommuna 
területén csökkent a lakónépesség száma. A nem
zetiségi hovatartozás szempontjából csupán a ma
gyarok esetében történt lélekszámcsökkenés 
mind a nyolc községben. E csökkenés minden 
esetben nagyobb az illető község lakosságcsökke
nésének átlagánál. Nem ajánlatos alaposabb tény
ismeretek nélkül az okok magyarázásába bocsát
kozni, viszont tény, hogy évről évre kevesebb a 
magyarság körében a természetes szaporodás, na
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gyobb az elhalálozás, mint az élveszülés és az 
átlagnál nagyobb az elvándorlás. Ez lenne a ma
gyarság átlagosnál nagyobb fogyásának a leegy
szerűsített képlete.
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Négy falu Bánát-bánata

A±  jL  bánáti bega-volgyi magyar
nyelvmedencéhez tartozó, a XVIII. és a XIX. szá
zad fordulóján telepített vagy újratelepített falvak 
között Torda, Tóba, Magyarcsernye és Magyaritta- 
bé ma is magyar falvaknak számítanak. A lakosság 
zöme ugyanis magyar anyanyelvű. A törökdúlást 
követően, fél évszázaddal az újratelepítés után, az 
1830-as években Fényes Elek is magyar faluként, 
nagy magyar helyként, népes magyar helyként 
vagy csak magyar helyként említi őket munkájá
ban, amelyről az előbbiekben már volt szó. A múlt 
század elején Alsóittabé magyar falu 2420 lakos
sal, református anyatemploma van és a határa 
minden trágya nélkül gazdagon terem -  írja a 
magyar leíró statisztika jeles úttörője. Magyarcser
nye a népes puszták között, nagy magyar helyként 
szerepel 213 házzal, 1884 lakossal, katolikus 
szentegyházzal és nevezetes dohánytermesztés
sel. Hasonló rangú település Torda, azzal, hogy 
népes magyar helyként tartja nyilván a Fényes 
Elek-féle statisztika, katolikus parókiával és temp
lommal, 225 házzal, 2676 lakossal, akik híres 
dohánytermesztők, és „jámbor magaviseletük ál
tal jelesen megkülönböztetik magukat”. Tóbát 
ugyancsak a népes puszták között említi; magyar 
hely, 100 házzal, 1126 lakossal, akik zömmel do
hánytermesztők.
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A századfordulón, az 1900-as népszámlálás sze
rint Magyarittabé a Bega-csatorna mentén fekvő 
nagyközség, házainak száma 483, lakosaié 4242, 
akik magyarok és református vallásúak. Magyar- 
csernye is nagyközséggé fejlődött, házainak szá
ma 455, lakosaié 4130, akik római katolikus val
lásúak. Torda ugyancsak magyar nagyközség, há
zainak száma 557, lakosaié 4457, akik szintén 
római katolikus vallásúak. Tóba kisközség, háza
inak száma 222, lakosaié 1762, és túlnyomóan 
római katolikus vallásúak.

Egy évszázaddal később, az 1991-es népszám
lálás adatai szerint Magyarittabén 612 ház, illetve 
lakás van, de lakóinak száma mindössze 1521. 
Magyarcsernyén már megkétszereződött a házak, 
lakások száma, de a 903 hajlékban csak 2346 lélek 
él. Hasonló a helyzet Tordán, a 837 otthon tűzhe
lye mellett mindössze 2181-en melegedtek. Tóbán 
370 házban, lakásban csupán 822 ember él.

