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ELŐSZÓ

A kaleidoszkóp – forgatásával – végtelen variációkban változtatható, színesen ka-
vargó képek gyors egymásutánját jeleníti meg. Hasonló kép-társítással jellemezhető 
e multidiszciplináris jellegű tanulmánykötet is. A kötet szerzői és a tanulmányok 
több változatos tudományterületet képviselnek: közgazdaság-, jog-, politika-, szo-
ciológia-, földrajztudomány, továbbá bölcsészettudományok: irodalom, pszicholó-
gia. Az egyes régiókhoz társítható képek változatosan bukkannak fel a könyvben. 
Míg a tanulmányok többsége a régiót konkrét fizikai területi egységek (a Vajdaság, 
Szerbia, Magyarország vagy Palics, Szabadka és a szerb–magyar határrégió) variáci-
ójaként, képegyütteseként jeleníti meg, maga a tanulmánykötet szinte kivétel nélkül 
a szellem határnélküliségét, a határok átrajzolásával apró és naggyá fejlődő területi 
egységek színes, váltakozó képeinek üzenetét közvetíti. A tudományos diszciplínák, 
az egymástól több kilométerre élő, dolgozó kutatók, szellemi iskolák között nincse-
nek határok: regionális szinten megnyilvánuló párbeszédek és hálózatok vannak. Az 
ünnepelt Gábrity Molnár Irén munkásságát is ez fémjelzi: sokszínűség, változatos és 
változó diszciplínák, emberek, – határokon át, régiók között.     

A hatalommegosztás, regionális- és területi irányítás, területfejlesztés témakörében 
közöl tanulmányokat a „RÉGIÓ A RENGETEGBEN” c. fejezet. HORVÁTH a de-
centralizáció és regionalizmus kihívásaival szembesülő Kelet-Közép-Európát mu-
tatja be, utalva az uniós strukturális és kohéziós politika, a határ menti együttműkö-
dések változásaira. SOÓS a nemzetközi jogi dokumentumok és szempontok alapján 
közelíti meg a többszintű kormányzás, regionális autonómia és szubszidiaritás kér-
déskörét. A régiót globális társadalmi és nemzetközi viszonyok között elemzi tanul-
mányában SOMOGYI, külön részletezve a mezőgazdaság és a stratégiai irányítás 
fogalmi körét.   

„A TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETIRÁNYÍTÁS IRÁNYTŰJE” c. fejezet a különböző 
területi entitások helyzetét vizsgálja, azok fejlődési pályáit egy adott történelmi idő-
szak, vagy a jelenkorra vonatkozó hatásaik szempontjából világítja meg. HAJDÚ 
Magyarország egyenlőtlen modernizációs fejlődését mutatja be a dualizmus idősza-
kában a városi népességnövekedés, városba áramlás jelenségén keresztül. Szintén 
városfejlődési témakörben közöl tanulmányt GÁL és RÁCZ: a Vajdaság pénzinté-
zeti funkcióit és azok hatását mutatják be a városhálózat, városi funkciók, hierar-
chia, helyi bankok pénzügyi földrajzi és gazdaságtörténeti vonatkozásában és mód-
szertanában. Szintén földrajzi (rekreációföldrajz és egészségturizmus) témakörben 
olvasható GYŐRI és BOR tanulmánya a Vajdaság fürdőiről, uszodáiról. Az egyes 
községek fejlettségi szintje és az EU határon átívelő programjai közötti összefüggé-
seket vizsgálja RICZ és NAGY a Vajdaság esetében. A kisfalvak elnéptelenedésének 
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folyamatai sikertörténeteket is képesek „a településirányítás iránytűjének megfe-
lelő használata által” életre hívni; erről számol be tanulmányában SZÓNOKYNÉ 
ANCSIN.  

A nemzeti társadalmak különböző dimenzióit mutatja be a „NEMZETISÉGI-KI-
SEBBSÉGI ÉLET-KÉPEK” c. fejezet. SZARKA az első világháború során megnyil-
vánuló nacionalizmus jelenségét vizsgálja Közép-Európa, Magyarország és a Bal-
kán relációján. A háborús időkben, társadalmi krízishelyzetekben megnyilvánuló 
traumák által formált nemzeti-etnikai identitást világítja meg, a pszichológia szem-
szögéből, MIRNICS. KÁICH a nemzeti kisebbség(ek) fizikai és szellemi határokat 
ledöntő, nemzetet egységesítő európai útját és távlatait vázolja fel. A következő cikk 
konkrét példán keresztül foglalkozik a kisebbségek helyzetével: a magyarországi ki-
sebbségfinanszírozási politikába, a helyi kisebbségi önkormányzatokba, pályázati 
csatornáikba ad betekintőt PÁL és SUTI tanulmánya. 

Az iskola- és nyelvválasztás, asszimiláció és felsőoktatás területén jegyeznek tanul-
mányokat a „REGIONÁLIS ISKOLA-ÜGYEINK, ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKA-VI-
LÁGUNK” c. fejezet szerzői. KOLLÁTH a muravidéki magyarság példáját emeli ki 
tanulmányában, amelyben – egy nemzetközi kutatás (Eldia) eredményeit összegez-
ve – a többnyelvűséget, nyelvi készségeket, nyelvi vitalitást vizsgálja Szlovéniában. 
SZÜGYI cikkében a vajdasági magyarság iskolaválasztási kérdésével foglalkozik; 
oktatásszociológiai módszertanra alapozva a kisebbségi oktatás, nyelvhasználat 
(szerb vagy magyar), identitás, boldogulás, asszimiláció kérdésköreit elemzi. A fel-
sőoktatás területén a Bolognai rendszer bevezetése számos változást hozott; PÉICS 
és ROŽNJIK a szabadkai Építőmérnöki Karon végeztek kutatásokat azzal a céllal, 
hogy a matematika oktatásának példáján keresztül világítsanak rá az új rendszer ha-
tékonyságára, jellemzőire. Szintén Szabadkához és a város felsőoktatásához kötődik 
KORHECZ tanulmánya: a Szabadkai Állami Egyetem mint önálló intézmény meg-
alapításának jogi, humán és politikai feltételei kerülnek mérlegre. SZLÁVICZ elmé-
leti jellegű tanulmányában a humánerőforrás egyik szervezetgazdálkodási kérdését: 
a dolgozói elégedettség bizonyos dimenzióit (teljesítmény, egyéni jólét, fluktuáció 
stb.) vizsgálja felül a hazai- és nemzetközi irodalom tükrében.  

A MIGRÁCIÓS KÖZEL-KÉP c. fejezet a szerbiai (vajdasági) vándorlás különböző 
területi és időszakos jelenségeibe ad betekintést. KINCSES és L. RÉDEI a legújabb 
magyarországi népszámlálási adatok alapján mutatja be a nemzetközi, ezen belül 
pedig a szerb migráció területi jellemzőit. A migráns gyakorlatok, transznacioná-
lis migráció, transznacionális tér, etnikai migráció, migrációs tőkefajták, hálózatok 
megnyilvánulását vizsgálja WASTL-WALTER, VÁRADI M. és KOCSIS a szerb–
magyar határrégióban, egy nemzetközi kutatási projekt (Transmig) eredményeire 
hagyatkozva. Az említett kutatásban a tanulmányi migráció kitüntetett figyelmet 
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kapott, hiszen a két ország közötti migráció egyik karakteres formája, már a ’90-es 
évektől. A vajdasági migráns hallgatók területi megoszlását, migrációs döntéseit, a 
régiót érintő agyelszívást elemzik cikkükben TAKÁCS és szerzőtársai. 

Az ünnep-ünneplés elméleti megközelítésben is jelen van a tanulmánykötetben; T. 
MOLNÁR az ünnepkultúra, ünnepi tér és idő, archaikus és vallási ünnepek, szertar-
tások és rítusok jellegzetességeit összegzi tanulmányában. Néhány irodalmi témájú 
tanulmányban idézik fel a szerzők a térség irodalmának nagyjait: HÓZSA Csáth 
palicsi emlékeit eleveníti fel, NÉMETH pedig Papp Dániel Ómoravicáját, valóságba 
álmodott életét-élettörténetét hozza felszínre a vajdasági magyar irodalomban – a 
KULTURÁLIS-IRODALMI MOZAIKOK – KISEBBSÉGI TÜKÖRCSEREPEK c. 
fejezetet zárva. 

A tanulmánykötettel az ünnepelt Gábrity Molnár Irént 60. születésnapja alkal-
mából köszöntik: Bor Ervin, Csányi Erzsébet, Dobrodolac Seregély Tünde, Erőss 
Ágnes, Filep Béla, Gál Zoltán, Győri Ferenc, Hajdú Zoltán, Horváth Gyula, Hózsa 
Éva, Káich Katalin, Kincses Áron, Kocsis Károly, Kolláth Anna, Korhecz Tamás, 
L. Rédei Mária, Mirnics Károly, Mirnics Zsuzsa, Mirncs Zsuzsanna, Nagy Imre, 
Németh Ferenc, Pál Ágnes, Péics Hajnalka, Rácz Szilárd, Ricz András, Ristić Dušan, 
Rožnjik Andrea, Somogyi Sándor, Soós Edit, Suti Zoltán, Szarka László, Szlávicz 
Ágnes, Szónokyné Ancsin Gabriella, Szügyi Éva, Takács Zoltán, Tarnóczy Mariann, 
Tátrai Patrik, T. Molnár Gizella, Váradi M. Monika, Wastl-Walter Doris. Isten éltes-
se sokáig! 

  

  

   Szabadka, 2014 decembere                      A szerkesztők: 
                    Dr. Takács Zoltán és Ricz András 
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A KÖTET SZERZŐI

Bor Ervin MA egyetemi hallgató
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
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Dr. Dobrodolac 
Seregély Tünde

egyetemi docens
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Erőss Ágnes tudományos főmunkatárs 
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Földrajztudományi Intézet, Budapest
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Dr. Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, egyetemi docens
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Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Dr. Győri Ferenc tanszékvezető főiskolai docens
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék, Testnevelési 
és Sporttudományi Intézet, Szeged

Dr. Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Horváth Gyula az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, 
Pécs

Dr. Hózsa Éva egyetemi tanár 
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
Szabadka
Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
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Dr. Káich Katalin professor emeritus 
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
Szabadka

Dr. Kincses Áron főosztályvezető-helyettes, tudományos munkatárs
KSH Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai 
főosztály, 
Károli Gáspár Református Egyetem, 
Állami és Jogtudományi Kar, Budapest

Dr. Kocsis Károly intézeti igazgató, elnök
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Dr. Kolláth Anna tanszékvezető egyetemi tanár
Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Maribor

Ifj. Dr. Korhecz 
Tamás

jogászprofesszor, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
UNION Egyetem, Belgrád 
Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara, Újvidék

Dr. L. Rédei Mária az MTA doktora, témavezető, oktató 
Szent István Egyetem, 
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Mirnics Károly alelnök
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

Mirnics Zsuzsa író, kutató
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Dr. Mirnics Zsuzsanna egyetemi docens
Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, 
Budapest

Dr. Nagy Imre egyetemi tanár, kutató
Újvidéki Egyetem, Természettudományi-matematikai Kar, 
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Dr. Németh Ferenc egyetemi docens
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
Szabadka
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Dr. Pál Ágnes egyetemi magántanár
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Szeged

Dr. Péics Hajnalka rendkívüli egyetemi tanár 
Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar Szabadka, Szabadka

Rácz Szilárd tudományos titkár, titkár,
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Ricz András doktorjelölt, elnök
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs
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Dr. Somogyi Sándor professor emeritus, kutató
Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Dr. Soós Edit egyetemi docens 
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
Politológiai Tanszék, Szeged
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Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Történelem Tanszék, 
Komárom

Dr. Szlávicz Ágnes egyetemi docens
Újvidéki Egyetem, szabadkai Közgazdasági Kar, Szabadka

Dr. Szónokyné Dr. 
Ancsin Gabriella

nyugalmazott egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság és Társadalomföld-
rajz Tanszék, Szeged
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Szügyi Éva PhD-hallgató, kutató
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs
Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Dr. Takács Zoltán kutató, alelnök 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
Regionális Tudományi Társaság, Szabadka 
Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 
Szabadka

Tarnóczy Mariann osztályvezető 
MTA Titkárság, Határon Túli Magyarok Titkársága, 
Budapest

Dr. Tátrai Patrik tudományos főmunkatárs 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 
Földrajztudományi Intézet, Budapest

Dr. T. Molnár 
Gizella

intézetvezető főiskolai tanár
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar, Felnőttképzési Intézet, Szeged

Dr. Váradi M. 
Monika

kutató 
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóköz-
pont, Budapest

Dr. Wastl-Walter 
Doris

egyetemi tanár, rektor-helyettes 
Berni Egyetem, Földrajzi Intézet, Bern



ÜNNEPI METSZET

Boldog születésnapot kívánunk!



Molnár család, Lukácsfalva, 1958.

Muzslai magyar néptáncos lányok, 1964.

A lukácsfalvi szülői ház előtt, 1961.



Gimnáziumi érettségi, 1973.
Cserkész lettem, 1995.

Posztgraduális képzés Belgrádban, 1978.
Belgrádi Egyetem, Politikatudományi Kar, PhD-védés, 
1986. június 12.
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Dr. Csányi Erzsébet
tanszékvezető egyetemi tanár 
Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Seregekkel és maghozó füvekkel
(Irénkének – köszöntő helyett)

„Mikor pedig elvégezte volna az Isten hetednapon az ő alkotmányát, a melyet csinált 
vala, a hetedik napon megszűnék minden csinálmányától, melyet csinált vala.
És megáldá az Isten a hetedik napot, azaz, megszentelé azt; mivelhogy azon szünt 
volna meg minden ő csinálmányának csinálásától, melyet teremtett vala az Isten, 
hogy azt elvégezné.”
Hogy alkossa meg hetednapon az ember az ő alkotmányát, hogy „megszűnjön min-
den eddigi csinálmányának csinálásától”? És hogy szentelje meg? 
Ingoványosnak érezzük magunk alatt a talajt, megtanulunk befelé figyelni. A világ 
hercehurcái lassan eltolódnak tőlünk. 
Pedig az is itt következik valahol, hogy „nem jó az embernek egyedül lenni”. Mi 
tudja ezt enyhíteni? Pl. a kitartó dac, hogy néha nem árt beszélni. Vagy épp fordítva 
kellene: hallgassunk el? A csönd a szent? A semmittevés, az elnyugovás, a lassú szen-
dergés, a kimúlás? A kifelé szivárgás? A csönd esztétikája szépen magához vonz. 
Hinni Pilinszky János mágikus soraiban, feszes, virrasztó, lakonikus mondataiban. 
Benépesíteni a földet és az eget seregekkel és maghozó füvekkel, embert formálni, az 
orrába életet lehelni, felékesíteni a földet kertekkel és folyó vizekkel. 
A napkeleti Édenbe helyezett ember őrizte és mívelte a földet, de az idő múlt. És lett 
az estve és a reggel a hetedik nap után is, és megtörtént a baj, miután már nem lehet 
oly könnyen hallgatni.
Benépesítjük, amit be lehet, amíg be lehet. Számtalan változatban sugalljuk azt, ami 
velünk történik, történhetik. A legnagyobb épp a beszéd és a csönd, a találkozás 
és az elválás, a kaland, ami akkora izgalomban tartotta már az ókoriakat is. Mert 
a mese több lenne magánál a tényleges eseménynél, benne van az elmondó összes 
tapasztalata, bölcsessége, hiszékenysége, illúziói, gyengéi. A hősök meg oly fárad-
hatatlanul csatangolnak a föld vadregényes tájain, bukdácsolnak egyik veszélyből a 
másikba, és oly jó nézni őket, hogy mi lesz. Kimásznak-e a vákuumból? Beindul-e 
az idő kereke?
És lesz az estve és a reggel.
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Dr. Dobrodolac Seregély Tünde
egyetemi docens

Újvidéki Egyetem, szabadkai Közgazdasági Kar, Szabadka

Kedves kolléganőm, Gábrity Molnár Irénke eddigi teljesítménye vitathatatlan. A 
magyarságkutatás területén elért eredményei dicséretre méltóak. Elhatározottságá-
nak köszönhetően sok kihívásnak nem tud nemet mondani, azonban az elért ered-
mények erősítik meg benne a lelkesedést. A közösség iránti elkötelezettsége meg-
erősítést kapott számos területen és ez új erőkkel ruházza fel. Legyen hát példakép 
sok fiatal számára.
60. születésnapja alkalmából szívből kívánom, hogy Isten éltesse még sokáig.

Dr. Gál Zoltán
tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Rácz Szilárd
tudományos titkár, titkár,

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs 
Magyar Regionális Tudományi Társaság, Pécs

Gábrity Molnár Irént a szabadkai Regionális Tudományi Társaság munkatársaként, 
a vajdasági területi kutatások folytatásában betöltött kiemelkedő szerepének köszön-
hetően ismertük meg. Több konferencián, tanácskozáson, könyvbemutatón vettünk 
részt együtt, az elmúlt években elsősorban a szabadkai Regionális Tudományi Tár-
saság rendezvényein. Gábrity Molnár Irént elmélyült kutatónak ismertük meg, aki 
sokat tett azért, hogy a jelenkori térbeli problémák főbb vajdasági kérdései – minde-
nekelőtt a társadalom állapota (oktatás, képzés) és dinamikája (migráció) – megvá-
laszolásra kerüljenek. Gábrity Molnár Irén hosszú ideje szolgálja a magyar közösség 
érdekeit – mint a határon túli magyar tudományosság kiemelkedő alakjai –, ennek 
során kutatásai gyakorlatban való alkalmazhatóságára, fáradhatatlan tudományszer-
vezői tevékenységére és legfőképp a fiatal kutatók tehetséggondozásában példaadó 
tanári munkájára figyeltünk fel. Tanulmányukkal köszöntjük Gábrity Molnár Irént és 
kívánjuk, hogy eddigi és jövőbeli munkássága itthon és otthon is vezessen a területi 
kutatások széles körű elismertségéhez.
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Dr. Győri Ferenc
tanszékvezető főiskolai docens,
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

Bor Ervin
MA egyetemi hallgató,
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged

A szerzőpár idősebbik tagja az új évezred első éveiben egy szegedi, a határmenti-
ség témakörében rendezett konferencián ismerkedett meg Gábrity Molnár Irénnel. 
Valahogy úgy adódott, hogy két ismerőse, egykori tanára, pártfogója, Pál Ágnes 
és akkori kollégája a piarista gimnáziumból, Károlyi Attila egyaránt be kívánta őt 
mutatni a professzor asszonynak. A személyes találkozás – és még ezután jó néhány 
alkalom a különféle konferenciákon, szimpóziumokon –, Irénke barátságos, őszin-
te személyisége, hatalmas szakmai tudása és nemzetébe vetett töretlen hite életre 
szóló inspirációt, társadalomföldrajzi kutatásaihoz biztos támpontokat jelentettek 
számára. 
A szerzők, a tanár és tehetséges vajdasági tanítványa, ezúton egy vajdasági témával 
kívánnak tisztelegni születésnapja alkalmából Gábrity Molnár Irén előtt! Isten éltes-
se sokáig, Irénke!

Dr. Hajdú Zoltán
tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
Szent István Egyetem, Gödöllő

Az 1990-es évek elején találkoztunk először, amikor a volt Jugoszlávia területén 
hallgattak a múzsák, a fegyverek szóltak, a kutatók pedig megpróbálták megérte-
ni az őrült, szinte felfoghatatlan folyamatokat. A fegyverek elhallgattak, a múzsák 
ismét megszólaltak, a kutatók pedig azóta is próbálják megérteni, vagy legalább ér-
telmezni a folyamatokat.
Nem délszláv témával járulok hozzá Gábrity Molnár Irén köszöntéséhez, hanem 
szakmai sokoldalúságának egyik kedvencnek mondható elemével, a dualizmus-ko-
rabeli magyar városi migráció néhány, az adott időszakban összegzett jelenségének 
bemutatásával. 
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Dr. Horváth Gyula
az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár 

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Pécs

Magyar regionális tudományt nem csupán magyarországi intézmények művelnek. 
Az elmúlt egy-két évtizedben a Kárpát-medence több magyar szellemi központjá-
ban műhelyek szerveződtek a térségekben zajló átalakulási folyamatok vizsgálatára. 
Gyökeret eresztett a területi gondolkodás is. Egyre több fiatal értelmiségi választ 
kutatási témának regionális problémát. A fejlődés térbeli összetevői iránti érdeklő-
désre az Európai Unió strukturális és kohéziós politikája is ösztönzően hatott. Az 
Uniótól érkező támogatások felhasználásának eredményességéhez a térben való jó 
eligazodás képességére is szükség van. Azok a magyar közösségek számíthatnak si-
kerre a forrásokért zajló versenyben és helyi erőforrásaik mozgósításában, amelyek 
szakszerűen tudják működtetni fejlesztéspolitikájuk elemeit. Ehhez pedig szakem-
berekre, a helyi-regionális folyamatok alapos ismeretére és az európai uniós gyakor-
latban való jártasságra van szükség. 
Elismerés illeti azokat, akik az új kihívásokra adandó válaszok tudományos megala-
pozásának szükségességét időben felismerték, közös kutatásokat kezdeményeztek és 
segítették a fiatal szakemberek eredményeinek közreadását. 
Gábrity Molnár Irénnek a vajdasági regionális tudományos gondolkodás kibonta-
koztatásában, a tudományosműhely-szervezésben és fiatal kutatók orientálásában 
elévülhetetlen érdemei vannak. Hálásak vagyunk neki a magyar regionális tudo-
mány eredményeihez való hozzájárulásért, nemzetközi versenyképességének erősí-
téséért. Szerbia európai uniós csatlakozása az ország regionális politikájának, terü-
leti döntési rendszerének jelentős átalakítását igényli. E feladatokat alapos tudás és 
empirikus ismeretek birtokában lehet megoldani. Nagyon sok kutatási téma kínál-
kozik. Annak reményében kívánok új tartalmas alkotó korszakot az ünnepeltnek, 
hogy a vajdasági magyar regionális kutatók eredményei nem csak a nemzeti közös-
ség erejét gyarapítják, hanem kivívják a szakmai közvélemény elismerését otthon és 
külföldön egyaránt.  

Dr. Hózsa Éva
egyetemi tanár 

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
 Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Gábrity Molnár Irénnel az Új Kép szerkesztőségében bábáskodtunk együtt a kilenc-
venes évek végén, de számtalan szabadkai rendezvényen, könyvbemutatón, bizott-
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ságban, illetve különböző színhelyű és minősítésű tanácskozáson, diákköri kon-
ferencián tevékenykedtünk közösen. Maradandó élményt jelentett a Papp György 
által szervezett Szociográfiai Műhelyben való találkozás, évről évre utaztunk ket-
tesben Szabadkáról Magyarkanizsára, lelkesen készültünk beszámolóinkkal. Együtt 
izgultunk a szabadkai egyetemi szintű tanítóképzés létrehozásáért, amelyért a Ta-
nárnő áldozatkész küzdelmet folytatott. Jelenleg egy magánjellegű segítő szándék 
köt össze bennünket, és bízunk a sikerben. A kerek születésnapi forduló kiváló alka-
lom az önértékelésre és/vagy az (ön)átértékelésre, ám mindez csak egy pillanat mű-
ve(lete), a továbblépés, a megújult erő válik igazán fontossá. Isten éltessen, kedves 
Kolléganőm!

Dr. Káich Katalin
professor emeritus 
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Tisztelettel ajánlom írásom Irénkének születésnapi köszöntőül mindazért a feltétel 
nélküli támogatásért és szeretetért, melyben önzetlenül részesített, miután javasla-
tára a MTTK alapító dékánjának megválasztottak.

Dr. Kincses Áron
főosztályvezető-helyettes, tudományos munkatárs
KSH Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztály, 
Károli Gáspár Református Egyetem, 
Állami és Jogtudományi Kar, Budapest

Dr. L. Rédei Mária 
az MTA doktora, témavezető, oktató 
Szent István Egyetem, 
Regionális Tudományok Doktori Iskola, Gödöllő 

Gábrity professzor asszony kutatói érdeklődése fokozatosan fordult az átjárható ha-
tárokkal kapcsolatos kérdések felé. Mindig helyi ismerettel és alaposan megfogalma-
zott kutatói kérdésfeltevéssel kezdeményezte a migrációs jelenségek feltérképezését, 
jellemzését. Mivel kutatói pályája delén érte őt a kelet-európai migráció, már tapasz-
talt, olvasott kutatóként kereste meg a szabályszerűségeket, és választotta ki azokból a 
terepi, egyedi vonásokat. Hamarosan helyi „bástyaként” jelent meg a nemzetközi ku-
tatói hálózatban, és munkáival fémjelezte önmaga szerepét a migrációs kutatásokban. 
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Szerbia migrációja számos történelmi vonást mutatott, ami a migrációs kutatások-
ban önmagában is egyedivé tette, nemcsak a keleti régióban, hanem az egész kon-
tinensen. A professzor asszony folyamatos empirikus kutatási felvételeivel és meg-
állapításaival, a kialakított kis kutatói csoportjával együtt sokirányú kapcsolatokat 
épített ki. Az uniós bővítési folyamat részeként Szerbia egy részletesebb monitoring 
tagja is lett, ami széles nemzetközi együttműködésben valósult meg. 
Gábrity Molnár Irén közreműködő kutatótárs, aktívan és éles szeműen irányítja 
a projekteket. Nagyszerű együttműködő, és ehhez kívánunk neki a jövőben is jó 
egészséget. Ismereteinek továbbadása, a jövő kutatóinak nevelése számára is kiemel-
ten fontos feladat.  

Dr. Kocsis Károly
intézeti igazgató, elnök

MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Tarnóczy Mariann
osztályvezető, MTA Titkárság,

Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest

Áldást hozott a 60 évvel ezelőtti szilveszter: megszületett Molnár Irén a több mint 
két évszázada főként szegedi magyarokkal telepített Lukácsfalván, a hallatlan etni-
kai tarkaságú Bánságban, Jugoszláviában. Tanulmányai előbb a közeli Nagybecske-
rekre, majd a bácskai Szabadkára, később a szerb fővárosba, Belgrádba vezették. Ta-
nári tehetségét elsősorban a szabadkai diákok javára kamatoztatta, ahol az Újvidéki 
Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának mindmáig professzora. Irén nem csupán 
vérbeli tanár, hanem tanulmányokat, könyveket író kutató, nem csak tudós, hanem 
tudományszervező, szerkesztő, társaságok, civil szervezetek alapítója, tagja, tisztség-
viselője is, akinek egyesületi, testületi tagságait, tisztségeit, díjait és szakmai kitün-
tetéseit felsorolni szinte lehetetlen. Irént mindketten mint a kisebbségi lét jogvédő, 
érdekképviseleti harcaiban megedződött magyar tudós asszonyt, tudománypoliti-
kust, a vajdasági magyar tudományosság egyik motorját ismertük meg. Kezdettől, 
azaz 2000 óta külső tagja az MTA köztestületének, azaz az elsők között vette fel a 
„magyar tudományos állampolgárságot”. A határokon átívelő, magyar tudományos 
nemzetegyesítésben meghatározó szerepet játszó Magyar Tudományosság Külföl-
dön Elnöki Bizottságnak 2005 óta folyamatosan aktív tagja, mely tevékenysége az-
óta is folyamatos munkakapcsolatot jelent mindkettőnkkel. Ebben a bizottságban a 
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácsot is képviseli, melynek 2008 óta alapító tagja 
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és alelnöke. A határon túli magyar tudományosságot érintő közös munkánk során, 
ha a vajdasági magyar tudományossággal kapcsolatos kérdés, javaslat merült fel, 
Irén értő véleménye, tanácsa mindig előbbre vitte az ügyet. Közéleti tevékenysége 
azonban soha nem akadályozta, hogy kiemelkedő tanár és kutató legyen. 2009-ben 
az MTA Arany János Kiemelkedő Kutatási Teljesítmény díjban részesítette, melyet 
a következőkkel indokolt: „Gábrityné Molnár Irén munkássága átfogja a kisebbsé-
gekért végzett tevékenységtípusok széles skáláját: tudományszervezés, oktatás, kuta-
tás, ismeretterjesztés, közéleti aktivitás.” Néhány évvel később (2012-ben) a magyar 
állam is elismerte érdemeit, és Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott Irénnek „szerteágazó tudományos 
munkásságáért, a délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggon-
dozásban betöltött szerepéért”.
Irén saját honlapján a következő, rá nagyon jellemző idézet szerepel: „Csodákban 
ne ringassuk magunkat, mindenekfelett önerőnkben bízzunk!” (Gróf Hídvégi Mikó 
Imre – 1853). Ennek a parancsnak Irén egész életében eleget tett. Belső tartása, öne-
reje volt fő forrása eredményeinek, ezt egészítette ki, segítette derűs, mosolygós, má-
sokra mindig figyelő, értő és segítő egyénisége illetve számos barátjának szeretete.
Kedves Irén, engedd meg, hogy magunkat is e barátok közé soroljuk, úgy érezzük, 
megtehetjük, s kívánjuk Neked a legjobbakat: hozzon Neked 2014 szilvesztere büsz-
keséget, megelégedettséget, jó érzéssel tekints vissza eddigi eredményeidre – s ami a 
jövőt illeti: engedd meg magadnak a pihenést, a lazítást, a kényeztetést, de kérünk, 
hadd számíthassunk szerető bölcsességedre eztán is.

Dr. Kolláth Anna
tanszékvezető egyetemi tanár
Maribori Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Maribor

Írásommal nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves kolléganőmet, a 
közgazdász, politológus Gábrity Molnár Irént, az ismert és elismert kisebbségszo-
ciológust, a délvidéki magyarság sorsának alakítóját, az Újvidéki Egyetem szabad-
kai Közgazdasági Karának tanárát születésnapja alkalmából. Közös bizottsági mun-
káinkat megidézve kívánok további munkájához erőt, egészséget, kívánom a Tőle 
megszokott hihetetlen kitartást, hitet, bizakodást, optimizmust. S azt, hogy ilyen 
fiatal maradjon mindig testben és lélekben egyaránt.
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Ifj. Dr. Korhecz Tamás
jogászprofesszor, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

UNION Egyetem, Belgrád 
Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara, Újvidék

Gábrity Molnár Irén professzor asszonyt, noha oktatói, kutatói és oktatásszervezési 
tevékenységét hírből már korábban követtem, személyesen a kilencvenes évek dere-
kán ismertem meg. A kilencvenes évek derekán a háborúba ájult Szerbia levegőhöz 
jutott, elcsendesedtek a fegyverek, megszűnt a kényszersorozás, az öldöklés Hor-
vátországban és Boszniában, a koszovói állapotokat pedig látszatra ellenőrzése alatt 
tartotta a milosevicsi állam. Ilyen körülmények közepette, a Közép-európai Egye-
tem (CEU) posztgraduális oklevelével a zsebemben tértem haza Budapestről, alapí-
tottam családot Szabadkán. Irénke, mert mindig így szólítottam (már a kezdetektől 
kezdve felajánlotta a tegeződést) rögtön beszervezett, no, nem ügynöknek, hanem a 
Magyarságkutató Tudományos Társaságba (MTT). Én pedig aláírtam a beszervezési 
nyilatkozatot, és attól kezdve részt vettem a Magyarságkutató Tudományos Társaság 
munkájában, annak a tudóstársaságnak a munkájába, amelynek civil keretek között 
az volt, és ma is az a célja és feladata, hogy a vajdasági magyarok létét kutassa, a tu-
dományosság igényével, különböző társadalomtudományok szemüvegén keresztül. 
Irénke sokoldalú kutatói, oktatói és oktatásszervezési munkája keretében a hunga-
rológiai kutatások mindig kiemelt helyet foglaltak el, az MTT könyvek pedig egyre 
több polcnyi helyet foglalnak el. Gábrity tanárnő azon, sajnos ritka értelmiségijeink 
egyike, akik nem elégedtek meg az állami egyetem nyújtotta karrierlehetőségekkel, 
hanem keresték a közéletünkben való aktív részvétel lehetőségeit. Írt, szervezett, 
kutatott, kereste a felsőoktatási és tudományos életünk intézményesítésének lehe-
tőségeit, markánsan jelen volt és jelen van a sajtóban. Gárbrity tanárnő felismerte 
annak a fontosságát is, hogy a magyarságkutatást intézményesíteni és professzio-
nalizálni kellene, mert a civil kereteken belül elismert kutatásokat folytatni és ki-
emelkedő tudományos eredményeket megvalósítani lehetetlen vállalkozás. Hason-
ló megfontolásokból vállalta magára a multietnikus szabadkai egyetem ötletének 
a gondozását közel egy évtizeddel ezelőtt. Nemzetiségi kutatóintézet ugyan máig 
sem alakult meg, sőt a szabadkai egyetem ügye is vesztésre áll, de mindez semmit 
sem von le ezen kezdeményezések fontosságából. Ezen kezdeményezések sikere nem 
Irénkétől függ, hanem közéletünk és tudományos életünk minden szereplőjétől, kö-
zös felelősségünk. 
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Mirnics Károly
alelnök
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

A törvények és jogszabályok behatárolható idő alatt érvényüket és értéküket vesztik. 
A hordószónokok hangoskodó ígéretei a tömegben nem hallatszanak. 
A médiában a hasbeszélőket kinevetik. 
A szószékeken elhangzó szavak a tanácsterem mélyén már érthetetlenek. 
A bizottságokban azért fogadják el a javaslatokat, hogy újabb bizottságokat hozza-
nak létre.A malomkerék forog, de nem őröl. 
A politikusok jönnek, mennek, ha őszig nem, de a tél beálltával már nem is ismerni 
nevüket. 
A tudományos kutatás becsületes munka. Azoké, akik nem tekingetnek jobbra, bal-
ra, hanem mennek a maguk útján. A parancsok, utasítások, erőszak, behízelgés és 
bekiabálások a tudományos kutatót nem érdeklik. Könnyű okoskodni a felszínen 
látható dolgokról, nehéz elmélyülni a felszín alá. A tudományos kutató élete földi út, 
egy soha véget nem érő robot.
Kedves Tanárnő, csak a saját szavaimmal idéztem, amire tanítja egyetemi hallgatóit, 
és amit elvár kutató munkatársaitól. A következő nemzedékek is kezükbe veszik 
tanulmányait, és ismét mozgásba hozzák gondolataikat. Értelmes és érdemes életet 
él, szolgáljon örömére, hogy mindig lesznek követői. 

Mirnics Zsuzsa
író, kutató
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka

Könyvek, fiatalok

Közel húsz éve, hogy Dr. Gábrity Molnár Irén – sokaknak „a” Tanárnő, nekem a so-
kéves közös munkában kialakult barátság jogán: Irén – egy, a Kárpát-medencei ok-
tatásról szóló tudományos konferencia után azt mondta: ezekből a tanulmányokból 
kötet kell készüljön. Hogy hogyan? – azt csak ő tudhatta (vagy még ő sem), hiszen 
a Magyarságkutató Tudományos Társasághoz, melynek elnökeként a konferenciát 
szervezte, akkor is, később is mindig, s valószínűleg jelenleg is, vékonyan csordogált 
a támogatás: a működéshez is alig-alig, nemhogy könyvkiadásra. 
Hogy abból az első, üres kasszából, anyagi fedezetet apránként összecsorgatott pénz-
ből hogyan látott napvilágot ’97-ben az Anyanyelvű oktatásunk című közösen szer-
kesztett kötetünk, s hogyan izmosodott sorozattá 2011-ig a könyvek sora, azt igazán 
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csak Irén tudná megmondani. (Csak a közösen szerkesztett kötetekről szólok, az 
MTT kiadótevékenysége ennél sokkal gazdagabb.) Az izgalom s a csoda szinte min-
den könyv esetében megismétlődött. Született a közélet hasznára egy gondolat, egy 
téma, gyűltek a kéziratok, érlelődött, készült a könyv – támogatás azonban sehol a 
láthatáron. 
Irén kilincselt, pályázott, érvelt, meggyőzött – s mire a könyv fedőlapján megszáradt 
a festék, és a nyomdaszámla befutott, örülhettünk a könyvcsalád első (majd idővel 
a többi) tagjának. 
Később is ezt tapasztaltam, mégse tudom megfejteni: hogyan sikerült előteremtenie 
az anyagiakat. Vérbeli közgazdász lényének köszönhetően? Vagy az MTT jelentő-
sége erőteljes hangsúlyozásának, amit a Társaságban folyó tevékenység is jelentett? 
Vagy, hogy a munkák a vajdasági magyar közösség olyan területeit s olyan szem-
pontból kutatták, amelyeket mások nem? Egy bizonyos: Irén lendülete, szívóssága, 
kitartása volt ennek a szellemi vállalkozásnak a motorja. Elkötelezte magát, egy kül-
detést vállalt fel, melyet mások – a potenciális támogatók – felé kellő súllyal tudott 
artikulálni.    
Sosem volt pénz, de végül mindig megjelent a tervezett kötet. 2011-ig csupán a kö-
zösen szerkesztett, sorozatként megjelent MTT-könyvek száma 14. 
A sorozat egyik értéke, melyet úgy fogalmazhatok meg: Irén, a kutató, a tanár nagy-
nagy bizalma a fiatalok iránt. A fészekhagyni készülő, tehetséges fiatalok marasztalá-
sa, biztatása, hogy lehet és érdemes itthon maradni, kutatni, érvényesülni, tetteiben 
nap mint nap megmutatkozott. Publikálásra, megmutatkozásra biztatta őket. Teret 
adott nekik. Korábban ismeretlen fiatalok tanulmányainak sora került be a sorozat 
köteteibe, nem egy publikáció a fiatalok élethelyzetét, lehetőségeit, távlatait kutatta, 
jelentős részüket maguk a fiatalok kutatták, írták. Hite a fiatalokban szerkesztőként 
sem ismert határt. Nem egyszer vitatkoztunk a fiatalok keze alól kikerült mun-
kákról – bevallom –, mert hiányosnak, éretlennek, publikálásra korainak találtam. 
Irén érvei azonban csaknem mindig érvényesültek: minden csírát, minden szikrát 
ápolni kell; folyamatosan kiürülő, elöregedő tartományunkban szükség van a fiatal 
tehetségekre, értelmiségre, s hátha ez a felkarolás ad egy-egy fiatalnak kedvet, len-
dületet... Igaz, voltak, akik az ösztönzés ellenére később kihulltak a kutatásból, de 
örömmel vállalom azt is, hogy voltaképpen nem nekem, hanem neki, Irénnek volt 
igaza: szép számú fiatal indult el az ő biztató szavaira, és nevelődött ki kutatónak, a 
tudomány elkötelezettjének itthon, Délvidéken, vagy gazdagítja a tudományos éle-
tet Magyarországon. 
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Dr. Mirncs Zsuzsanna
egyetemi docens
Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

Nem könnyű útkereső, szakmája iránt elkötelezett, egzisztenciateremtő nőnek len-
ni. Fel kell vállalni, hogy nem vagyunk átlagosak, és mérhetetlen energiával szívósan 
munkálkodni azoknak az értékeknek a megvalósulásán, kibomlásán, amelyekben hi-
szünk, és amelyek nélkül nem tudunk élni. Mindeközben, küzdeni a meg nem ér-
tés, az irigység, a rosszindulat és minden más emberi gyarlóság ellen tudva azt, hogy 
magas szintű szakmaiságot képviselő, elhivatott nőként, ahogyan élünk, nincs átlagos 
út. Napról napra, nekünk kell megteremtenünk. A világban kérdéses a helyünk, a bol-
dogulás kétesélyes. 
Mindenkor lelki rokonként éltem meg Gábrity Molnár Irént, akivel mind a szakmai 
pályánk, mind pedig a magánéletünk sok párhuzamot mutat. Mindenkor felnéztem 
Irén nénire eredendő empátiás készsége, segítő szándéka, erős belső értékei, energi-
kussága, lelkesedése, kiváló szervezőkészsége miatt. Örömmel érzékelem e kötet for-
májában, hogy másoknak is nagyon sokat adott a jelenléte, szakmai és emberi példája. 
Boldog születésnapot, Irén Néni! Hiszem, hogy Benned olyan érték van, olyan hit 
munkálkodik, amely még sokáig megtart Téged erőben, egészségben, a szeretteiddel 
együtt. A mi kívánságunk csak egy csepp a tengerben – az érték Te magad vagy. 