Szoros kölcsönhatásban a más társadalmi és 
gazdasági folyamatok legszélesebb körével, mind 
a négy faluban nagy létszámcsökkenést mutat ki 
a statisztika. E számok magukért beszélnek. Annál 
is inkább, mivel a századfordulón mindegyik falu
nak több lakosa volt, mint ma van. Különösen a 
második világháborútól napjainkig ijesztően nagy 
a népességfogyatkozás Bánát e magyar falvaiban. 
Magyarittabének 21,2, Magyarcsemyének pedig-  
jóllehet kommunaközpont -  26,2 százalékkal 
csökkent a lakossága 1948 óta napjainkig. Tóba 
ez alatt az idő alatt 45,2, Torda pedig 47,7 száza
lékot veszített lakónépességéből.
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Nemzetiségi szempontból ma mind a négy fa
luban töbnemzetiségű népességpalettát találunk. 
Legnépesebbek a magyarok. Az 1991- évi nép- 
számláláskor Magyarcsernyén a lakosság 84,9, 
Magyarittabén 87,1, Tóbán 91,8 és Tordán 91,9 
százaléka vállalta a vajdasági magyarok sorsközös
ségét. Számbelileg a második helyen Magyarcser
nyén a szerbek vannak (117 fő), őket követik a 
cigányok (101 fő) és a jugoszlávok (98 fő). Ma
gyarittabén a magyar népesség után a jugoszlá
vok, majd a szerbek a legnépesebbek (70, illetve 
62 fő); a cigányok állnak a harmadik helyen (45 
fő). Tóbán a cigányok (53 fő) megelőzik a jugo
szláv (9 fő) és szerb (4 fő) nemzetiségű lakosság 
létszámát. Tordán a sorrend: a magyarok után 
legnépesebb a cigány lakosság (118 fő); őket kö
vetik a szerbek (31 fő) és azok, akik jugoszlávok- 
nak vallották magukat (30 fő). E négy etnikai 
csoport képviselői mellett a négy faluban ele
nyésző létszámban élnek még más nemzetiségű 
lakosok is, illetve olyan személyek, akik nem vol
tak hajlandóak nyilatkozni nemzetiségi hovatar
tozásukról vagy nemzetiség nélkülieknek vallot
ták magukat, illetve ismeretlenek.

Az 1981. és az 1991. évi népszámlálások szám
sorainak összevetésekor feltűnik, hogy a négy 
bánáti faluban tíz év alatt a magyar lakosság száma 
kivétel nélkül csökkent, a cigányoké pedig gyara
podott. A többi etnikai csoport esetében váltako- 
zóak a statisztikai mutatók.

A továbbiakban a négy falu magyar lakossága 
tízéves mérlegének mutatóit elemezzük. Magyar-
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csernyén, mint már említettük, 86,2 százalék a 
magyar lakosság részaránya, a népességvisszafej
lődés a falu területén 14,3, a magyarság csökke
nése 15,8 százalék. Magyarittabén megközelítő
leg hasonló a helyzet -  86,8 százalék a magyarok 
aránya, csupán 2,1 százalékos a település népes
ségfogyásának tízéves mérlege, viszont a magya
rok számának a csökkenése elérte a 7,4 százalé
kot. Tordán a lakosság általános fogyása 19,1, 
Tóbán 25,2 százalék. A két faluban élő magyarok 
lélekszáma viszont 21,8, illetve 27,2 százalékkal 
lett kevesebb a két népszámlálás közötti időben.

A tárgyalt négy bánáti magyar falu lakosságára 
vonatkozó, az előzőkben ismertetett 1981. és 1991. 
évi népszámlás adatai alapján, a következő általános 
érvényű törvényszerűség állapítható meg:

Az elmúlt tíz évben mind a négy település terüle
tén csökkent a lakónépesség száma. A nemzetiségi 
hovatartozás szempontjából csupán a magyarok 
esetében történt lélekszámcsökkenés mindegyik fa
luban. E csökkenés minden esetben nagyobb az 
illető község népességfogyásának ádagánál.

Nem ajánlatos alaposabb tényismeretek nélkül 
az okok magyarázásába bocsátkozni. Viszont tény, 
hogy évről évre kevesebb a magyarság körében a 
természetes szaporodás, nagyobb az elhalálozás, 
mint az élveszülés és az átlagnál nagyobb az el
vándorlás. Ez lenne a bánáti falvak magyar nemze
tiségű lakossága nagy fogyásának a leegyszerűsí
tett magyarázata, amit a polgár-, vallás- és nemze
tiségi háború által élesztett helyzet tovább fokoz.
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Az eddig ismert számokkal kifejezett jelenség 
irányvételének ismeretében, a háború borzalmai, 
a létbizonytalanság miatt egyre tömegesebb el
vándorlásokról szóló híradások alapján feltételez
hető, hogy a bánáti magyar falvak lakosságának 
létszáma -  figyelembe véve a népszaporulat és a 
vándormozgás alakulását, az etno-kulturális ho- 
mogenizációt, illetve az asszimilácó, a beolvadás 
és a felszívódás egyéb rákfenéit is -  az ezredfor
dulón alig éri majd el a mainak a 70 százalékát. 
Ezzel e falvak kimondottan Európa legkedvezőtle
nebb demográfiai helyzetű térségeivé válnak.
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Újvidék magyarsága

ivÁ N YI ISTVÁN SZERINT A TÖRÖK 
hódoltság után, illetve az 1690-es évekből szárma
zó Marsigli-féle térképen „Futaktól Kovilig a bács
kai Dunapart egészen üres, egy helység sincsen 
rajt; csak a túlsó oldalon van a vár s evvel erősített 
hídfő. Ezen hídfő körül telepedett le 1694-ben a 
Bácskába jött szerbek egy része, maga a hídfő is 
ez évben épült. Ezen új telep a tiszai és dunai 
Határőrvidék szervezésekor szintén katonai hely
ség, sánc lett s minthogy neve nem volt e terület
nek, az átelleni várról neveztetett el Péterváradi 
sáncnak”. Itt épült fel a mai Újvidék (Növi Sad).

A neves szerző földrajzi és történelmi helynév
tára szerint 1717-ben az itt lakó 57 német, szerb
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és zsidó család 300 forint adót fizetett a vármegyé
nek. A következő évben a határőrök száma igen
csak megszaporodott az almásiakkal. 1719-ben 
pedig a helység polgári része mezővárossá lesz. 
Időközben igencsak megnő a város lakossága. 
Mivel Belgrád nem tudta magát tartani a török 
ellen, az ottani német és szerb lakosság közül 
sokan 1738-ban a Péterváradi sáncba menekül
tek, ahol csakhamar igen élénk ipari és kereske
delmi élet fejlődött ki. 1740-től kezdve aztán las- 
sankint magyarok is telepedtek a gyorsan fejlődő 
városkába.

A Péterváradi sánc az 1748. február 1-én kelt 
privilégiumi szabadságlevél értelmében lett sza
bad királyi város. Előtte felmerült a kérdés: mi 
legyen a város neve? A mezőváros kérelme az volt, 
hogy Bácsvámak vagy Dunavárnak nevezzék. A 
kancellária beterjesztése szerint „Dunavár, Vízköz 
vagy Újvidégh legyen az új város neve.” Mária 
Terézia saját kezűleg írta a királyi kancellária föl- 
terjesztésére: „NominaturNeoplanta!” (Neveztes
sék Újvidéknek!) így lett Neoplanta, Neusatz, Új
vidék, Növi Sad.

A város a magyarországi szerb értelmiség köz
pontja lett. 1864-ben Budapestről ideköltözött a 
Matica srpska (szerb irodalmi társaság). A város
ban a szellemi kultúra magas fokon áll, az ipar és 
a kereskedelem is virágzik. Fényes Elek korabeli 
megállapítása szerint „Különös az, hogy Újvidé
ken minden magyarországi vallásbeli feleke- 
zetnek van tulajdon Imádság háza ’s papja”. Né
pessége 1840 körül 17 332 fő. „Nyelvökre nézve
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nagyobb részént ráczok, számos németek, kevés 
magyarok, görögök, örmények, oláhok és ’sidók.” 
Egy fél évszázaddal később, 1890-ben Újvidék 
lakosságának száma 24 717 lélek. Köztük 9300 
szerb, 7804 magyar, 5996 német, 1010 tót, 308 
horvát, 154 rutén, 136 egyéb nyelvű. Tíz év múlva 
a városnak már 29 296 lakosa van, akik 3162 
házban élnek. Anyanyelv szerint 10 321 magyar, 
9889 szerb, 6483 német, 1480 tót, 562 horvát és 
300 egyéb anyanyelvű ember lakja a várost.