Dr. Németh Ferenc
egyetemi docens
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Még valamikor az 1990-es években Újvidéken volt szerencsém őt először hallgatni, 
s előadásában már akkor feltűnt a közérthető, pergő, könnyed retorika, de a tények, 
adatok és érvek sokasága is, amely egyértelműen tapasztalt kutatóra és előadóra 
utalt. Megnyilatkozásaiban szinte minden alkalommal felcsillan a hivatás szerete-
te, meg a tudomány iránti elkötelezettsége. Évekkel ezelőtt Komáromban voltunk 
együtt egy nemzetközi tanácskozáson/megbeszélésen a külhoni magyar tudomá-
nyosságról s ott tapasztalhattam, hogy ismeretségi köre mennyire kiterjedt, s azt is, 
mekkora szakmai tekintélynek örvend a Kárpát-medencei tudósok és tanárok kö-
rében. Utóbb, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar oktatóinak ülésein, 
megbeszélésein találkozunk, ahol immár kolléganőként köszönthetem őt. 
Sokrétű és sokféle érdeklődésű kutatót, szociológust és egyetemi tanárt tisztelhetek/
tisztelhetünk Gábrity Molnár tanárnőben, s erről tanúskodnak eddigi kötetei, tan-
könyvei, szakcikkei, előadásai és projektumai. E kerek évforduló jó alkalom arra, 
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hogy kellő tisztelettel pillantsunk vissza tartalmas tudományos, közéleti és oktatói 
pályafutására, arra biztatva őt, hogy az elkövetkezőkben se lankadjon kutatási ked-
ve, s hogy tovább gazdagítsa impozáns tudományos opusát. Végtére is, a 21. század 
eleji tranzíciós folyamatok, azok regionális lecsapódásai, valamint a kisebbségekre 
gyakorolt hatása elegendő szakmai kihívást jelenthetnek a számára, e munkájához 
pedig sok sikert, erőt, egészséget és kitartást kívánok neki.

Dr. Pál Ágnes
egyetemi magántanár

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

A határok összekötnek és elválasztanak – így van ez az emberi kapcsolatokkal is: két 
délvidéki határkutató találkozott közel negyed évszázaddal ezelőtt egy Észak-Bács-
kai Földrajz Tanárok továbbképzésén, ahol több évtizedes barátság köttetett. Ez a ba-
rátság szerteágazó, hiszen a szakmai kutatások és egymásra-utaltságok összekötöt-
tek az egyéni életünkben is, hasonlóan, mint a dél-alföldi oldal települései, valamint 
az oktatás, az előadások és a konferenciákon való részvételek. A meghívások mindig 
kölcsönösek voltak: melyhez a szegedi és szabadkai felsőoktatási intézmények karai 
teret nyújtottak a kutatásaink bemutatására, eredményeink ismertetésére. 
Idővel állandósultak a közös pályázatok és publikációk, melyek szorosabbra fűzték a 
szakmai elhivatottságunkat és összekacsolták mélységében a gyökereket is. 
Nyitott ajtók fogadtak a változó világ ellenére a kutatásokon túl, az oktatási és neve-
lési feladatokon át, sőt az európai utjaink is keresztezték egymást, és így a szakmai 
előrehaladásunk is támogatást kapott.
Kívánok szívből az ünnepeltnek születésnapja alkalmából jó egészséget, további 
munkájához sok erőt, tanítványai és szerettei körében.

Dr. Péics Hajnalka
rendkívüli egyetemi tanár 

Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar Szabadka, Szabadka

Köszönöm a barátságot, s a sok beszélgetést, amelyeken keresztül megtanultam, 
hogy „az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni” (Monet). Az 
ormokra feljutni valami olyan lehet, mint amikor a párhuzamos vonalak a végte-
lenben találkoznak.  „… nagy, kék valami... oldalt egy kis házikó is van... A házban 
fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a 
szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást... a végtelen, a megértés, a 
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jóság és emberszeretet osztályában...” (Karinthy Frigyes)  
Kedves Irénke! Még nagyon sok szép ilyen találkozást, egészségben és boldogságban 
eltöltött esztendőt kívánok!

Ricz András
doktorjelölt, elnök
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs
Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Gábrity Molnár Irén tanárnőt (a Tanárnőt, ahogy mi fiatalok hívjuk őt) nyolc évvel 
ezelőtt ismertem meg, amikor a Regionális Tudományi Társaság alapítását tervez-
tük. A társaság még nem is került hivatalosan megalapításra, már egy nagy fába 
vágtuk fejszénket, abban az időben kezdtük kidolgozni a vajdasági magyarlakta köz-
ségek fejlesztési stratégiáját, amelyre Magyarországról kaptunk támogatást.
A Tanárnő és én, mint az akkor alakuló RTT vezetői irányítottuk ezt a kutatást, mely 
meghatározó és sorsdöntő volt számomra, mivel azon túl, hogy az első nagyobb ku-
tatásom volt, óriási felelősséget kaptam azzal, hogy egy ilyen tapasztalt, tudós pro-
fesszor asszonnyal működhettem együtt, aki teljes mértékben megbízott bennem. 
A Tanárnővel folytatott közös munka nagyon sokat segített nekem abban, hogy be-
kapcsolódjak szülőföldem tudományos és közéleti körforgásába, amelynek Gábrity 
Molnár Irén meghatározó alakja volt, és őszintén reméljük, lesz még nagyon sokáig.
A későbbiek során számos projekten dolgoztunk együtt, és a szakmai útmutatókon 
túl emberileg is sokat tanultam a Tanárnőtől. 
Nagyon értékesnek tartom a munkáját, amit a fiatal vajdasági tehetségek felkutatá-
sában és nevelésében tesz és tett az elmúlt évtizedekben. Felismerte, hogy csak úgy 
maradhatunk meg ezen a tájon, ha felkaroljuk azokat a fiatalokat, akikben megvan 
a tudás, ambíció, akarat, tehetség és alázat ahhoz, hogy ennek a közösségnek ve-
zető tudósai legyenek egyszer. Számos alkalommal érezhettük mi is, mint az RTT 
fiataljai ezt a gondoskodást, ami nélkül talán néhányunk már rég elveszett volna az 
eredményekhez és célhoz vezető rögös úton.
Őszintén csodálom azt az energiát, amelyet sokszor önzetlenül a közösség fejleszté-
sének érdekében kifejt, mivel tudja, hogy a megmaradásunk csak az összefogáson és 
az egyéni érdekek háttérbe szorítása mellett biztosítható. 
Kedves Tanárnő!
Engedje meg, hogy családom, magam, és az RTT tagsága nevében nagyon boldog 
születésnapot kívánjak, annak reményében, hogy nagyon sok közös munkában tu-
dunk még együttműködni elsősorban a közösség és a fiatalok érdekében. 
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Dr. Somogyi Sándor
professor emeritus, kutató

Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Tisztelt Tanárnő!
Örömöt jelent számomra, hogy régi ismerősöm, egyetemi kartársnőm üdvözölhe-
tem ebből az alkalomból. Régen ismerjük egymást még a szabadkai Közgazdasági 
Karról. A Tanárnő kutatói karrierje kezdetén nem volt együttműködésünk, de léte-
zett kartársi szolidaritás és tisztelet közöttünk. 
Az utolsó tíz évben – ha nem is kötődik munkásságunk ugyanahhoz a szakterület-
hez – hasonló társadalmi érdekek mentén sokszor ugyanazon feladat szegmensein 
dolgoztunk közös akarattal és a fiatalabb kollégákat támogatva. Sokszor ugyanazt 
a problémakört vizsgáltuk eltérő hipotézisek, kritériumrendszerek és módszerek 
segítségével.
Ezekben a folyamatokban ismertem fel, hogy tevékenysége messze túlnőtte a Köz-
gazdasági Kar kereteit és sokat tett a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fejlődé-
séért, fenntartotta a Magyarságkutató Tudományos Társaság munkáját, fontos sze-
repet töltött be a Regionális Tudományi Társaság életében, mint vezető kutató, de 
határon túl is nagyra értékelik munkáját.
A kisebbségi lét szorító keretei között, sok társadalmi problémával küszködve alkal-
mazott kutatásai és eredményei felsorolhatatlanul sok értékes szakmai, tudományos 
információval segítették közösségünket. 
Tekintettel fiatalos lendületére, szorgalmára, kitartására reméljük, hogy még sokáig 
fog dolgozni, tenni a tudomány és a társadalmi érdekekért. 
Mit kívánhatok egy ambiciózus, sokat dolgozó kutatónak? 
Nem kívánhatok nyugalmat, pihenést, mert a kutató sok mindennek parancsolhat, 
de az agyának nem tudja megparancsolni, hogy ne dolgozzék. 
Azt kívánom, hogy a Tanárnőnek a társadalom ne csak égető, jelenleg érezhető 
problémák elemzésére, megoldási lehetőségek felkutatására biztosítson lehetőséget, 
hanem teremtse meg számára a feltételeket, a sok időt, nyugalmat igénylő alapkuta-
tásokra is a politikatudományok hihetetlenül nehéz területén, ahol számos ok-oko-
zati összefüggés dinamikájának, egymásra hatásának egyidejű vizsgálata, a mérési 
nehézségek leküzdése vár rá.
Nehezet kívánok?
Nem.
A Tanárnőnek mint igazi kutatónak a nehézségek az éltető elemei. 
További tevékenységéhez kívánok jó egészséget és sok sikert!
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Dr. Soós Edit
egyetemi docens 
Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar,
Politológiai Tanszék, Szeged

A regionalitás témakörében folytatott kutatásaim során az elmúlt évtizedben egyre 
gyakrabban találkoztam Gábrity Molnár Irén tudományos munkáival. Első szemé-
lyes találkozásunkra emlékeim szerint 2009 novemberében került sor egy konfe-
rencián. Szabadkán rendezték a Magyar Regionális Tudományi Társaság VII. Ván-
dorgyűlését „Határ menti és határon átnyúló együttműködés” címmel, ahol a közös 
érdeklődésünkre számot tartó téma „A határon átnyúló együttműködések tovább-
fejlesztésének lehetőségei a magyar–szerb határon” volt.
A személyes ismeretség mélyebb szakmai együttműködést alapozott meg. 2010-
ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által indított Po-
litikatudomány Mesterképzési szak Államelméleti, regionális és határtanulmányok 
szakirány szakirány-felelőseként felkértem a Vajdaság c. tantárgy oktatására. Ezzel 
célunk a tartomány gazdasági, társadalmi és politikai fejlődésének bemutatása, va-
lamint a szerb–magyar kapcsolatok elemzése.
Felkért előadóként tartott kulcsfontosságú előadást 2011 októberében az Állam- és 
Jogtudományi Karon „Határon innen és túl” címmel szervezett konferencián „Kap-
csolatok a szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok között” címmel.
Rendszeresen van szerencsénk összetalálkozni tudományos rendezvényeken. Ezek 
közül a témájuk miatt kettőt tartok különösen fontosnak kiemelni: a Magyar Tudo-
mányos Akadémián 2011 novemberében megrendezett „Az 1944–45-ös délvidéki 
magyar tragédia a magyar–szerb történelmi kapcsolatok tükrében” c. konferenciát, 
valamint a szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Regionális Tudo-
mányi Társaság és az MTA Szegedi Területi Bizottsága közös szabadkai konferen-
ciáját, amely „Integrációs tapasztalatok Szerbia Európai Uniós csatlakozásának fé-
nyében” címmel 2013 októberében került megrendezésre.
Szegedi kutatóként és oktatóként szerencsésnek tarthatom magam, hogy régiónk-
ban ilyen kiváló, termékeny és közös dolgainkra ennyire jelentős hatást gyakorló 
személlyel dolgozhatom együtt, mint Gábrity Molnár Irén. Kívánom magunknak, 
hogy az ilyen kapcsolatokból sok hasznos kutatási eredmény lásson napvilágot az 
előttünk álló időszakban is.
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Dr. Szarka László
főmunkatárs, egyetemi docens

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
Történettudományi Intézet, Budapest 

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Történelem Tanszék, Komárom

A kelet-közép-európai magyar minoritások hovatovább száz évvel ezelőtt kerültek 
nem domináns helyzetbe. A régió nemzetállamaiban eltöltött kisebbségi magyar 
évszázad tapasztalatait és történeteit, eredményeit és hiányait a mostani generációk 
tudják először kellő rálátással összegezni. Gábrity Molnár Irén professzor asszonyt 
köszöntve, sok erőt, örömet és sikert kívánva, jut eszembe sok szép közös terv és 
munka. 
Talán azért érezzük őt sokan közeli rokonléleknek, mert úgy tudja kikerülni a gyak-
ran mindent belengő sérelmek és siralmak, meg a rajongó hamiskodások és a vá-
lasztási ciklusokban mért egyéb álságosságok ragályos betegségeit, hogy közben 
nemcsak érti, hanem érzi is a bennünket bénító bajokat, és sejti, látja, jelzi a kivezető 
utakat. 
Legyen ez a kötet az ünneplő szeretet mellett annak tanúsága, hogy Irén a sokféle 
malmok közt őrlődő külmagyarok – országonként különböző, mégis sok minden-
ben – közös gondjainak elemzésével, leltározásával fontos referenciapontja a mi ha-
tártalan világainknak.

Dr. Szlávicz Ágnes
egyetemi docens

Újvidéki Egyetem, szabadkai Közgazdasági Kar, Szabadka

Gábrity Molnár Irén tanárnővel, egykori tanárommal ma már kollégák vagyunk a 
szabadkai Közgazdasági Karon. Irénke tanárnőnek jelentős szerepe van abban, hogy 
elindultam a tudományos pályán, hiszen a Tanárnő bátorítása és útmutatása alapján 
vettem részt az I. VMTDK-án 2003-ban. Azóta több kutatásban dolgoztunk együtt, 
több publikációm is megjelent a Tanárnő nevével fémjelzett Magyarságkutató Tu-
dományos Társaság (MTT) kiadványaiban. 
A Tanárnő vezetésével az MTT szinte folyamatosan végez empirikus felméréseket, 
elemzéseket a vajdasági magyar oktatási helyzetről, a magyar hallgatók számának 
alakulásáról, az itthoni és a külföldi továbbtanulás indítékairól, az intézményválasz-
tás szempontjairól, valamint a hallgatók karrierlehetőségeinek alakulásáról. A mun-
kaerő-piaci felmérések is szorosan kapcsolódnak az MTT tevékenységéhez, több 
empirikus kutatás is foglalkozott a regionális gazdasági erőnléttel, a munkavállalók 
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és a munkaadók elvárásaival, tapasztalataival. Jelenleg a migráció különböző aspek-
tusait tanulmányozzák mélyrehatóan. 
Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén számos hazai és nemzetközi kutatást vezetett, a vaj-
dasági magyarság gazdasági, oktatási, demográfiai és migrációs helyzetével kap-
csolatos tudományos eredményei jól ismertek a Kárpát-medencében és azon túl 
is. Szakmai és tudományos munkásságát több díjjal is elismerték, amelyek közül 
a legjelentősebbek a Gróf Klebelsberg Kuno emlékérem (2001), a Kisebbségért Díj 
(2005), az Arany János-díj (2009) és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2012).
A közös munka során mindig csodáltam a Tanárnő nyitottságát, közvetlenségét, 
önzetlen segítségét, amivel a fiatal munkatársait bátorította. Sok teendője mellett 
mindig van ideje meghallgatni a fiatal kutatók ötleteit, hatékonyan segíteni azok 
megvalósulását, eredményeik publikálását. A szociológia iránt érdeklődő egyetemi 
hallgatókkal is van ideje külön foglalkozni. A vezetésével készült diplomamunkák 
mindig ötvözik az elméletet és a gyakorlatot, általában a hallgatók által végzett tere-
pi kutatások eredményeit dolgozzák fel. Az érdekes és értékes munkák megszületé-
sében a Tanárnőnek is hatalmas szerepe van. Mentorként azonban azt vallja, hogy a 
dicséret a hallgatót, a kritika pedig a témavezetőt illeti. Fiatal oktatóként igyekszem 
követni a fenn bemutatott magatartásmódot, bár nem mindig könnyű. 
Emberi nagysága, szakmai és tudományos pályafutása, a civil szférában mutatott 
szerepvállalása, a fiatalok iránti elkötelezettsége és támogatása alapján Gábrity 
Molnár Irén a vajdasági magyar fiatal értelmiségi réteg igazi példaképe. Volt di-
ákjaként, munkatársaként és tisztelőjeként sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
60. születésnapja alkalmából, és kívánok még sok erőt, jó egészséget és minden jót 
sokunk megbecsült Tanárnőjének!

Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella
nyugalmazott egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged

„Nem a rendkívüli éleslátás teszi naggyá az embert, hanem a jelleme” – Voltaire.
Az idézet különösen illik Gábrity Molnár Irén tisztelgő kötetének soraiba. Az 1990-
es években a határ menti kutatások során találkoztunk először, azóta nem csak a 
tudomány, hanem a barátság is összeköt bennünket. Mindketten demográfiai té-
mákkal is foglalkozunk és ez a tudományos szál, továbbá a sok együttgondolkodás 
és véleménycsere mélyítette el a kapcsolatunkat. Számtalan alkalommal találkoz-
tunk Szabadkán és Szegeden a határ menti kutatási eredmények megbeszélésekor 
és a további tervek kijelölésekor. A melegszívű fogadtatás és a tartalmas eszmecsere 
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sok értéket adott, s úgy vélem adni fog a jövőben is. 
A Szegeden megrendezett határ menti konferenciáknak oszlopos tagja. Mindig em-
lékezetes lesz számomra, amikor a „Magyarok a Kárpát-medencében” című konfe-
rencián plenáris előadónak kértem fel, és a szegedi Városháza dísztermében lenyű-
göző (csodálatos) előadást tartott az elvándorlás rejtelmeiről. 
Ugyanígy emlékezetesek a szabadkai konferenciák is, ahol remek szervező, házigaz-
da és előadó még ma is. Témáiban többek között a vajdasági magyarsággal és a határ 
menti kapcsolatok társadalmi-demográfiai kérdéseivel foglalkozik. 
Nagy elismerés övezi munkáját, kiváló szervező és számtalan sikeres tudományos 
könyv szerkesztője. „Magyarságkutatás a Vajdaságban” című könyv szerkesztője-
ként, a Magyarságkutató Tudományos Társaság elnökeként Bertolt Brecht idézeté-
vel vallja meg identitását: 
„Aki küzd, az veszíthet. Aki nem küzd az már veszített is”.
Mindez nemes gondolkodását igazolja. Személyében nagy munkabírású segítő ba-
rátot, a Vajdaságért önzetlenül küzdő kutatót és oktatót ismertem meg, aki írásaiban 
példamutatóan nyújt minőséget, magas színvonalat, és ad maradandó értéket. 
Szívből kívánok jó egészséget és jó kedvvel eltöltött további, hosszú alkotó éveket!   

Szügyi Éva
PhD-hallgató, kutató

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs

Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Kedves Tanárnő!
Örömmel köszöntöm születésnapján, mindazokkal a kedves barátokkal, ismerősök-
kel, kollégákkal együtt, akik Önt ünneplik! 
A Tanárnőt a szabadkai Közgazdasági Karon ismertem meg elsőéves közgazdaság-
tan hallgató koromban, és már akkor magával ragadott az a lelkesedés, energikus-
ság, amivel munkáját végezte, az a gazdag alkotói tevékenység, amely mellett mindig 
tudott időt szakítani a hallgatóira. Olyan embert ismerhettem meg a személyében, 
aki amellett, hogy nagyszerű tanár, mindig kész felkarolni a tudományok iránt ér-
deklődő fiatalokat, önzetlenül segíti és támogatja őket. Szakadatlan lendülettel tanít, 
kutat, alkot, publikációk hosszú sora jelzi kimagasló tudományos munkásságát. Fá-
radhatatlanul munkálkodik a vajdasági magyarság megmaradásáért, fejlődéséért, 
harcol a magyar nyelven történő oktatásért, valamint a magyar nyelvű felsőoktatás 
létjogosultságáért, térnyeréséért, továbbá a vajdasági magyar ifjúság elvándorlásá-
nak megakadályozásáért, szakadatlanul igyekszik kialakítani és a vajdasági magyar-
ság köztudatába beépíteni egy egészséges-élhető szülőföldi jövőképet. 
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Kutatási területe, tudományos munkássága széles spektrumon mozog. Tudását, ta-
pasztalatát, tanácsait generációk egész sorának adta át. Számtalan fiatal kutató tar-
tozik hálával neki. 
Személyében egy olyan valódi mentort találtam, aki felkarolt és irányt mutatott ne-
kem. Tette ezt állandó kedvességgel, meg nem szűnő türelemmel és sugárzó szere-
tettel, akkor is, amikor a munka és a hétköznapok már messzire sodortak tőle. 
Drága Tanárnő, köszönjük áldozatos munkáját! Kívánjuk, hogy még hosszú éveken 
át jó egészségben, lankadatlan energiával és lendülettel folytassa közösségépítő, se-
gítő, szorgalmas tevékenységét! Isten éltesse sokáig! 

Dr. Takács Zoltán
kutató, alelnök 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
Regionális Tudományi Társaság, Szabadka 
Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Szabadka

Ezúton és ezzel a kötettel szeretném megköszönni a sok támogatást, közös munkát 
és barátságot. Tisztelettel és szeretettel kívánok örömteli ünnepet, alkotó jövőt. 
„A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a 
szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előt-
tünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatain-
kat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér 
a legédesebb dolog az életünkben.” (Robert Louis Stevenson)

Dr. Tátrai Patrik
tudományos főmunkatárs 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 
Földrajztudományi Intézet, Budapest

Erőss Ágnes
tudományos főmunkatárs 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 
Földrajztudományi Intézet, Budapest

Dr. Filep Béla
posztdoktori ösztöndíjas kutató/óraadó 
Berni Egyetem, Földrajzi Intézet, Bern
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Ristić Dušan
kutató, egyetemi tanársegéd 

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Szociológia Tanszék, Újvidék

Gábrity Molnár Irénnel többségünk egy nemzetközi pályázat keretében ismerkedett 
meg. A 2010-ben induló projekt (TRANSMIG – Integrating (Trans)national Mig-
rants in Transition States) a délszláv háború nyomán meginduló migrációt vizsgálta 
Szerbia (Vajdaság) és Magyarország néhány kiválasztott településén. A kutatás célja 
a migránsok társadalmi integrációjának és a többségi társadalomhoz való viszonyá-
nak, továbbá a migráns hálózatok működésének feltárása volt. A nemzetközi projekt 
a Berni Egyetem vezetésével két-két magyarországi és szerbiai intézet részvételével 
valósult meg; ezek Magyarországon az MTA KRTK Regionális Tudományok Inté-
zete, illetve az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete, míg Szerbiában az Újvidéki 
Egyetem Földrajz és Szociológiai Tanszéke, valamint a szabadkai Magyarságkutató 
Tudományos Társaság. Utóbbi csoport vezetője természetesen Gábrity Molnár Irén 
volt, aki addigra már számtalan tanulmányában mutatta be a vajdasági magyarok 
migrációjának főbb jellemzőit. A projekt kiváló lehetőséget biztosított a fejlődésre 
azon fiataloknak is, akiket Irén vont be a kutatásba és mindvégig útmutatással, ta-
nácsokkal segítette szakmai fejlődésüket. A magyarországi és a berni kutatócsopor-
tok szabadkai látogatásai során a legmelegebb vendégszeretettel várt minket, és a 
tőle megszokott lelkes és lelkiismeretes programról gondoskodott. Külön fontosnak 
tartjuk megemlíteni azt a munkát, amellyel Irén a Vajdaság, és ezen belül Szabadka 
gazdagságának külvilággal való megismertetésén fáradozik. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint a TRANSMIG projekt gyümölcseként ezen kötetben olvasható tanul-
mány. Kedves Irén, ezúton kívánunk közös tanulmányunkkal boldog születésnapot!

Dr. T. Molnár Gizella
intézetvezető főiskolai tanár

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Felnőttképzési Intézet, Szeged

„Létünket naptári ünnepekkel, vagy azok nélkül, időnként feltétlenül mérlegre 
tesszük; fel-feltekintünk ügyes-bajos dolgaink sűrűjéből, úgy vesszük szemügyre 
életünk terepét, amit magunk mögött hagytunk, s ami még hátra van belőle…” – 
igaza van Hernádi Miklósnak, néha életünk egy-egy fordulópontján, mint amilyen 
pl. egy kerek születésnap, tényleg érdemes egy pillanatra megállni, és körülnézni. 
Gábrity Molnár Irén most egy ilyen fordulóponthoz ért, hiszen 60 éves. Jól ismerve 
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őt, energikus, fáradhatatlannak tűnő egyéniségét, hihetetlen is az eltelt évek szá-
ma, de mégis csak tény. Ebből az alkalomból a legkevesebb, amit tehetek, hogy a 
legőszintébb jókívánságaimat fejezem ki, és az alábbi – stílszerűen az ünnepről szó-
ló – rövid tanulmánnyal tisztelgek előtte. Emellett azonban szeretném kifejezni az 
örömömet, amiért közös munkáink, projektjeink során együtt dolgozhattam vele, 
és reményemet, hogy ez a jövőben is így lesz. Intézetünk határon átívelő kapcso-
latainak kialakításában kezdettől fogva ő volt az egyik legfőbb segítőm, s abban, 
hogy ezek a kapcsolatok élnek, működnek, és folyamatosak mindannyiunk örömére 
és hasznára, óriási szerepe van. Számos pályázat eltervezése és megvalósítása van 
mögöttünk, számos konferencián szerepeltünk együtt, több tudományos konferen-
ciánk vendége, tanulmánykötetünk szerzője volt, s évek óta intézetünk népszerű 
vendégtanára is, aki méltán vívta ki a hallgatók tiszteletét és szeretetét. Személyesen 
pedig hálás vagyok azért is, mert az idők során a munkakapcsolaton túl a barátsá-
gával is kitüntetett.
Kedves Irénke, Isten éltessen e szép, kerek évforduló alkalmából, jó egészséget, sok 
sikert és örömet kívánok a további munkádban, s kívánom, hogy még sokáig legyél 
közöttünk, tiszteletnek és szeretetnek örvendve, ahogyan most is.

Dr. Váradi M. Monika
kutató 
MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest

Irénnel személyesen közös TRANSMIG projektünknek köszönhetően találkozhat-
tam. Nagy munkabírású, felkészült kutatónak ismertem meg, aki a projekt során 
mindvégig nyitott volt az új elméleti, fogalmi és szemléleti megközelítések iránt, 
azokat eredményesen illesztette be saját imponáló terjedelmű és szerteágazó temati-
kájú munkásságába. Közös kutatásunk során is láthattuk, hogy különös figyelemmel 
és segítőkészséggel fordul a fiatalok felé, kutatási, publikálási, előadói lehetőségeket 
kínál számukra, elindítja és támogatja őket nehéz pályájukon. Iskolateremtő szemé-
lyiség. Irén mindezen erények mellett előzékeny kolléga és érzékeny, kedves, me-
legszívű ember. Kedves Irén, ezen alkalomból is kívánok neked hosszú, termékeny 
alkotói pályát, sok eredményt, örömöt kutatóként, oktatóként, s nem utolsó sorban 
családanyaként!
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Dr. Wastl-Walter Doris
egyetemi tanár, rektor-helyettes 

Berni Egyetem, Földrajzi Intézet, Bern

Irénnek, az ünnepnap alkalmából! 

Személyesen néhány évvel ezelőtt ismerkedtünk meg Irénnel, a TRANSMIG – In-
tegrating (Trans)national Migrants in Transition States – nemzetközi kutatási pro-
jekt keretében. Gábrity Molnár professzor asszony szakmai jártassága és elkötele-
zettsége, elragadó személyisége rögtön kellemes benyomást keltett bennem. Mint 
a magyar kisebbségek szerbiai szakértője, mint kimagasló teljesítményű tudós, és 
mint a kisebbségi jogok mindenkori védelmezője, Te mindvégig a nemzetközi ku-
tatási team értékes tagja voltál. Széles és szerteágazó tudásodat, régióismeretedet 
szolgálatkészen bocsátottad rendelkezésünkre; sok olyan kérdés megválaszolásában 
voltál segítségünkre, amelyeket az ember csak hosszú, évekre visszanyúló, elmélyült 
és alapos kutatással tud megalapozottan megválaszolni. Ezzel egy időben hagyat-
koztál a mi nézőpontjainkra, elméleti megfontolásainkra, sikeresen alkalmazkod-
va a nemzetközi és interdiszciplináris munkával és együttműködéssel járó nyelvi és 
módszertani kihívásokhoz.    
Minden szakmai erényed mellett, személyiséged is méltatnám. Ahogy a világban 
sehol sem, így biztosan Szerbiában sem könnyű nőként és anyaként karriert építeni, 
különösen egy olyan érzékeny és politikailag kényes területen, mint a kisebbségku-
tatás. A Hozzád hasonló professzor asszonyok helyzete világszerte sem könnyű és 
egyértelmű, és igazából csak Te tudod, hogy a folyamatos fáradozás és munka mibe 
kerül valójában. Elegánsan és szuverenitással képviseled dolgaid – bájodat, kisu-
gárzásodat, melegszívűségedet nem veszítve –, amellyel a felnövekvő tudományos 
utánpótlás példaképe vagy. A fiatal kutatónők és kutatók Benned okos, támogató 
Mentort, komoly példaképet láthatnak. Bátorságodról és kiváló kommunikációs 
képességeidről tesz tanúbizonyságot az is, ahogyan az általad képviselt dolgokról a 
médiában megszólalsz, és mindezen értékek mellett nagyvonalú vendéglátó is vagy.     
A mi találkozásunk és együttműködésünk számomra minden tekintetben nagy 
értéket jelent, és remélem, hamarosan újabb, hasonló együttműködési lehetősé-
geink lesznek. Mint a Magyarságkutató Tudományos Társaság elnök asszonyának, 
az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Kar professzor asszonyának, és mint 
nagyra becsült és kedves Kolléganőnek, nagyon sok sikert kívánok fontos kutatási 
és oktatási feladataidhoz. 
Személyes elismeréssel és baráti elkötelezettséggel: Doris Wastl-Walter
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A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI
TERÜLETFEJLESZTÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL

Horváth Gyula

ABSZTRAKT:1 A dolgozat két tartalmi kérdéssel foglalkozik, amelyek a napvilágot lá-
tott európai uniós regionális politikai dokumentumok ismeretében a kelet-közép-európai 
területpolitika versenyképessége romlásának előidézésében szimptomatikusnak tekinthe-
tők, s a jelenlegi programozási időszakban a kulcselemek közé sorolhatók. Ezek: a te-
rületfejlesztés intézményi súlypontja és a határ menti térségi együttműködés. E tartalmi 
tényezők vizsgálata előtt a tanulmány értékeli az európai összevetésben gyenge verseny-
képességű kelet- és közép-európai területpolitikákat.

KULCSSZAVAK: Európai Unió, strukturális és kohéziós politika, Kelet- és Közép-Euró-
pa, regionalizmus, decentralizáció, határ menti együttműködés

ÚJ ELEMEK AZ EURÓPAI FEJLŐDÉSI PARADIGMÁBAN

Az Európai Unió 2007–2013 közötti programozási időszakán túl vagyunk; a lezárult 
évek, illetve a 2004–2006 közötti két és fél év tapasztalatai alapján már véleményt 
nyilváníthatunk a strukturális és kohéziós politika számos kérdéséről. A következ-
tetések összegzése az új programozási időszakra való felkészülés miatt fontos. Az 
uniós fejlesztéspolitikai követelmények és ajánlások alkalmazásának áttekintéséből 
levont tennivalók legalább olyan fontosak, mint az új közösségi struktúrapolitikai 
elképzelések ismerete, a jövőbeli kohéziós politika befolyásolása, a támogatási célok 
optimalizálása (EB, 2010a; EB, 2010b; EB, 2011).

Az Unió gazdaságában zajló kedvezőtlen változások egyik előre látható következ-
ménye az lesz, hogy az eddig alkalmazott struktúrapolitikai alapcélok közösségi fi-
nanszírozása nem bővül. A fejlesztési alapfilozófia hatását a nemzeti politikák és a 
fejlesztési szereplők addicionális forrásaival lehet majd fokozni. A válságból való 
kilábalás időszakában az új európai területi fejlődés érdekében  értelemszerűen 
meg kell erősödnie az Európai Unió fejlesztési integrációt ösztönző politikájának. A 
strukturális támogatások felhasználásában a helyi-regionális közösségek és nemzeti 
költségvetések hozzájárulásának, illetve a különböző szintű stratégiai döntéseknek 
lényegesen nagyobb szerepük lesz (BARCA–McCANN, 2011; SERVILLO, 2010; 
SINGHAL, 2008).

1 A tanulmány a szerzőnek a Falu, Város, Régió c. folyóirat 2011. 2. számában megjelent dolgozata 
rövidített és átdolgozott változata.
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A strukturális politika megvalósítását szolgáló, valamennyi tagországra érvényes 
alapelvek sikeres alkalmazása a nemzeti regionális politikai szervezetrendszer kor-
szerűsítését is megköveteli. Számos állam – pl. Görögország és a kelet-európai új 
tagországok többsége – azonban erre a szempontra nem figyelt. Az Unió tagállama-
inak egy részében az alapelvek következetes alkalmazása növelte a regionális fejlesz-
tések hatékonyságát, erősítette a kohéziót. Az utóbbi időben egyre határozottabban 
megfogalmazódó új támogatáspolitikai célkitűzés, a versenyképesség fejlesztése a 
régiók fenntartható fejlődését kívánja szolgálni. S ami talán a legfontosabb, az uniós 
tagság nem szűkíthető le a strukturális támogatások megszerzésére, hanem a közel 
500 millió fős piac kiaknázása lehet a fejlesztési integrációból fakadó legfontosabb 
előny. 

Ebből következik, hogy a regionális politika továbbfejlesztésének módja egy ország-
ban sem kizárólag az újraelosztás mértékében, a támogatások megszerzésében és 
allokálásában, hanem a belső és a külső erőforrások együttes mobilizálásának lehe-
tőségeiben keresendő. 

Az elmaradottság mérséklése, a régiók fejlesztése az Európai Unió egyik fontos 
stratégiai célja, költségvetésének egyharmadát erre fordítja. A területi különbségek 
mérséklésére a közös költségvetésből a tagállamok, illetve azok régiói – fejlettségük 
színvonalától függően – jelentős támogatásokat kapnak. Ezek ellenére az egyes tag-
államokban a régiók rangsorában csak akkor következtek be előnyös változások, 
ha az uniós támogatások felhasználása hosszú ideig következetes strukturális poli-
tikán nyugodott. Ha a régiók fejlesztési politikájukban nem a hagyományos infra-
strukturális elemek fejlesztésére koncentráltak, hanem a modern területfejlesztési 
hajtóerőkre (innováció, üzleti szolgáltatások, modern iparszervezési megoldások, 
K+F, humánerőforrás-fejlesztés) összpontosították erőfeszítéseiket. Azok a régiók, 
amelyek kizárólag az Európai Unió támogatáspolitikájától várták boldogulásukat, 
és az éppen aktuális fejlesztéspolitikai célok megvalósítására törekedtek, nem voltak 
képesek relatív pozíciójukon javítani. 

Az Európai Unió tagországainak többségében ma már nyilvánvaló, hogy a hata-
lommegosztás és a több szintű kormányzás intézményei fokozzák a gazdasági tel-
jesítőképességet és a jólétet az egyes régiókban. A lobbista politikus helyébe a he-
lyi autonóm fejlődés hosszú távú garanciáit törvényekkel szabályozó, az európai 
együttműködést szorgalmazó, a regionális szereplők közötti partnerkapcsolatokat 
építő, fejlesztő típusú politikus lép. Számtalan nyugat-európai régió sikeres fejlődése 
mutatja e magatartás eredményességét, kiemelkedő szerepét a regionális identitás 
megteremtésében is. 