Az 1991- évi népszámlálás adatainak összegezé
se szerint Újvidék városának 179 626 lakosa van. 
Ez 5,6 százalékkal több, mint tíz évvel előbb volt. 
Azok száma, akik a vajdasági magyarsággal vállal
tak sorsközösséget, 15 778 fő. Ez viszont 18,1 
százalékkal, illetve 3484 lélekkel kevesebb, mint 
amennyien az 1981. évi népszámlálás alkalmával 
vallották magukat magyar nemzetiségűnek. Tíz 
évvel korábban a város összlakosságának 11,3, 
1991-ben viszont már csak 8,8 százalékát képez
ték a magyarok. Újvidék községre vonatkozólag 
ez az arány 7,6 százalék.

A számadat akkor kap csak igazán fontos szere
pet, ha -  ne adj’ isten! -  a községre, illetve a 
városra, mint tartományi székhelyre vonatkozó
lag érvényt nyerne a kisebbségben élő jugoszláv 
állampolgárok minimális jogairól szóló tézis, tör
ténetesen az, hogy „hivatalos nyelvként funkcio
nál a kisebbség nyelve olyan községben is, ahol 
az illető kisebbség a lakosság legalább 10%-át 
képezi”. Újvidéken már jóval tíz százalék alatt van 
a magyarok részaránya.
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Ezúttal nincs módunkban elemezni és hosszab
ban latolgatni azt, miért él a kilencvenes évek 
elején Újvidéken 18,1 százalékkal kevesebb ma
gyar, mint amennyi tíz évvel korábban élt. A nem
zetiség elöregedésével járó gyakoribb elhalálozás, 
a járványszerű egykézést kísérő fehér pestis, az 
asszimiláció, netán az elvándorlás okozza az évi 
csaknem kétszázalékos lélekszámcsökkenést, 
esetleg együttesen hatnak e magyar betegségnek 
számító jelenség tényezői -  nem is akkora talány. 
Az adatok ismeretében mindenki számára meg
fejthető a titok.

Ám felmerül a kérdés: az itt élő magyarok lét
számával és a lakosság számának alakulásával 
mennyire természetes adminisztrációs és kulturá
lis központja a vajdasági magyarságnak Újvidék? 
Ez bizonyára továbbra is tabu téma, és az új poli
tikusok újra megfenyítik a kérdezőt, hogy a ma
gyar intézmények újvidéki (nem egy esetben mo- 
nopolisztikus) működését és működtetését nem 
ildomos megkérdőjelezni, mert azok a vajdasági 
magyarság reprezentáns institúciói, függetlenül 
attól, hogy térben és lélekben is távol vannak 
éltető elemüktől, a vajdasági magyarságtól.

Száz évvel ezelőtt Érdújhelyi Menyhért azzal 
fogott Újvidék város monográfiájának megírásá
hoz, hogy kettős szempont vezérelte: „Először az, 
hogy Újvidék a magyarországi szerbség szellemi 
középpontja. Másodszor az, hogy éppen ezen 
nemzetiség szereplésének és irodalmának törté
nete a legkevésbé ismeretes a magyar közvéle
ménynél. (...) Legkiválóbb tekintettel voltam a
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szerbség kultúr-történetére; mivel ez adja meg 
Újvidéknek a speciális fontosságot, városunk e 
tekintetből érdemel országos figyelmet” -  írja 
könyvének előszavában.

Vajon elmondható-e ez ma a magyarok szempont
jából? Történetesen az, hogy Újvidék a vajdasági, 
illetve szerbiai magyarság szellemi központja.

Formálisan, adminisztratíve: igen. Ugyanis va
lóban még itt működik a Magyar Tanszék, a Fórum 
Kiadó és az Újvidéki Színház. De az ő szigetviláguk 
és az általuk kitermelt, a személyi érdekpolitika 
által támogatott székvárosi magyar rezervátum-ér
telmiség mennyire és milyen „szellemi közép
pontja” lehet a vajdasági magyarságnak?

Válasz nincs, mert ilyen szemszögből aligha 
foglalkozott valaki nyíltan és érdemben a kérdés
sel. Vagy mégis volna? Neves költőnk, Fehér Ferenc, 
a hetvenes években Erdélyt járta. Leveléből idézek: 
„Meglepetésemre azt is megtudtam, hogy több mint 
százezer magyar értelmiségi él Bukarestben, sokan 
A Hét munkatársai. De ők nem képezik a kétmillió- 
nyi erdélyi magyarság szellemi központját...”
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Nemzetiségi országolás

A ............J .  X  TORTENELMI KORULMENYEK, 
amelyek között létrejött, meghatározták a köz- 
használatban lévő elnevezését is: harmadik Jugo
szlávia, húsvéti Jugoszlávia, csonka Jugoszlávia, 
Kis-Jugoszlávia. Az 1992. március 27-én (katolikus 
húsvétkor) kihirdetett Jugoszláv Szövetségi Köz
társaság ugyanis a volt Jugoszláv Szocialista Szö
vetségi Köztársaság két tagköztársaságának, Szer
biának és Montenegrónak az egyesülésével jött 
létre. S történt mindez akkor, amikor a hat köz
társaság közös állama, a második, az igazi Jugo
szlávia Szlovénia, Horvátország, Bosznia és Her
cegovina és Macedónia kiválásával gyakorlatilag is 
megszűnt létezni. A történelmi kényszerűség tet-
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te szükségszerűvé, valamint Szerbia és Monteneg
ró népének akarata, hogy továbbra is közös állam
ban éljen. Ez pedig nem más. mint a két jugoszláv 
nép elidegeníthetetlen joga. amely legalább olyan 
jog, mint az elszakadásra való jog. Ezzel a két 
köztársaság egyben megpróbálta megőrizni Jugo
szlávia folytonosságát és megszerezni a jogutód
lást is. Egyébként az új Jugoszlávia a polgári szu
verenitáson, a tagköztársaságok egyenjogúságán 
és a nemzeti kisebbségek jogainak szavatolásán 
alapszik. Továbbá rendelkezik a demokratikus álla
mok ismérveivel: többpártrendszerrel, piacgazdál
kodással és nyitottsággal. így a két köztársaság föde
rációja nemcsak nemzeti és kulturális jellegű azo
nosság, hanem politikai és gazdasági egyesülés is.

A JSZK államhatárának hossza 2879,5 km. Eb
ből Magyaroszággal 165,8, Romániával 543,7, 
Bulgáriával 370,7, Macedóniával 252,0, Albániá
val 309,7, Horvátországgal 344,9 és Boszniával és 
Hercegovinával 599,1 kilométeren határos, 293,5 
km pedig az adriai tengerpart hossza. Területe 
102 173 négyzetkilométert tesz ki. Ebben Szerbia 
hozománya 88 361, Montenegróé pedig 13 812 
négyzetkilométer. A vele határos, illetve a volt 
Jugoszláviából kivált önálló országokhoz viszo
nyítva a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnál csak 
Románia és Bulgária nagyobb. Népesség tekinte
tében is csak Romániának van lényegesen több 
lakosa. A JSZK területén -  a Szövetségi Statisztikai 
Intézetnek a közelmúltban kiadott A Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság számokban című alkal
mi, szerb és angol nyelvű füzete szerint -
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10 337 504 ember él. Szinte számra azonos a 
93 032 négyzetkilométernyi Magyarország lakos
ságával. A tíz és egyharmadnyi millió lakos közül 
9 721 177 Szerbiában, 616 327 pedig Monteneg
róban él. Népsűrűsége 1 km2-re 101 fő, ami tízzel 
kevesebb, mint Magyarországé, nyolccal, mint Al
bániáé, de tizenkilenccel több, mint Bulgáriáé és 
hárommal, mint Romániáé. Összehasonlításul: 
Bosznia és Hercegovina lakosságának a száma 
4 365 639, népsűrűsége pedig 85,4 fő 1 km2-re. 
Horvátországot 4 763 941 ember lakja, 1 km2-re 
84,3 lakos jut. Macedóniában mindössze 
2 033 964 személyt vettek nyilvántartásba, az or
szág népsűrűsége pedig 79,1 ember négyzetkilo
méterenként. A legkisebb új államnak, a 20 251 
km2 nagyságnyi Szlovéniának a népessége nem éri 
el a kétmilliót: 1 974 839 ember lakik a volt Jugo
szláviából elsőként kivált köztársaságban. Népsűrű
sége majdnem azonos az új szövetségi államéval: 
97,5 fő esik 1 km2-re.