Kedvezőtlen jelenségnek kell tekintenünk azt, hogy az Európai Unióhoz törté-
nő csatlakozás folyamata központosító hatású volt valamennyi új tagországban. A 
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nemzeti fejlesztési tervek felülről lefelé építkeztek, a programok kidolgozásában a 
központi kormányzatnak szinte kizárólagos szerepe volt, a fejlesztési régiók – lévén 
nem közigazgatási egységek – érdekeiket, fejlesztési elgondolásaikat csak részben 
érvényesíthették, jobbára csak a projektek gyűjtésében jutottak szerephez. A nemze-
ti fejlesztési tervek döntően ágazati fejlesztési feladatokat jelölnek meg. A regionális 
operatív programokat sem a régiók fejlesztési elképzelései alapján alakították ki, ha-
nem az ágazati operatív programokból kimaradt feladatokat tekintették regionális 
jelentőségűeknek. A régiók alulértékelését jól mutatja, hogy a regionális operatív 
programokra jutó pénzügyi források aránya egyik országban sem éri el a fejlesztési 
kiadások 25 százalékát. A központi függés értelemszerűen a helyi-regionális sziner-
giák elhanyagolását eredményezi. A nemzeti fejlesztési tervek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy a centralizált döntési mechanizmus nem segíti elő a területi különbsé-
gek mérséklését, sőt azok növekedését idézi elő.

Ma még a hagyományos európai fejlesztéspolitikai elvek is nehezen vernek gyökeret 
a döntések kialakításában. A térszerkezetben tervezett átalakításokat, a több köz-
pontú fejlesztési filozófiát nagyon sokan az európai uniós strukturális támogatások-
hoz való hozzáférés (a pénzszerzés) miatt, s nem pedig a tényleges decentralizáció 
érdekében tartják papírra vetendő, ám később figyelmen kívül hagyandó köve-
telménynek. Nem kevesebb gondot jelent, hogy az uniós támogatáspolitikai gya-
korlatban jelentőségüknél sokkal nagyobb súlyt képviselnek a technikai és admi-
nisztrációs kérdések. Miközben a formai követelmények teljesítésére új „iparág” – a 
pályázatgyártás – fejlődött ki Kelet- és Közép-Európában, tartalmi szempontokra, 
a nemzeti sajátosságok érvényesítésére, a térbeli törvényszerűségek alkalmazására 
csekély figyelem hárul. A két komponens közötti jelentős aránymódosulást tartom 
a változás egyik meghatározó feladatának.

A TERÜLETPOLITIKA HIÁNYOSSÁGAI

Az újonnan csatlakozott tagországokban a területi gazdasági, szociális és infrastruk-
turális egyenlőtlenségek folyamatosan erősödnek. A területi különbségek mértéké-
nek alakulása azoban országonként eltérő. A megtermelt jövedelem egy főre jutó ér-
téke Magyarország régiói között mutat jelentős és folyamatosan növekvő eltéréseket. 
Budapest jövedelmi mutatója nemcsak több mint háromszorosát teszi ki az ország 
legelmaradottabb megyéinek – ami az elmúlt évszázad húszas-negyvenes éveinek 
sajátossága volt, e rés az ötvenes-hetvenes években viszont csökkent –, hanem a kü-
lönbség folyamatosan növekszik is. Ilyen eltérések Európa nyugati felén két-három 
évtizeddel ezelőtt voltak jellemzőek.
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A kelet-közép-európai és a nyugat-európai fővárosok funkcionális gazdagsága között 
sokkal kisebb a különbség, mint vidéki nagyvárosaink és a nyugat-európai regionális 
központok között. Régióközpontjainkban gyengék az üzleti szolgáltatások, nincsenek 
repülőtereik, konferencia- és vásárközpontjaik, tudományos-technológiai parkjaik, 
országos, határokon átnyúló vagy nemzetközi funkciókat is csak elvétve találhatunk. 

A regionális differenciálódás megmutatkozik a kelet-közép-európai fejlettségi ré-
giórangsorban bekövetkezett változásban is. A gazdasági szerkezet minőségének 
tulajdonítható az, hogy a tíz legfejlettebb régió között az 1990-es évtized közepén 
még három, 2011-ben csak egy magyar régió található. A legszegényebb régiók is 
változtatták pozícióikat.

A magyar szakpolitika, a regionális tudomány közreműködésével – elsőként Ke-
let-Közép-Európában – az 1990-es évek derekán átfogó területpolitikai szabályozást 
dolgozott ki. A területfejlesztési törvény és az országos területfejlesztési koncepció-
ról szóló országgyűlési határozat azonban – a társadalomirányítás egyéb szféráiban 
elmaradt reformok miatt – önmagában képtelen volt a szükséges irányváltozásra. 

A területfejlesztés körüli bizonytalanság egyik jele, hogy a rendszerváltozás óta e 
feladatok megoldására nem sikerült stabil államigazgatási kereteket kialakítani. A 
rendszerváltozás óta Magyarországon már a tizedik központi államigazgatási szerv 
kapta feladatul ezt a tevékenységet. E sorok írásakor megjelent hírek újabb intéz-
mény szervezésének előkészületeiről szólnak. A központi szint ciklusonkénti átszer-
vezése bizalmatlanságot szül, gyengíti a magyar területpolitika európai presztízsét. 
Pedig a területfejlesztés olyan komplex feladat, amelynek megoldása tárcákon átívelő 
szabályozási és szervezési tennivalókat jelent, illetve stabil intézményrendszert igé-
nyel. A központi irányításról alkotott kép másik eleme elvi kérdésnek tekinthető. Ez 
a szempont az eddig érvényes struktúrák kialakításában nem figyelhető meg. Erős 
régiók gyengébb központi kormányzati pozíciókat, gyenge régiók erőteljes központi 
irányítási centrumot igényelnek. Ma Magyarországon egyik modell sem érvényesül. 
Bulgáriában, Lengyelországban Szlovákiában és Csehországban több mint egy évti-
zede ugyanaz a minisztérium látja el a központi területfejlesztés irányítási feladatait.

Az erőforrások szétforgácsolódnak, a régiók, a megyék stratégiáját és programjait 
senki nem tekinti mértékadónak (PÁLNÉ KOVÁCS, 2008; SOMLYÓDYNÉ PFEIL, 
2007). A területfejlesztési forrásokon kistérségi érdekcsoportok marakodnak, al-
kalmi szövetségek, alkuk és egzisztenciális motívumok nyomán fejlesztési források 
kerülnek szétszórva a megyék különböző pontjaira. Nincs nyoma annak, hogy te-
rületfejlesztési támogatások a gazdaságban új folyamatokat indítottak volna el. A 
nyugat-európai típusú regionális fejlesztési politika fokozatos térnyerése helyett a 
hagyományos provincializmus továbbélését figyelhetjük meg még az újonnan létre-
jött, EU-konformnak tartott regionális fejlesztési szervezetekben is.
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SZUBSZIDIARITÁS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ –  
AZ INTÉZMÉNYI KAPACITÁS KÖVETELMÉNYE

A szubszidiaritás elve és gyakorlati alkalmazása pozitív hatást gyakorolt az euró-
pai területi kohézió alakulására (COLOMBO, 2012; HORVÁTH, 2010). Sikereket 
egyértelműen azok az országok értek el, amelyek az állam működése szervezeti 
rendszerének átalakításában a szubszidiaritást alapkövetelménynek tekintették és 
komplexitásában alkalmazták. Azaz a teljes döntési hierarchia átalakítása során a 
kompetenciák telepítésének újrarendezésére került sor: a centralizált funkciókat 
éppúgy újrafogalmazták, mint ahogy az alsóbb szintek feladatai között is átren-
deződéseket hajtottak végre. Sok példa bizonyítja, hogy az a társadalomirányítási 
rendszer versenyképes, amelyik egyértelműen tekintetbe veszi azt a szervezési kö-
vetelményt, hogy nem szabad megterhelni az alacsonyabb szintet megoldhatatlan 
feladatokkal, és az átruházott kompetenciákhoz finanszírozási forrásokat is juttatni 
kell. 

Régiók akkor lesznek egy országban, ha – mint sok nyugat-európai ország példája 
is mutatja – a gazdaság szereplői kezdeményezik és kikényszerítik ezt. Az ipar- és 
kereskedelmi kamarák, valamint a vállalkozói szövetségek aktivitására van szükség. 
Döntési reakciójuk sebessége egyébként a gazdaság ütőképességének a mércéje is 
egyben. A régiók intézményesítésének újabb nyitánya tőlük függ.

A területi fejlődést befolyásoló tényezők változása a regionális politika cél-, eszköz- 
és intézményrendszerének átalakítását követeli meg Európa-szerte. Az európai tér-
fejlődés hosszú trendjei a decentralizáció legkülönbözőbb intézményesült formá-
inak kialakítását igénylik a kontinens eltérő hagyományú országaiban. A kelet- és 
közép-európai új tagállamok az uniós kohéziós követelményeknek csak decent-
ralizált intézményekkel képesek megfelelni. Ez nemcsak közigazgatási kérdés, ha-
nem – többek között – a versenyképesség javítását szolgáló kutatás-fejlesztés ered-
ményességének az előfeltétele is. A regionalizmus térnyerése a területi szerkezetek 
korszerűsítését eredményezi. A decentralizált berendezkedésű országokban a tudás 
intenzív gazdaság térbeli terjedése gyorsabb, mint a központosított államokban. 

A többpólusú regionális fejlődés igénye a transzformációs országok hatalmi beren-
dezkedését is átalakítja. A hatalmi berendezkedés szubnacionális szintje, a régió a 
gazdaság fenntartható növekedését és a térszerkezet korszerűsítését szolgáló, önál-
ló finanszírozási forrásokkal rendelkező, autonóm fejlesztéspolitikát megvalósító, 
önkormányzati jogosítványokkal felruházott területi egység. Az innovatív fejlődés 
színtereivé a régiók válnak, az innovációkat kibocsátó alapintézmények regionális 
beágyazottsága erős lesz. Decentralizáció nélkül a lisszaboni kritériumok nem telje-
síthetőek Európa unitárius berendezkedésű államaiban.
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Nagy figyelem kíséri Magyarországon a Vajdaság és a Székelyföld autonómiatörek-
véseit. Joggal szeretnénk, hogy a regionális identitás ezekben a térségekben erősöd-
jön, az itt élők – nemcsak magyarok – maguk dönthessenek sorsuk alakulásáról. 
Nem kétséges, hogy például a Vajdaság új statútuma – minden jogos bírálat ellené-
re – ma Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a modern regionalizmus eszmeiségét 
szinte egyedüli módon testesíti meg. Ebben a régióban működik csak regionális ala-
pokon nyugvó törvényhozás, itt vannak jól kidolgozott szervezeti rendszerben te-
vékenykedő államigazgatási szervek. Miről folyt a vita a Vajdaságban és a szerb par-
lamentben? Arról, hogy mi legyen az a másfél száz jogosítvány, amelyet a belgrádi 
politikai elitnek át kell adnia a vajdasági döntéshozóknak. A vajdasági kutatási-fej-
lesztési titkárság (tartományi minisztérium) például ma olyan fejlesztési stratégiá-
val rendelkezik, amelyről a magyar régióknak elképzeléseik sincsenek. A kedvező 
tapasztalat említése persze csupán elvi és formai jelentőségű, hiszen e funkciókhoz 
erőforrások nem társulnak, a fiskális regionalizmus ismérvei nincsenek jelen a szerb 
kormány Vajdaság-politikájában. A többi országban azonban nincs olyan regionális 
intézmény, amely képes lenne a különböző távú elképzelések megfogalmazására, 
az érdekek artikulálására és egyeztetésére. Sajnálatos módon azonban a szerb al-
kotmánybíróság 2013 decemberében a vajdasági statútum kétharmadát az ország 
alkotmányával össze nem egyeztethetőnek minősítette, és módosításra kötelezte a 
tartományi parlamentet.

Jogos-e a határon túli magyar közösségek fejlődési szabadságának garanciáit szá-
mon kérni kormányaikon? Természetesen igen, hiszen az önazonosság kinyilvánítá-
sa és fejlesztése egyetemes emberi jog. Ugyanakkor számtalanszor szembetalálkozik 
a kutató, a politikus és még az átlagember is azzal a kérdéssel, hogy Magyarország 
milyen példát mutat szomszédainak a területi önállóság, a fejlesztési autonómia 
intézményesítésében. 

A régiók fejlesztéspolitikai önállósága nélkül nem képzelhető el ugyanis az új euró-
pai kohéziós politika prioritásainak teljesítése. Ha a beérkező és remélhetőleg opti-
mális mennyiségű uniós forrást a jelenlegi – ágazati dominanciájú – szerkezetben 
használják fel, a régiók közötti markáns különbségek mérséklése nem képzelhető 
el. Függetlenül a remélhetőleg erősödő gazdasági teljesítményektől, az uniós kohé-
ziós politika eredményei csak korlátozott mértékűek lehetnek. Emiatt merőben új 
területfejlesztési paradigmára van szükség. Az elmúlt másfél évtizedben minden 
intézkedés az állami regionális politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének a 
kiépítését szolgálta. A következő évtizedben a régiók saját politikájának garanciáit 
kell törvényi szabályozással megteremteni és a működés finanszírozását megoldani.
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HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS,  
NEMZETPOLITIKAI SZEMPONTOK

A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egy-
ségek fejlődésében az 1990-es évtizedben lezajlott politikai változások és gazdasági 
átrendeződések ellentmondásos folyamatokat váltottak ki. A gazdaság átrendeződé-
sére kedvező hatást gyakorló tényezők sorában fontos szerepet kell tulajdonítanunk 
az európai integrációs kapcsolatoknak azokban az országokban, amelyek a közel-
múltban az Európai Unió tagjai lettek. A csatlakozás alapkövetelményévé vált, hogy 
az új tagállamoknak hatékony területfejlesztési politika alkalmazására kell felkészül-
niük, gazdaságpolitikájukban a területi különbségek mérséklését szolgáló célokat 
és eszközöket kell alkalmazniuk, új intézményeket kell alapítaniuk, illetve meg kell 
teremteniük a regionális kohézió határokon átnyúló fejlesztésének lehetőségeit. A 
fejlődés területi terjedésében a nemzetiségi tényezők korlátozott szerepet játszanak. 
Az állami támogatáspolitika segítségével természetesen hatást lehet gyakorolni az 
egyes térségek fejlődésére. Az állami befolyásnak lehet pozitív és korlátozó tartalma 
is. Nyugat-Európa számos országában alkalmaztak kedvezményeket nemzetiségek 
lakta, gyengén fejlett térségek gazdasági felzárkóztatásában, juttattak pótlólagos for-
rásokat a kultúra és az oktatás támogatására. 

Ezzel szemben Kelet-Európában a nemzetiségi térségek elhanyagolásának lehettünk 
tanúi hosszú időn keresztül, s még ma sem mentes a gazdaság- és területfejlesztési 
politika a negatív diszkrimináció jelenségeitől. Le kell szögeznünk, hogy a modern 
regionális fejlesztéspolitika – beleértve az Európai Unió strukturális és kohéziós po-
litikáját is – a gazdasági előnyök térben folytonos terjedésére helyezi a hangsúlyt. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés kedvező hatásait a térségben élő va-
lamennyi nemzetiségnek azonos módon kell éreznie (HORVÁTH–LELKES, 2010).

A határon túli ügyek szervezett intézésének a célja a nemzeti azonosságtudat folya-
matos fenntartása és fejlesztése lehet. A gazdasági kapcsolatok fejlesztését finom 
módszerekkel, a partnerség intézményének számtalan formális és informális mód-
szere felhasználásával kell szervezni. A magyar gazdaság tőkeexpanziójának a jö-
vőben erősödnie kell, a tőkeexport lehetséges színtereiként a határon túli magyar 
lakosságú térségek is szóba jöhetnek. A gazdasági racionalitás azonban azt diktálja, 
hogy a magyar tőke befogadására e térségeknek is fel kell készülniük. Mint ahogy a 
magyar gazdaságpolitikának is számolnia kell azzal, hogy a tőkeexport támogatás-
politikájában külön szabályozást igényelnek a határon túli magyar lakosságú terü-
letekre történő befektetések. Ez esetben ugyanis sokkal több mérlegelésre érdemes 
szempontot kell figyelembe venni a racionális gazdasági döntések kialakításában.

A magyar kormányzatok támogatáspolitikája csak lassú és kevésbé átütő korrek-
ciókra képes. A fejlesztési koncepciók sem építették be saját logikai rendszerükbe 
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a határokon átívelő, több régiót felölelő együttműködések potenciális hatásait. A 
határon túli magyar területek gazdasági és kulturális fejlődését segítő tevékenysé-
gek nem alkotnak egységes rendszert, nem a területi munkamegosztás szempontjait 
veszik figyelembe, hanem a magyar gazdaság fejlesztésétől független, szigetszerű 
kezdeményezéseknek tűnnek. Szervesen egymáshoz kapcsolódó elemek hiányában 
a következmények esetlegesek, a beavatkozások hatékonysága alacsony szintű, szi-
nergikus hatások nem alakulnak ki, a fenntartható fejlődés esélyei kedvezőtlenek. 
Példaként a magyar nyelvű felsőoktatás-kutatás és a magyarok lakta térségek gazda-
ságfejlesztési kezdeményezései közötti összhang hiányát említhetjük. 

A Kárpát-medencei területi kooperáció mellett – a modern kori európai történe-
lemben már többé-kevésbé sikereket eredményezett integrációs tapasztalatokon kí-
vül – az alábbi érvek szólnak:

 - E közel 25 millió fős térség kohéziós problémái (nehézkes megközelíthető-
ség, korszerűsítésre váró gazdasági szerkezet, fővárosközpontú modernizáci-
ós térségek) sok hasonlóságot mutatnak, a modern európai fejlesztési irányok 
meghatározását, a programok megvalósításának finanszírozását a közös célok 
elősegíthetik;

 - A Kárpát-medence környezetének egységes védelme, a közös árvízvédelmi 
programok hatékonysága fokozható;

 - Az új területfejlesztési hajtóerők (magas szintű üzleti szolgáltatások, kuta-
tás-fejlesztés) méretgazdaságossági követelményei jobban teljesíthetők, a gaz-
daság versenyképességi elemei előnyösebben fejleszthetők;

 - A térség regionális centrumainak (nagy- és középvárosainak) hálózatos együtt-
működése hozzájárulhat a policentrikus fejlődés európai uniós célkitűzésé-
nek megvalósítását, a több központú regionális fejlődés stratégiai igényének 
érvényesítéséhez;

 - A határ menti együttműködésekben új célok fogalmazhatók meg, a szomszé-
dos területek kooperációjában erősödhet a lokális munkaerőpiacok és szolgál-
tatási hálózatok optimális hasznosításának követelménye;

 - A térség – Európában egyedüli etnikai összetétele következtében – a demok-
ratikus hatalomgyakorlás, a regionális autonómiák új típusú működésének kí-
sérleti terepe lehet. A transznacionális makrorégió intézménye hozzájárulhat 
decentralizált és regionalizált államberendezkedésre való áttérés nemzeti aka-
dályainak leküzdéséhez.

A jelenlegi gyakorlattól eltérően különös figyelemmel kell lenni a határhoz köze-
li nagyvárosok (Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Békéscsaba, Pécs, Győr, 
Kassa, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Újvidék, Szabadka, Eszék) 
együttműködésének fejlesztésére. E térség egyik gyenge pontja az üzleti szolgál-
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tatások alacsony teljesítőképessége, ám ezek fejlesztése a tudásalapú gazdaság ki-
bontakozásának előfeltételeként kizárólag nagyvárosi terekben képzelhető el. A 
munkaerőpiacok közötti együttműködés erősségét a múltban is meghatározta és 
napjainkban is jelentősen befolyásolja a rendelkezésre álló információk mennyisége 
és minősége. 

A határ menti nagyvárosok fontos nemzeti tudásközpontok vagy azokká fejleszthe-
tők. A környező öt országban gondot jelent azonban, hogy a kutatási potenciál nem 
éri el az európai tudáspiacon versenyképes szervezetek méreteit. A közös tudásköz-
pontok kialakítása a természettudományi és műszaki kutatások ipari kapcsolatai-
nak erősítését, a termékfejlesztést, a tudásigényes kis- és közepes méretű vállalko-
zások elterjedését, a térségek exportpotenciáljának erősítését szolgálhatja. Érdemes 
koncepciót kidolgozni technológiai centrumok kialakítására. A fejlesztési stratégia 
alapelvének kell tekinteni a nemzetközileg piacképes termék és szolgáltatás kutatá-
sára-fejlesztésére való szakosodást.

Hasonló együttműködés kínálkozik a határ közelében működő vagy tervezett re-
gionális repülőterek fejlesztésében. E térségek megközelíthetőségének javításában 
a légi közlekedésnek nagy jelentősége van. Ma több romániai nagyváros működtet 
harmadik kategóriás regionális repülőteret; Magyarországon Debrecen repülőtere 
alkalmas arra, hogy magasabb kategóriájú repülőtérré váljon. Ehhez azonban von-
záskörzetének a közel egymillió lakosságú romániai bihari és szatmári térségekre is 
ki kellene terjednie. Temesvár nemzetközi repülőterének piaci körzete felölelhetné 
a délkelet-magyarországi megyéket is, Kassáé pedig az észak-magyarországi régió 
keleti térségeit. Pécs és Eszék repülőterei között hatékony munkamegosztás kialakí-
tására van szükség. 
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REGIONÁLIS AUTONÓMIÁK 
A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS RENDSZERÉBEN

Soós Edit

ABSZTRAKT: 2009. november 30-án a szerb parlament elfogadta Vajdaság Autonóm 
Tartomány Statútumát, valamint Vajdaság hatásköri törvényét. A statútum megerősíti 
Vajdaság önrendelkezését, továbbá olyan európai elveket közvetít, mint a regionalizmus 
és a szubszidiaritás, a központi kormány hatásköreinek decentralizálása. Az Európai Unió 
célja, hogy az EU-t vele baráti viszonyban álló országok gyűrűje vegye körül. A jószom-
szédi kapcsolatok alakításában egyre hangsúlyosabban érvényesül két tényező: a szubszi-
diaritás elve és a regionális autonómiák szerepének növekedése. A tanulmány az európai-
záció és a regionális autonómiák kapcsolatának kérdését vizsgálja az európai többszintű 
kormányzás rendszerében.

KULCSSZAVAK: autonómia, európaizáció, önrendelkezés, többszintű kormányzás, 
szubszidiaritás

SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYZATI STRUKTÚRÁK  
A HATALOMMEGOSZTÁS RENDSZERÉBEN

A regionalizmus és a decentralizáció kérdését nem lehet elválasztani az európai in-
tegráció folyamatától. Az 1990-es években a bővítések következtében az Európai 
Unió föderális irányú ismérvei megerősödtek. A szupranacionális szint hatásköré-
be tartozó ügyek száma jelentősen megnőtt, az integráció megerősítette az Európai 
Unió intézményeit (Európai Tanács, Miniszterek Tanácsa, Európai Parlament). A 
folyamat részeként 1992-ben a szubnacionális szintek elismerést kaptak az Euró-
pai Unió intézményi struktúrájában. Az Európai Unióról szóló Szerződés (1992) 
rendelkezése értelmében felállították a Régiók Bizottságát, intézményes csatornákat 
biztosítva a szubnacionális szintek számára ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a kö-
zösségi szintű politikaformálásba. „Felállítottak egy tanácsadó jellegű bizottságot, 
amely a regionális és helyi önkormányzatok képviselőiből áll” – (CECs, 1992).

Az „európaizáció” folyamata során a tagállamok gazdasági, társadalmi, jogi és poli-
tikai rendszere közeledik egymáshoz, elsősorban az uniós szabályozás hatására. Az 
európai szakpolitikák és különösen a regionális politika elindították a kormányzás 
átalakításának folyamatát: egy gyakran centralizált, mégis a (földrajzi vagy akár ága-
zati) megosztottsággal jellemezhető rendszertől a kormányzás egy olyan rendszer 
felé halad, amely több szinten is egyre inkább integrált. A hagyományos kormány-
zással szemben (government), amely a közhatalom ismérveivel írható le, a „gover-



64 Soós Edit

nance” (EB, 2001) már egy új típusú kormányzást fejez ki. Az Egységes Európai Ok-
mány (1986), majd az Európai Unióról szóló Szerződés (1992), illetve az egységes 
piac 1993-tól megerősítette a „regionális dimenziót” az európai politikák alakításá-
ban és a középpontba helyezte a régiók és helyi önkormányzatok szerepét az európai 
döntéshozatali folyamatokban.

Az 1990-es években kialakuló új paradigma elvezetett a demokratikus gyakorlat új 
modelljének létrejöttéhez: a többszintű kormányzáshoz. Az európai integráció fej-
lődése következtében a centripetális erők a döntéshozatalt a központi kormányok 
szintjéről az Unió irányába vonzzák, míg a hatalom decentralizációjára irányuló 
centrifugális erők a regionális szint irányába gyakorolnak hatást.

A többszintű kormányzás új struktúraként fogható fel, amelyben a szuverenitás al-
kotmányos alapjai változatlanok maradhatnak, és a tagállamok továbbra is alapvető 
egységeket képeznek (SZILÁGYI, 2009). A többszintű kormányzás az államközpon-
tú modellel szemben egy olyan kormányzati rendszert feltételez, amelyben az állam 
központi kormányzatának létjogosultsága ugyan megmarad, de a többszintű kor-
mányzás részeként végbemegy a szubnacionális szereplők térnyerése és bevonása 
mind a tagállami, mind az európai döntéshozatalba (HOOGHE–MARKS, 2001).

A többszintű kormányzás megvalósításának alapja a szubszidiaritás elvének tiszte-
letben tartása. Az Európai Unióról szóló Szerződés 3b. cikke a következőképpen ha-
tározza meg a szubszidiaritás fogalmát: „Azokon a területeken, amelyek nem tartoz-
nak kizárólagos hatáskörébe, a Közösség a szubszidiaritás alapelvének megfelelően 
csak akkor és abban a mértékben avatkozik be, ha a tervezett tevékenység célkitűzé-
seit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ezek a célkitűzések 
a tervezett tevékenység nagyságrendje vagy hatásai miatt közösségi szinten jobban 
megvalósíthatóak” – (ECs, 1992).

Az Európai Parlament 2008-as jelentése értelmében a kormányzás új módszerei 
nem helyettesítik a hatáskörökkel és költségvetéssel rendelkező (európai, nemzeti, 
regionális és helyi) közintézményeket, hanem lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
saját politikáikat az ugyanazon kérdéskörben érdekelt valamennyi (köz- és magán)
szereplővel összhangban valósíthassák meg, tiszteletben tartva az egyes tagállamok 
intézményi kereteit, a hatáskörök megosztását és a szubszidiaritás elvét. Az euró-
pai intézmények ösztönözhetik és hatékonyabbá tehetik a folyamatot a kormányzás 
minden szintjén, legyen az közösségi, nemzeti, regionális vagy helyi (EP RFB, 2008).

A Régiók Bizottsága értelmezésében a „jó európai kormányzás” a többszintű kor-
mányzás feltételeinek megteremtését jelenti. A többszintű kormányzást az Unió a 
tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen alapuló 
összehangolt cselekvéseként értelmezi, amelynek célja az Európai Unió politikái-
nak kidolgozása és végrehajtása. Ez a különböző érintett hatalmi szintek megosztott 
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felelősségét vonja maga után, valamint a demokratikus legitimitás valamennyi for-
rására és a különböző bevont szereplők reprezentativitására támaszkodik. A Régiók 
Bizottsága értelmezésében a többszintű kormányzás horizontális és vertikális di-
menzióval rendelkező dinamikus folyamat: vertikálisan a területi önkormányzatok, 
illetve a nemzeti kormány és az Európai Unió között, horizontálisan a területi ön-
kormányzatok, illetve a civil társadalom között alapozva a társadalmi párbeszédre, 
a partnerség erősítésére (CoR, 2009).

Az európai integráció során az állami szuverenitás jelentős mértékben átalakul, 
és ezzel a folyamattal egyidejűleg a szubszidiaritás fogalma is megváltozik. A 
szubszidiaritás elve, amely eredetileg a tagállamok hatásköreinek a védelméről 
szóló elv volt, a decentralizáció következtében az állami szuverenitással szemben 
hat (PACZOLAY, 2006), ami az egyes regionális vagy etnikai autonómiák számára 
jelent ellensúlyt az állammal szemben.

Létezik ugyanis a szubszidiaritásnak egy másik dimenziója, a központi kormány és 
a regionális kormányzati szint viszonyában. A szubszidiaritás ebben az értelemben 
azt jelenti, hogy regionális szinten oldódjon meg minden olyan feladat, amelynek 
megoldására ez a szint képes, és az állami központi irányítás szerepe területi kér-
désekben csak másodlagos legyen. A szubszidiaritás elvének megfelelően „azokon 
a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe az Unió csak akkor 
és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok 
sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósí-
tani, így azok az Unió szintjén jobban megvalósíthatók” – (EU, 2010).

A REGIONÁLIS KORMÁNYZÁS ÉS AZ AUTONÓMIA  
EURÓPAI (ÉS KISEBBSÉGI) VONATKOZÁSAI  

A regionális szinten érvényesülő centrifugális hatás következtében (a többszintű po-
litikai rendszereken belül), az EU egyetlen szintjén sem létezik oly mértékű változa-
tosság, mint a regionális szinten. A különbségek és természetesen az azonosságok 
leginkább a régiók jogállása, feladat- és hatásköre, pénzügyi önállósága és a közigaz-
gatás más szintjeihez való viszonya vonatkozásában mutathatóak ki. A regionalizáció 
eltérő szintjéből adódóan az egyes államokban a régiók alkotmányosan is elismer-
tek, másutt rendelkeznek bizonyos törvényhozói kompetenciával, illetve a hatalom-
gyakorláshoz szükséges autonómiával.

1993-ban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1201-es ajánlásának 11. cikke 
elmozdulást jelent a regionális autonómia megfogalmazása terén. „Azokon a te-
rületeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, e 
személyeknek joguk van ahhoz, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek 
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megfelelően és az állam belső törvényeivel összhangban álló helyi vagy autonóm 
közigazgatással, illetve különleges státussal rendelkezzenek” – (CoE, 1993).

Az autonómia kialakítása decentralizációt is jelent, mivel a kisebbség átveszi a ha-
talom gyakorlásának, a központi hatalom feladat- és hatásköreinek egy részét. Az 
Európa Tanács dokumentumai közül a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 
(1985) és a Regionális Önkormányzatok Európai Chartájának tervezete (1997) ál-
talában a helyi, illetve regionális önkormányzásról szólnak. Ugyanakkor a charták-
ban foglalt elvek vonatkoznak az olyan helyi, illetve regionális önkormányzatokra is, 
amelyekben egy adott nemzeti kisebbség többséget alkot.

A nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozik az Európa Tanács 1995. évi a nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménye, amely elismeri a kisebbségek jogát 
kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik megőrzésére, valamint a közügyekben – kü-
lönösképpen az őket érintőkben – való részvételre (CoE, 1995). A Keretegyezmény 
és a Regionális önkormányzatok Európai Chartájának tervezete (1997), valamint a 
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája egymásra épülnek és kiegészítik egymást, 
mivel a regionális és kisebbségi nyelvek védelmében tett rendelkezések megvalósí-
tásának nagy része a regionális és helyi önkormányzatok kompetenciájába esik. A 
regionális és helyi önkormányzatok megfelelő hatásköre ezért kulcstényező a Keret- 
egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásában.

Az Európa Tanács 2003. évi 1334. sz. határozatában (Gross-jelentés) megfogalma-
zódik, hogy az autonómia összeegyeztethető az állam területi integritásának elvé-
vel, garanciákat nyújt az állam egységére, szuverenitására. A jelentés az autonómia 
értelmezésének, alkalmazásának és kezelésének ügyét az állam, illetve a nemzeti 
parlament és intézményei hatáskörébe sorolja (CoE, 2003). A Gross-jelentés ösz-
szekapcsolja a területi autonómia fogalmát a regionális önkormányzatisággal és 
a szubszidiaritás elvével, ahol a kisebbség átveszi a hatalom gyakorlásának jogát, 
pontosabban a központi hatalom feladat- és hatásköreinek egy részét, de az auto-
nóm státusra vonatkozó megegyezésnek meg kell pontosan határoznia a hatáskörök 
megosztását a központi és az autonóm hatóságok között.

A létező autonómiák száma mintegy másfél tucat Európában. Dél-Tirol vagy a sváj-
ci kantonok önálló parlamenttel és végrehajtó hatalommal rendelkeznek. A Skót 
Parlamentet az 1998. évi Skócia-törvény hozta létre. Az autonómiák mértéke külön-
böző Európa államaiban, a legkiterjedtebb pl. Baszkföld, Katalónia vagy Skócia ese-
tében, míg befejezetlen a regionalizációs folyamat Portugáliában, az öt kontinentális 
statisztikai-tervezési régióban egyelőre csak dekoncentrált kormányzati struktúrák 
működnek, míg a két tengerentúli autonóm régió – az Azori-szigetek és Madeira – 
valódi önkormányzati régiók.
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A nemzetközi szervezetek, így az Európa Tanács jogalkotása, a nemzetközi jog ke-
retei között határozzák meg az autonómiák kialakításának feltételeit. A nemzetközi 
jog szabályozásában az autonómia a nemzeti kisebbségek belső önrendelkezésének 
megvalósulási formája. A nemzetközi jogi dokumentumok keretjellegű szabályokat 
tartalmaznak, az egyes államok hatáskörébe utalják, hogy milyen szabályozás mellett 
alakítják (alakíthatják) ki regionális intézményeiket, amelyek így egyaránt függnek 
a történelmi és alkotmányjogi hagyományoktól. Az autonómia formáinak, feltétele-
inek és kialakításának, esetleg korlátozásának során az állami szuverenitás fennma-
rad, az autonómia és a kisebbségvédelem biztosítása ezért az érintett ország feladata.

ÚTON AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ:  
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ESETE

Szerbia az Európai Tanács 2012. márciusi csúcsértekezletén nyerte el tagjelölti stá-
tusát. Az Európai Tanács 1993. évi koppenhágai ülésén kerültek meghatározásra a 
csatlakozás feltételéül szolgáló kritériumok a tagjelölt országok számára. Ezek kö-
zött szerepel, hogy a tagság feltétele, hogy a tagjelölt állam elérje azon intézmények 
megszilárdulását, amelyek a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, illet-
ve a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását és védelmét garantálják, elősegítik a 
szubszidiaritás elvének megvalósulását.

2009. november 30-án a Szerb Parlament elfogadta Vajdaság Autonóm Tartomány 
(AT) Statútumát, valamint Vajdaság hatásköri törvényét. A statútum megerősíti 
Vajdaság önrendelkezését, továbbá olyan európai elveket közvetít, mint a regiona-
lizmus és a szubszidiaritás, a központi kormány hatásköreinek decentralizálása.

A Vajdaság AT státusa alkotmányosan elismert, ezáltal részleges jogalkotó hatalom 
(tartományi jelentőségű határozatok) és részleges, fiskális és teljes körű monetá-
ris hatáskörök nélküli autonómia jellemzi. A Szerb Köztársaság Alkotmánya 185. 
szakasza értelmében az autonóm tartomány „legfőbb jogi aktusa” a statútum, mely 
rendelkezik az autonóm tartomány jogállásáról, meghatározza a tartomány alapér-
tékeit, területi beosztását, valamint definiálja a tartomány jogi személyiségét. A sta-
tútum értelmében a Vajdaság saját parlamenttel és végrehajtó szervvel, tartományi 
kormánnyal rendelkezik (VAT STATÚTUM, 2009). A Képviselőház 120 képviselő-
ből áll, akiket közvetlen választáson, titkos szavazással választanak. A képviselők 
választását, megbízatásuk megszűnését, a nemzeti közösségek arányos képviseleté-
nek lehetőségét és módját, továbbá a választási körzeteket a Képviselőház Tartomá-
nyi képviselőházi határozatban szabályozza. A Tartományi Kormány a Vajdaság AT 
szerve, és a Vajdaság AT hatásköreinek keretében a tartomány területén a végrehajtó 
hatalom hordozója.
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A Képviselőház statútumot, tartományi képviselőházi határozatokat, nyilatkozato-
kat, rezolúciókat, stratégiákat, ajánlásokat, záróhatározatokat és más általános ak-
tusokat hoz. Pénzügyi téren az autonóm tartomány az Alkotmánnyal és törvénnyel 
összhangban, forrásbevételekkel rendelkezik, meghozza saját költségvetését és 
zárszámadását (SZK ALKOTMÁNY, 2006). Az Alkotmány leszögezi, hogy a Vajda-
ság az ország költségvetésének (legkevesebb) 7%-ára jogosult (SZK ALKOTMÁNY, 
2006).

A Vajdaság AT Statútumának rendelkezései megfelelnek regionális autonómiával 
foglalkozó nemzetközi dokumentumok kritériumainak, így a Regionális Önkor-
mányzatok Európai Chartája tervezetében lefektetett kritériumoknak, amennyiben 
a Vajdaság AT Statútuma a regionális önkormányzatok politikai, adminisztratív és 
pénzügyi függetlenségét garantáló alapszabálya, és egyfajta regionális önkormány-
zati minimum standardot rögzít.

Szerbia az unitárius (centralizált) államok típusát képviseli, a helyi önkormányzatok 
egységei (községek, városok) egyedüliként képviselnek döntéshozatali szintet az ál-
lami szint alatt. A regionalizáció nem feltétlenül jelenti Nyugat-Európa regionalizált 
államaiban sem, hogy a régiók egy országon belül azonos jogállással rendelkeznek. 
A különleges jogállású régiók önállósága jelentősen eltérhet az országon belüli régi-
ókétól pl. Szicília, Szardínia, Korzika, Skócia esetében. Olaszország volt az első ál-
lam, amely alkotmányos szinten is említést tett a régiókról. Az 1948. évi Alkotmány 
rakta le a regionalizált olasz állam alapjait. A régiók általános jogalkotási hatáskör-
rel rendelkeznek, a régiók elnökét közvetlenül választják. Olaszország öt különleges 
jogállású régiója Szicília, Szardínia, Dél-Tirol, Valle d’Aosta és Friuli Venezia Giulia.