Az új Jugoszlávia kimondottan többnemzeti
ségű ország. A statisztikai intézet adatai szerint az 
ország összlakosságából 6 485 596 (62,7%) szerb, 
520 508 (5,0%) montenegrói és 3 331 400 
(32,2%) más nemzetiségű. Ez utóbbiak -  az úgy
nevezett kisebbségek -  között a legnagyobb az 
albánok száma: 1 272 541 fő (16,6%). A második 
legnépesebb kisebbséget a magyarok képezik. 
Számuk 345 376, illetve az összlakosság 3,3 szá
zaléka. A Szövetségi Statisztikai Intézet kiadványa 
nem mutatja ki a nemzetiségi összetételben azo
kat, akik a népszámláláskor jugoszlávoknak val
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lották magukat. Ugyanakkor a Szerbiai Statisztikai 
Intézet 343 593 (3,3%), magát jugoszlávnak valló 
személyt tart nyilván a szövetségi Jugoszlávia né
pességének nemzetiségei között. Mellettük 
327 290 (3,2%) a muzulmánok száma, 137 265 
(1,3%) a cigányoké, 115 463 (1,1%) a horvátoké. 
Egy százalék alatt élnek még szlovákok, macedó
nok, bolgárok, oláhok, törökök, szlovének és más 
nemzeti kisebbségek a JSZK területén.

Mint kiderült a régi, a szocialista Jugoszláviában 
1945 és 1990 között lezajlott nagy politikai, gaz
dasági és társadalmi változások ellenére a nemze
ti-nemzetiségi kérdés a térség egyik alapvető 
problémája maradt, amelyet nem tudott megol
dani a legelasztikusabbnak vélt szocialista rend
szer sem. Hiába követte az önigazgatás kibonta
kozását a nemzetek és nemzetiségek egyenlősé
gének alkotmányos és gyakorlati biztosítása, a 
fejlődésben beállt válság és a gazdasági nehézsé
gek hatására mégis kiéleződtek a nemzeti-nemze
tiségi ellentétek. A nacionalizmus rossz szelleme 
kiszabadult a palackból, a nemzeti államok önál
lóságra és homogenitásra való törekvése jegyé
ben egyre kevésbé tolerálták egymás és főleg a 
kisebbségek nyelvi, vallási, kulturális igényeit. 
Megtörtént az, aminek ilyenkor történnie kell. 
Félő, hogy a soknemezetiségű, etnikailag most 
sem homogén új országban a többség a kisebbsé
gek másságában és annak biztosításában, hogy 
ezeknek tagjai ténylegesen élhessenek az emberi 
és alapvető szabadságjogokkal, az állam egységé
nek veszélyeztetését látja, különösen ha ragasz
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kodnak az anyanemzeteikkel való kulturális és 
lakossági kapcsolatok fenntartásához. Talán ezért 
is hangoztatják a köztársasági parlamentekben az 
eddiginél hangosabban, hogy a kisebbségi jogok 
érvényesítése meghaladja a nemzetközileg e lőír: 
szintet, és ez a többségi néphez tartozók hátrányá 
ra történik.

Ezek után nem kell csodálkozni azon, ha szó
lamnak hangzik, hogy nemzeti értéknek és érdek
nek tekintjük a nemzeti-nemzetiségi identitás 
megőrzését, az egymás nyelvének anyanyelvi szin
ten való ismeretét, a hídszerepet, amelyet a szom
szédos országok között az ott élő, jogaikban meg 
nem csorbított nemzeti kisebbségek töltenek be.
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1948-ban

Nemzetiség 1948
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 1 640 757 100,000%
Szerb 827 296 50,422%
Magyar 428 750 26,131%
Jugoszláv*
Horvát 132 893 8,099%
Szlovák 73 442 3,980%
Román 57 999 4,476%
Montenegrói 29 684 1,809%
Cigány 7 585 0,462%
Ruszin 22 082 1,346%
Macedón 9 090 0,554%
Bunyevác* 1' í ' v J í 4 &
Ukrán*
Muzulmán 1050 0,064%
Albán 480 0,029%
Német* - Ili 1111I A, 1
Szlovén 7 223 0,440%