A Vajdaság AT statútumáról, annak az Alkotmánnyal való összhangjáról kialakult 
vita végkifejleteként értelmezhető a Szerbiai Alkotmánybíróság 2013. december 5-i 
döntése, amely a Vajdaság AT statútuma kapcsán megfogalmazott beadványok nyo-
mán született (AB HATÁROZAT, 2013), és amely a statútum szövegét több ponton 
is összeegyeztethetetlennek ítélte a hatályban lévő 2006-os Alkotmánnyal.

Az Európai Unió célja, hogy az EU-t vele baráti viszonyban álló országok gyűrűje 
vegye körül. A jószomszédi kapcsolatok alakításában egyre hangsúlyosabban érvé-
nyesül két tényező: a szubszidiaritás elve és a regionális (és helyi) hatóságok szere-
pének növekedése. A politikai és gazdasági reformok sikeréhez, az adminisztratív 
kapacitás megteremtéséhez, az országok közötti együttműködéshez az Unió érdekeit 
össze kell hangolni a Szerb Kormány szándékaival, az elért eredmények így marad-
hatnak tartósak. Az elmúlt hónapok fejleményei rámutattak arra, hogy az Európai 
Unió iránt egyre inkább elkötelezettebbé váló tagjelölt Szerbiának belpolitikai ak-
tusai, így a kisebbségi és a regionális intézményeket érintő változtatások során a jö-
vőben egyértelművé kell tennie az európai értékek és megoldások melletti kiállását.



69
Regionális autonómiák 

a többszintű kormányzás rendszerében 

IRODALOM

AB HATÁROZAT 2013: Alkotmánybírósági határozat 2013. Szerb Köztársaság. http://www.ustavni.
sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/0-101922/saopstenje-za-javnost?_qs=statut%20Vojvodine [2014. 
július 30.]

CECs 1992: Council of the European Communities, Commission of the European Communities 1992: 
Treaty on European Union. Office for Official Publications of the European Communities. Title 
II. Chapter 4. Art. 198a. Brussels–Luxembourg.

CoE 1993: Council of Europe. Parliamentary Assembly 1993: Recommendation 1201. An Additional 
Protocol on the Rights of Minorities to the European Convention on Human Rights. Article 11.

CoE 1995: Council of Europe 1995: Framework Convention for the Protection of National Minorities. 
CETS 157. sz. 15. cikk.

CoE 2003: Council of Europe Parliamentary Assembly 2003: Resolution 1334. Positive Experiences of 
Autonomous Regions as a Source of Inspiration for Conflict Resolution in Europe. 19. cikk.

CoR 2009: Régiók Bizottsága saját kezdeményezésű véleménye 2009: Régiók Bizottsága Többszintű 
kormányzásról szóló Fehér Könyve. CONST-IV-020. 80. plenáris ülés. CdR 89/2009. Brüsszel. 
[2009. június 17–18.] 

EB 2001: Európai Bizottság 2001: European Governance. A White Paper. OJ C 287 [2001. október 12.] 
Brussels. 1–29. o.

ECs 1992: European Communities 1992. Treaty on European Union. OJ C 191 29 July 1992, 3b. cikk.
EP RFB 2008: Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottság 2008: Az Európai Parlament jelentése 

a nemzeti és regionális szintű kormányzásról és partnerségről, valamint a regionális politika 
terén projektek megalapozásáról. Előadó: BEAUPUY, JEAN-MARIE, A6–0356/2008 [2008. 
szeptember 17.]

EU 2010: Európai Unió 2010: A szerződések egységes szerkezetbe foglalt változata. Alapjogi Charta. 5. 
cikk.

HOOGHE, L.–MARKS, G. 2001: Multi-level Governance and European Integration. Rowman–
Littlefield Publishers, Oxford.

PACZOLAY PÉTER 2006: Szuverenitás és szubszidiaritás az Európai Unió és annak tagállamai között. 
In: FRIVALDSZKY JÁNOS (szerk.): Szubszidiaritás és szolidaritás az Európai Unióban. OCIPE 
Magyarország–JTMR Faludi Ferenc Akadémia, Budapest. 59–71. o.

SZILÁGYI PÉTER 2009: Szuverenitás, globalizáció, európaizálódás. – Jog–Állam–Politika. 1. évf. 1. 
sz. 61–76. o.

SZK ALKOTMÁNY 2006: A Szerb Köztársaság Alkotmánya 2006. – A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye. 98. sz. 183., 184. szakasz.

VAT STATÚTUM 2009: Vajdaság Autonóm Tartomány 2009: Vajdaság Autonóm Tartomány 
Statútuma. 33. szakasz, 47. szakasz. Újvidék. [2009 novembere]





A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS MENEDZSELÉSÉNEK  
NÉHÁNY KÉRDÉSE

Somogyi Sándor

ABSZTRAKT: A piac nem csökkenti, hanem növeli a régiók közötti gazdasági, 
fejlettségi eltéréseket. A létező egyenlőtlenségek hívták fel a figyelmet a társa-
dalmi és gazdasági élet területszervezési problémáira. A tanulmány a következő 
fontos kérdéseket és jelenségeket taglalja: munkamegosztás és integráció regio-
nális szinten; a globális társadalom víziója és a regionalizmus; regionális fejlődés 
és szervezés; a regionalitás és mezőgazdaság kérdése; a regionális fejlődés stra-
tégiai irányítása; az aktuális operatív problémák; az elkészített stratégiai terveket 
megalapozó alapkutatások hiánya. 

KULCSSZAVAK: globális társadalom, regionalizmus, mezőgazdaság, stratégiai 
irányítás

 A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS FELVETŐDÉSE

A fejlettebb országokban figyeltek fel arra a jelenségre, hogy a piac nem csökken-
ti, hanem növeli a régiók közötti eltéréseket. MYRDAL (1957) szerint a jelenlegi 
erőközpontok kialakulása történelmi véletlenszerűség eredménye. A későbbi fej-
lődés pedig az ilyen központokat csak erősítette. A gazdasági egyenetlenségek ta-
nulmányozása hívta fel a figyelmet a társadalmi és gazdasági élet területszervezési 
problémáira:

 - a szupraregionális munkamegosztásra és nemzetközi gazdasági együtt- 
működésre;

 - a szubregionális struktúrákra: kistérségekre, urbanizált és vidéki településekre;
 - a termelés regionalizálására;
 - a régiók és az állami szintű kritériumok összehangolására;
 - a regionális fejlesztés optimizációs szükségleteire, lehetőségeire;
 - a gazdaságfejlesztés regionális és szektorális megközelítésének kettősségére;
 - a gazdasági és társadalmi tevékenységek kezelésének eltérő kritériumrendszerére. 

A fejlett piacgazdaságok példája azt mutatja, hogy a régiók és az állam érdekei har-
monizálhatók. Ehhez szükség van a régiók kezdeményezésére és az államnak – mint 
a régiók környezetének – pozitív integráló hatására. ŠUVAKOV (1994) szerint ez 
átgondolt gazdasági eszköztár használatát jelenti, amellyel az állam a régiókat és a 
régió gazdasági szubjektumait a gazdasági motiváltság állapotában tarthatja. 
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A MUNKAMEGOSZTÁS ÉS AZ INTEGRÁCIÓ 
REGIONÁLIS SZINTEN

Példaként említhető a mi esetünkben is annyira fontos élelemtermelés. Mind az 
input-termelőknél, mind magában a mezőgazdasági termelésben, feldolgozásban, 
forgalmazásban állandóan növekszik a munkamegosztás. A globálisan értelmezett 
élelembiztosítási folyamat tagolódásával a résztvevők száma ma már szinte áttekint-
hetetlen. Az ilyen nagy időt és teret átölelő folyamatok nagyon sok ponton tudnak 
működési eltéréseket mutatni az optimálishoz viszonyítva. 

ASHBY (1958) törvénye szerint egy folyamatot annyi helyen kell az irányító alrend-
szernek befolyásolni, ahány helyen működési algoritmusa eltéréseket mutathat. Ez 
a törvény amennyire pontos az általánosításban, annyira használhatatlan. Ezek a 
rendszerek méretük és összetettségük következtében annyira dinamikusak, hogy 
minden részletre kiterjedően nem is befolyásolhatóak. A probléma éppen az, ho-
gyan találjuk meg azt a legfontosabb, korlátozott számú folyamatot, amelyek befo-
lyásolása a fejlesztés legjobb irányát biztosítja, gerjesztve a többi résztvevő tevékeny-
ségét is.

A növekvő munkamegosztással növekszik a koordináció szükségessége is. Ezt szol-
gálják a munkaszervezés, termelésszervezés, vállalatszervezés, logisztikai láncok 
szervezése és azok az akciók, amelyek a vállalatok, ágazatok, régiók, országok közötti 
kapcsolatokat rendezik. Lényegében a munkamegosztással szétaprózott feladatok új-
raintegrálásáról van szó. BALASSA (1962), az integrációelmélet atyja szerint a munka-
megosztás folyamatában kialakult részekből kell újra egészet kovácsolni – integrálni.  

Munkatársaimmal, akikkel ezen a problémakörön dolgoztam, ezt olyan megfogal-
mazásnak tartjuk, amelynél léteznek kevésbé jó definíciók is. A mi meghatározá-
sunk szerint az integráció dinamikus, de rendszerelméleti keretekben magyaráz-
ható, törvényszerűségeken nyugvó, de akaratlagosan befolyásolt, sokszor eltorzított 
folyamat, ami a munkamegosztással is kapcsolatba hozható. 

Elfogadhatónak tartjuk a következő megfogalmazásunkat is (ha nem is tartjuk tel-
jesen kiforrottnak): A logisztikai láncok képezik az anyagáramlás keretét a szántó-
földtől a fogyasztóig, míg a kooperáció és integráció a résztvevői kapcsolatok rend-
szerének megvalósítói.

A GLOBÁLIS TÁRSADALOM VÍZIÓJA ÉS A REGIONALITÁS

„Ha az emberiség a világméretű kölcsönös függés korszakába lép...” – kezdte 
MESAROVIC (1985) a Római Klub budapesti konferenciáján egyik mondatát. Fo-
gadjuk el, mint axiómát, hogy a kölcsönös függés korszaka megkezdődött. Legyünk 
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tudatában, hogy az emberiség fennmaradásának záloga az együttműködés megva-
lósítása. Ezt úgy érhetjük el, ha az együttműködésben és nem az egymás ellehetetle-
nítésében versenyzünk. 

A Mandeville-paradoxon: „A közjó a magánbűnök szülötte” szerinti viselkedés he-
lyett eleget kell tenni annak a Pareto-feltételnek, amely szerint: egy személy, vállalat, 
vagy régió jólétének javulása csak akkor járul hozzá a társadalmi jólét növekedésé-
hez, ha az nem jár mások jólétének csökkenésével. 

A globális társadalom, mint cél nem tud domináns társadalmi paradigmává válni. 
Ennek fontosságát TÓTH (1995) határozta meg (hivatkozva PIRAGES [1978] és 
HARMANN munkáira [1976; 1977]). Eszerint az ipari társadalom kulcsdilemmái 
fennmaradnak:

 - A növekedés dilemmája (folytatni kell a növekedést, de a következményekkel 
nem tudunk élni).

 - Az ellenőrzés dilemmája (hatékonyabb irányítás kell, de félünk a központi 
kontrolltól).

 - Az elosztás dilemmája (a gazdagok és szegények közötti távolodás katasztró-
fához vezet).

 - A munkaalkalmak dilemmája.

Ezek azok a problémák, amelyek fokozatos feloldásához a regionális fejlesztés is 
hozzá kell, hogy járuljon.

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS ÉS TERVEZÉS

A központi tervezés az alacsonyabb szintek (regionális, községi, vállalati) tervezési fo-
lyamatát, tehát a döntéshozatal előkészítési munkáját, a minőségi szintről közönséges 
adminisztratív kötelességgé degradálta. Az ilyen tervezés megszüntetését a rendszer-
váltás időszakában sokan úgy értelmezték, mint valami szükségtelen kötelezettség vé-
gét. A tervezés ismerői viszont tudták, hogy csak most jön a döntés-előkészítő, kreatív 
tervezés tanulásának időszaka. 

Voltak, akik pl. a regionális tervezést emelték ki mint különösen fontosat, azzal érvel-
ve, hogy a fejlesztés regionális indíttatású kell, hogy legyen még akkor is, ha a regio-
nális tervezésben erősebb marad az állami befolyásolás, mint a vállalkozások szintjén.

A regionális elemzés és tervezés alapvető ötletei WEBER (1929) lokációs elméleté-
ből származnak. Ennek alapján érték el eredményeiket LÖSCH (1954), SARGANT 
(1953) és HOOVER (1948). Lényegében a természeti erőforrások, szállítási lehető-
ségek, és külső gazdasági hatások kezeléséről van szó az adott régió, vagy a gazdasá-
gi központ fejlesztésének szemszögéből. 
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E problémakör kezelését jelenti PERROUX fejlesztési pólusok elmélete is (COBELIC, 
1980), amely az egyenetlen fejlődés problémáit és a már fejlett pólusok fejlesztési ha-
tásait elemzi. ŠUVAKOV (1994) a térbeli behatolás (spatial penetration) elméletét 
domborítja ki többekre hivatkozva (BALLANCE, SINCLAIR, BERGER, PIORE és 
PORTER). Lényegében ennek az elméletnek négy fontos eleme van:

 - Az innovatív stratégia alkalmazása a termelési folyamatok fejlesztésében.
 - A piacszegmentálás stratégiája.
 - A vállalkozói stratégia a termelési és ügyviteli funkciók újrafelosztását illetően.
 - A termelés differenciálása.

REGIONALITÁS ÉS A MEZŐGAZDASÁG

A regionális és vidékfejlesztés jelentősége világviszonylatban is hatalmas. A problé-
ma jelentőségére mutat rá THOMPSON (1997), amikor kidomborítja, hogy a világ 
szegényeinek 80%-a vidéken él, és annak fele kedvezőtlen adottságú területeken. 
Másik oldalról a regionális fejlesztés nem kerülheti meg a mezőgazdaságot, mert az 
emberiség szaporodása és a jövedelemnövekedés közös hatása az élelmiszer-terme-
lés megkétszerezését teszi szükségessé a következő harminc évben.  

Ma a mezőgazdaság fejlesztését mint vidékfejlesztési tényezőt helyezik előtérbe. 
KOVÁCS (1997) szerint a vidékfejlesztést a gazdasági és infrastrukturális fejlesztés, 
illetve a humán erőforrások fejlesztése irányába célszerű kiépíteni. Első helyre a me-
zőgazdaság modernizálását teszi, attól függően, hogy mennyire lesz hatással a vidék 
gazdaságára, de hangsúlyozza, hogy nem lehet kimondottan csak erre támaszkodni. 

ZAKIĆ (1997) a vidékfejlesztést szélesebb kontextusban kezeli, mint gazdasági – 
társadalmi kategóriát és viszonylag új fejezetét a gazdaságfejlesztés elméletének. 
Lényegében a mezőgazdaság szerepének új meghatározásáról van szó a gazdasági 
fejlesztés keretében. Tovább nem játszhatja a mezőgazdaság a „fekete doboz” sze-
repét, amelytől elszívnak három „többletet”: a lakosságot, élelmet és a tőkét. Talán 
nem túlzás azt mondani, hogy ez az állandó elszívás ugyanúgy nem fenntartható, 
mint bármely más megújuló erőforrás egyoldalú kirablása.
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A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS  
STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁSA

A regionális fejlesztés stratégiai problémái a következőképpen határozhatók meg:

 - Milyen stratégiát választani a fejlődéshez a szüntelenül változó környezeti fel-
tételek közepette?

 - Milyen szervezéssel lehet megvalósítani a kiválasztott stratégiát?
 - Hogyan összehangolni a stratégiát és szervezést? –  (ŠOMOĐI–NOVKOVIĆ, 

1990).

A differenciáltabb értékeléshez meg kell vizsgálni a stratégiai irányítás mellett és 
ellene szóló érveket is. A leggyakrabban hangoztatott ilyen érvek:

 - A fejlesztési befektetések, kutatások növekednek, ennek következtében a tech-
nológiai fejlődés mind gyorsabb.

 - A munkanélküliség, pénzügyi problémák és infláció lelassíthatják a gazdasági 
növekedést.

 - A megfelelő gazdasági hatékonyság növeli a lakosság jövedelmét, ami a szük-
ségleteket, és ennek megfelelően a piaci keresletet gyorsabban változtatja.

 - A dinamikus piacon a termékek élettartama rövidebb.
 - Az új termékek fejlesztésének hatékonysága is csökken.
 - A fogyasztói piac és ennek megfelelően a termelők ügyvitele is internacionali-

zálódik, ami az ármozgások begyűrűző hatását okozza.
 - A politikai változások mind jobban befolyásolják az inputpiacot.
 - Az energiakrízis megjelenése.
 - Szállítási és informatikai rendszerek fejlődnek ki, melyek mind jobban össze-

kötnek különböző kultúrákat, gazdaságokat, lehetőségeket és szükségleteket.
 - A környezet dinamikája évről évre növekszik. 
 - A környezetszennyezés kérdései egyre inkább a figyelem középpontjába 

kerülnek. 
 - A környezetvédelmi megítélések mind nagyobb mértékben fogják befolyásolni 

a vevők döntéseit.

 
A regionális fejlesztés irányítóit, befolyásolóit fogadjuk el mint stratégiai irányító-
kat, akik három erőtér hatása alatt állnak (SZINTAY, 1993):

 - Környezeti hatások, amelyek megértéséért magát a környezetet szükséges 
strukturálni. A legáltalánosabban elfogadott környezeti kategóriák: kulturális, 
szociális, természeti, műszaki, technológiai, bel- és külgazdasági, jogi és poli-
tikai jellegűek.

 - Szervezeti és strukturális hatások, amelyek az egyes autonóm és relatív auto-
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nóm egységek önmozgásából indukálódó erőket jelentik.
 - A stratégiai vezetés saját szakmai szempontjai által érvényesülő hatások, az ön-

maguknak megfogalmazott etikai, racionalitási határok és korlátok.

Emellett a fejlesztés irányítóinak számolniuk kell:

 - a nem szervezett nyilvánossággal,
 - a gazdasági egységek viselkedésével,
 - az érdekcsoportokkal,  
 - a politikai döntéshozókkal és
 - a környezetben indukálódott értékváltozásokkal. 

NÉHÁNY AKTUÁLIS PROBLÉMA

A regionális tudományok kivételesen virulensek, mint minden interdiszciplináris 
terület, amely sok parciális kutatási eredményt integrál és gyúr döntés-előkészítő 
keretbe. Ugyanakkor az is igaz, hogy kevés terület van, amelynek az eredményeit 
annyiszor mellőzik a döntéshozók, visszaélnek vele, és csak dísznek használják a 
voluntarista – akarnok döntéseik mellé.

Egy problémánál álljunk meg! Nincs 3 éve, hogy meghallgattuk az MRTT sopro-
ni vándorgyűlésén a magyar regionális fejlesztési elképzeléseket, RECHNITZER 
JÁNOS professzor – a győri Széchenyi István Egyetem professzorának bemutatásá-
ban lenyűgözően kidolgozva, dokumentálva. Jól esett hallani, hogy Szeged határon 
átnyúló pozitív hatása minket is érint. Volt néhány eset, amikor módunkba volt azt 
is elmondani, hogy nem csak Szeged hatásával kell számolni, hanem az ikerváros 
Szabadka visszahatásaival is. Az előadással és HAJBA FERENC (HAJBA, 2007) 
Népszabadságban megjelent cikkével kapcsolatosan, néhány fontos gondolat:

 - A Lipcsei Chartában a szakminiszterek megfogalmazták, hogy a fejlesztési po-
litika új súlypontjai a városok.

 - Európában a régiók helyett egyre inkább a városok és hálózataik válnak a gaz-
dasági élet, az innováció és a tudásközvetítés központjaivá.

 - A 279 vidéki magyar város közül legfeljebb ötvennek van karakteres funkciója.
 - Meg kell nevezni azokat a természetes regionális központokat, amelyek hatá-

rozott térségszervező erővel bírnak, van kellő intellektuális kapacitásuk, pro-
minenciájuk, tudásközvetítő képességük, fejlett gazdaságuk, innovációs kész-
tetésük, infrastruktúrájuk.

 - Szükség van a saját arculatát megteremtő kisebb városokra, kistérségi centru-
mokra is.   
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Megítélésünk szerint ez a néhány gondolat sokat elmond a mi mindennapjainkról is. 
Sokszor úgy érzem, hogy a „közös legelő” tragédiáját éljük mi is át. A közös sikereket 
adjuk fel egyéni, lokális, vagy részsikerekért, és ahogy a közös legelőre kihajtott ti-
zenegyedik és további tehenek is egyéni érvényesülést eredményeznek, de a többség 
tej nélkül maradását is, úgy mi szintén ilyen irányba haladunk. Nem akarok állítá-
sokat megfogalmazni, de felteszek néhány kérdést Észak-Bácska nyolc községének:

 - Mi lehet a többségében magyar lakta Észak-Bácskának a súlyponti városa?
 - Mi hiányzik ahhoz, hogy a gazdasági élet, az innováció és a tudásközvetítés 

központja legyen?
 - Melyek a kisebb, de számunkra jelentős városok, központok karakteres 

funkciói?
 - Miért nem meri Észak-Bácska megnevezni, hogy melyik a természetes regio-

nális központja?
 - Gondolják végig, hogy a széthúzás kinek, vagy kiknek kedvez! 

A másik aktuális problémánkat az elkészített és elfogadott stratégiai tervek jelentik. 
Néhányat átnéztem. Nem akarok ezzel most foglalkozni, de hiányoltam az olyan 
alapozó kutatásokat, mint:

 - Adott város és az EU gazdasági tér kapcsolata;
 - Adott város és a határon átnyúló régiók (Szeged, Kolozsvár) helyzete; 
 - Milyen gazdasági fejlesztést kívánunk megvalósítani (újraiparosítás és piacke-

resés az ilyen termékek számára), hogy elérjük a valamikori iparosodási szin-
tet; csatlakozó iparosodást a multinacionális cégek függvényeként vagy posz-
tipari fejlődést?

 - Adott város iparának, mezőgazdaságának, szolgáltatásainak potenciális piacai;
 - Adott város gazdasági konkurenciaképessége;
 - Adott város potenciálmodellje (Adott város helyzete mely központokhoz vi-

szonyítva periferiális és mely központokhoz viszonyítva centrális?);
 - Adott város fejlettségi helyzete;
 - Adott város és részeinek elérhetőségi modellje a városközpont és a fő forgalmi 

utakhoz viszonyítva;
 - A mezőgazdaság koncentrációja, integrációja, társulása és logisztikai láncokba 

szervezése;
 - Az életminőség helyzete és dinamikája;
 - A társadalmi, gazdasági élet résztvevői és a résztvevők céljai közötti viszonyok.
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A VÁROSBA TÓDULÁS ÉS A VÁROSFEJLŐDÉS 
A DUALIMUS IDŐSZAKÁBAN 

MAGYARORSZÁGON

Hajdú Zoltán

ABSZTRAKT: A dualizmus kori Magyarország az alkotmányos és politikai konszolidá-
ció (kiegyezés 1867) a gazdasági, társadalmi modernizáció izgalmas időszakát élte meg, 
melyeknek jelentős hatásai voltak a településekre, illetve a településrendszer- és hálózat 
egészére nézve. A „városba tódulás”, a „városba özönlés”, a „városba tömörülés” egyszerre 
hordozott gazdasági, társadalmi és családi-egyéni szociális elemeket. A gazdaság, a tele-
pülésrendszer „forradalma” életmód-forradalmat hozott, alapvetően átalakult a nagyvá-
rosokben élők életmódja.

KULCSSZAVAK: városodás, városiasodás, városi népességnövekedés, városba áramlás, 
egyenlőtlen modernizáció

A KIINDULÓ ÁLLAPOT

Az 1867-es osztrák–magyar, majd az 1868-as magyar–horvát kiegyezéssel megte-
remtődött a kapitalista rendszer kiszélesedésének alkotmányos-politikai garanciája 
is. Az alkotmányos berendezkedés új szabályozása után a belső közigazgatási struk-
túrák (Erdély egyesülése az Anyaországgal, törvényhatósági, községi, fővárosi tör-
vény) szabályozása is megtörtént.

Az 1870-es népszámlással a magyar politikai elit teljes képet kapott az ország népes-
ségi, gazdasági, települési helyzetéről, valamint a területi struktúra több eleméről. 
Mindenki számára világos lehetett, hogy milyen az a társadalmi közeg, amelyben a 
különböző jellegű folyamatok kibontakoznak. Magyarország gazdaságilag alapvető-
en egy agrárország volt, melyben elindult az iparosodás és a modern vasúthálózat 
megteremtésének a folyamata. Az ország nemzetiségi szempontból soknemzeti-
ségűnek számított, a magyarság az államterület központi részét foglalta el a nem-
zetiségek a peremterületeken laktak. Vallási és nyelvi szempontból is meglehetősen 
bonyolultan tagolt volt az ország.

Az ország népesedési folyamatait a természetes szaporodás, s az egész korszakot, 
különböző intenzitással jellemző ki- és bevándorlás határozta meg. A kivándorlás 
tekintetében a tengeren túli országok (főként az USA), míg a bevándorlásban a Mo-
narchia egyéb területei (különösen a keleti) játszottak szerepet.
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Az országban élő különböző nemzetiségek (németek, szlovákok, rutének, románok, 
szerbek, horvátok) sok tekintetben eltérő módon gondolták végig helyzetüket, s kü-
lönböző módon reagáltak az új helyzet adta lehetőségekre. Különösen aktív módon 
vettek részt mind a kivándorlásban, mind pedig a belső, elsősorban a Budapest felé 
irányuló migrációs mozgásokban a szlovákok. A belső migrációs mozgásban külö-
nösen sajátos folyamatok bontakoztak ki a zsidóság esetében.

Az átalakuló gazdaság a társadalom szinte minden szegmensét érintette, új jelenség-
ként fogalmazható meg a fiatal nők tömeges, nem a lakóhelyükön, s nem a családjuk 
körében történő munkavállalása. Nagy részük a városok, s különösen a polgárosodó 
Budapest felé indult el. Egy részük számára megteremtődött a felemelkedés lehető-
sége, a többségük azonban cselédként illeszkedett be az új viszonyok közé.

A külső migráció (a kivándorlás) a mi szempontunkból abban a tekintetben érde-
kes, hogy tömegek döntöttek úgy, hogy nem a magyarországi városokban, nem Bu-
dapesten, hanem a tengeren túl keresnek új életlehetőségeket. Ez az ország északke-
leti részén vált a leginkább tömegessé.

NÉPESEDÉI FOLYAMATOK ÉS NÉPESSÉGI ADATOK

Az 1870 elején végrehajtott népszámlálás szerint Magyarországon 11,1, Erdélyben 
2,1, Horvát-Szlavonországokban 1, a Határőrvidéken 1,19 millió főt, egészében véve 
„Ő Felsége magyar koronájában összesen 15 429 238 főt” írtak össze (NÉPSZÁM-
LÁLÁS, 1870: 33.).

A települési kategóriák szerinti népességmegoszlás szempontjából fontos, hogy 
Magyarország 48 kiváltságos városában 984,3 ezer, Erdély 23 városában 128,2 ezer, 
Horvát-Szlavonországokban a 9 városban 97,9 ezer fő élt, a városi népesség együttes 
száma 1 210 597 főben állapíttatott meg (NÉPSZÁMLÁLÁS, 1870: 33.). A magyar-
országi népesség döntő része még a rurális területeken élt, de az átrendeződés már 
érdemben megindult. (A korábbi, 1857-es népszámláláshoz képest a városi népes-
ség száma 213 641 fővel, 21,43%-kal nőtt már). A korabeli megközelítéseket alapul 
véve úgy is fogalmazhatunk, hogy a belső (állandó és ideiglenes) migrációs mozgá-
sok célja elsősorban a „városba tódulás” volt.

A migrációs mozgások és településközi kapcsolatok elemzése és megítélése miatt 
fontos a népszámlás során megfogalmazott kategóriák tartalma: A jelenlévő (tényle-
ges) népességet illetően külön kezelték a helybeli, az idegen, a jogi népességen belül 
pedig a jelenlévő helybeni (hazabeni) és távollévő helybeni (hazabeni) kategóriát. 
A különböző kategóriák együttes kezelése révén törvényhatósági, illetve kiváltságos  
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városok szintjén megfogalmazható egy, a korábbi migrációs mozgásokat is megje-
lenítő alapstruktúra, sőt különböző típusok lehatárolására is lehetőségek vannak.

Általános érvénnyel állapíthatjuk meg, hogy a kiváltságos városok esetében a jelen-
lévő tényleges népességen belül lényegesen magasabb az „idegenek” aránya, mint a 
megyék esetében. Budán az összes jelenlévő népességből (53 998) 11 443 az idege-
nek száma, Pest esetében 200 476 fő és 44 981 fő. (Kecskemét tradicionális, hiszen a 
41 195 főből mindössze 676 az idegenek száma. Ezzel szemben az egyetlen kikötő-
város Fiume 17 884 fő népességéből 5 179-et tekintettek idegennek.)

Magyarország 11 117 623 fős jelenlévő népességéből 490 423 fő volt az „idegen”, 
Erdély esetében a 2 101 727 főből 64 520, Horvát-Szlavonországokban pedig a 979 
722-ből 53 539 fő. A Határővidéken a 755 711 főből 17 547 fő bizonyult idegennek a 
statisztikai adatfelvétel szerint. A Szent István Korona országaiban a jelenlévő összes 
népességből 640 944 fő volt idegen. Ha a jogi népesség felől közelítjük meg a jelenlé-
vő helybeni (hazabeni) és távollévő helybeni (hazabeni) jogi népességszámot, akkor 
397 812 fő került be a „távollévő” kategóriába.

Egészében véve azt állapíthatjuk meg, hogy az ország nagy részén megindult a né-
pesség településközi mozgása. A fogadó települések a kiváltságos városok, valamint 
a gazdasági fejlődésben (iparosodás) már érdemben megindult megyék voltak. A 
nemzetiségiek által jelentős számban és arányban lakott megyék (nyugati, északi, 
keleti területeken) között számottevő különbségek voltak. Elsősorban a nyugati me-
gyékben indult meg a nagyobb arányú átrendeződés.

A „MIGRÁCIÓS KÖZGAZDASÁGI VITA”

A megyék népességszáma (a törvényhatósági jogú városok nélkül) 1869–1910 kö-
zött mintegy 29%-kal, addig a törvényhatósági jogú városoké mintegy 100%-kal 
gyarapodott (az 1869. évi 1,08 millió főről 2,28 millió főre nőtt.) A korabeli kutatás 
már nyugtázta, hogy nem csak eltérő ütemben növekvő népességszámú, de fogyó 
népességű megyéink is vannak. A stagnáló, vagy csökkenő lélekszámú megyékben a 
folyamatok eltérő összetevőjűek, a kivándorlás, és az alacsony természetes szaporo-
dás egyaránt megjelenik az okok között.

A Közgazdasági Szemle 1904-es évfolyamában Heller Farkas két részletben hatalmas 
tanulmányt publikált a magyarországi városba tömörülési folyamatokról (HELLER, 
1904: I.–II.) HELLER felhívta a figyelmet arra, hogy a városodás és a városok fej-
lődése a modern világ meghatározó folyamatává vált. A magyarországi folyamatok 
ebbe a nemzetközi tendenciába ágyazódnak be a maguk sajátosságai mellett.
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Az alapkérdés az, hogy a közigazgatási tekintetben világos és egyértelmű város–
falu lehatárolás kielégíti-e a közgazdaságtudományt, avagy sem? HELLER szerint 
kiinduló alap lehet ez a kategorizálás, de a folyamatok belső, valódi tartalmának 
megértése miatt komplexebb megközelítés kell. Nem lehet a nyugati kategóriákat 
közvetlenül átültetni a magyar kutatásokba, sőt az Alföld sajátos településhálózata 
miatt még az országon belüli egységes szempontok alapján végzett kutatások is tév-
útra vezethetnek.

HELLER az 1900. évi népszámlálás eredményei alapján strukturálta a vizsgálatait. 
Mivel a 2 000 fő fölötti településeket tekintette „városi jellegűnek”, arra a következ-
tetésre jutott, hogy: „… 1900-ban a vidéki lakosság körülbelül 7,9 millió, a városi 
pedig 8,8 millió lelket tenne ki…  E szerint tehát ma már hazánkban jóval több, mint 
a népesség fele városban laknék.” (HELLER, 1904: 863.) Tisztában volt azzal, hogy 
ez az eredmény és minősítés nem felel meg az ország valódi helyzetének.

A vizsgálat összetevőinek módosítása után arra a következtetésre jutott, hogy:  
„..a vidéki lakosság Magyarország népességének 59,81%-át, a városi pedig 40,23%-át 
képezi.” (HELLER, 1904: 911.) A községekből a városba történő áramlás következté-
ben a városi népesség száma, különösen Budapesté erőteljesen növekszik.

Kenéz Béla a Közgazdasági Szemle 1905. évi számában foglalta össze a „városba 
tódulás” okait (KENÉZ, 1905: 540–559.). KENÉZ egyszerre vizsgál közgazdasági, 
társadalmi, szociológiai, sőt mentális elemeket is: „A városba hajtja az embert az 
ambiczió, az érvényesülésnek szabadabb és tágabb tere, a vidék kicsinyes környeze-
téből, nyomasztóbb kötelékeiből való szabadulásnak vágya, az életmód kényelme, 
a mit a technika vívmányai, a jobb és körültekintőbb közigazgatás a városokban 
sokkal inkább biztosítanak, mint vidéken és a városokban kínálkozó mulatságok, 
szórakozások.” – (KENÉZ, 1905: 559.).

HELLER FARKAS és KOVÁTS FERENCZ vitája HELLER tanulmányának összete-
vőiről és eredményeiről abból a szempontból érdekes, hogy egyszerre vetették fel a 
módszertani, a nemzetközi és a hazai folyamatok összehasonlíthatóságának, vala-
mint az országon belüli értelmezések lehetőségeinek széles körét. 

A KORSZAK VÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

A dualizmus időszakának végére az ország városállománya, s annak nagyságrendi 
jellege jelentős részben átstrukturálódott (1. ábra). A városok népességszámának 
alakulásában a természetes szaporodás, a belső- és külső migrációs mozgások egya-
ránt lényeges szerepet játszottak. Az általános tendenciák és az egyes esetek sajátos 
halmaza fogalmazható meg. 
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Budapest környékén a felnövekvő Újpest produkálta a legnagyobb ütemű népes-
ségnövekedést. A rövid települési és városi múltra visszatekintő (nem volt törvény-
hatósági jogú város) Újpest a formálódó budapesti agglomeráció egyik legjobb 
közlekedési helyzetben lévő településeként rendkívül gyorsan iparosodott, a Duna 
meghatározó szerepet kapott az iparszerkezete alakulásában. A város funkcionáli-
san sokszínűvé vált a korszak második felében.

A második helyet Szombathely (szintén nem volt törvényhatósági jogú város) sze-
rezte meg, amely a megyeszékhelyek között hihetetlen dinamizmussal növekedett. 
A növekedésben szerepet kapott a vasúthálózati központtá válás, Ausztria közel-
sége, Vas megye erőforrásainak jelentős része „elindult a város felé”. A szegény és 
gazdag (különböző céllal) egyaránt a városban látta a jövőt.  Éhen Gyula, a város 
polgármestere a modern városfejlesztés egyik úttörőjévé vált. 

Ha megnézzük a törvényhatósági jogú városok népességgyarapodását, akkor kö-
zös és egyedi sajátosságokat egyaránt találunk. A három, legnagyobb mértékben 
gyarapodó törvényhatósági jogú városnak egy politikai-közigazgatási közös eleme 
mindenképpen volt: közigazgatási tekintetben különleges helyzetűek:

 - Budapest a Magyar Birodalom fővárosa (székesfőváros),
 - Zágráb Horvát-Szlavon-Dalmátország mint társország központja,
 - Fiume a Magyar Birodalom egyetlen jelentős kikötője, a koronához csatolt kü-

lön test, egyedi gondoskodásban volt része a magyar állam gazdaságpolitikájá-
ban és költségvetésében.

Miskolc, Kolozsvár, Nagyvárad, Pécs eltérő történeti típust képvisel, ugyanakkor a 
dualizmus időszakában mindegyik város jelentősen iparosodott. A modern köz-
műhálózat kiépítése a gazdaság és az életkörülmények alakításának alapjává vált. 
A városok vasúti közlekedési-hálózati pozíciója eltérően alakult, de mindegyik el-
fogadható szintű kapcsolatot alakított ki Budapesttel és szűkebb, s részben tágabb 
környezetével.

Debrecen egyfajta átmenetet és egyben kapcsolatot képez a leggyorsabban fejlődő 
és a „blokkos nyolcvanasok” között. A város a magyar mezőgazdaság egyik megha-
tározó nagytájában jelentős élelmiszeripari központtá vált.

A „nyolcvanasok” között Kassa kivételével erdélyi és partiumi városokat találunk. 
Temesvár, Arad, Szatmárnémeti csaknem pontosan azonos arányban növelte népes-
ségszámát, de jelentős funkcionális különbségek alakultak ki közöttük.

Újvidék ugyanolyan összekötő jellegű a maga 73%-kos növekedésével, mint Debre-
cen a magasabb kategóriák között.
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A „BUDAPESTRE-TÓDULÁS”

Témánk szempontjából a belső, különösen a peremterületi (nagyrészt nemzetisé-
gi) mozgások érdemelnek különös figyelmet. A kérdés abszolút pontos statisztikai 
vizsgálatának korlátjait már a korabeli elemzők is felismerték, s úgy vélték, hogy a 
mozgások jellege és nagyságrendje a rendelkezésre álló források, statisztikai adat-
bázisok alapján megoldható, de a finomszerkezet csak nagyon aprólékos kutatások 
révén lenne feltárható.

Az 1870–1910 közötti időszak meghatározó tartalma az, hogy az Anyaország népes-
ségszáma ez alatt az idő alatt 13,5 millió főről 18,1 millió főre nőtt (33%-kal), addig 
a 27 törvényhatósági jogú város együttes népességszáma 117%-os, a 110 rendezett 
tanácsú városé pedig 59%-kal gyarapodott. (Különösen 1890–1910 között volt di-
namikus a városok bevándorlási mérlegének a gyarapodása.) Valójában tehát a vá-
rosok, s részben a környékük szívták fel a belső migrációs mozgások döntő részét.

Ha megnézzük az 1910. évi népszámlálás születési hely statisztikájának megyei és 
törvényhatósági jogú városi kereszttábláit, valamint a VI. kötet színes térképmellék-
leteit, akkor a következőket állapíthatjuk meg

 - a belső migrációs mozgások a peremterületekről a centrumtérségek felé, a fal-
vakból a városokba irányulnak, 

 - több, a demográfiai vonzásterületüket tekintve egymástól nagyrészt elkülö-
nülő centrumváros jött létre. Pozsony a Felvidék nyugati területeire, Kassa a 
keletire gyakorolt lényeges vonzást. Erdélyben (Kolozsvár), Horvát-Szlavonor-
szágban (Zágráb) önálló részcentrumokként emelkedtek fel. Az alföldi város-
vonal nagyvárosai (Arad, Nagyvárad, Temesvár) is jelentős szerepet játszottak 
a migránsok fogadásában és letelepítésében.

 - Budapest vált az ország legnagyobb és az ország szinte teljes területére kiterje-
dő, de természetesen eltérő intenzitású migrációs vonzásközpontjává (2. ábra). 
A város eltérő intenzitással az egész országból vonzotta a népességet, de leg-
intenzívebb kapcsolatrendszere szűkebb környezetével és a Felvidék középső, 
részben szlovákok lakta területeivel alakult ki (KOVÁCS, 1921).
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2. ábra: Budapest demográfiai vonzásának intenzitása 

Forrás: KOGUTOWICZ Zsebatlasza az 1922. évre.

A kiegyezés, illetve Budapest létrehozása után nem egyszerűen folytatódott a ré-
gi-új főváros fejlődése, népességszám-gyarapodása, hanem szinte más nagyságren-
dűvé, robbanásszerűvé vált a város fejlődése. A folyamatokban egyszerre jelent meg 
a modern gazdaság megteremtése, a város új infrastruktúrájának (lakásállomány, 
közművek) létrehozása, az állam központi intézményeinek, intézeteinek a megte-
remtése stb. Azt mondhatjuk, hogy Budapest a dualizmus végére „naggyá vált”. 

A népszámlálási statisztikai adatfelvételek szerint 1880-ig Budapest vándorlási 
egyenlegének többlete az egyesítéstől 1880-ig mintegy 68 ezer fő, 1881–1890 között 
117 ezer, a következő évtizedben 159 ezer fő, míg 1901–1910 között 85 ezer fő volt. 
Ebből világos, hogy a város lélekszámának növekedése nem a természetes szaporo-
dásból, hanem a migrációs nyereségből táplálkozott. Az egyesítéstől 1910-ig mint-
egy 430 ezer fős bevándorlási nyereséget mutatott fel a főváros.

Budapest népességszám-növekedésének egyik lényeges, s egyben kényes kérdése 
volt a korszakban a zsidóság beáramlása, s funkcionális pozíciókeresése a városban. 
Az Anyaország területén 1870-ben a zsidóság létszáma 510 ezer fő, az összlakosság 
4,6%-ka volt, s ez a szám 1910-re 911 ezer főre, és 5%-ra emelkedett.
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A vallási statisztika változásai azt mutatják, hogy a Budapestre vándorlás nem iga-
zán vallás specifikus jelenség. A zsidóság esetében szembetűnő a vallási közösség 
számának gyors gyarapodása, arányainak növekedése. A budapesti zsidóság lett a 
főváros és az ország gazdasági modernizációjának egyik motorja.  

A korábbi időszakhoz képest lényegileg módosult az ország nemzetiségi összetéte-
le, illetve annak, elsősorban az anyaországon belüli területi konfigurációja. Nem a 
„magyarosítás dicsérete” szempontjából, hanem a tényleges folyamatokat illetően 
azt kell megállapítanunk, hogy a magyarosodás a nagyvárosokban, de főképpen Bu-
dapesten haladt előre.

ÖSSZEGZÉS

A korszak belső migrációs kérdéseinek áttekintése a centrum–periféria viszony 
szempontjából rendkívül fontos. A magyar politikai gondolkodásban (Széchenyi) 
meglehetősen korán megjelent a centrum–periféria viszony kezelésének, sőt befo-
lyásolásának, irányításának a kérdése. A kapcsolatrendszerben alapvetően a nemze-
tiségek centrumhoz való kötése volt a meghatározó. A belső demográfiai mozgások 
alapvetően a természetes érdekek bázisán irányultak a városok, s főként Budapest 
felé. (Senki nem kényszerítette a falusi lakosságot az elköltözésre.) 

Az 1870–1910 közötti belső migrációs mozgások végül is a kinyilvánított céloknak 
megfelelően alakultak. A városok, s különösen Budapest azután spontán módon 
magyarosított. A beköltöző csak akkor tudott érdemben bekapcsolódni a városon 
belüli munkamegosztásba, ha elsajátította a magyar nyelvet.
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VÁROSOK FEJLŐDÉSE ÉS PÉNZINTÉZETI  
FUNKCIÓI A MAI VAJDASÁG TERÜLETÉN  

A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

Gál Zoltán – Rácz Szilárd

ABSZTRAKT: Tanulmányunkban a történeti földrajz vizsgálati módszertanát alkalmaz-
va a magyarországi pénzintézeti hálózatnak a városfejlődésre, szűkebben a városhálózat 
hierarchikus rendjére gyakorolt hatását elemezzük a mai Vajdaság területén. A vizsgálat 
egy korábbi, a dualizmuskori városhálózat banki funkcióit bemutató kutatásra támaszko-
dik (GÁL, 1998), amelyben a magyarországi városok hierarchikus rangsorát a központi 
helyek modellje alapján állították fel a banktőke területi megoszlását, a megtakarítások és 
a hitelállomány változásának regionális sajátosságait, a banki szolgáltatások hierarchia-
képző és városfejlesztő hatásait, valamint a bankközpontok területi átrendeződésére ható 
tényezőket vizsgálva.

KULCSSZAVAK: urbanizáció, városhálózat, városi funkciók, hierarchia, helyi bankok, 
pénzügyi földrajz, gazdaságtörténet, dualizmus, Vajdaság, Délvidék

BEVEZETÉS – A DÉL-ALFÖLDI VÁROSOK FEJLŐDÉSE  
ÉS FUNKCIÓI A DUALIZMUS KORÁBAN

Dualizmus kori városfejlődésünk agrárországban zajlott, a rendszeres gazdasági 
növekedés hazánkban a mezőgazdasági árutermelés kiszélesedésével vette kezdetét. 
Az agrárkeresők aránya még 1910-ben is 63% volt, a törvényhatósági jogú városok 
lakosságának 14%-a, a rendezett tanácsú városoknak 31%-a volt őstermelő. Néhány 
törvényhatósági jogú alföldi város agrárkeresőinek aránya ekkor is kiemelkedően 
magas volt: Hódmezővásárhely (64%), Kecskemét (58,2%), Szabadka (53,5%), Ver-
sec (43,5%), Zombor (42,2%), Szeged (38,7%). A gazdasági fejlődés legfontosabb 
feladata a mezőgazdaság tőkés átalakítása, gépesítése, agrotechnikai modernizációja 
volt. Az agrártermékek felvásárlása és szállítása a vasútépítkezések hatására térben 
kiszélesedett, nagyságrendben jelentősen megnövekedett. Új tendenciaként jelent 
meg az agrártermékek ipari feldolgozása (élelmiszer- és textilipar), a mezőgazdasági 
termelést szolgáló hitelintézetek (földhitelintézetek), valamint a kutatás és a szakok-
tatás intézményhálózatának kiépítése (BELUSZKY, 1996). 

A kedvező adottságú területeken a kereskedelmi tőke felhalmozásával párhuzamo-
san hamar megindult a nagyobb alföldi piacközpontok modern várossá fejlődése. 
Az agrárkereskedelemben betöltött szerepük következtében e városok lakosságának 
növekedése már a XIX. század első felében elkezdődött és 1890-ben az ötvenezres 
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lélekszámot meghaladó öt vidéki város közül négy (Szeged, Szabadka, Debrecen 
és Hódmezővásárhely) jellegzetes alföldi agrárváros volt. A század utolsó negyedé-
ben azonban az alföldi agrárvárosok fejlődése erősen differenciálódott. Igen gyors 
fejlődést produkálnak azok a centrumok, amelyek az őstermelésről, az egyoldalú 
agrárkereskedelemről az iparra váltottak és a városi alapfunkciók szélesebb körét 
tudták megszerezni. 

Magyarországon a kereskedelem városfejlesztő szerepének csökkenésében döntő 
szerepet játszott az áruforgalom csatornáinak – elsősorban a vasúthálózatnak – a 
mind teljesebb kiépítése. A vasúthálózat kibővülése a gabona-terménykereskedelem 
bizonyos fokú decentralizálódásához vezetett azáltal, hogy lehetővé tette sok kisebb, 
helyi gyűjtő és elosztó központ létrejöttét, amely az árut közelebb vitte a vevőkhöz és 
az igényt az eladókhoz. A vidéki gócpontok, amelyek addig a kereskedelem fontos 
lerakatai voltak, átmenő állomásokká alakultak át, s a kevesebb számú, de nagyobb 
piacközpontok helyett a kisebb városokban, sőt községekben is önálló terménykeres-
kedő cégek alakultak, amelyek már közvetlenül léptek kapcsolatba a fogyasztókkal. 
Az igazi nagy konkurenciát azonban Budapest Európában is párját ritkító ütemű, 
gyors fejlődése jelentette. A millenniumig Budapest fejlődése kiugró volt a városhá-
lózaton belül: a kereskedelmet, közlekedést központosító hegemón vonzásával elsor-
vasztotta az alföldi agrárvárosok legfőbb fejlesztő forrásait, aránytalanságot teremtve 
a városállományon belül. A fővárosi gabona- és terménykereskedők kezén koncent-
rálódott tőke a vasutak segítségével a 19. század harmadik negyedére meggyengítette 
és függésbe vonta a vidéki városok gabonakereskedelmi szervezetét. Ennek folytán 
az addig meglehetősen önálló terménykereskedelmi funkció egy sor vidéki városban 
aránylag gyorsan leépült, s ezzel együtt a vidéki városok fejlődésében korábban oly 
jelentős szerepet játszó kereskedelmi tőke is kihúzódott a városokból (pl. Kecskemét, 
Baja, Zombor).

Városhálózatunk dualizmus kori átformálódása nagymértékben külső tényezők, ál-
lamhatalmi beavatkozás eredménye is volt, amelynek legfontosabb eszköze a köz-
igazgatás és egyes állami kompetenciába tartozó funkciók (pl. vasút, katonaság) te-
lepítése volt. Ezen összefüggésrendszer része az is, hogy a közigazgatási szerepkör 
nélkül kevés városunk tudott előkelő helyet szerezni a hierarchikus rangsorokban 
vagy más szóval a polgári közigazgatás kiépítése során kevés valódi városunk maradt 
ki a közigazgatási központok sorából. A legfejlettebb városoknál viszont a polgári 
jellegű városi funkciók koncentrálódása vonzotta magához a fejlett központi funk-
ciót ellátó intézményrendszert. A speciális helyzetű Szegedtől – amely nem volt me-
gyeszékhely, de számos regionális hatáskörű intézmény székhelye volt – és Fiumétól 
eltekintve a majd megyényi közigazgatási területet birtokló, harmadik legnépesebb 
városnak számító Szabadka a központi funkciók alapján csak az 51. helyre került a 
városok hierarchikus sorrendjében ugyanakkor a városi szerepkör mennyiségi súlya 
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szerint a 16. helyet foglalta el. További, jelentősebb közigazgatási szerepkör híján is 
városiasodó települések voltak még Kecskemét, Újvidék, Pancsova, Baja, amelyek 
még előkelőbb helyre kerültek a városi szerepkör súlya szerint (BELUSZKY, 1991).

A népesség nagysága nem mutatja egyértelműen az urbanizáltság szintjét és a városi 
szerepkör nagyságát ebben az időszakban, mint ahogyan azt több kutatás is megálla-
pította. Egymilliós fővárosunkat 1910-ben nagyságrendileg Szeged követte 118 ezer 
fővel, utána Szabadka és Debrecen következtek egyenként 90 ezret meghaladó né-
pességgel. Városfejlődésünk másik sajátossága, hogy éppen legnépesebb városaink 
egy része az urbanizációnak viszonylag alacsonyabb fokán állt, tehát az urbanizá-
ció minősége eléggé független volt a lélekszámtól. KELETI az urbanizáció bizonyos 
mutatói alapján (iparos és kereskedő népesség, értelmiség arányszáma, műveltségi 
fok, épületek jellege) rangsorolta a magyarországi városokat. 1870-ben a népesség 
nagyságát tekintve a fővárost követő Szegedet és Szabadkát az urbanizációs rangsor-
ban csak a 80., illetve 88. helyre sorolta. A rangsor végén jellemzően a legnépesebb 
alföldi agrártelepülések helyezkedtek el (KELETI, 1871). A századfordulón a váro-
sok központi funkciói alapján felállított hierarchikus rangsorban a legnépesebb vi-
déki városok közül Szeged az 5., Debrecen a 7., Szabadka pedig az 51. helyre került, 
de a hatvanezer főt meghaladó népességű Kecskemét és Hódmezővásárhely is csak 
az 57., illetve a 89. helyet tudta megszerezni (BELUSZKY, 1991). Összehasonlítva e 
két vizsgálatot, melyek ugyan eltérő módszerrel dolgoztak, megállapíthatjuk, hogy a 
népességszám és az urbanizációs szint közti anomália különösen a hierarchia felső 
szintjén a századfordulóra lecsökkent. Ennek oka lehet, hogy a térben kiszélesedő 
urbanizáció a migrációs folyamatok révén is azoknak a dinamikusabban fejlődő vá-
rosoknak a népességét növelte erőteljesebben, ahol a központi funkciók színvonala 
és szerkezete nagyobb létszámú népesség számára teremtette meg a létfeltételeket.

A 19. század második felétől meginduló urbanizáció meglehetősen egyenlőtlenül 
oszlott meg az ország egyes régiói között, de – a hierarchia különböző szintjein – 
mindegyik országrészben megjelentek a modern városfejlődés elemei. A már meg-
lévő városok között erős verseny indult meg, amelynek során jelentős különbségek 
alakultak ki a városhálózaton belül. Az új rangsort a már meglévő városok súlya, 
gazdasági jelentősége, a helyi és helyzeti előnyök újraértékelése, valamint a forgal-
mat lebonyolító vasúthálózat kiépülése alakították ki.

VAJDASÁG A DUALIZMUS KORÁBAN

Bács-Bodrog, Torontál és Temes vármegyék a dualista Magyarország etnikailag 
egyik legheterogénebb táját jelentették (BELUSZKY, 2005). A mai Vajdaság kora-
beli területén (HAJDÚ, 2006) a kontinens egyik legbonyolultabb, mozaikszerűen 
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keveredett multikulturális régiója jött létre. A három népesebb etnikum, a magya-
rok, a szerbek és a németek között kiegyenlített gazdasági-kulturális erőviszonyok 
álltak fenn, a politikai és közigazgatási funkciókat többségében magyarok töltötték 
be. A városok is jellemzően soknemzetiségűek voltak, társadalmuk összetett volt. 
A térség lakosai magas arányban beszélték egymás nyelvét, a többes nyelvtudás – 
elsősorban a városokban – megkönnyítette a kapcsolatokat. Az asszimiláció gátja 
jellemzően a vallás volt. Térségi sajátosságnak számított a városok nagy száma és a 
polgárosodás gyors üteme. A régióban nem emelkedett ki egyetlen központi nagy-
város, ugyanakkor a térség peremén több funkcionális értelemben vett regionális 
centrum – Szeged, Temesvár – volt megtalálható, a szerbség szempontjából pedig 
tényleges vonzást fejtett ki Belgrád (HAJDÚ, 2010). A térség a dualista Magyar-
ország egyik legkedvezőbb mezőgazdasági adottságokkal rendelkező nagytája volt, 
az ország egyik legfejlettebb agrárrégiójának számított. Az iparfejlődés szempont-
jából emiatt a vajdasági városokban elsősorban az élelmiszeripar volt meghatározó, 
modern ipar (pl. gépgyár) csak egy-egy nagyobb városban települt meg. A térség 
jelentős kereskedelme elsősorban élelmiszeripari cikkekre, mindenek előtt a gabo-
nára alapozódott, amit kezdetben a természetes, majd a mesterséges vízi utakon 
(csatornákon) szállítottak. Vízi közlekedési szempontból a térség rendkívül kedvező 
helyzetű, a városok jelentős része hajózható víz mellett fekszik. A vasútvonalak ki-
építésével a szállítás a gyorsabb közlekedési módra települt át, a vasúthálózatba való 
bekapcsolódással – vagy az abból való kimaradással – a városok kereskedelmi és 
más funkciói is megváltoztak. A dualista városfejlődésben a térség városai kitűntek 
épített környezetük minősége tekintetében is (GULYÁS, 2007).

A MAGYAR VÁROSHÁLÓZAT PÉNZINTÉZETI FUNKCIÓI

A következőkben a szolgáltatások egyik fontos területét, a pénzintézeti funkciókat 
vizsgáljuk meg. A témakörben született elemzések alapkoncepciójául az a feltevés 
szolgált, hogy a múlt század eleji magyarországi urbanizáció szoros kapcsolatban 
állt a modern bankrendszer fejlődésével. Ennek oka, hogy a bankok szerepe a ko-
rabeli gazdaságfejlesztésben és modernizációban lényegesen nagyobb volt, mint 
napjainkban. Általánosan elfogadható az az álláspont, hogy a vidék urbanizáció-
ja több forrásból táplálkozott; volt ahol a mezőgazdaság, de az igazán dinamikus 
városokban a kereskedelem, az ipar és nem utolsósorban a gazdaság motorjának 
számító pénz- és hitelrendszer fejlődése serkentette leginkább a hazai városfejlődést 
(GYÁNI, 1995).

Az összehasonlító banktörténeti vizsgálatok szempontjából a kutatások megha-
tározó tényezője a mainál területileg értékelhetőbb (helyi és országos bontású) 
bankstatisztikai adatok jobb hozzáférhetősége, illetve az a tény, hogy a korabeli 
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bankrendszernek sokkal nagyobb volt a jelentősége a gazdaságfejlesztésben, mint 
napjainkban. Egyfelől, mert a kelet-európai gazdaságfejlődésben a bankok közvetítő 
szerepe erősebb volt a 19–20. század fordulóján, ugyanis a megkésett fejlődés kö-
vetkeztében a gazdasági modernizációhoz szükséges tőkeforrások biztosítása és át-
csoportosítása elsősorban a pénzintézeti rendszeren keresztül ment végbe (GOOD, 
1973; TOMKA, 1999). A pénzintézetek korabeli szerepvállalása tehát nem korlá-
tozódott a pénzügyi szférára, hanem aktív szerepet vállaltak iparvállalatok alapí-
tásában, működtetésében, egyszóval a gazdaság egészének fejlesztésében. Másfelől 
nemcsak a bankszektor és a gazdaság, de a bankszektor és a területi fejlődés között is 
szorosabb volt a kapcsolatrendszer, s a regionális bankközpontként való funkcioná-
lás mint az egyik legjelentősebb szolgáltató és forgalmi szerepkör meghatározó volt 
a századforduló vidéki nagyvárosainak fejlődésében. A bankhálózat struktúrájában 
elsődlegesen a helyi és regionális alapítású pénzintézetek domináltak (az 1910-ben 
fennálló 4 425 hitelintézetnek csak 5,7%-a volt budapesti székhelyű), miközben a 
tőkeerő és a bankműveletek döntő hányada akkor is a 15 budapesti nagybankban 
koncentrálódott. Emellett a pénzintézetek társadalmi szerepvállalása, városépítő és 
mecénási tevékenysége is sokkal intenzívebb volt, mint napjainkban (GÁL, 2001).

A pénzintézeti funkcionális vizsgálatok (GÁL, 1998) legfontosabb eredménye, 
hogy a pénzintézeti központi funkciók megállapításával meghatározhatóvá vált a 
gazdaságilag dinamikusan fejlődő városok csoportja. A magyarországi városok hi-
erarchikus rangsorát a banki forgalomnak (betét- és vagyonmutatóknak) a városok 
vonzáskörzetére eső hányadát alapul véve, a központi helyek elméletének módsze-
rét felhasználva, az ún. banki jelentőségtöbblet kiszámításával állították fel. Emel-
lett a pénzintézetek intézményi hierarchiája, illetve a települések pénzintézeteinek 
összesített, abszolút mérlegadatai alapján határozták meg a városok pénzintézeti 
szerepkörének nagyságát. A vizsgálatokból amellett, hogy információt nyújtanak a 
városok gazdasági szerepéről, vonzáskörzetéről, leszűrhető az is, hogy a település a 
városhálózaton belül innovatív-pénzügyi központként funkcionált-e.

Magyarországon 1909-ben 3 458 településen volt valamilyen hitelintézet, 868 tele-
pülésen működött bank és/vagy takarékpénztár, ebből 175 városi funkciójú telepü-
lés pénzintézeti szerepköre igazolódott. A legjelentősebbek, az ún. regionális bank-
piacok a legdinamikusabban fejlődő vidéki városaink voltak. Ezek a Dunántúl és a 
Nyugat-Felvidék sűrű településhálózatú vidékének a „gyújtópontjaiban” (Pozsony, 
Győr, Pécs, Székesfehérvár, Szombathely), illetve az Alföld peremi vásárvonalak 
mentén (Miskolc, Temesvár, Nagyvárad, Arad, Debrecen) helyezkedtek el. Erdély, 
illetve Horvátország elmaradottabb régiójában csak egy-egy szigetszerűen kiemel-
kedő regionális központ alakult ki (Kolozsvár, Nagyszeben, Zágráb).
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1. táblázat: Az első tíz vidéki város és a vajdasági városok rangsora a pénzintézeti  
eszközállomány (vagyon) alapján, 1909

Városrangsor a 
pénzintézeti vagyonok 

alapján

Millió  
korona

Városrangsor a pénzintézeti 
központi funkciók alapján

Jelentőségtöbblet* 
(millió korona)

1. Zágráb 296,0 1. Zágráb 277,3
2. Nagyszeben 217,5 2. Nagyszeben 209,6
3. Arad 131,0 3. Arad 116,0
4. Temesvár 126,0 4. Temesvár 108,8
5. Debrecen 111,0 5. Debrecen 89,0
6. Pozsony 86,5 6. Nagyvárad 68,7
7. Nagyvárad 83,9 7. Pozsony 67,9
8. Szeged 70,5 8. Fiume 49,7
9. Szabadka 67,7 9. Miskolc 57,3

10. Fiume 61,5 10. Szabadka 45,3
22. Újvidék 30,2 25. Újvidék 22,2
27. Zombor 26,6 27. Zombor 19,3
30. Nagybecskerek 24,6 33. Nagybecskerek 18,4
32. Versec 23,4 36. Versec 16,9
51. Pancsova 16,6 55. Pancsova 11,7
74. Óbecse 11,4 80. Fehértemplom 7,2
86. Fehértemplom 10,0 87. Topolya 6,7
88. Topolya 9,9 89. Óbecse 6,5

103. Nagykikinda 8,8 101. Nagykikinda 2,4
114. Zenta 7,7  Zenta** 0,6

Megjegyzés: * – A banki eszközök városok vonzáskörzetére eső hányadát mutatja. ** – Nincs  
vonzáskörzetére eső pénzintézeti szerepköre.

Forrás: GÁL, 1998.

PÉNZINTÉZETI KÖZPONTOK FEJLŐDÉSE  
A MAI VAJDASÁG TERÜLETÉN

A II. rendű pénzügyi központok közül a legdinamikusabban Dél-Magyarország 
speciálisan fejlett régiójának innovációs gócvárosai fejlődtek. A dél-magyarországi 
városok a török kiűzése után az állam kezére kerültek, s mint kamarai városoknak, a 
18–19. század folyamán nem kellett többnyire meddő harcot vívniuk az emelkedést 
jelentő szabad királyi városi rangért. Ezt a városi rangot a Dunántúlon a 18. század 
végére egyedül csak Pécsnek sikerült megszereznie, Dél-Magyarországon viszont 
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Bajától eltekintve minden jelentősebb város megkapta. Így már a 18. században 
megszerezték azt a jogállást, ami a polgári fejlődés előfeltételeit a feudális keretek 
között a legjobban biztosította. A szabad királyi városi jogállás 1886-os megszűné-
sével nyolc dél-magyarországi város nyerte el a törvényhatósági státuszt (RÚZSÁS, 
1966). Az Alföld törzsterületeinél sűrűbb városhálózat alakult ki. A dél-alföldi régió 
vármegyéinek (Bács-Bodrog, Torontál, Temes, Csongrád és Csanád vármegyék déli 
része) sajátos helyzetére utal az a tény, hogy a településrendszer és népesség – a tö-
rök pusztítás következtében – a kontinuitás hiányát mutatta, amelyet a térség közjo-
gi elkülönülése (Bánság) és a sajátos birtokviszonyokkal jellemezhető településeinek 
speciális vonásai még tovább erősítettek.

Az Alföldnek ezen a déli peremvidékén a modern városfejlődés feltételei, illetve ke-
retei több tekintetben mások voltak, mint az Alföld magterületein. A településszer-
kezetre itt nem a tanyás mezővárosok dominanciája, hanem a városok és a vonzás-
körzetükbe szerveződő faluhálózat települési egysége volt a jellemző, így többnyire 
szabályos vonzáskörzetek alakulhattak ki. A török hódítás után a teljesen elpusztult 
településhálózat általában a régi települések helyén éledt újjá, de a falvak és városok 
szerkezete, középületeik stílusa az Alföld belső területeihez képest eltérő vonásokat 
mutatott. A dél-magyarországi városok polgárainak erősen piacorientált vállalkozói 
szelleme a városok pezsgő gazdasági életén és a városok külső képén is nyomot ha-
gyott. A városfejlődés itt lényegesen nagyobb dinamizmust mutatott, mint ahogy ez 
tapasztalható volt a belső-alföldi mezővárosok esetében (BULLA–MENDÖL, 1947; 
RÚZSÁS, 1966).

Bácska és Bánát szabad királyi városai már a 18. század végétől elsősorban gabo-
nakereskedelemmel foglalkoztak, Szeged, Baja, Zombor és Újvidék városainak ke-
reskedői az áruforgalmat vízi úton bonyolították le. A 19. század második feléig 
e városok feladata elsősorban a mezőgazdasági terményfeleslegek összegyűjtése, a 
behozott árucikkek szétosztása, valamint a környék közigazgatási és szellemi ve-
zetése volt. A századfordulóra már erőteljesen kibontakozó urbanizáció azonban a 
dél-magyarországi régió kereskedővárosaiban is nagyon különböző mértékű volt; a 
városok közti szelektálást részben a vasút végezte el, részben pedig a modern ipari 
fejlődés nyomán bekövetkező gazdasági struktúra- és profilváltás. A szállítás tech-
nikájának fejlődésével a forgalom a vízi útról a vasútra terelődött át, ez a városok 
életében nagy változást idézett elő. Azokat a gazdasági különbségeket, amelyek köz-
tük eddig is fennálltak a vasúthálózat és a tőkés gazdaság kereteinek a kiépülése még 
tovább mélyítette. Ez alapján három típusba sorolhatjuk e városokat.

Az első típusba azok a döntően agrárjellegű tradicionális piacközpontok kerültek, 
amelyek gabonatermő és térséges határú városok voltak, azaz amelyekben a mező-
gazdaság volt a fő termelési ág (Zenta, Nagykikinda, Óbecse, Szabadka). A vasút, 
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illetve az országos piac ezekben a városokban elsősorban az agrártermelést tette in-
tenzívebbé. A tőkeképződés lassabban haladt, mint a kereskedő- és ipari városokban. 
Népességük lassabban, inkább természetes szaporodás útján növekedett, népsűrűsé-
gük alacsony volt. Néhány helyen (Szabadka, Szeged) a lakosság jelentős hányada a 
városok külterületeit népesítette be, s így elsősorban a tanyaviláguk fejlődött.

Szabadka a Kárpát-medence legnagyobb közigazgatási határával dicsekedhetett, a 
vele szomszédos települések kisebb falvak voltak. A lakosság közel fele még a szá-
zadelőn is a földművelésből élt. „A Szabadkai tőke kerüli még az ipari és kereske-
delmi vállalatokat, sokszor évekig elhever, míg kedve szerint földbirtokra változtatja 
értékét. Úgy az értelmiség, valamint az iparosok is lehetőleg földbirtokba fektetik va-
gyonukat.” – írták a városról a századfordulón (FRANKL, 1899: 134–135.). Szabad-
kát népességének nagy száma segítette ahhoz, hogy Bácska sűrű vasúthálózatának 
központjává váljék (Szeged–Szabadka–Fiume, Budapest–Szabadka–Újvidék–Zi-
mony fővonalak) és emellett jelentős és sokoldalú mezőgazdasági ipart is telepít-
sen (cukorgyár, malmok, mezőgazdasági gépgyár). A város hitelélete főképpen he-
lyi bázison, lassan fejlődött ki, de 1909-re számuk elérte a tizenhatot. A felállított 
rangsorban a pénzintézeti vagyonok nagyságát tekintve Szabadka Szegeddel együtt 
hasonló súlyt képviselt. A betétforgalom alapján számított hierarchikus rangsorban 
azonban Szeged már jelentősen megelőzte a 37. helyre szoruló Szabadkát. A város 
pénzintézetei döntően a nagyszámú helyi népesség ellátását szolgálták, amit az igen 
kicsi kiterjedésű vonzáskörzete is jelzett. Az árvíz után gyorsabban modernizálódó 
Szeged (illetve Arad, Temesvár) „árnyékában” Szabadka pénzügyi vonzásköre alig 
terjedt túl közigazgatási határán, s a gyorsan fejlődő Újvidék is komoly versenytár-
sául szegődött.

A második típusba tartoztak azok a délvidéki városok, amelyek szűk határuk miatt 
már eleve a kereskedelemre és az iparra voltak utalva, vagy időben átváltottak az 
iparra. Ezekben a városokban a 19. század folyamán jelentős tőke gyűlt össze és 
kiterjedt hitelszervezet alakult ki, ami a jelentős külső tőkeforrások bekapcsolásával 
a modern nagyipar egyes ágazataira is fejlesztőleg hatott. Lakosságuk rohamosan 
növekedett (különösen Újvidéken), döntően a nagyfokú bevándorlásnak köszön-
hetően. Ezáltal megnőtt a népsűrűségük, s ezzel párhuzamosan a városterület be-
építettsége is, ami városi jellegüket tovább erősíttette. A városoknak ebbe az ún. 
„iparos-kereskedő” csoportjába tartozott: Újvidék, Versec, Baja, Zombor.

A harmadik típusba az őstermelő városból strukturálisan átalakuló, az agrárváro-
soknál már magasabb fokozatba átkerülő városok tartoztak: Szeged, Nagybecske-
rek, Pancsova.

Ez utóbbi két városcsoporton belül is erős szelekció indult meg a 19. század végén. 
Azoknak a korábban jelentős gabonakereskedelmi gócpontoknak, amelyek nem ju-
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tottak vasúti fővonalhoz, fejlődésük megtorpant, népességük alig gyarapodott (Baja, 
Zombor, Pancsova). A térség legdinamikusabban fejlődő városai (Temesvár mellett 
Újvidék és Szeged) a vasúti fővonal megszerzésével és gazdaságuk sikeres moderni-
zálásával kerültek a régió városhierarchiájának az élére.

Újvidék a 19. században a szemközti Pétervárad függelékeként keletkezett. Amíg 
Péterváradon szerb határőrök éltek, addig Újvidék német polgárvárossá alakult. A 
korán szabad királyi rangra emelkedett város növekedését szerencsés fekvésének 
köszönhette. Látványosan gyors fejlődésében az agrárium szerepe egyre kisebb lett 
(bár kertészete a korban országos hírű volt, déli fekvésének köszönhetően a pri-
mőrökkel elsőként tudott megjelenni a pesti piacon). A város ipari és kereskedel-
mi funkcióit gazdag hinterlandjának nyersanyagaira támaszkodva fejlesztette ki. A 
múlt század végén a Duna szerepét átvette a vasút: a Budapest–Szabadka–Újvidék–
Zimony vasútvonal fontos nemzetközi tranzitforgalmat is bonyolított a Balkán felé. 
Ezért az agrárvidékek városaira jellemző malmok mellett textilüzemeket és gépgyá-
rat is alapítottak, amelyeket a város céltudatos iparfejlesztési politikájának eredmé-
nyeként létrejött terebélyes gyárnegyedbe telepítettek. Pénzintézetei, bár elég kései 
alapításúak voltak, a századfordulóra már igen gyors forgalomnövekedést mutattak. 
Az Újvidéki Takarékpénztár és a Szerb Takarék (Újvidék a magyarországi szerbség 
központja is volt) mellett 1900 után újabb négy bank alakult, és megjelent fiókjával a 
helyszínen a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank is. Újvidéket a pénzintézeti vagyon és 
a betétforgalom alapján egyaránt az innovációs gócok élvonalában találjuk, s a leg-
nagyobb pénzintézeti vonzáskörzettel rendelkezett az egyébként sűrű városhálózatú 
Bácskában, sőt a város a Szerémség területére is kiterjesztette banki kapcsolatait.

Dél-Magyarország egész területét igen sűrű hitelintézeti hálózat jellemezte, amely-
nek intézményei jelentős takarékbetét-forgalmat bonyolítottak le. A fejlett mező-
gazdaságból származó tőkefelhalmozás és részben a régióban élő német lakosság 
hagyományos megtakarító-képessége szolgált bázisul az országos átlagnál több 
pénzintézet működéséhez. Budapest után Temesváron működött a legtöbb hitelin-
tézet. Hegemón szerepük miatt modernebb banki üzletet így csak néhány környező 
város, Versec, Lugos és Nagybecskerek bonyolított. Nagybecskerek, Torontál me-
gye székhelye gyorsan fejlődő iparával és kereskedelmével és kilenc pénzintézetével 
gyújtópontjául szolgált vidéke gazdasági erőinek. Versec pedig vásárvárosi helyze-
tének köszönhette központi szerepét. „Dél-Magyarország második iparűző városa 
29.000 lakossal, kiknek fele német, 8.300 szerb. Gyárai között elsőrangú a bútor-
gyára, de van két gépgyára, harang- és vasöntödéje, bortermelése, konyakgyártása 
szintén számottevő, nem különben gyümölcs- és gabonakereskedelme. Vagy 140 
községnek központja, Temesvárral, Szegeddel, Nagybecskerekkel, Resicával, s az Al-
só-Dunával vasút köti össze.” (CZIRBUSZ, 1902: 165.).
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ÖSSZEGZÉS

Egy-egy térség gazdasági teljesítőképessége már a dualizmusban is egyre inkább vá-
rosainak teljesítményétől függött. A pénz- és hitelrendszer fejlődése a századforduló 
Magyarországán nemcsak serkentette a gazdaság fejlődését, de hasonlóan jelentős 
szerepet játszott a városfejlődésben, mint maga az iparosodás. A városok pénzügyi 
szolgáltató funkcióinak vizsgálata azért is fontos, mert a fejlettebb üzleti környezet 
hozzájárul a hitelrendszer és más szolgáltatók által közvetített innovációs folyama-
tok elterjedéséhez, hátteréül szolgálva a gazdasági és társadalmi modernizációnak. 
A pénzintézeti tevékenység a regionális modernizáció fő tőkeforrásaként a modern 
vállalkozási formák elterjesztője, az infrastrukturális fejlesztés révén az urbanizációs 
jelleg serkentője. A dualizmus időszakában, a fentiek következtében a pénzintézetek 
számára telephelyül szolgáló városok fejlődésében meghatározó szerepet játszottak 
a hitelintézetek (GÁL, 2010). A városi gazdaság fejlődése és az urbanizáció ugyanis 
az anyagi feltételek által erősen meghatározott folyamat, a megkésett kelet-európai 
modernizációhoz szükséges tőkeforrások biztosítása és átcsoportosítása elsősorban 
a pénzintézeti rendszeren keresztül ment végbe (GOOD, 1973; TOMKA, 1999). A 
bankszektor és a területi fejlődés között szoros volt a kapcsolatrendszer, a bank-
hálózatban elsődlegesen a helyi alapítású pénzintézetek domináltak. A regionális 
bankközpontként való funkcionálás, mint az egyik legjelentősebb városi szerepkör 
meghatározó volt a századforduló vidéki nagyvárosainak fejlődésében. A pénzinté-
zetek helyi beágyazottságából fakadóan ebben az időszakban a bankok társadalmi 
szerepvállalása, városépítő és mecénási tevékenysége is sokkal intenzívebb volt.

A századfordulón a leggyorsabban fejlődő regionális centrumok az Alföld peremén 
voltak megtalálhatók. Nem véletlen, hogy az ország tíz legnagyobb pénzintézeti va-
gyonnal és betétállománnyal rendelkező korabeli bankcentruma közül hat (Arad, 
Temesvár, Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Szabadka) az alföldi régióban, illetve a pe-
remén futó vásárövben helyezkedett el.

Magyarország funkcionális értelemben vett városainak mintegy 70%-a rendelkezett 
pénzintézeti városi funkcióval 1910-ben, a hitelszféra szorosan kötődött a városi jel-
legű településekhez, városaink a századforduló körül már a bankhálózat szintjén is 
világosan azonosítható hierarchikus csoportokká szerveződtek. A leglátványosabb 
fejlődést mutató regionális pénzintézeti centrumokat a hierarchia második szintjén 
elhelyezkedő városok csoportja mutatta. Az innovációs gócok csoportjának városai 
alkották a leginkább összefüggő hálózatot és ebben a kategóriában mutatkoztak meg 
a legszembetűnőbben a városhálózat századfordulós átrendeződésének jellegzetes-
ségei, nevezetesen az, hogy a modern térstruktúrák kiépülésével a még meglévő tra-
dicionális elemek is együtt éltek. Így ebben a csoportban egyaránt megtalálhatóak 
voltak a dinamikájukat elvesztő, hanyatlás útjára lépő városok (pl. Zombor), és a 
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gyorsan fejlődő, ígéretes centrumok (Újvidék) is. Szintén ide tartoztak a vásárvona-
lak kevéssé dinamikus városai, amelyek ipari-forgalmi statisztikáinak mennyiségi 
mutatói alacsonyabbak voltak, és vonáskörzetük is kisebb volt a regionális centru-
mokkal összehasonlítva (pl. Versec).