Bolgár*
Cseh*
Orosz*
Lengyel*
Görög*
Zsidó*

/, £

Sokác*
Török*
Olasz*
Osztrák*
Oláh*

II ’t : >: < k x X < ' 'i.. *

Egyéb nemzetiségű 43 183 2,632%
Vidék szerint*
Nem nyilatkozott* 
Nemzetiség nélküli* 
Ismeretlen*
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1953-ban

Nemzetiség 1953
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 1 699 545 100,000%
Szerb 1017 717 59,882%
Magyar 435 217 25,608%
Jugoszláv 10 537 0,620%
Horvát 127 027 7,474%
Szlovák 71108 4,18 4%
Román 57 225 3,367%
Montenegrói 30 515 1,795%
Cigány 11 525 0,678%
Ruszin 23 038 1,356%
Macedón 11 689 0,688%
Bunyevác*
Ukrán*
Muzulmán*
Albán 965 0,057%
Német*
Szlovén 6 025 0,355%
Bolgár*
Cseh*
Orosz*
Lengyel*
Görög*
Zsidó*
Sokác*
Török*
Olasz*
Osztrák*
Oláh*
Egyéb nemzetiségű 48 833 2,873%
Vidék szerint*
Nem nyilatkozott*
iNemzetiseg neuam 
Ismeretlen*

DVD u,u löyb
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1961-ben

Nemzetiség 1961
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 1 854 965 100,000%
Szerb 1017  717 54,864%
Magyar 442 561 23,858%
Jugoszláv * 3174 0,171%
Horvát 145 341 7,835%
Szlovák 73830 3,980%
Román 57259 3,087%
Montenegrói 34 782 1,875%
Cigány 3 312 0,179%
Ruszin 24 548 1,323%
Macedón 15 190 0,819%
Bunyevác*
Ukrán*
Muzulmán 1630 0,088%
Albán 1994 0,107%
Német 11432 0,616%
Szlovén 5 633 0,304%

Bolgár 3 852 0,208%
Cseh 3 086 0,166%
Orosz 3 009 0,162%
Lengyel 825 0,044%
Görög 396 0,021%
Zsidó 735 0,040%
Sokác*
Torok 953 0,051%
Olasz 214 0,012%
Osztrák 48 0,003%
Oláh 37 0,002%
Egyéb nemzetiségű 268 0,014%
Vidék szerint*
Nem nyilatkozott*
Nemzetiség nélküli 729 0,039%
Ismeretlen 2 410 0.130%
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1971-ben

Nemzetiség 1971
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 1 952 533 100,000%
Szerb 1 0 8 9 1 3 2 55,780%
Magyar 423 866 21,709%
Jugoszláv 46 928 2,403%
Horvát 120 303 6,161%
Szlovák 72795 3,728%
Román 52 987 2,714%
Montenegrói 36 416 1,865%
Cigány 7 760 0,397%
Ruszin 20109 1,030%
Macedón 16 527 0,846%
Bunyevác 18 258 0,935%
Ukrán 5 006 0,256%
Muzulmán 3 491 0,179%
Albán 3 086 0,158%
Német 7 243 0,371%
Szlovén 4 639 0,238%

Bolgár 3 745 0,192%
Cseh 2 771 0,142%
Orosz 2 082 0,107%
Lengyel 704 0,036%
Görög 296 0,015%
Zsidó 513 0,026%
Sokác*
Török 241 0,012%
Olasz 211 0,011%
Osztrák 38 0,002%
Oláh 66 0,003%
Egyéb nemzetiségű 699 0,036%
Vidék szerint 5 255 0,269%
Nem nyilatkozott 1025 0,052%
Nemzetiség nélküli*
Ismeretlen ______ 0.325%
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1981-ben

Nemzetiség 1981
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 2 034 772 100,000%
Szerb 1 107 378 54,423%
Magyar 385 356 18,939%
Jugoszláv 167 215 8,218%
Horvát 109 203 5,367%
Szlovák 69549 3,418%
Román 47 289 2,324%
Montenegrói 43 304 2,128%
Cigány 19 693 0,968%
Ruszin 19 305 0,949%
Macedón 18 897 0,929%
Bunyevác 1 | Í " /  9 755 0,479%
Ukrán 5 001 0,246%
Muzulmán 4 930 0,242%
Albán 3812 0,187%
Német 3 808 0,187%
Szlovén 3 456 0,170%