Szeged, de különösen Szabadka az alföldi városokra jellemző módon a pénzintézeti 
vagyonok alapján szintén előkelőbb helyezést tudtak elérni, mint a szűkebb értelem-
ben vett hierarchikus rangsorban, tehát a betétforgalmi jelentőségtöbblet mutatói 
alapján. E két város esetében a magyarázatot az összvagyonon belüli aránytalanul 
nagy, elsősorban az agrárérdekeket kiszolgáló jelzálogkölcsön-állomány adja, amely 
szintén nem sorolható a kereskedelmi-ipari beruházásokat megcélzó, illetve a leg-
biztonságosabb banki üzletágak közé a századfordulón. Ugyanakkor a hatalmas 
pénzintézeti vagyonok tételeinek fajlagos aránya alacsonyabb, hiszen éppen az em-
lített két város volt a legnépesebb vidéki település 1910-ben. A pénzintézeti vagyo-
nok emelkedése a századforduló első évtizedében mégis hűen tükrözte a dél-ma-
gyarországi speciálisan fejlett régióhoz tartozó innovációs gócvárosok lendületes 
gazdasági növekedését. 1900 és 1910 között a 17–19. helyről a 9–10. helyre kerültek 
a pénzintézeti vagyonok nagysága szerinti rangsorban, de Temesvár és Arad erős 
konkurenciájával továbbra is meg kellett küzdeniük. Az egymáshoz közeli vidéki 
nagyvárosok vonzáskörzetei sokszor átfedéseket mutattak, s a versenytársak is meg-
akadályozhatták a nagyobb vonzáskörzetek kialakulását. Összességében Dél-Ma-
gyarország és azon belül a mai Vajdaság területén működő városok pénzügyi szek-
tora fejlettnek minősült a dualizmus időszakában. 
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REKREÁCIÓFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK  
A VAJDASÁGBAN – FÜRDŐK, USZODÁK

Győri Ferenc – Bor Ervin

ABSZTRAKT: A Vajdaság rekreáció-földrajzi szempontból értékes téregység. Hasonló-
képpen, mint a Nagyalföld más területein – a kedvező természetföldrajzi viszonyoknak 
köszönhetően – a fürdők és uszodák itt is a rekreáció kiemelkedő színtereivé váltak. A 
fürdőszolgáltatások színvonala általában kielégítő, ám sok helyütt bővítésre, új egész-
ségturisztikai fejlesztésekre, vagy új élményközpontú szolgáltatások kialakítására van 
szükség. A meglévő kínálatot további újításokkal, gyógyszolgáltatásokkal, élménymeden-
cékkel, sportolási lehetőségekkel célszerű bővíteni. A fürdőkhöz kapcsolódó sportrekreá-
ciós lehetőségek fémjelzik a vajdasági fürdők speciális, sportos arculatát, melyet érdemes 
továbbfejleszteni.

KULCSSZAVAK: rekreáció, rekreáció-földrajz, sportrekreáció, Vajdaság, Vajdaság für-
dői, fürdők látogatottsága, egészségturizmus

BEVEZETÉS

A rekreáció tudományos problematikaként viszonylag későn vált önálló kutatá-
si területté, noha a kifejezés – a „megpihenés, üdülés, iskolai szünet, gyönyörkö-
dés” értelmében – már a 20. század elején használatban volt a magyar nyelvben 
(BÁNHIDI, 2012). Később az évszázad vége felé jellemzően félreértelmezve, csak 
a szabadidősportra szűkítve, vagy az egészséghez kötődő értelmezésében terjedt 
el (KOVÁCS, 2002). A rekreáció többféle szimbolikus tartomány (pl. sport, egész-
ségmegőrzés, turizmus) elemeit ötvözi, tehát komplex jelenségről van szó (GYŐRI, 
2014). A fogalom a mai, nemzetközi tudományos terminológia szerint a szabadidő 
eltöltésének kultúráját jelenti, az aktív kikapcsolódást, a jó közérzet megteremtését, 
a munkavégző képesség helyreállítását, az egészségi állapot megőrzését és javítását 
értjük alatta. Mindennek fizikai, szellemi és érzelmi hozadéka van az ember számá-
ra. A rekreáció igénye természetes szükségletből fakad, a szabadidő felhasználásá-
hoz köthető, kulturális meghatározottságú, élményt nyújt, s egyenes következménye 
a jó testi, lelki és szellemi teljesítőképesség. A rekreációs tevékenységek nagyobb 
része nem szervezett keretek között, hanem egyénileg, családban, baráti társaságban 
zajlik (KISS, 2009).

A lakosság rekreációs lehetőségei nagyban függnek a lakóhely kínálta földrajzi (ter-
mészeti és társadalmi) környezet adottságaitól, s természetszerű, hogy a rekreáció 
a turisztikai célú utazások fő céljai között szerepel. A látogatók egy-egy utazás al-
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kalmával mintegy mellékesen is élhetnek az adott desztináció rekreációs kínálatával 
(pl. vízpart, szállodai rekreációs szolgáltatások). A rekreációs turizmus a wellness- 
és gyógyturizmuson keresztül intenzív határfelületet képez az egészségturizmussal. 
A rekreáció-földrajz a kulturált szabadidő-eltöltés térbeli sajátosságait, differenciáit, 
összefüggéseit, valamint a földrajzi környezettel való kapcsolatait kutatja. 

A fürdők és uszodák a rekreáció kiemelkedő színterei. Régóta tudjuk, hogy ezek 
nem csak tisztálkodásra, hanem a test edzésére, lelki töltekezésre, kikapcsolódás-
ra egyaránt alkalmasak, komplex rekreációs teret biztosítva a szabadidő kulturált, 
egészségközpontú felhasználására. Ma a fürdők egyre gazdagabb wellness (spa) 
szolgáltatásokkal és élményelemekkel csalogatják be látogatóikat. A spa nem csu-
pán a fürdőszolgáltatást foglalja magába, hanem olyan eljárásokat is kínál, melyek 
igény szerint energetizálják, megnyugtatják, vagy éppen felélénkítik a vendégeket. 
Mindezeken túl a fürdők többsége továbbra is sokat vár a földfelszín alól feltörő, 
medencéket megtöltő gyógyhatású vizektől (CSAPÓ et al., 2007), melyek természe-
tesen nem csak a gyógyulni vágyók számára hasznosak, a meleg víz kellemes közege 
élményt kínál, továbbá a lazítás, regenerálódás céljait is szolgálja.

REKREÁCIÓ-FÖLDRAJZI POTENCIÁL A VAJDASÁGBAN

A Duna, Tisza, Körös és Maros folyók által szabdalt Dél-Alföld és a vele földrajzi 
egységet képező Vajdaság a termál- és gyógyvizek hazája. A Kárpát-medence fel-
ső-pannon homok és homokkő összetétele a medencékben és a dunántúli dombvi-
déken, valamint a mélyebb süllyedékekben a negyedidőszaki képződmények is szá-
mottevő mennyiségben tárolnak hévizet. A mélyebb víztestek ásványi anyagokban 
gazdag vize gyógykezelésre, fürdő- és ivókúrára, iszapkezelésre egyaránt alkalmas. 
A vajdasági gyógyvizek hőmérséklete 18–60oC között, ásványi anyag tartalmuk 
0,86–16,54 mg/l között mozog. A használatban lévő kutak mellett nagyobb szám-
ban lezárt furatok is találhatók (SOMOGYI–MIRNICS, 2007: 21.).

A termálkincs turisztikai célokra történő kihasználását a 2000-es évek elején, a Szé-
chenyi Terv keretében kormányprogram támogatta Magyarországon, melynek célja 
a már meglévő gyógy- és termálfürdők felújítása, a kapcsolódó szolgáltatások és 
infrastruktúra komplex fejlesztése, a feltárt, de még nem hasznosított hévízkincs 
egészségturisztikai hasznosításának elősegítése, a települési környezet turisztikai 
célú fejlesztése, egészségturizmus-marketing kidolgozása és végrehajtása, a turisz-
tikai humánerőforrás fejlesztése, valamint a turisztikai intézmény- és szabályozó-
rendszer kialakítása volt. Ugyanakkor a nemzetközi összefogással létrejött határo-
kon átívelő egészségturisztikai kezdeményezések – főként az Európai Turisztikai 
Képzési Mintaterület kialakítása – hatással voltak a határon túli kezdeményezésekre 
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is a Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) Eurorégióban (PÁLINKÁS, 2010). Hama-
rosan körvonalazódott, hogy az együttműködés a falusi-, az öko-, illetve a gyógy- és 
termálturizmus irányába mutat (PÁL, 2003). Az „Alföld Spa” márkanév az Alföldön 
(a földrajzi Nagyalföld vajdasági és romániai területeivel kiegészülve) egyre mar-
kánsabban jelent meg, és rövidesen összefogás kezdett kialakulni a térség hasonló 
adottságú 100–120 fürdője között (ALBEL–TOKAJI, 2010). 

Mivel ezek a fürdők egymás számára versenytársak is lehetnek, célszerűnek látszott 
a különböző települések együttműködésének, komplexebb, egymáshoz kapcsolódó 
turisztikai kínálatának kialakítása. A DKMT euroregionális megállapodása kereté-
ben a Dél-alföldi Termálklaszter évek óta szoros kapcsolat kialakítására törekszik 
a nagyrégió fürdőivel, s komoly szerepet tölt be a Vajdaság fürdőközpontjainak 
fejlesztését illetően is. Külön hangsúlyt fektet a wellness központok kialakítására, 
a természeti környezet, az újítások és új technológiák, a kis- és középvállalkozá-
sok, az oktatás és képzés fejlesztésére, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó 
konferenciák szervezésére (ALBEL–TOKAJI, 2010). A klaszter intenzív kapcsolatát 
a vajdasági fürdőkkel a 2007 augusztusában létrejött Vajdasági (magyarkanizsai) 
Egészségturisztikai Klaszter neve fémjelzi. A szervezet megalakulását a Dél-alföldi 
Termálklaszter segítsége, illetve a hét község (Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Topolya, 
Szabadka, Kishegyes, Óbecse) támogatása tette lehetővé. 

Egy régió fejlődése elsősorban attól függ, hogy az adott államot irányító politikai 
elit gazdaságpolitikája milyen szerepet oszt a régióra (GULYÁS, 2010). A Vajda-
ság turisztikai potenciáljára csak az 1970-es évek közepén kezdtek felfigyelni. Az 
idegenforgalom zömét eleinte a transzfer, vagy átutazó turizmus adta. Az elmúlt 
évtizedeket a bevásárló, a vadász-, a gyógyfürdő- és kisebb mértékben a városokat 
látogató, kulturális jellegű turizmus jellemezte (RICZ, 2006). A turizmus lassú fel-
futását az 1990-es évek háborús-szankciós eseményei törték meg, melyek jelentős 
tőkét vontak ki a térségből (SZÓNOKY ANCSIN, 2007). Az idegenforgalom csak 
az új évezredben indulhatott újra virágzásnak, de a DKMT magyarországi és romá-
niai részén még mindig fejlettebb és kiterjedtebb az idegenforgalmi egységhálózat 
(TAKÁCS, 2006).

A Vajdaság gazdag történelmi múlttal rendelkezik, aminek nyelvi- kulturális sok-
színűségét, ezáltal egyedülálló idegenforgalmi értékét is köszönheti. Ennek ki-
használása „a minőséges, ott marasztaló kínálat” (termálvíz, kulturális-művészeti 
programok, öko-falusi turizmus, kerékpárutak, lóversenypályák, szolgáltató és in-
formációs pontok, vadászat és halászat) fejlesztésén múlik (GÁBRITY MOLNÁR, 
2011). A turisztikai szempontból több lábon állás, megkönnyíti azon szolgáltatások, 
így a fürdőszolgáltatások értékesítését is, melyek komplex turisztikai csomagban 
kerülnek a piacra. Mindehhez többek között a közlekedési és turisztikai tervek egy-
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behangolása, a határok akadálymentes átjárhatósága, a turisztikai humánerőforrás 
fejlesztése, a szállás- és férőhelyek számának további bővítése, valamint saját turisz-
tikai imázs megteremtése szükséges.

Dolgozatunk, amelyben a Vajdaság fürdőinek néhány fő jellemvonását mutatjuk be, 
egy nagyobb, komplex, a Nagyalföld rekreáció-földrajzát feltáró kutatás része. Té-
maválasztásunkat az indokolta, hogy a vajdasági fürdőkkel részletesen és átfogóan 
foglalkozó források száma viszonylag csekély. Munkánk a témához kapcsolódó szak-
irodalom tanulmányozásán túl egy sokféle kérdéskört érintő kérdőíves felmérésen 
alapul. E tanulmányban a Vajdaság fürdőinek, uszodáinak jelenlegi állapotára, ki-
használtságára, látogatottságára (utolsó öt év) vonatkozó főbb számokat mutatjuk be.

A VAJDASÁG FÜRDŐI NAPJAINKBAN

Kutatómunkánk a vajdasági fürdőkre vonatkozó nyilvános adatok feldolgozásán 
túl a fürdők vezetőségéhez eljuttatott kérdőívek kiértékelésén alapult. A felmérés 
2013. szeptember 10. és 2014. február 22. között valósult meg. Az elektronikus úton 
kiküldött 20 db kérdőívből 15 db érkezett vissza határidőre. A kérdőíveket Adára és 
Zentára magyar nyelven, a többi fürdőbe pedig szerb nyelven küldtük el (1. ábra). 

1. ábra: A Vajdaság nagyobb települései és fürdői

Forrás: Az alaptérkép forrása: web.interware.hu. A szerzők szerkesztése.

A látogatottsági adatok egyszerűbb szemléltetése érdekében a fürdőket három 
kategóriába soroltuk. A „kisfürdők” közé a 800 főt nem meghaladó, a „közepes 
fürdők” osztályába a 800-tól 1 800 fős kapacitásúak, míg a „nagyfürdők” közé az 1 
800 főnél nagyobb befogadó képességűek kerültek.1

1 A kutatással kapcsolatosan lásd részletesebben: BOR, 2014. 
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1. táblázat: A Vajdaság fürdőinek fontosabb mutatói 2014-ben

Fürdő neve Település Medencék 
száma 
(db)

Összes 
vízfelület 

(m2)

Befogadó 
kapacitás 

(fő)

Egy főre 
jutó 

vízfelület 
(m2/fő)

Adica Ada 3 2 500 4000 0,63
Akvaten Centar Alibunar 2 n.a. n.a. n.a

Relax Üzleti-rekreációs Központ Antalfalva 4 660 700 0,94
Junaković gyógyfürdő Apatin 10 2 890 3 600 0,80
Mladost Sportközpont Becse 5 2 230 1 000 2,23

Városi Rekreációs Központ Kerény 1 n.a. n.a. n.a
Magyarkanizsai gyógyfürdő Magyarkanizsa 2 382,5 300 1,28

Jug Sport- és Rekreációs Központ Nagybecskerek 4 2 350 1 200 1,96
Jezero Sportközpont Nagykikinda 5 2 766  2 000 1,38

Palicsi gyógyfürdő Palics 2 750 400 1,88
Mladost Sport- és Rekreációs 

Központ
Pancsova 3 1 592 2 000 0,80

Petroland Aqua Park Petrőc 6 n.a. n.a. n.a
Redneki Termálvizes Rehabilitációs 

Központ
Rednek 5 1 940 1 700 1,14

Prozivka Sport- és Rekreációs 
Központ

Szabadka 2 n.a. n.a. n.a

Dudova Šuma városi fürdő Szabadka 5 1 375 800 1,72
Temerini fürdő Temerin 3 1 474 5 000 0,29

Spens Sport és Üzletközpont Újvidék 3 n.a. n.a. n.a
Drago Jovović Testkultúra Központ Verbász 4 1 725 1 500 1,15

Zentai városi medence Zenta 3 2 044 1 200 1,70
Mostonga Városcsarnok Zombor 5 1 859 1 200 1,55

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.

A „kisfürdők” csoportjában a kérdőívek alapján három fürdő került. A palicsi 
gyógyfürdő csak a nyári szezonban tart nyitva, mivel fedett medencével nem 
rendelkezik. A szabadkai Dudova Šuma városi fürdő termálmedencéi egész évben 
várják látogatóikat. A harmadik leglátogatottabb a magyarkanizsai gyógyfürdő, 
amely egyben a legkisebb befogadóképességgel és vízfelülettel rendelkezik (1. 
táblázat). A kis fürdők látogatottsága 2011-ig kis mértékben csökkent, majd a 
következő évben kissé emelkedett (2. ábra).
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2. ábra: A „kisfürdők” látogatottsága a Vajdaságban 2008–2012 között, fő

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.

A közepes méretű fürdőkben is csökkent valamelyest a látogatottság, mely alól ki-
vételt csak a nagybecskereki Jug jelent. A legtöbb vendéget a redneki Termálvizes 
Rehabilitációs Központ fogadta, noha az egy főre jutó vízfelület a közepes fürdők 
közül itt a legkisebb. Az egy főre jutó vízfelület szempontjából az összes fürdő közül 
is kiemelkedik a becsei Mladost Sportközpont (2,23 m2/fő).

3. ábra: A „közepes fürdők” látogatottsága a Vajdaságban 2008–2012 között, fő

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.
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A nagy kapacitású fürdők közül, legtöbb vendéget a temerini fürdő tud fogadni, ami 
azonban nem jelenti egyben a legnagyobb látogatottságot is. Ehhez hozzájárulhatott 
az is, hogy renoválás miatt a fürdő 2008-tól 2011-ig zárva tartott, ezért a városlakók-
nak és környékbelieknek más rekreációs helyszín után kellett nézniük (4. ábra). Az 
újranyitás után gyors emelkedést tapasztaltunk, ám a fürdő vezetőségétől kapott in-
formációk szerint ez a növekedés 2013-ban már nem folytatódott. Sajnos az egy főre 
jutó fajlagos vízfelület itt még mindig rendkívül kicsinek mondható (0,29 m2/fő).

Nagykikinda a 2012. évi közel 30 ezer fős látogatottságát leginkább területbővíté-
sének és az infrastruktúra fejlesztéseknek köszönheti, s további növekedésre is szá-
mít a jövőben, amelyet versenyek, sportrendezvények megszervezésével, valamint 
rekreációs szakemberek alkalmazásával kíván elérni. Az adai Adica és az apatini 
Junaković fürdő látogatottsági adatai lényegében alig változtak. Mindkét létesít-
mény csak a nyári szezonban tart nyitva. A gyógykezelések bevezetésének és az új 
élményelemek kialakításának köszönhetően például az Adica éveken keresztül több 
látogatót fogadott, mint Nagykikinda a felújítás előtt. Az Adica a 2012-es évet leszá-
mítva, a legnépszerűbb „nagyfürdőnek” mondható, annak ellenére, hogy egy főre 
igencsak kevés, 0,6 m2 vízfelület jut, mégis van, ami idevonzza a fürdőzőket (sok 
árnyékos hely, gyermekjátékok, sportpályák, óriás sakk, közeli szabadstrand).

4. ábra: A „nagyfürdők” látogatottsága a Vajdaságban 2008–2012 között, fő

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.

A fajlagos nyári kihasználtság értéke (látogatószám/kapacitás) – a 2012. év nyári 
adataival számolva – a nagybecskereki (36), és a becsei fürdőben (35) a legnagyobb, 
a szabadkai városi fürdőben, Palicson, Magyarkanizsán és Temerinben a legkisebb 
(3–9).
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A fürdők vezetősége harmadrészben az infrastruktúra fejlesztésének tulajdonítja 
a látogatottság emelkedését (pl. Nagykikinda). Negyedrészben a kedvező időjárás, 
kisebb részben az új élményelemek bevezetése, a gyógykezelések fejlesztése és bőví-
tése, valamint a területbővítés játszottak szerepet a növekedésben (pl. Temerin) – (5. 
ábra).

5. ábra: A látogatottság növekedésének okai a Vajdaság fürdőiben, %

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.

A csökkenés okaként az infrastruktúra állapotának romlását, a fürdőfejlesztés hiá-
nyát (pl. Palics, Magyarkanizsa, Rednek), továbbá az időjárást és a gazdasági helyze-
tet jelölték meg a fürdők vezetőségei. A szomszédos fürdőkben történő fejlesztések 
is negatívan befolyásolták a fürdők látogatottságának alakulását (pl. Dudova Šuma) 
– (6. ábra).

6. ábra: A látogatottság csökkenésének okai a Vajdaság fürdőiben, %

Forrás: Saját felmérés. A szerzők szerkesztése.
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Természetes, hogy a fürdők látogatottságát sokféle egyéb tényező is befolyásolhatja, 
melyekre ez úton – a terjedelmi korlátok miatt – nem áll módunkban részletesen 
kitérni, ezért csak néhány összefoglaló adatot teszünk közzé.

A fürdők és a helyi, környékbeli oktatási intézmények közötti kapcsolat növelheti a 
látogatottságot, illetve a kihasználtságot. A vajdasági fürdők 53%-át rendszeresen, 
27%-át pedig alkalomszerűen látogatják iskolai osztályok, csoportok. Egyes fürdők 
iskolai rendezvényeknek, sporteseményeknek adnak otthont. Ide sorolhatók többek 
között az iskolai úszó- és vízilabda-bajnokságok, diákolimpiák, táncos rendezvé-
nyek és az ügyességi gyermekjátékok is. A legszorosabb kapcsolat ott alakult ki, ahol 
a fürdők sportközpont keretein belül működnek (pl. Verbász, Rednek). Több iskola 
testnevelés óra keretein belüli úszásoktatást, vagy vízi rekreációs sportfoglalkozást 
is szervez.

A fürdők természetesen kapcsolatban állnak a sportegyesületekkel is. A sportkomp-
lexumok jelenlétének köszönhetően felmérésünkben 16 féle sportág képviseltette 
magát. A válaszadó vajdasági fürdőkben 21 úszóegyesület működik. Sok fürdő 
esetében nem csak egy, akár három úszóklub is osztozik a medencéken. Hasonlók 
mondhatók el a vízilabdáról is. A tizenöt fürdőből tizenegyben működik úszó-, és 
kilencben vízilabda-egyesület, de vannak búvárúszó és szinkronúszó klubok is.

A fürdővendégek számára kellemetlen lehet, ha edzés-, vagy oktatási időben nem 
biztosítanak részükre szabad vízfelületet, úszósávot. A vajdasági fürdők többségé-
ben a kérdés megoldott, de háromból egy fürdő még mindig nem tud szabad pá-
lyáról gondoskodni a fent említett időben. A látogatók számának növelésére, főként 
az úszásigény kielégítésére megoldást jelenthet az éjszakai fürdőzés bevezetése is. 
A fürdők 33%-a biztosítja csak nyáron, 20%-a csak télen, és 7%-a egész évben az 
éjszakai úszás, fürdőzés lehetőségét.

Növelheti a látogatottságot, ha a fürdő rendelkezik természetes vízfelülettel a vízi 
rekreáció egyéb válfajai számára. A felmért vajdasági strandfürdők közül ötnek a 
területén található természetes vízfelület, ahol horgászni, úszni, csónakázni, kaja-
kozni, kenuzni lehet. Extrém vízi sportok (pl. vízisí) nem jelentek meg a kínálatban, 
és a jövőben nem is tervezik ezek bevezetését. A fürdők látogatottságának növelé-
sére kedvező hatással lehetnek a különféle vízi élményelemek. A felmért vajdasági 
fürdők közül csak négy rendelkezik ilyenekkel. A vízi csúszdák mellett előfordulnak 
egyéb élményelemek is (pl. vízgomba, sugármasszázs). Nagy vonzerővel bírnak a 
különféle wellness kezelések (pl. Apatinban a hidro-, termo- és elektroterápia, kü-
lönböző kínai terápiák és reuma gyógyítása, valamint a relax, anticellulit és indiai 
masszázs).
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Szintén kedvezően befolyásolják a látogatottságot a fürdőben szervezett különféle 
versenyek, szabadidős programok, rendezvények. A legnépszerűbb sportrendezvé-
nyek az úszással (27%) és a vízilabdával (17%) kapcsolatosak. Jelentősnek mondha-
tó még a tenisz (8%); viszonylag alacsony még az olimpia sportágként egyre nép-
szerűbb strandröplabda (4%) versenyek részesedése. Mindezek ellenére a válaszadó 
fürdők közül négyben semmilyen sporteseményt nem szerveznek.

Rekreációszervező és sportrekreációs szakemberek jelenléte javíthatja a szolgálta-
tások színvonalát, ezáltal pedig növelhető a látogatottság. A Vajdaság fürdőiben a 
legnépszerűbb a wellness-fitness szakember (vízi aerobic, vízi zumba, aqua bike 
programokkal), de sajnos a válaszadó fürdők harmada egyáltalán nem alkalmaz 
rekreációs szakembert.

Fontos szerepet kaphatnak egyéb, a fürdőtelepülésen kikapcsolódást, pihenést és 
szórakozást kínáló helyszínek is. Közülük a legnagyobb arányt a kávézók, éttermek 
(33%) és sportpályák (30%) jelentik. Alacsonyabb az éjszakai szórakozóhelyek, a 
színházak és kiránduló helyek részaránya. Jó példaként említhetjük a kellemes kör-
nyezetben található palicsi tavat a stranddal, a vele szomszédos, 65 éve nyílt állat-
kerttel, sportolásra kirándulásra alkalmas környezetével.

A vendégek számára vonzó lehet, ha a fürdő területén vagy közvetlenül közelében a 
turisztikai szuprastruktúra részeként szálláshely is rendelkezésre áll. A Vajdaságban 
háromból egy fürdőhöz nem kapcsolódik közvetlen, vagy közeli szálláshely. Gyógy-
szálló sehol sem épült. A szálláshelyek közül a legnépszerűbbek a motelok (25%), az 
apartmanok (20%). Kevés a turistaszállás és mindössze egy fürdőhöz kapcsolódik 
kemping.

Fontosnak tartjuk, hogy egy fürdőnek az úszáson kívül legyen egyéb rekreációs kí-
nálata is. A különböző sportpályák, vízi sportolási lehetőségek, kondicionáló termek 
még élvezetesebbé tehetik az ott tartózkodást, illetve megteremthetik a rendszeres 
testmozgás lehetőségeit. A szabadidőközpontokhoz természetszerűleg kapcsolód-
nak az univerzális sportpályák, míg a hagyományosabb strandokon több a strand-
röplabda, a tenisz, a vízilabda és a frizbi feltételeit biztosító létesítmény.

ÖSSZEGZÉS

A Vajdaság rekreáció-földrajzi szempontból igen értékes téregység. Természet- és 
társadalomföldrajzi adottságai kedvezőek, a fürdőkre és a gazdag kulturális örök-
ségre építő idegenforgalmi kínálata komoly gazdaságélénkítő hatást fejthet ki. A he-
lyi turisztikai választék fejlesztése, a „saját portéka” előállítása és eladása azon túl, 
hogy növeli a foglalkoztatottságot, erősíti a nemzeti identitáshoz való ragaszkodást, 
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növeli a szülőföldön maradás esélyeit. Mindebben a vajdasági magyar nyelvű képzé-
si kínálat fejlesztése – különösen a rekreáció és a turizmus területén – kulcsfontos-
ságú szerepet kaphat (GÁBRITY MOLNÁR, 2006).

A fürdőszolgáltatások hagyományai régóta élnek a vajdasági fürdőkben, és szín-
vonaluk általában kielégítő. Sok helyütt azonban bővítésre, új egészségturisztikai 
fejlesztések bevezetésére, a kor igényeinek megfelelő, új élményközpontú szolgál-
tatások kialakítására van szükség. Újításokkal, új típusú gyógyszolgáltatásokkal, él-
ménymedencékkel, sportolási lehetőségekkel szélesíteni kell a kínálatot. A fürdők-
höz kapcsolódó sportrekreációs lehetőségek fémjelzik a vajdasági fürdők speciális, 
sportos arculatát, melyet érdemes fenntartani és továbbfejleszteni. Sokat jelenthetne 
a korábban épült sportpályák megfelelő karbantartása, felújítása, de az új, népszerű 
strandsportok, akár kalandsportok feltételeinek megteremtése is. Mindehhez azon-
ban célszerű lenne – a diverzifikált munkaerőpiac követelményeinek megfelelően 
– több rekreációszervező szakembert képezni és alkalmazni. 

A fürdők állapotával a szuprastruktúra (főként a szállás és vendéglátóhelyek), il-
letve az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban ugyancsak sok a tennivaló. A 
fürdőszolgáltatások komplex turisztikai csomagban történő kínálata települési és 
térségfejlesztő hatású lehet. Jó lehetőség kínálkozik a falusi vendéglátás, a tematikus 
túraútvonalak, családbarát programok, a strandolás, horgászat, kempingezés, kerék-
páros turizmus összekapcsolása területén. Mindezt egy euroregionális keretrend-
szerben az adottságok és lehetőségek figyelembe vételével célszerű megvalósítani.

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani azon fürdők vezetőinek, dolgozóinak, akik 
kérdőívünk kitöltésével munkánkat segítették.
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A HATÁRON ÁTÍVELŐ PROGRAMOK
TERÜLETI DIMENZIÓI VAJDASÁGBAN

Ricz András – Nagy Imre

ABSZTRAKT: Szerbia számára 2004-től érhetőek el európai uniós források, amelyek el-
sősorban határon átívelő projektek keretében valósulnak meg, a Phare CBC, az Interreg 
és az IPA programokon keresztül. A munka célja megvizsgálni, hogy ezek a magyar, szerb 
és horvát relációban megvalósuló határ menti projektek milyen fejlődési lehetőségeket 
biztosítottak Szerbia északi tartománya – a Vajdaság számára, és ezen belül is a források 
milyen területi eloszlásban kerültek felhasználásra. A szerbiai jogi szabályozás alapján az 
egyes községeket fejlettségük szerint négy csoportba lehet sorolni. A munka arra világít 
rá, hogy a források egyenlőtlenül oszlottak el a tartomány területén, és azok lekötésekor 
csak nagyon kis mértékben vették figyelembe a fejlettségi szempontokat, ami az egyes 
községek közötti különbségeket tovább növeli, így a térség versenyképessége nem javul. 
Ahhoz, hogy a program elérje a célját, a következő programozási periódusban ezeket a 
hibákat ki kell küszöbölni.  

KULCSSZAVAK: Vajdaság, Európai Unió, határon átívelő programok, községek fejlettsé-
gi szintje, területi dimenzió

BEVEZETÉS

Az Európai Unió terület- és szomszédságpolitikájának lényege a leszakadó térségek 
felzárkóztatása, legyen szó új uniós tagállamról, vagy oda igyekvő, esetleg csak az 
unióval szomszédos területről. Szerbia és ezen belül a Vajdaság ebből a szempontból 
speciális helyzetben van. A tartományt északról az uniós tag Magyarország, keletről 
a szintén uniós tag Románia határolja, nyugatról pedig Horvátország a szomszédja, 
amely 2013 óta szintén tagja az Európai Uniónak. Az Európai Unió célja a térség vo-
natkozásában egyértelmű: az EU regionális politikájával összhangban – elsorvasztani 
mindenféle határt, melyben a szomszédságpolitikának, mint lehetséges fejlesztési és 
kapcsolatépítő intézkedésnek kiemelt szerepe van.

A fennálló helyzetben Szerbia célja nem lehet más, mint az integrációs folyamat fel-
gyorsítása, annak érdekében, hogy minél előbb az Unió teljes jogú tagjává váljon, és 
ne elszigetelt országként egzisztáljon Kelet-Európa térképén.

A szerbiai rendszerváltás után az Európai Unió még a 2003-as programozási évben 
megadta a lehetőséget a tartomány számára, hogy 2004 és 2005 folyamán a Phare 
CBC program keretében fejlesztési forrásokat hívjon le szomszédsági programok 
címén, majd 2006-tól 2009-ig az Interreg programok segítségével további felzárkóz-
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tató támogatásokhoz jutottak a Magyarországgal és Romániával határos kisrégiók/
községek.1 

A 2007–2013-as programozási periódusban Szerbia számára az IPA program kere-
tében irányoztak elő fejlesztési forrásokat. Ezek a források már nem csak Vajdaság 
számára, hanem Szerbia és minden szomszédja számára biztosítanak határon átíve-
lő programokat, illetve országon belüli fejlesztéseket is lehetővé tesznek. Nyugatról 
Horvátországgal, délen egy kis határszakaszon Bosznia-Hercegovinával is megkez-
dődhet a projektek végrehajtása. 

A tanulmányban vizsgáljuk az eddig lezajlott projektek földrajzi megoszlását, egyen-
letességét, továbbá azt, hogy a projektek mennyire voltak eredményesek a fejletlen 
térségek felzárkóztatása szempontjából. 

A SZERBIAI KÖZSÉGEK FEJLETTSÉGE

A tanulmányban elemezzük és bemutatjuk, hogy a határ menti projektek által fel-
használt fejlesztési források milyen területfejlesztési eredményeket hoztak elsősor-
ban a leszakadt vagy leszakadó félben lévő községek szempontjából. A szerb közigaz-
gatási rendszerben a község a LAU 1 (NUTS 4)2 európai területirányítási besorolási 
szintnek felel meg, amely egy nagyobb várost és a vonzáskörzetében lévő kisebb tele-
püléseket jelöli. A szerbiai területirányítási szabályozás értelmében a községközpon-
tok közül néhány városi ranggal is rendelkezik (pl. Szabadka). 

A Szerb Köztársaság Regionális Fejlesztési és Önkormányzati Minisztériuma Kor-
mányrendelet formájában állapítja meg minden évben (meghatározott gazdasági, 
demográfiai és szociális statisztikai mutatók alapján) a községek egységes fejlettségi 
listáját (UREDBA, 2013). Ezt a besorolást használja minden állami szerv a munká-
jához, így célszerűnek találtuk ezt alkalmazni a tanulmányban is, azzal, hogy csak a 
vajdasági községeket vettük figyelembe. A határ menti projektekben érintett vajdasá-
gi községek fejlettségi szintjei a következők: 

Köztársasági átlag feletti fejlettségű községek:
Szabadka, Újvidék, Nagybecskerek, Magyarkanizsa, Zenta, Karlóca, Versec, Pancsova 

1 Az egyes támogatási időszakokkal kapcsolatos jelentéseket részletesen lásd: IZV, 2007; IZV, 
2008; IZV, 2009; IZV, 2011; IZV, 2012; IPA, 2008; VÁTI, 2008.

2 LAU – Local Administrative Units: helyi közigazgatási egységek, az Európai Unió földrajzi alapú 
statisztikai kódolási rendszerében, amely a NUTS – Nomenclature of Territorial Units for Statis-
tics: Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának kiegészítője.
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Köztársasági átlag 80–100%-a közötti fejlettségűek: 
Apatin, Ada, Topolya, Óbecse, Verbász, Nagykikinda, Ruma, Zombor, Sremska Mit-
rovica, Temerin

Köztársasági átlag 60–80 %-a közötti fejlettségűek: 
Alibunár, Bácspetrőc, Fehértemplom, Kishegyes, Törökkanizsa, Hódság, Szentta-
más, Magyarcsernye, 

Köztársasági átlag 60 %-a alatti fejlettségűek:
Csóka, Zichyfalva 

AZ EDDIG LEZAJLOTT IPA-PROJEKTEK  
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

2013 májusáig a három programterületen összesen hét pályázati kiírás történt. 
Szerb–magyar viszonylatban 3 alkalommal volt lehetőségük a pályázóknak projek-
tterveket beadni, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben. A három kiírásban több mint 
750 projektterv érkezett be támogatási kérelemként, amelyből az első körben 70, a 
második körben 67 pályázóval kötöttek támogatási szerződést, míg a harmadik kör-
ben 61 projektet választottak ki. A fennmaradt támogatási összeget a harmadik kör 
tartaléklistájára került projektek között osztják szét.  

Román–szerb viszonylatban a két kiírás során mintegy ötszáz pályázatot adtak be, és 
összesen a két körben 61 szerződött pályázatra 26,6 millió euró támogatást ítéltek meg 
a megvalósítók számára. Fő fejlesztési témák a gazdasági és társadalmi együttműkö-
dés, környezetvédelem, valamint emberek közötti együttműködés voltak (IZV, 2012). 
Ebben a költségvetési periódusban nem várható újabb kiírás ezen a határszakaszon.

Horvát–szerb viszonylatban először került sor együttműködési program meghirde-
tésére pilot projektek formájában: a 2010-es első körben összesen 2,7 millió eurót 
osztottak szét 11 pályázat számára, a 2012-ben meghirdetett második körben pedig 
5,6 millió euró forrás felhasználásával 22 szerződött projekt tűzte ki célul a határtér-
ség fejlesztését (GRANTS, 2014). 

A területfejlesztés szemszögéből nézve az elért eredményeket, megállapíthatjuk, hogy 
ezek a támogatási források voltak a 2014-es évig az egyedüliek, amelyek jelentős kül-
ső fejlesztési forrásokat vontak be Vajdaság területi fejlődésébe. Az infrastrukturális 
projektek végrehajtásával olyan fejlesztések valósulhattak meg, amelyeket az ország a 
saját erejéből csak nagyon sok év múlva tudott volna megoldani, elsősorban a térség 
perifériális jellege miatt: a szerb területi tervezés egyáltalán nem számol a határ men-
ti területekkel, mindenekelőtt a magterületek azok, amelyekre fejlesztési forrásokat 
szán a területi tervek alapján. 
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A fenntarthatóság, mint minden más uniós támogatású programnál, jelen esetben 
is egyik alapvető kritériuma a projektek támogatottságának. A határ menti projek-
tekben nem könnyű mérni azokat az indikátorokat, amelyek a projekt fenntartható-
sági időszakában jellemzik a határon átívelő hatást, de egy fokkal könnyebben lehet 
elemezni azokat a mutatókat, amelyek adott országon belül mutatják meg a „projekt 
által létrehozott termék” hosszú távú eredményeit. Az infrastrukturális projektek 
keretében tisztán ki lehet mutatni a fenntartási időn belül azokat az eredményeket, 
amelyek egy-egy út vagy vízi védekezési vonal használatából erednek. 

Nehéz a projektek esetében a továbbfejleszthetőséget garantálni, hiszen ha nincs kel-
lő motiváció és anyagi, humán erőforrás, akkor sok esetben elhalnak a fejlesztések 
a projekt befejeztével. Ellenpéldával több esetben is tudunk szolgálni: a vajdasági 
oldalon meg kell említeni az Ásotthalom–Királyhalom határátkelőt, ahol miután 
elkészült az út a határon keresztül, hazai forrásból építették ki a határátkelőhely inf-
rastruktúráját. Hasonló a helyzet a Szőreget a gyálai határátkelőn keresztül Török-
kanizsával összekötő kerékpárúttal is, amelyre mindhárom Magyarország–Szerbia 
IPA kiírásban sikerült forrásokat biztosítani, így folyamatosan épülhet az említett 
települések között. Gazdaságfejlesztésben is van hasonlóan jó példa: az első körben 
megalakított vállalkozásfejlesztési klaszter a második pályázati körben tudott további 
fejlesztési forrásokat biztosítani a működéshez. 

A veszélyek között meg kell említeni a projektek végrehajtásához szükséges önerő és 
előfinanszírozás hiányát, valamint sok esetben a projekt végrehajtásához szükséges 
szaktudás kezdetlegességét. 

AZ IPA PROJEKTEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

A projektek földrajzi vizsgálata két módszerrel történt: az első módszer szerint 
minden projektgazda székhelyét megvizsgáltuk, a másik módszer szerint pedig a 
projekt megvalósulásának földrajzi helyét vettük figyelembe. A projektek területi 
dimenzióját vizsgálva megállapítható, hogy a nyertes projektvégrehajtók összesen 
43 vajdasági településen rendelkeznek bejegyzett székhellyel, így egész Vajdaságot 
lefedik. Vannak nyertes pályázók a legnagyobb településekről is, mint pl. Szabadka és 
Újvidék egészen a legkisebbekig, mint pl. Kavilló és Ludas (1. ábra). Ettől függetlenül 
a két nagyváros Újvidék és Szabadka dominál a projekteket megvalósítók székhelyét 
illetően. Az újvidéki jelentős dominancia (1. táblázat) elsősorban annak köszönhető, 
hogy az infrastrukturális projekteket –, valósuljanak meg azok bárhol is a tartomány 
területén –, újvidéki székhelyű közvállalatok (Utak Közvállalat, Vajdaság Vizei 
Közvállalat) vagy a tartományi titkárságok (pl. Tartományi Régióközi Együttműködési 
és Helyi Önkormányzati Titkárság, Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és a 
Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság stb.) valósították meg.
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1. ábra: A nyertes projektek területi megoszlása a projektgazdák székhelye szerint

Forrás: saját szerkesztés, HATÁRON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK 
HU–SRB, CRO–SRB, RO–SRB 2009–2012, 2014.

Szabadka dominanciája elsősorban a határ közelségének tudható be, számos olyan 
projekt került végrehajtásra, amelyet szabadkai intézmények vagy az önkormányzat 
valósítottak meg, és amelyeknek valós hatásuk van a területi fejlődésre. A többi 
projekt elsősorban közepes nagyságú városokban (középváros) valósult meg, 
ezek közül is kiemelkedik Nagybecskerek, Törökkanizsa, Zenta, Magyarkanizsa 
és Zombor (2. ábra), amelyek hagyományosan jól szerepelnek a határon átívelő 
programokban, köszönhetően a határ közelségének, a jó partneri viszonyoknak és 
nem utolsósorban a hosszú távra tervezett jól átgondolt fejlesztési irányvonalaknak. 

1. táblázat: A legtöbb nyertes pályázóval rendelkező település

Település Nyertes pályázók száma
Újvidék                 86
Szabadka  61
Nagybecskerek    13
Törökkanizsa         12
Zenta                     9
Magyarkanizsa      7
Zombor 7

Forrás: saját szerkesztés, HATÁRON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK  
HU–SRB, CRO–SRB, RO–SRB 2009–2012, 2014.



120 Ricz András – Nagy Imre

2. ábra: Nyertes pályázók a települések nagysága szerint

Forrás: saját szerkesztés, HATÁRON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK  
HU–SRB, CRO–SRB, RO–SRB 2009–2012, 2014.

Ha azt vizsgáljuk, hogy a projektnyertes székhelye valamely partnerországgal ha-
táros-e (községi szinten), megállapíthatjuk, hogy 118 nyertes pályázó határos va-
lamely más programországgal, ami csak az összes projekt 45%-a. A helyzet ugyan-
ez, ha a projekt megvalósulásának helyszínét vesszük alapul: 137 nyertes pályázó, 
illetve a projektek 52%-a. Ennek oka, hogy számos olyan projekt nyert az elmúlt 
években, amelynek a megvalósulási helye nem a pályázó székhelye szerinti telepü-
lésen valósul meg (pl. újvidéki székhelyű tartományi vagy állami intézmények). En-
nek egyenes következménye az, hogy nem érvényesül a határon átívelő hatás, mivel 
túlságosan kiterjedt az a programterület, amelyen projekteket lehet megvalósítani, 
illetve, hogy a határ menti területek perifériás jellege nem változik annak ellenére 
sem, hogy a határ menti programok lényege a leszakadás csökkentése (lenne).  

3. ábra: A nyertes projektgazdák székhelye a település fejlettsége szerint

Forrás: saját szerkesztés, HATÁRON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK   
HU–SRB, CRO–SRB, RO–SRB 2009–2012, 2014.
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Ha megvizsgáljuk azt, hogy a források milyen fejlettségű községekbe érkeztek – a 
nyertes pályázók székhelye szerint –, akkor kijelenthetjük (3. ábra), hogy a fejlesz-
tések nem csökkentik a hátrányos helyzetű régiók leszakadását, inkább növelik a 
különbségeket. Szintén megállapítható, hogy a kistelepülések hátrányos helyzetben 
vannak – amellett, hogy nincs elég erőforrásuk a pályázatok lehívására, még a tá-
mogatási programok sem olyanok, hogy azok a kis és a periférián lévő településeket 
támogatnák.

 KÖVETKEZTETÉSEK

Számos olyan projekt van, amelynek megvalósulási helye nem a pályázó székhelye 
szerinti településen található, így a fejlesztések nem csökkentik a hátrányos helyzetű 
régiók leszakadását, inkább növelik a különbségeket. Láthatjuk, hogy a projektek 
elsősorban a fejlett településeken valósulnak meg, így a területi különbségek tovább 
növekednek, nem pedig csökkennek. A határ menti területek perifériás jellege nem 
változik, annak ellenére sem, hogy a határ menti programok lényege a leszakadás 
csökkentése lenne. Nem érvényesül a határon átívelő hatás sok esetben, mivel ki-
terjedt a programterület, és a legnagyobb forrásokat nem is a határ menti városok, 
települések viszik el, hanem a nagy és fejlett települések. 

A kistelepülések hátrányos helyzetben vannak – nincs elég erőforrásuk a pályázatok 
lehívására, így nincs lehetőség a felzárkózásukra. 

Mindezek ellenére, a jövőt egyértelműen az uniós finanszírozás jelentheti, mivel az 
elmúlt 3 év tapasztalatai alapján a hazai fejlesztési források sokszorosa került így a 
rendszerbe a nemzetközi pályázatok által. Viszont ahhoz, hogy a források területileg 
egyenlőbben kerüljenek elosztásra, a következő programozási periódusban jobban 
kell ügyelni a területi és az ágazati arányosságok megtartására.
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APRÓFALVAK 
KÖZÖTT 

A LEGAPRÓBBAK

Szónokyné Ancsin Gabriella

ABSZTRAKT: Az aprófalu-kutatás a társadalomtudományi és az utóbbi évtizedekben a 
településföldrajzi vizsgálatok egyik kiemelt kutatási témája. A magyar településállomány 
35,4 %-a (1 116 település) aprófalu. A szocialista településpolitika az 1960-as és 1970-es 
években ezeket a falvakat „megszüntetendő” településekként tartotta számon, és a fejlesz-
tések elmaradása, az urbanizáció felerősödése mély demográfiai depresszióba sodorta az 
aprófalvakat. A rendszerváltásig e települések egységesen hátrányos típusba tartoztak. A 
rendszerváltás után a megváltozott viszonyok az aprófalvak differenciálódási folyamatát 
indították el, és sok új funkcióval – üdülőfalu, ökofalu, turisztikai szolgáltató falu, szub- 
urbán falu stb. – a fejlődés esélyét biztosították a kistelepülések számára. A tanulmány 
az aprófalvak közül a legveszélyeztetettebb falvak, az 50 főnél kevesebb lakosú legapróbb 
települések demográfiai viszonyait vizsgálja. Döntően Zala megyében találhatóak ezek 
a legkisebb települések. A kutatás során telefonos interjút készítettem a falvak polgár-
mestereivel választ várva a következő kérdésekre: Mi az életben maradás titka? Milyen 
népesedési folyamatok játszódtak le? A hagyományos funkcióik nagy részét elvesztették 
Zala megye legkisebb települései, de a megváltozott körülmények hatására a fejlődés új 
funkcióit sikeresen megtalálták. Több legapróbb falu ma a falvak „gyöngyszemeiként” ra-
gyog (Iborfia, Gosztola, Ramocsa) a zalai dombságon.

KULCSSZAVAK: aprófalvak, aprófalvasodás, legapróbb falvak, elnéptelenedés, 
sikeresség.      

HALÓDÓ, ELNÉPTELENEDŐ FALVAK

A legapróbb falvak száma évről évre nő, és irreverzibilis demográfiai folyamatok 
sodorják ezeket a településeket a demográfiai kiüresedés, az elnéptelenedés felé. Va-
lóban menthetetlenek a legapróbb települések? Visszatelepíthető-e az élet a halódó 
vagy már elhalt falvakba? Meg kell-e mentenünk minden halódó falut? E vonatko-
zásban két határozott (szélsőséges) álláspontot említ KOVÁCS (KOVÁCS, 2004):

Az egyik véglet szerint az aprófalvak népességének csökkenése, a funkcionális elsze-
gényedés és a mély demográfiai depresszió a közeljövőben jelentős számú település 
kihalásához fog vezetni, és ezzel falvak sora, továbbá ezek épített öröksége az enyé-
szetté válik. Egy-két példát erre is találunk, de nem tömeges, általános jelenségről 
van szó. 1974-ben az első magyar kihalt település Baranya megyében Gyűrűfű volt, 
azt követte még ebben az évben Tekercs, Mecsekszakál, és 1990-re elnéptelenedett 
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Kán, Korpád, Révfalu és Gorica település (IGNITS–KAPITÁNY, 2007). Ma már az 
imént felsorolt településeknek vannak állandó lakóik, új funkcióval éledtek újjá. Kán 
és Révfalu üdülőfaluvá vált az évek során, Gyűrűfűn és Goricán kvalifikált értelmi-
ségi családok a természeti és a társadalmi környezet tudatos formálásával ökofalut 
hoztak létre. Egy másik példa a Zala megyében található Gosztola település, mely 
1983-ban kihalt, majd helyi társadalmi összefogással megmentették, ma a legaprób-
bak gyöngyszeme. Az is könnyen belátható, hogy csak adminisztratív eszközökkel 
nem lehet megoldani egy falu sorsát, ahhoz az emberi akarat is kell.

A másik véglet szerint a faluhálózat minden egyes települését meg kell őriznünk, 
ellenkező esetben népi kultúránkat hagyjuk veszendőbe menni. Ezzel népi építésze-
tünk, népművészetünk és hagyományaink fontos elemei tűnhetnek el. 

Hazánk mai településállományának kialakulása több évszázadon keresztül lezajlott 
fejlődési folyamat eredménye. A településrendszer fejlődése – véleményem szerint is 
– egy állandó mozgásban, változásban megnyilvánuló folyamat, melyben az átalakító 
folyamatok hosszú időn keresztül érvényesülnek. Így egyet tudok érteni KOVÁCS 
(2004) véleményével: „Magam úgy tekintek a településhálózatra, mint olyan organiz-
musra, amelynek az élő szervezetekhez vagy a vállalkozásokhoz hasonlóan megvan a 
maga ’demográfiája’, vagyis egyaránt benne van a keletkezés és az elmúlás mozzanata, 
még ha ez sokkal lassabb folyamat is. Felfogásom szerint településrendszerünk jövő-
jét illetően mindkét szélsőséges álláspont elutasítandó.” – (KOVÁCS, 2004).

ELŐZMÉNYEK

Magyarországon 1970-ben a 3 211 településből 718 (22,4%) volt aprófalu, melyben 
a népesség 2,1%-a élt. 2013-ban a 3 153 település 35,4%-a, azaz 1 116 település ap-
rófalu, és a népesség 4,7 %-a él aprófaluban. Az aprófalu-kutatás minden időben a 
társadalomtudományok kedvelt kutatási témája volt. Hasonlóképpen a társadalom-
földrajz művelői is nagy érdeklődéssel fordultak a vidék, a falvak és az aprófalvak 
felé. Számtalan könyv, tanulmány íródott e témában, és több konferenciakötet került 
kiadásra. Szinte hagyománynak számítanak a Pécsen megrendezésre kerülő „Falu-
konferenciák” és Szombathelyen a „Településföldrajzi” konferenciák sora, melyeknek 
gyakori témaköre a kistelepülések, az aprófalvak jelensége. Mi az aprófalu? Nincs 
egyértelműen elfogadott álláspont, van, aki az 1 000 lélekszám alatti településeket 
tekinti aprófalunak, és ezen belül az 500 főnél kisebb települést törpefalunak (TÓTH, 
2010; KOVÁCS, 2004; KOCSIS, 2007), míg mások az 500 főnél kisebb lélekszámú fal-
vakat minősítik aprófalunak (BAJMÓCY–BALOGH, 2002; G. FEKETE, 2007). Úgy 
vélem, hogy végleges álláspontot kellene hozni e kérdésben, a tanulmányok köny-
nyebb felhasználhatósága végett.
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Az aprófalu-kutatás több évtizede folyamatosan jelen van a magyar településtudo-
mányi kutatások körében. Az 1970-es években az aprófalvakat a településpolitika 
„nem kívánt”, „megszűnő”, „megszüntetendő”, „funkció nélküli” és „egyéb” telepü-
lésekként tartotta számon. Ekkor az „erőltetett” urbanizáció és a perspektíva nélküli 
apró falusi környezet miatt sokan az elvándorlást választották. A fejlődés megtorpa-
nása az aprófalvak nagymértékű marginalizálódását eredményezte (rossz életkörül-
mények, öregedő társadalom, pusztuló lakókörnyezet). A ’80-as években a falvakról 
készített faktoranalízis-kutatás az aprófalvakat egy homogén, elmaradott aprófalvas 
típusba sorolta. Ekkor a falvak differenciálódásában elsődlegesen a településméret 
dominált (BELUSZKY–SIKOS, 1982). Ma már a jövedelemszerzés lehetősége az el-
sődleges differenciáló tényező, és a méretbeli különbségek csak másodlagos szerepet 
töltenek be (BELUSZKY, 2007). A hosszú időn át tartó településméretből adódó 
hátrányt a rendszerváltás után végbement gazdasági, társadalmi és demográfiai fo-
lyamatok hatása változtatta meg, ma már a településméret helyett a területi elhe-
lyezkedés kezd előtérbe kerülni. Ezt igazolja az aprófalvak új típusait meghatározó 
kutatás is (BAJMÓCY–BALOGH, 2002). Clusteranalízís módszerével hét aprófalu 
típust különítettek el: típusos aprófalvak (469), „kevésbé apró” falvak (347), felzár-
kózó aprófalvak (148), „fejlett” aprófalvak (52), elcigányosodott aprófalvak (13), 
törpefalvak (5), balatoni aprófalvak (2). A balatoni, a fejlett és a felzárkózó aprófal-
vak vonatkozásában a döntő szerepet a falvak fekvése határozza meg; új elemként 
jelenik meg az elcigányosodott aprófalu típusa, míg a többi típusnál még mindig a 
méret a meghatározó. Napjainkban az aprófalvak legsúlyosabb problémája a helyi 
munkahelyek hiánya, az elöregedés, az elvándorlás, a falu pénzügyi helyzete, a mun-
kanélküliség és a szegénység (BALOGH, 2007). G. FEKETE (2007) az aprófalvak 
demográfiai változásai és a rendszerváltást követő erőteljes differenciáló folyamatai 
figyelembevételével 7 aprófalu-típust határozott meg: típusos aprófalvak, gettósodó, 
erőforrásaikat felélő aprófalvak, hétvégi (üdülőházas) falvak, turisztikai szolgáltató 
falvak, „uradalmi” falvak, szuburbán és kedvező közlekedési helyzetű lakófalvak, 
öko- és más, alternatív életlehetőséget kínáló falvak. A fekvés mellett új elemként 
jelenik meg a kedvező közlekedési helyzet (G. FEKETE, 2007). Az aprófalvak tör-
ténetét és az „aprófalvasodás” folyamatának főbb jellemzőit is kidolgozták (TÓTH, 
2002, 2007; KISS JÁNOS, 2008). Míg korábban az aprófalvakat jellemző negatív ten-
denciákat mutatták be, ma az aprófalvak helyzetét egy új nézőpontból, a sikeresség 
oldaláról vizsgálják (BAJMÓCY–JÓZSA–PÓCSI, 2007; HORVÁTH, 2012; JÓZSA, 
2014). 

Az aprófalvak legveszélyeztetettebb falvai a legkisebb népességű települések. Az 50 
főnél kevesebb lélekszámú pici falvak sok esetben a „kiüresedés” felé sodródnak, míg 
mások sikeresek. Továbbiakban az 50 főnél kisebb lakosságú településeket nevezem 
legapróbb falvaknak.
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A LEGAPRÓBBAK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

Hazánkban 1970-ben csak egy 50 főnél kisebb lélekszámú település volt, mégpedig 
Nemesmedves (46 fő) Vas megyében. Tíz évvel később már 5 faluban, és 1990-ben 
16 településen 50 fő alá csökkent a népesség száma (1. táblázat). Az azóta eltelt 20 
évben a legapróbb települések száma megháromszorozódott, ma már 48 település 
tartozik a legapróbbak közé. A legapróbb falvak a tipikusan aprófalvas térségekben 
találhatók, ugyanakkor furcsa módon hazánk első két „legaprófalvasabb” megyé-
jében Baranya és Vas megyében csupán egy-két település van a legapróbbak közül. 

1. táblázat: Az 50 főnél kisebb települések száma Magyarországon

Megye 1980 1990 2001 2011
Zala 2 8 14 21
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 6 8 16
Baranya - - - 1
Somogy - - 1 4
Vas 1 2 2 2
Győr-Sopron - - 1 1
Veszprém - - 1 3
Összesen: 5 16 27 48

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS kötetei (1980, 1990, 2001, 2011).

A legapróbb települések térbeli megoszlásának főbb sajátosságai több évtizeden 
keresztül változatlanok. 1990 óta – számuk folyamatos növekedése mellett – a 
legkisebb települések 80%-a Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. 
Említésre méltó még e vonatkozásban Somogy megye, ahol 2011-ben már négy 
faluban 50 főnél kevesebben éltek.

2. táblázat: Zala megye legapróbb (50 főnél kisebb) településeinek  
népességmérlege (2001–2011)

Település Lakó- 
népesség

2001

2001–2011 Lakó- 
népesség 

2011

Élve 
születés

Halálozás Természetes 
szaporodás, 
ill. fogyás

Vándorlási 
különbözet

Baglad 62 2 12 -10 -4 48
Bödeháza 82 6 32 -26 -11 45
Csertalakos 46 6 14 -8 -14 24
Dötk 25 4 10 -6 6 25
Felsőszenterzsébet          19 - 4 -4 1 16
Gombosszeg 39 4 9 -5 1 35
Gosztola 19 3 19 -16 39 42
Iborfia 20 1 11 -10 1 11
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Kisvásárhely 64 15 34 -19 4 49
Kozmadombja 55 5 10 -5 -2 48
Lendvadedes 38 4 7 -3 -6 29
Lendvajakabfa 32 2 16 -14 4 22
Ligetfalva 59 7 13 -6 -4 49
Magyarföld 42 - 11 -11 2 33
Márokföld 59 1 16 -15 -1 43
Pusztaapáti 43 1 7 -6 -7 30
Ramocsa 38 7 9 -2 -1 35
Sénye 40 4 15 -11 -1 28
Szijártóháza 48 1 9 -8 -10 30
Zalaköveskút 30 - 11 -11 4 23
Zalaszombatfa 60 3 15 -12 -5 43
Összesen: 920 76 284 -208 -4 708

Forrás: Zala megye 2011-es NÉPSZÁMLÁLÁSi kötete.

Zala megye Magyarországon a harmadik az aprófalvas megyék között, itt található 
a legtöbb 50 főnél kevesebb lakosú, legapróbb település is. Az utóbbi 10 évben 23%-
kal csökkent a legapróbb települések lakónépességének száma (2. táblázat). A tele-
püléseken – az átlagosnál öregebb korösszetételéből adódóan – alacsony a születési 
arány (8,3%) és magas az elhalálozási arány (30,9%). Emiatt még mindig jelentős a 
természetes fogyás (22,6%). Az elmúlt tíz évben három településen nem született 
gyermek (Felsőszenterzsébet, Magyarföld, Zalaköveskút), és további hat faluban 
csupán egy-két születés volt. Összességében viszont az elvándorlás kiegyensúlyozot-
tabbá vált, jelentősen mérséklődött (-0,4%), már csupán három település Bödeháza 
(-13,4%), Csertalakos (-30,4%) és Szijártóháza (-20,8%) vándorlási mérlege mutat 
jelentős népességveszteséget.

Kilenc faluban már pozitív a vándorlási mérleg, kiugróan magas Gosztola vándor-
lási egyenlege (+205%), ezzel a falu – a magas természetes fogyás (84%) ellenére 
– népességét több mint a duplájára növelte. Ilyen extrém eset is csak a legapróbb 
települések vonatkozásában adódik.
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3. táblázat: A legapróbb (50 főnél kisebb) települések népességének korösszetétele 
és a nemek aránya Zala megyében (2011)

                Település Korcsoport Férfiak 
száma

Nők  
száma

Lakó- 
népesség

2011
0–14 15–59 60 és 

idősebb
Baglad 2 25 21 19 29 48
Bödeháza 2 17 26 19 26 45
Csertalakos 1 15 8 11 13 24
Dötk 4 17 4 12 13 25
Felsőszenterzsébet          1 7 8 8 8 16
Gombosszeg 6 19 10 21 14 35
Gosztola 4 20 18 19 23 42
Iborfia - 6 5 8 3 11
Kisvásárhely 6 28 15 21 28 49
Kozmadombja 8 19 21 22 26 48
Lendvadedes 2 14 13 11 18 29
Lendvajakabfa 1 11 10 8 14 22
Ligetfalva 6 29 14 25 24 49
Magyarföld 1 19 13 14 19 33
Márokföld 1 28 14 23 20 43
Pusztaapáti 1 16 13 18 12 30
Ramocsa 7 21 7 19 16 35
Sénye 3 10 15 15 13 28
Szijártóháza 1 19 10 18 12 30
Zalaköveskút - 12 11 14 9 23
Zalaszombatfa 3 19 21 15 28 43
Összesen: 60 371 277 340 368 708

Forrás: Zala megye 2011-es NÉPSZÁMLÁLÁSI kötete.

A legapróbb falvak korszerkezete elöregedett népességre utal, a lakosok 39%-a 60 év 
feletti (3. táblázat). A fiatalok aránya nagyon kevés, csupán 8,5%. Két faluban (Iborfia, 
Zalaköveskút) hiányzik is ez a korosztály. A települések közel 50%-ában csupán egy-
két fiatal él. Dötk falu korszerkezete a magas bevándorlás hatására kiegyensúlyozottá 
vált 2011-re, hasonlóan kedvező korösszetételű Ramocsa falu népessége is. A férfi–
nő arány sajátos szerkezetű, jelentős a nőtöbblet Baglad, Bödeháza, Lendvadedes, 
Lendvajakabfa és Zalaszombatfa falvakban. Ugyanakkor kilenc faluban férfitöbbletet 
regisztráltak, és hat faluban viszonylag jelentős a férfiarány (Gombosszeg, Iborfia, 
Pusztaapáti, Ramocsa, Szijártóháza, Zalaköveskút), vélhetően a nagyszámú beván-
dorlás és a magas halálozás eredményeként ilyen magas ez az érték.
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Zala megyében a 21 település közül 8 faluban 1990 óta 50 fő alatti a lakónépesség 
száma. Felvetődik a kérdés, hogy tudtak ezek a települések 25 éven keresztül ilyen 
kevés népességgel életben maradni. Mi ennek a titka? Erre a válasz a kiválasztott 8 
legapróbb falu részletes demográfiai elemzésével adható meg.  

A KIVÁLASZTOTT LEGAPRÓBB FALVAK  
DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

Az 1980-as években a településtípusok között Zala megyében a kiválasztott legap-
róbb falvak népessége csökkent (40%) a legintenzívebben (4. táblázat). A következő 
két évtizedben jelentős változás történt, a ’90-es években a népességveszteség már 
csak 18%, ezzel a törpefalvakéval (17%) azonos értéket mutat. A többi 50 fő alatti 
település esetében továbbra is magas ez az érték (28%).

4. táblázat: A lakónépesség csökkenésének mértéke
Települések A lakónépesség csökkenése az időszak 

eleji népesség %-ában
1980–1990 1990–2001 2001–2011

Az 50 fő alatti 34 28 23
A kiválasztott 50 fő alatti 40 18 6
Az 50–199 fő közötti 24 17 18
Községek 12 5 5
Zala megye összesen  4 3 5

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS kötetei (1980, 1990, 2001, 2011).

2001 után viszont a kiválasztott legapróbb falvakban jelentősen mérséklődött (6%) 
a népességveszteség üteme, így Zala megye és a községek alacsony népesség fogyá-
sával (5%) megegyező, kedvező értéket mutatott, miközben a többi legapróbb tele-
pülés (23%) és a törpefalvak (18%) népességvesztesége továbbra is magas maradt.

5. táblázat: Zala megye kiválasztott 50 főnél kisebb falvainak  
lakónépessége (1970–2011)

Település 1970 1980 1990 2001 2011
Dötk 120 81 41 25 25
Felsőszenterzsébet          57 38 22 19 16
Gombosszeg 120 68 34 39 35
Gosztola 124 39 19 19 42
Iborfia 114 56 34 20 11
Ramocsa 104 57 39 38 35
Sénye 138 90 45 40 28
Zalaköveskút 104 73 47 30 23
Összesen: 881 502 281 230 215

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS kötetei (1970, 1980, 1990, 2001, 2011).
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1970-ben – Felsőszenterzsébet kivételével – minden faluban 100 főnél többen éltek, 
és a következő tíz évben már a népességük 43%-át elveszítették ezek a falvak (5. 
táblázat). A ’80-as években tovább folytatódott az erős népességfogyás. A követke-
ző 20 évben viszont a falvak népességüket megtartották (Dötk, Felsőszenterzsébet, 
Gombosszeg, Ramocsa), ezzel a ’70-es években elkezdődött demográfiai kiüresedés 
folyamata megállt. Gosztola népessége 2011-re megduplázódott. Sénye és Zalakö-
veskút lakónépessége viszont a századforduló után is tovább csökkent.

6. táblázat: A kiválasztott települések népmozgalmi adatai 1980–2011-ig

Település 1980–1990 1990–2001 2001–2011
SZ H V SZ H V SZ H V

Dötk 1 25 -16 1 16 -1 4 10 +6
Felsőszenterzsébet          1 13 -4 2 7 +2 - 4 +1
Gombosszeg 6 12 -28 2 12 +15 4 9 +1
Gosztola - 11 -9 - 12 +12 3 19 +39
Iborfia 2 7 -17 1 12 -3 1 11 +1
Ramocsa 3 17 -4 1 8 +6 7 9 -1
Sénye 7 20 -32 2 8 +1 4 15 -1
Zalaköveskút 8 9 -25 - 12 -5 - 10 +4
Összesen: 28 114 -135 9 87 +27 23 87 +50
%-ban: 5,6 22,7 -26,8 3,2 30,9 +9,6 10,0 37,8 +21,7

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS kötetei (1980, 1990, 2001, 2011).  
SZ – születések száma, H – halálozások száma, V – vándorlási különbözet

A veszélyeztetett (kiüresedő) apró települések legfontosabb közös jellemzője az, 
hogy egyáltalán nem születik bennük gyermek. A legapróbb falvak közül korábban 
Gosztolán, az elmúlt 10 évben pedig Zalaköveskúton és Felsőszenterzsébeten nem 
volt születés, Iborfián is csupán egy gyermek született (6. táblázat). Gosztolán a be-
települők nagy száma megállította a negatív népesedési folyamatot. 1990-től szinte 
minden faluban pozitív a vándorlási egyenleg; ennek hatása már érződik az elmúlt 
10 év születési adataiban is. A halálozási értékek folyamatosan emelkedtek, az el-
múlt évtizedben már elérték a 37,8%-ot. Gosztola (100%) és Iborfia (55%) extrém 
halálozási adatait a magas bevándorlás ellensúlyozta.
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7. táblázat: A kiválasztott falvak népességének megoszlása főbb korcsoportonként

Település 2001 2011
0–14 15–59 60> 0–14 15–59 60>

Dötk 1 14 10 4 17 4
Felsőszenterzsébet          1 11 7 1 7 8
Gombosszeg 7 20 12 6 19 10
Gosztola 5 11 3 4 20 18
Iborfia - 5 15 - 6 5
Ramocsa 4 21 13 7 21 7
Sénye 4 17 19 3 10 15
Zalaköveskút - 16 14 - 12 11
Összesen: 22 115 93 25 112 78
%-ban: 9,6 50,0 40,4 11,6 52,0 36,3

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS kötetei 2001, 2011.

A legapróbb falvak korszerkezete összességében javult ugyan, de még mindig na-
gyon magas az időskorú lakosság részaránya (36,3%); kiemelkedik e vonatkozásban 
Sénye (53%), Felsőszenterzsébet (50%), Zalaköveskút (48%), Iborfia (45%) és Gosz-
tola (42%) – (7. táblázat). 

VÁLTOZÁSOK ZALA MEGYE LEGAPRÓBB FALVAIBAN

Míg az 1970–80-as években a kihalás veszélyeztette ezeket a falvakat, a rendszer-
váltás után a pozitív demográfiai változások megerősítették a települések népesség-
megtartó képességét. A rendszerváltás társadalmi-gazdasági, politikai változásai 
új, addig nem ismert lehetőségeket kínáltak a legapróbbak fejlődése számára is. A 
hagyományos és a modern életforma együttes hatása alakította a falvak életét. A vál-
tozás szinte minden területen érvényesült. Míg korábban a tehetetlenség sodorta a 
legapróbb falvakat az elnéptelenedés felé, ’90 után saját kezükbe vehették sorsuk irá-
nyítását, a helyi társadalmi szerepvállalás felértékelődött. A vállalkozások indítása és 
a pályázatok a legapróbbak számára is elérhető új kitörési lehetőséget teremtettek.

Telefonos interjút készítettem a zalai nyolc legapróbb falu polgármestereivel, arra 
keresve a választ, hogy a néhány tíz lakosú kis falu életrevalóságának mi a titka?
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TELEFONOS INTERJÚK ÖSSZEGZŐ EREDMÉNYE

Zala megyében a történelmileg kialakult aprófalvas településrendszer minden 
időben képes volt a túlélésre. Az interjúk kapcsán vált számomra világossá, miszerint 
ezekben a legapróbb falvakban sok értékes rejtett kincs található. Ilyen nagy érték a 
„gyökerekhez” való kötődés és a hagyomány tisztelete is. Milyen jelentős tényezők 
hatnak az aprófalvakban?

1. TELEPÜLÉSEK FEKVÉSE

Napjainkban igen fontos fejlődést alakító tényező a települések számára a helyzeti 
és helyi energiák mibenléte. Nem mindig volt ez így, az államszocializmusban a 
települések népességszáma határozta meg elsősorban a falu sorsát. A vizsgált za-
lai legapróbb települések igen kedvező helyzeti energiával rendelkeznek, hisz fejlett 
gazdasági környezetben – a Nagykanizsa–Fonyód–Siófok–Budapest vonaltól nyu-
gatra eső legfejlettebb régióban – találhatók. Az osztrák határ jó feltételeket kínál a 
falusi turizmus kialakulásának, és nem kizárt a külföldiek letelepedési szándéka sem 
ezekben a pici falvakban. Ezen túl a vizsgált falvak további jelentős helyi energiákkal 
rendelkeznek: a táj szépsége, erdő közelsége, gombagyűjtő helyek, építészeti neveze-
tességek, vadászat, lovaglás, horgászás, gyógyfürdő (Lenti gyógyfürdő közelsége). A 
legapróbbak között több zsáktelepülés van – míg korábban ez a tény visszahúzó erő 
volt – ma már előnyt jelent ez is a falu számára, hisz a pihenni vágyó turisták sok 
esetben a csendet és a nyugalmat keresik. E pici falvak jó környezeti adottságokkal 
rendelkeznek, nem véletlenül váltak a turisták kedvelt látogatóhelyeivé.

2. TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA  
(MŰSZAKI ÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA)

A lakóházak rendben tartottak, és a régi házakat felújították, sok a hétvégi ház, 
ugyanis a közelben élő örökösök általában megtartották, és felújítva hétvégi házként 
használják ezeket. Minden faluban él külföldi (főleg osztrák), aki házat vásárolt, és 
azt igényesen felújította. Az alapfokú szolgáltatás a legapróbb falvakban jól szerve-
zetten működik, és elégedett a falu lakossága is, ugyanis a falvakban az alapintéz-
ményeket „helyettesítő” szolgáltatások alakultak ki, ez az ún. „mozgó” szolgáltatási 
rendszer (bolt, posta, könyvtár). A nyolc faluból 5 zsákfalu, a bekötő út Iborfia ki-
vételével minden településen megoldott. A távolsági autóbusz közlekedés naponta 
2–3 járattal kielégítő, egyedül Zalaköveskútra akkor fordul be a távolsági autóbusz, 
ha azt telefonon előre kérik.  
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Falugondnok szervezi meg a szociális szolgáltatást és a falu autójával szállítja a diá-
kokat az iskolába, valamint az időseket az egészségügyi-gyógyászati szakrendelésre. 
Általában heti egy alkalommal biztosított az orvosi rendelés a falvakban. Minden 
faluban működik falugondnoki szolgálat, kivétel Zalaköveskút, ahol már beadták 
a falugondnoki állás létesítésére a pályázatot, azt szeretnék, ha helyi lakos látná el 
ezt a feladatot. A falvak többsége jó műszaki infrastruktúrával rendelkezik: villany, 
víz és gázvezeték minden faluban van. A csatornahálózat kiépítése a tervek között 
szerepel. 

3. GAZDASÁG, FOGLALKOZTATÁS, MUNKANÉLKÜLISÉG

A falvakban mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó családi vállalkozások vannak.  
Felsőszenterzsébeten az Ózon Biofarm családi vállalkozás, Iborfián méhészet és me-
zőgazdasági vállalkozás működik. A térség kiemelkedő vállalkozása Gosztolán van, 
ahol már régóta működik a Wellness Hotel, mely sok embernek ad munkát. A fa-
luturizmus jelentős még Felsőszenterzsébeten (2 család) és Sényén (2 család). Mun-
kanélküli egyetlen faluban sincs. Számos sényei lakos ingázik, ők Zalaszentgróton és 
Zalaszentlászlón dolgoznak. Gosztoláról 6 fő ingázik Lentibe. Minden faluban egy 
közfoglalkoztatottat is alkalmaznak. 

A felmérések alapján a következő falutípusok adódtak (többnyire vegyes típusú 
falvak):

1. Szuburbán és ingázó falu, turisztikai szolgáltatással (Gosztola)
2. Turisztikai szolgáltató és hétvégi (üdülőházas) falu (Felsőszenterzsébet, Dötk, 

Sénye)
3. Hétvégi (üdülőházas) aprófalu (Iborfia)
4. Hagyományos, elöregedett aprófalu (Zalaköveskút)
5. Fiatalos, hétvégi (üdülőházas) aprófalu (Gombosszeg, Ramocsa)

A legapróbb települések között demográfiailag két szélsőséges esetet találunk, a ki-
üresedő népességű Iborfiát és a dinamikusan fejlődő, népességét megduplázó Gosz-
tolát. Sajátos helyzetükből adódóan mindkét település a régió gyöngyszeme. 

IBORFIA

A falu Magyarország legkisebb lakónépességű települése, a lélekszám 11 fő. Az 
egyutcás falu Zalaegerszegtől délnyugatra, Lickóvadamos mellett fekszik, és a Gel-
lénházi Közös Önkormányzathoz tartozik. Különösen kedvező erdőkkel szegélye-
zett tájon található, adott a piknikezési és vadászati lehetőség, közelében horgásztó is 
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van. Zsákfalu, jó a levegője, nyu-
godt, csendes a környezet min-
denütt. A mindössze egy utcából 
álló település nevezetessége a két 
harangláb, a katolikus és a refor-
mátus templom. Ideális lenne a 
turisták számára. 1995-ben épült 
szép faluházban tartanak közös-
ségi programokat, itt működik az 
önkormányzati hivatal és időn-
ként itt tartják az orvosi rende-
lést is. Mindig is törpefalunak 
számított, népességmaximumát 
1941-ben érte el 173 fővel, 1970-
ben zárták be az iskolát, azóta 
folyamatosan csökken lakóinak száma. Fiatalok már nincsenek a faluban és a la-
kosok 45%-a időskorú; a kihalás szélén áll a település. A 28 ház közül csupán kettő 
áll üresen, a családi házak többsége takarosan felújított hétvégi házként funkcionál. 
A tulajdonosok elsősorban gellénházaiak, akik öröklés vagy vásárlás útján lettek a 
lakóházak és a telkek tulajdonosai. Ezeket a házakat hagyományos értékek megtar-
tásával újították fel. Három osztrák háztulajdonos is van. Nincs menetrend szerinti 
autóbuszjárat, hetente két alkalommal az önkormányzat kisbusza szállítja Gellénhá-
zára a lakókat. A faluban 3 családi vállalkozás működik (méhészet, mezőgazdasági 
vállalkozások). Munkanélküli nincs a faluban, 1–2 ingázó a közelben talált munkát. 
Egy osztrák hölgy lovardát épített a faluban, és magánszálláshelyek létesítésére ka-
pott engedélyt. A turizmus lehet tehát az életben tartó erő. Jelenleg tipikus „hétvégi 
házas” falunak tekinthető.
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NEMZETÁLLAMI ÉS ÁLLAMÉPÍTŐ  
NACIONALIZMUSOK.  