Bolgár 2 525 0,124%
Cseh 2 012 0,099%
Orosz 1 046 0,051%
Lengyel 596 0,029%
Görög 340 0,017%
Zsidó 279 0,014%
Sokác 199 0,010%
Török 195 0,010%
Olasz 146 0,007%
Osztrák 88 0,004%
Oláh 57 0,003%
Egyéb nemzetiségű 1 147 0,056%
Vidék szerint 1 643 0,081%
Nem nyilatkozott 1 937 0,095%
Nemzetiség nélküli 1 42  4 0,070%
Ismeretlen ________3 187 0.157%
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Nemzetiségi helyzetkép a Vajdaságban 1991-ben

Nemzetiség 1991
Szám szerint Százalék

Vajdaság összesen 2 013 889 100,000%
Szerb 1 143 723 56,792%
Magyar 339 491 16,857%
Jugoszláv 174 295 . 8,655%
Horvát 74 808 3,715%
Szlovák 63 545 3,155%
Román 38 809 1,927%
Montenegrói 44 839 2,226%
Cigány 24 366 1,210%
Ruszin 17 652 0,877%
Macedón 17 472 0,868%
Bunyevác 21434 1,064%
Ukrán 4 565 0,227%
Muzulmán 5 851 0,291%
Albán 2 556 0,127%
■Német*
Szlovén 2 730 0,136%

Bolgár*
Cseh*
Orosz*
Lengyel*
Görög*
Zsidó*
Sokác*
Török*
Olasz
Osztrák*
Oláh*
Egyéb nemzetiségű 12 548 0,623%
Vidék szerint 2 503 0,124%
Nem nyilatkozott 542 7 0,269%
Nemzetiség nélküli*
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Kis délvidéki demográfia

A nemes publicisztikaként művelt, a vajdasági, 
észak-bácskai és észak-bánáti népesedési kérdé
sekkel foglalkozó feldolgozás a magyarság fogyását 
mutatja be a népszámlálási adatok tükrében a Vaj
daság, illetve Észak-Bácska és Észak-Bánát nyolc
nyolc községében, ezeknek városaiban, falvaiban. 
A könyv tizenhárom részből áll. Az első rész a 
népesedés vajdasági helyzetképének ismertetésé
vel foglalkozik. A kiindulópontot az 1991. évi nép- 
számlálás adatai szolgálják. A tárgykört és a viszo
nyítást főleg a második világháború után megejtett 
hivatalos népszámlálások adatai képezik. Ezen be
lül részletesebben esik szó a jugoszlávokról, mint 
„új nemzetről”, a vegyes házasságokról és a vegyes 
házasságokban született utódok nemzetiségének 
alakulásáról.

Kiindulva az 1991. évi összeírás végleges és hi
vatalosan közzétett adataiból, a könyv külön tár
gyalja Szabadka, Ada, Apatin, Kanizsa, Kishegyes, 
Bácstopolya, Zenta és Zombor kommunák magyar
ságának népesedési kérdéseit -  elsősorban a drasz
tikus népességfogyást községi szinten, kitérve az 
egyes településeken mutatkozó elnéptelenedési 
irányzatokra. A táblázatokkal és grafikonokkal gaz
dagon illusztrált kötetben a nyolc észak-bánáti 
kommuna -  Nagykikinda, Csóka, Törökkanizsa, 
Törökbecse, Nagybecskerek, Magyarcsemye, Bega- 
szentgyörgy és Szécsány község -  magyar lakossá
gának számbeli alakulásáról is szó esik. A szerző 
külön foglalkozik négy, a mai napig is tipikus ma
gyar falunak mondható település (Tóba, Magyar
csemye, Torda és Magyarittabé) lakosságának fo
gyásával, elöregedésével.

A tizenkettedik rész esszészerű formában Újvi
dék magyar nemzetiségű népességének számbeli 
alakulását mutatja be a település kialakulásától 
napjainkig. Az utolsó, tizenharmadik részben a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság népességi és 
nemzetiségi adatainak bemutatásával zárja elem
zését Biacsi Antal.