A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI KÉRDÉS  
ÁTALAKULÁSA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

Szarka László

ABSZTRAKT: A tanulmány a magyarországi nem magyar nemzeti társadalmak elit- és 
középrétegei által az osztrák-magyar dualizmus fél évszázada alatt felkarolt és támogatott 
nemzetépítő nacionalizmusok világháború előtti és alatti átalakulásának okait vizsgálja. 
Külön foglalkozik a délszláv, cseh–szlovák és nagy román egységtörekvések magyarorszá-
gi hatásával. A kisnemzeti és kisebbségi nacionalizmusok a háborús konfliktusok, a hatal-
mas katonai és polgári emberveszteségek, a gyakori katonai túlkapások hatására szintén 
radikalizálódtak. A háborús nacionalizmus gyorsan feltöltődött xenofóbiával, végletes 
etnocentrizmussal. A világháború értelmét pedig a nacionalista mozgalmak vezetői egyre 
inkább a saját nemzeti államuk kialakításában jelölték meg. 

KULCSSZAVAK: nem magyar nemzeti társadalmak, nemzetállam, nacionalizmus, első 
világháború, Közép-Európa–Magyarország–Balkán

BEVEZETÉS

Európa – azon belül a mi közös Duna menti Közép-Európánk – történetét a 21. 
század elején magától értődően szoktuk a nemzeti történelmek halmazaként el-
képzelni, tanulni és tanítani. Pedig a kontinens és az európai gondolat múltjában 
maguk a nemzetek is az évszázados integrációs és dezintegrációs folyamatok része-
ként nyerték el mai formájukat. A 19–20. század fordulóján azonban a dinasztikus 
elv helyett térségünkben a nemzetállami legitimitás került előtérbe, s a felbomlott 
orosz, török és Habsburg Birodalom helyén létrejött, gyakran a birodalmak etni-
kai sokszínűségét idéző nemzetállami rendszer működött a két világháború között 
(LEONHARD–HIRSCHHAUSSEN, 2010).

21. század eleji nemzeti vitáink jó része azokkal a kérdésekkel függ össze, amelyek a 
közép- és koraújkori nemzeti királyságaink ezeréves határainak, a három „magyar 
tenger”, a shakespeare-i „cseh tenger”, a délszláv „beltenger” parttalan múltképeinek 
konfliktusaiból adódnak. A kisnemzetek nagy történelmei rendre azokkal a biro-
dalomépítő erőmutatványokkal függnek össze, amelyek Róma és Bizánc örökségét 
próbálták helyreállítani, s folytatni a közép- és koraújkorban. A „nemzet valóságos 
historikuma” – a legtöbb nyelvre lefordított magyar történész, Szűcs Jenő kulcsfo-
galma – az elvaduló félben lévő neonacionalizmusok korában – minden (poszt)mo-
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dern nemzet számára olyan szárnyas tükör lehetne, amelyben saját régi dicsőségét 
és mai valóságát is tisztábban láthatná, mint ha köldöknéző perspektívából igyekez-
nék szembesülni saját nemzeti mivoltával (SZŰCS, 1970).   

Az első világháború centenáriuma kapcsán a kisebbségi magyar közösségek törté-
neti önképét is érdemes ebből a szempontból végiggondolni. Lehet-e számunkra 
a bármily modern és demokratikus nemzetállam megoldás és kívánatos jövőkép? 
Megoldhat-e minden politikai, nemzeti, gazdasági konfliktust? – (MARKÓ, 2014; 
MAJTÉNYI, 2007). 

A BALKÁN NEMZETÁLLAMI ÁTALAKULÁSA ÉS A SOKNEMZETISÉGŰ 
MAGYARORSZÁG

A Balkán-félsziget 19. század elején elkezdődött nemzetállami átalakulása az osz-
mán-török birodalom fokozatos visszaszorulásával, katonai, politikai vereségeivel 
párhuzamos folyamatként a 20. század elejére nagymértékben előrehaladt. Az oszt-
rák–magyar diplomácia, s azon belül a magyar érdekeket képviselő külügyminiszte-
rek, diplomaták igyekeztek kezdettől fogva jószomszédi viszonyt kialakítani az újon-
nan létrejött szerb, román, albán, bolgár nemzeti királyságokkal. Saját határain belül 
pedig Bécs és Budapest a délszláv tartományokban igyekeztek kevéssé akadályozni 
a nemzeti nyelv használatát, a szerb és muzulmán egyház autonómiáját, a szerb, 
horvát, szlovén kultúra fejlődését (DEMETER, 2007; DEMETER, 2014; BJELAJAC, 
2014; FRIED, 2014). A kis nemzetek nacionalizmusai 1914 előtt nemcsak a dél-
kelet-európai válságövezetben érvényesültek. Skandináviától a Baltikumon át az 
egész kelet-közép-európai térségben megjelentek a hasonló államjogi törekvések 
(BOECKH, 1996). 

Nem véletlen, hogy a Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett merénylet után kialakult há-
borús hisztéria közepette a magyar kormány megpróbálta stabilizálni a dualizmus 
rendszerét, és megakadályozni a trialista, föderalista elképzelések felerősödését, az 
újonnan megszállt területek Monarchiához történő csatolását (NEUMANN, 2002). 
Ez ugyanis sem a Magyar Királyság egységes, centralizált közigazgatási rendszerével 
nem lett volna összeegyeztethető, sem pedig a magyar államdoktrínával. Ez utób-
bi ugyanis 1867 után a magyar nemzetállam kiépítésére épült. A dualizmus kori 
magyar nacionalizmus tehát kifelé pozícióőrző, befelé viszont erősen asszimilációra 
orientált volt. 

Az autonóm Horvátország többségi nemzete mellett a többi nemzetiség esetében az 
1868. évi nemzetiségi törvényben biztosított nyelvi, oktatási, egyházi jogokra – így 
a szerb és román görögkeleti egyház esetében az egyházi autonómia elismerésére, 
támogatására – szűkítette a nemzetiségi jogegyenlőséget. Tisza István 1913–1914 
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A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása  az első világháború éveiben

telén megpróbálta egyfajta paktumpolitikával átalakítani a nemzetiségi politika esz-
közrendszerét. Az 1915–1916-ban is folytatódó nemzetiségi tárgyalásai azonban 
sem a románokkal, sem a szlovákokkal nem érték el céljukat. A szerbekkel pedig 
a háború kitörését követően már csak a dél-magyarországi megyék főispánjain ke-
resztül érintkezett. Tisza számára Magyarország integritásának biztosítása 1916-tól 
kezdődően tisztán katonai kérdéssé vált. 1918 októberében amiatt szorgalmazta sze-
mélyes jó barátja, Burián István külügyminiszter lemondását, mert a béke-előkészítő 
kezdeményezéseiben figyelmen kívül hagyta a németekkel közös katonai érdekeket.  

A másik fontos magyar államérdeket a Monarchia kelet- és délkelet-európai szom-
szédságpolitikájának konszolidálásában jelölhetjük meg. Ennek érdekében a magyar 
kormány Bosznia-Hercegovina annexióját követően arra törekedett, hogy a boszni-
ai civil kormányzat pozitív lépéseivel, a pravoszláv egyházak támogatásával javítsa 
viszonyát Szerbiával, Romániával. A 20. század elején felerősödtek a cseh–szlovák 
egységtörekvések is. Ezek mögött részben – Tisza István megbélyegző kifejezésével 
szólva – a dualizmus kori „úrlovas magyar nemzetiségpolitikának” a felső-magyar-
országi szlovák régióban kifejtett erőteljes asszimilációs politikája állt. Másrészt az 
erős cseh gazdasági és hitelintézeti élet szereplői, valamint a kulturális elit, a történe-
lem és utazások iránt érdeklődő tehetősebb polgárság a 19. század végén fedezte fel 
ismét a szlovákokat, akiket a csehek többsége mindig is a magyarok által elnyomott, 
ezért kevésbé fejlett cseheknek tartott. A „magyar Heródes” elől a „cseh Egyiptom-
ba” menekülő szlovák tanulóifjúság jelentős része a Prágai Egyetemen kötött ki. 
A Liptó, Trencsén, Nyitra megyei diákok abban a prágai egyetemi körben váltak 
„csehszlovákká”, amelyet a húsz évvel később csehszlovák államot alapító Masaryk 
professzor is látogatott (VYŠNY, 1977). 

A „csehszláv” és délszláv egységtörekvések, együtt a nagyromán egységmozgal-
makkal már a világháború előtt jelentős mértékben politikai színezetet is kaptak. 
Közös államépítő programjaikat azonban csak a világháború éveiben, s akkor is el-
sősorban a politikai emigrációkban fogalmazták meg. A háborús nacionalizmusok 
dinamikáját, legitimációját azonban egyszerre erősítették fel a nemzeti „hátország-
ban” terjedő nagyszláv, nagyromán szolidaritás eszméi, az Osztrák–Magyar Monar-
chia, s azon belül a Magyar Királyság nemzetiségpolitikai bénultsága, valamint a 
saját geopolitikai céljaik érdekében a dunai régió nemzetiségi kérdéseit felhasználó 
antant-hatalmak.   
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A NACIONALIZMUSOK HÁBORÚS ÁTALAKULÁSA

Az első világháborúval foglakozó magyar kutatók többsége kritikusan értéke-
li az első világháború kitörésekor játszott magyar szerepet (POLLMANN, 2004; 
POLLMANN, 2010; KOCSIS, 2014). Az 1914. augusztus–decemberi első, majd 
az 1915. őszi második szerbiai hadjáratot szintén igyekszik reálisan értékelni. Az 
első hadjárat rossz előkészítését, Conrad főparancsnok és Potiorek tábornok szer-
biai hadműveletek vezetőinek hibás döntéseit, valamint a civil szerb lakosság elleni 
kegyetlen büntetések brutalitását nevén nevezve, a legújabb centenáriumi magyar 
irodalom is kritikus elemzéseket adott (POLLMANN, 2000; GERŐ, 2014). 

Ugyanakkor mind a magyar, mind pedig a nemzetközi historiográfia kiemeli a sza-
rajevói merénylet után kiéleződött válsághelyzet azonnali háborús megoldásának 
alternatíváját és az 1914 júliusában közel három héten át ellenző Tisza érvelését. 
Eszerint Magyarország számára már önmagában a korlátozott szerbiai háború is 
több kockázatot jelentett, mint előnyt. A háborús konfliktus nemzetközi kiszéle-
sedése pedig kezdettől fogva ellentétes volt mind a Monarchia, különösen pedig 
Magyarország érdekeivel (GALÁNTAI, 1980; DIÓSZEGI, 1984; FIZIKER, 2014). 

Tisza közel háromheti halogatás után 1914 júliusában hozzájárult a Szerbia elleni 
támadást eredményező ultimátumhoz és hadüzenethez. A hadjárat célját később a 
délszláv egységtörekvések Ausztria–Magyarország ellen irányuló élét bírálva így fo-
galmazta meg. „Nekünk Szerbiának a monarchia integritását fenyegető orgyilkos 
merényleteit kellett megtorolnunk” (DIÓSZEGI, 1984). A magyar kül- és belpoli-
tikai szempontok részben konvergáltak az osztrák–magyar birodalmi politika ér-
dekivel, részben viszont eltértek attól. A magyar nemzetiségpolitika asszimilációs 
tendenciái, a boszniai-hercegovinai kérdés kezelése pedig megnehezítették, sőt Ro-
mánia és Szerbia esetében megakadályozták a szomszéd államokkal való közeledési 
törekvések sikerét. A világháború kirobbanásának súlyos következményei voltak 
a magyarországi nemzetiségi politikában: a balkáni hadműveletek miatt a szerb, a 
horvát, majd az északkelet-magyarországi orosz betörés nyomán a ruszin- és a szlo-
vák-, Románia ambivalens magatartása következtében pedig a románkérdés kül-
politikai kontextusa át- és felértékelődött. A nagyromán, délszláv és cseh–szlovák 
egységtörekvések, hasonlóan az ausztriai olasz, lengyel unifikációs törekvésekhez, 
fokozatosan internacionalizálták az addig elsődlegesen belpolitikai problémát. 

Az annexiós válság, a rutén skizmaper, a csernovai templomszentelés szlovák 
konfliktusa, de különösen a Balkán-háborúk egyértelművé tették, hogy a Magyar 
Királyság területén élő románok, szerbek, ruténok, szlovákok milyen erős szálakkal 
kötődnek a Monarchia másik részében, illetve a Monarchia szomszédságban levő 
néptársaikhoz. Ekkor alakult ki a cseh Karel Kramář vezetésével és a konzervatív 
szlovák, szerb, bolgár politikusok részvételével az a neoszláv mozgalom, amely a kis 
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szláv nemzetek pragmatikus együttműködését szorgalmazta (VYŠNY, 1977). 

A magyarországi nemzetiségi mozgalmak vezetői azonban tisztában voltak azzal, 
hogy a szarajevói merényletet, és az azzal összekapcsolódó nagyszerb törekvéseket 
elítélő közvéleménnyel nem volt tanácsos nyíltan szembefordulni. Ez a magyarázata 
annak, hogy 1914 nyaráról a nemzetiségi lojalitási megnyilatkozások mellett Ma-
gyarországon nemzetiségi ellenvéleményt csak a szerbek fogalmaztak meg (SZABÓ, 
1976).

A magyarországi nemzetiségi konfliktusok hátterében meghúzódó, egyik legnyil-
vánvalóbb okot Tisza István a következőképpen határozta meg 1914 elején: „… a 
nemzetiségi kérdés, ez lélektani kérdés. Ennek a megoldása a lelkekben kell, hogy foly-
jon. Ennek a megoldása semmi egyéb, mint az, hogy a magyar állampolgári érzés a 
lelkekben erősebb legyen a faji kérdésnél. És ez hogyan érhető el? Ez csak azoknak az 
intézkedéseknek az összességével érhető el, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar 
állampolgársági érzést domináló erejűvé tegyük a lelkekben” (Idézi: BARABÁSI et 
al., 2011). Felismerve ennek a minden kisebbségi kérdés mögött meghúzódó lojali-
tás-dilemmának a súlyát, komolyságát, 1913–1915 között erőteljes kísérleteket tett 
arra, hogy megegyezzen a magyarországi románság egyházi, politikai képviselőivel, 
hogy azután ennek a román paktumnak az általánosítható elemeit egy jól körülha-
tárolt jogi eljárás keretében a többi magyarországi nemzetiségre is kiterjessze. 

Ami a szerb háborús nacionalizmus, s annak magyarországi vonatkozásait illeti, 
az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbia ellen vezetett sikertelen 1914. évi háborúi-
ban, majd az 1915. októberi hadjárat nyomán az osztrák–magyar hadsereg és civil 
hatóságok által létrehozott Szerbiai Kormányzóságban négy fontos változást rög-
zíthetünk. A dél-magyarországi szerb kisebbségi kérdés kezelésében a budapesti 
kormány mindvégig igyekezett mértéktartó maradni. A magyarországi szerb pár-
tok, egyházi intézmények vezetői közül csak a nyíltan Szerbia-párti vezetőket vagy 
a háború ellen fellépő értelmiségieket internálták. Maga Tisza nagy súly helyezett 
arra, hogy a szarajevói merénylet ne adjon okot a helyi hatóságoknak arra, hogy a 
bosznia-hercegovinai, horvátországi és a délvidéki szerbek ellen általános gyűlölet-
hullám vagy tömeghisztéria alakuljon ki. Hasonlóképpen a délvidéki szerb egyház 
részéről is megpróbálták – a rendkívül nehéz helyzetben – megőrizni a folyamatos 
kommunikációs csatornákat, és lehetőségeik szerint tompítani a helyi konfliktuso-
kat (HERTWIG, 2014). 

A háborús nacionalizmus logikája azonban ezeket a dualizmus kori rutineljárásokat 
már szinte teljes egészében hatástalanná tette. Az 1914. őszi szerbiai hadjárat nyo-
mán kölcsönösen elkövetett és a támadó hadsereg részéről gyakran a civileket sem 
kímélő kegyetlenkedések, törvénytelenségek pár hét alatt – az 1848–49-es polgárhá-
borúk kiélezett konfliktusai során tapasztalt – ellenállást és gyűlölethullámot váltot-
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tak ki. Különösen a Šabacnál, Valjevónál, Kolubaránál az osztrák–magyar hadsereg 
és a szerb oldalon harcoló, gyakran egyenruha nélkül harcoló komitácsik által el-
követett tömeges megtorlások militarizálták a katonák és a hátország népességének 
nemzeti identitását (POLLMANN, 2009; BRENDEL–DEBRUYNE, 2014). 

A budapesti kormány a háború második hónapjában szembesült az osztrák-magyar 
katonai hatóságok felkészületlenségével az átmenetileg megszállt szerbiai területe-
ken. Minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy Szerbia katonai legyő-
zését követően azonnal megjelenjen a lehetőleg magyar irányítás alatt álló polgári 
közigazgatás is. Tiszának ezt a törekvését, Szerbia vereségét követően, 1916 január-
jában Thallóczy Lajos kormányzói megbízásával átmenetileg és csak viszonylagosan 
siker koronázta. Máig vita tárgyát képezi, vajon az osztrák–magyar hadsereg és köz-
igazgatás által megszállt Szerbiai Kormányzóság területén sikerült-e mérsékelni az 
osztrák- és magyarellenes szerb nacionalizmust. Vannak vélemények, hogy a meg-
szállás elleni partizánmozgalmak folyamatosan ébren tartották az ellenállást. Más 
vélemények szerint az okkupációs rendszer képes volt úrrá lenni a megszállt Szerbia 
civil népességének ellenállásán (GUMZ, 2009). 

Tisza a kudarcot vallott 1914. évi szerbiai hadjáratokkal, illetve az 1915 őszén Szer-
bia katonai legyőzését és megszállását követően létrehozott osztrák–magyar katonai 
és polgári kormányzat működésének megítélésében egyaránt felettébb kritikus volt. 
Ennek legfőbb oka az volt, hogy miként a szarajevói válság idején, úgy a világháború 
éveiben mindvégig a legfontosabb magyar különérdek az annexiómentes balkáni 
béke elérése volt, a szuverenitás és integritás kérdésében pedig egyfajta kölcsönös 
garanciális rendszer kialakítása szerepelt. Ezzel a magyar kormány szerette volna 
megakadályozni a Monarchia népességén belüli szláv túlsúly további megerősödé-
sét. Tisza bírálta az osztrák és részben horvát vezetés alatt álló katonai közigazga-
tás érzéketlenségét a szerbiai katonai és polgári megszállási kormányzatban. Nagy 
erőket mozgósított annak érdekében, hogy Thallóczy Lajos személyében magyar 
polgári kormányzója legyen a szerbiai civil megszállási hatóságnak (SZABÓ, 1976).  

A magyar miniszterelnök ideig óráig II. Vilmos német császárt, Bethmann-Holweg 
német kancellárt, valamint a német hadvezetést is meggyőzte arról, hogy Magyaror-
szág az erdélyi és a többi nemzetiségi kérdésben csak a győztes háború után léphet 
fel reformtervekkel. Szerinte minden engedmény a gyengeség jelének számított vol-
na. Ennek megfelelően a pozícióőrző magyar háborús nacionalizmus Tisza István 
1917. áprilisi bukásáig nem változott (VERMES, 1994).

A Monarchia „kifelé gravitáló” nemzetiségei, nemzetei számára az 1914–1915. évi 
orosz betörések után az olaszok háborúba lépése jelentett erős jelzést. Az 1915. ápri-
lis 26-án az antanttal megkötött londoni titkos egyezményben Róma vállalta, hogy 
Dél-Tirol, Trieszt, Valona és Dalmácia jelentős részének odaígérése fejében egy hó-
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napon belül hadat üzennek a Monarchiának (RAUCHENSTEINER, 2013). A bécsi 
külügyminisztériumból a külföldi délszláv és csehszlovák emigrációs mozgalmakról 
rendszeresen érkező jelentések alapján, 1915–1916 fordulóján a magyar miniszter-
elnökség kezdte világosan felismerni a magyarországi nemzetiségek és nemzetiségi 
régiók elszakadásának veszélyét a világháború után. A nagyhatalmi diplomácia fo-
kozatosan növekvő érdeklődése a Monarchia belső viszonyai iránt, nagyon rövid 
időn belül megváltoztatta a magyarországi nemzetiségi kérdés eredeti bel- és kül-
politikai kontextusát. Ezt az ellenzéki román, szlovák és szerb politikusok kezdet-
ben inkább ösztönösen, mint tudatosan, később egyre célratörőbben felismerték, és 
politikájuk alapjává tették (VERMES, 1994; HORVÁTH, 2014).

A SZERBIAI FŐKORMÁNYZÓSÁG KÉRDÉSE

A Szerb Királyság és Montenegró 1915–1918 közötti osztrák–magyar, német és bol-
gár megszállásának történetét az elmúlt években több munka is feldolgozta (SZABÓ, 
1976; SCHEER, 2009; GUMZ, 2009). A magyar álláspont Szerbia jövőjével kapcso-
latosan alapvetően nem változott meg azt követően sem, hogy 1915-ben Bulgária 
csatlakozásával sikerült a központi hatalmaknak katonailag legyőzni és elfoglalni 
az országot. Berchtold közös külügyminiszter 1915. januári kényszerű lemondása 
után a magyar miniszterelnök bizalmasának számító Burián István vette át a közös 
tárca irányítását. Tisza neki írott 1915. november 7-ei levelében a következőképpen 
vázolta a magyar érdekek felől megfogalmazott szerb dilemmát: „1. nem hiszek az 
azonnali szerb béke lehetőségében, 2. ha lehetőnek bizonyulna is, annak értékében 
nem hiszek, 3. a szerb hadsereg tönkreverésével eldöntöttnek látom a katonai szi-
tuációt a Balkánon, akár kötünk békét Szerbiával, akár nem.” – (TISZA IV., é. n.). 

Tisza Szerbia sorsát illetőleg, Németország általi két lehetőséggel szembesült: A 
Monarchia vagy magába olvasztja Szerbiát vagy teljesíti Szerbia követeléseit. Tisza 
álláspontja ezzel kapcsolatosan: Szerbiát beolvasztani nem akarja senki, kielégíte-
ni pedig nem tudja, mert „Szerbiát mással, mint a nagyszerb állam megvalósításá-
val nem lehet kielégíteni.” Ezek alapján Tisza így fogalmazta meg következtetését: 
„Nem egy kielégített, de egy rezignált, sorsába beletörődött Szerbia biztosíthatja déli 
határunkon a nyugalmat”. – (TISZA IV., é. n.). Mindvégig tiltakozott ugyan Szerbia 
annexiójának gondolata ellen, de elképzelhetőnek tartotta azt, hogy a macedón te-
rületek Bulgáriához, a dél-szerbiai területek egy része Albániához, a Száva–Duna 
mentén egy stratégiailag fontos határterület Magyarországhoz kerüljön. 

1916. január elején, amikor Montenegró megadta magát és békét kért a Monarchiá-
tól, Tisza elszánta magát arra, hogy a szerbiai katonai közigazgatással szemben érvé-
nyesítse azt az akaratát, hogy Szerbiában mielőbb vezessenek be polgári közigazga-
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tást, amelynek élére Thallóczy Lajos levéltárost, a bécsi közös pénzügyminisztérium 
tisztviselőjét nevezzék ki, s ezzel véget vessenek a szerbiai katonai közigazgatás ren-
geteg panaszt kiváltó ellenőrizetlen működésének. „A Belgrádban garázdálkodott 
clique viselt dolgai természetesen kiszivárognak, főleg a szerb harctérről hazajött 
ellenzéki képviselők útján, (…) ami lelkiismeretlenül kavarja a legkényesebb dol-
gokat és mindaddig igen rossz hatást tehet, amíg arra nem hivatkozhatunk, hogy a 
kormányzóság kifogástalan módon szerveztetik.” – (TISZA IV., é. n.: 368.).   

A kisnemzeti nacionalizmusok háborús átalakulásában azonban igen gyorsan vég-
bement az a fajta radikalizálódás, amely élesen xenofób, gyűlölködő és egyértelmű-
en ellenséges alapállást adott a nemzeti érzületnek. Az egyes frontokon százezres, 
milliós nagyságrendű emberáldozatok, a civilekkel szembeni kegyetlenkedések, a 
menekülthullámok és a kíméletlen megszállási gyakorlatok következtében felerősö-
dött a szeparatizmus és a nemzeti függetlenség vágya. A világháború kezdetének bi-
rodalmi nacionalizmusai még képesek voltak lojális katonákat faragni a monarchiák 
soknemzetiségű népességéből. Az elhúzódó és egyre pokolibb háborús események 
azonban a birodalmakkal szembeforduló kisnemzeti nacionalizmusokat erősítették 
fel, ami a világháború utolsó két évében tömeges parancs-megtagadásokhoz, szö-
késekhez, átállásokhoz, a nemzeti légiók kialakulásához vezetett. A Monarchia két 
domináns nemzete, az osztrák és a magyar saját hazáját, Ausztria–Magyarországot 
védelmezve majd csak a háború utolsó hónapjaiban döbben rá arra, hogy a biroda-
lom helyén neki is meg kellett volna védenie saját nemzeti területét. 
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TRAUMÁINK ÖRÖKSÉGE: 
NEMZETI-ETNIKAI IDENTITÁS 

BÉKEIDŐBEN ÉS TÁRSADALMI KRÍZISHELYZETEKBEN

Mirnics Zsuzsanna

ABSZTRAKT: Tanulmányomban VAMIK VOLKAN amerikai pszichoanalitikus szerző 
nemzeti-etnikai identitásmodelljében ismertetem a nemzeti-etnikai identitás jellegze-
tességeit; külön kitérve a társadalmi krízishelyzetek és társadalmi regresszió egyes kap-
csolódó jelenségeire, pl. idősíkok „összemosódása”, a kis különbségek túlhangsúlyozása, 
dehumanizáció, transzgenerációs traumaátadás és gyász.  

KULCSSZAVAK: nemzeti-etnikai identitás, pszichodinamikus elmélet, a társadalom 
regressziója

VOLKAN NEMZETI-ETNIKAI IDENTITÁSMODELLJE 

POZITÍV ÉRZELMI JELLEGZETESSÉGEK  
ÉS POZITÍV IDENTIFIKÁCIÓK

A társadalmi identitás alakulásáról született számos szociológiai, gazdasági és poli-
tikai magyarázó elmélet közt napjainkban egyedinek számít Dr. Vamik Volkannak 
az amerikai Virginia Egyetem pszichológia professzorának a nemzeti-etnikai iden-
titás mélyebb rétegeire fókuszáló teóriája (VOLKAN, 1988; 1994; 2004). A kisebb-
ségi sorsban született pszichoanalitikus szerző diplomáciai szakértőként számos 
nemzetközi, etnikai alapú konfliktus megoldásában működött közre. Traumatizált 
felnőttekkel és gyermekekkel dolgozva, interjúk és kötetlen beszélgetések során 
tanulmányozta a társadalmi krízisek és az egzisztenciális bizonytalanság rövid és 
hosszú távú hatásait. Tanulmányomban VOLKAN művei nyomán a nemzeti-etni-
kai identitás békében és háborúban ható tényezőit, mechanizmusait mutatom be. 

Az etnikum a görög ethnos szóból ered, jelentése társaság, nép, törzs. Az egymást 
váltó generációk tagjai közt fennálló rokoni kapcsolatok, a közös kultúra, szárma-
zásba vetett hit, gyakran a vallási egységesség, és a földrajzi területhez való ragasz-
kodás, a közös történelem, szokások, vallás, nyelv tartják fenn. Az etnikum nem 
csak a valahova tartozásra, mint alapvető emocionális szintre utal, hanem megha-
tározza a „mi-séget” is azáltal, hogy definiálja a „másokat”, akik nem „olyanok mint 
mi”. A nagycsoport-identitás e kategóriái nem önmagukban fordulnak elő, hanem 
sajátságos érzelmi, gondolati és kapcsolati mintákkal együttesen. A vallás, bár az 



150 Mirnics Zsuzsanna

etnikumhoz hasonlóan nagycsoport-hovatartozást jelöl, rendszerint kevésbé spe-
cifikusan határozza meg egy csoport egyedi arculatát; különböző csoportok rendel-
kezhetnek azonos vallással, miközben megőrzik egyedi arculatukat is.  

VOLKAN elmélete szerint a nagycsoportos identitást hét fontos jellemző alkot-
ja: 1. pozitív érzelmi jellegzetességek, 2. közös „jó” identifikáció, 3. mások „rossz” 
tulajdonságainak felvétele, 4. a vezető világnézetével való azonosulás, 5. választott 
dicsőségek, 6. választott traumák, 7. közös szimbólumok. Az első három jellemző 
világosan érzékelteti, mennyire összefonódik az egyéni mag-identitás és a nagycso-
portos identitás. Az utolsó négy jellemzőből fakad a nagycsoport-identitás fejlődési 
folyamata és fennmaradása. 

A pszichodinamikus elméletek szerint mind az egyéni, mind a nagycsoportos iden-
titás legkorábbi alapja 36 hónapos kor körül, az integrált self kialakulásával formáló-
dik. Kezdetben a jó és a rossz énrész különálló, a jó tárgyképzetek örömtelik, szere-
tetteljesek, míg a rosszakban kulcsszerepet tölt be az agresszió. A gyermek késztetést 
érez az utóbbiaktól való önvédelemre, elhatárolódásra; ennek mechanizmusa töb-
bek közöt az externalizáció (a jóval gyakoribb projekció korai formája, amikor is 
a nemkívánatos képzeteket külső tárgyra vetítjük). Jellegzetes példa, hogy amikor 
egy nagyon kicsi gyerek elesik, de nem akarja, hogy ügyetlennek tartsák, azt meséli, 
nem ő esett el, hanem a babája; erre a tárgyra vetül rá ugyanis a gyermek énképének 
sérült aspektusa. Nemcsak a negatív, de a pozitív énképzetek integrálása is folya-
matosan zajlik, a nem integrált reprezentációk a rokonokra, óvónőkre, vagy más, a 
gyermek életében fontos személyekre vetülnek.  

A közös tapasztalatok hatására a gyermek belső világa fokozatosan összekapcso-
lódik a kulturálisan beágyazott külvilággal; a mag- és nagycsoport-identitás pe-
dig szétválaszthatatlanul összefonódik. Egy adott kulturális csoport gyermekeinél 
a közös képzet-tárak adják a nagycsoportos identitás első komponensét, a pozitív 
érzelmi jellegzetességeket. Példának okáért szaunába járni olyan tapasztalat, mely 
egész életükben összeköti a finneket (akár találkoznak, akár nem), erre vonatkozó-
an tudatos vagy nem tudatos eligazítások érkeznek a szülőktől és a környezet más 
személyeitől. Ahogyan a gyermekek képességei fejlődnek, a környezetükben levő 
felnőttekkel való interakció, s a velük való identifikáció segít, hogy egyre kifino-
multabb reprezentációik legyenek a nagycsoport tagságáról. Az olyan absztraktabb 
fogalmak, mint a „skótság” vagy „finnség” asszociálódnak a nagycsoport-identitást 
megalapozó, kézzelfogható jegyekkel. A skót fiú tudomást szerez róla, hogy a duda 
sok mindent jelképez: a férfiasságot, a klán és a nemzet történelmét, a hősöket, a 
megnyert és elvesztett szabadságharcokat, a dalokat és verseket, nyelvet és dialek-
tust, valamint a nagycsoport történetének további jellegzetes vonásait. Feszült hely-
zetben (társadalmi krízisben) egyébként a csoport tagjai vissza is térhetnek a nem-
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zeti identitás „gyermeki” sajátosságaihoz, például a kézzelfogható „megtestesítők”, 
etnikai vonatkozású tárgyak használatához. A Gázai övezet izraeli megszállása alatt 
sok palesztin hordott a zsebében (ahol az izraeli katonák nem láthatták) nemzeti 
színekkel díszített köveket, melyek fenntartották a nagycsoport-identitás egy részét, 
egyúttal láthatatlan köteléket képeztek a palesztinok között.

A nagycsoport-identitás kialakításában nagy szerepet játszanak a gyerek közvetlen 
környezetében lévő – adott vallási, etnikai, nemzeti csoportokhoz tartozó – szemé-
lyekkel való pozitív identifikációk. A „mi-identitás” kezdetben elsősorban a családra, 
rokonokra, barátokra utal, e környezeten keresztül épül be a saját csoport nyelve, 
kultúrája. A kifinomultabb identifikációk kitágítják a gyerekek mentális világát, 
erősebbé teszik nagycsoport identitását. A gyermekek kezdik elsajátítani a csoport-
ra általánosan jellemző képességeket, a nyelvet, bizonyos ételek preferenciáját, a ver-
seket, dalokat, táncokat. Különösen a pubertáskori identifikációk – tanárok, egy-
házi személyek, barátok példái – alkalmasak arra, hogy alakítsák a saját valláshoz, 
etnikumhoz, nemzetiséghez való viszonyt, és ezzel együtt a más csoportok iránti 
attitűdöt. 

A saját nagycsoport iránti viszonyulás függ attól is, hogy a felnőttek mit tartanak 
a legfontosabbnak: az etnikai hovatartozást („arab vagyok”), a vallást („katolikus 
vagyok”), a nemzetiséget („német vagyok”), vagy ezek adott kombinációját. Egy 
ciprusi gyerek nagycsoport-identitását leginkább az etnikai és nemzeti érzelmek 
határozzák meg; ezen a vidéken sokat számít, ki a görög és ki a török, és kevesebbet 
az, hogy ki ortodox görög-katolikus, és ki szunnita muszlim. 

A serdülőkor kritikus időszak a nagycsoport-identitás első két elemének megszi-
lárdulásában. A felnőttkor beköszöntével ezeken a belső, személyes tartalmakon 
már nagyon nehéz változtatni. A kamasz felülvizsgálja gyermekkori képzeteit saját 
kultúrájáról, eldönti, az identitás mely szempontjait véli jelentősnek. Az olyan rend-
kívüli helyzetekben, amikor eltérő rasszból származó, eltérő vallású, nemzetiségű 
szülőkkel él, akár egynél több etnikai, nemzeti, és vallási közösséggel is azonosulhat; 
de ilyenkor feszültséget, identitáskonfliktust okozhatnak neki a számára fontos sze-
mélyek csoportjai közti ellentétek. Hasonló belső konfliktus jön létre emigráció ese-
tén, amely az identitás érzését labilissá, akár fenyegetetté teszi, önértékelési problé-
mákat generál. A változás könnyebb azok számára, akik önként döntöttek a költözés 
mellett, mint azoknak, akik kényszer hatására határoztak így. A kollektív identitás 
könnyebben változik, ha ez gazdasági előnyszerzést is jelent. Amennyiben pedig az 
emigráns továbbra is kötődik az elhagyott országhoz, új környezetben belső megol-
dásként akár a bikulturalitást (két kultúrához tartozást) választhatja. 
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MÁS CSOPORTOKTÓL ÉRKEZŐ MINŐSÍTŐ JELZÉSEK ÉS  
A VEZETŐKHÖZ VALÓ VISZONY

Más csoportoktól érkező minősítő jelzések – az etnikai, faji, nemzeti és vallási identi-
tás e harmadik jellemzője a más kulturális csoportokkal zajló interakciók mintáza-
tából fakad. A gyermekkori környezet fontos személyei pozitív és negatív sztereo-
típiákat használhatnak, akár előítéletesen nyilatkozhatnak a környező kulturális 
csoportokról, és gyermekeiknek is átadhatják a pozitív vagy negatív attitűdöt. A ne-
gatív externalizációk és projekciók beépülése a csoportidentitás maradandó része; 
ahogyan az is, hogy a gyermek hogyan érzékeli más csoportoknak a sajátjához való 
viszonyulását. Radikális példa, amikor a fekete bőrű pszichiátriai betegek egy része 
(téveszmeszerűen) azt képzeli, hogy fehér a bőre. Ennek az az egyik oka, hogy a be-
tegek előítéletes környezetben nőttek fel, így „magukba építették” (internalizálták) 
környezetüknek a bőrszínük iránti negatív attitűdjét. 

A vezetőkhöz való viszony – a politikai vezetők egy része karizmatikus (Gandhi, 
Mao Ce-tung, vagy újabban Osama Bin Laden), társadalmi változásokat hoz létre, 
és embermilliók életét befolyásolja. Az újító vezetők többféle módon is tükrözik, 
„kifejezik” a csoport érzéseit: nyilvánosság előtti megnyilvánulásaikkal, beszédeik-
kel, vagy akár öltözködésükkel. Hatnak követőikre, új politikai ideológiákat hoznak 
létre, megerősítik vagy megszelídítik a vallási, nemzeti, etnikai érzelmeket.  

Jól példázza ezt a modern Törökországot létrehozó Kemal Atatürk és a törökök vi-
szonya. 1925 előtt a törökök nem hordtak nyugati stílusú kalapot, hanem általában 
turbánt, az értelmiségiek és a közalkalmazottak pedig fezt. 1829-től utóbbi fejfedőt 
minden oszmán tisztviselőnek kötelezővé tették, az iszlám szimbólumává vált. Egy 
századdal később viszont egy csapásra nemkívánatos lett, mivel az oszmán múltat 
jelképezte. Atatürk azon törekvése, hogy Törökországot nyugati mintára alakítsa, 
részben gyermekkori élményeire vezethető vissza. Különösen anyja szomorú sor-
sa motiválta, aki megözvegyült, három gyermekét veszítette el; valamint ő maga 
is tapasztalta, hogy a népe mennyit szenvedett az Oszmán Birodalom utolsó évei 
során. Az anya a valláshoz menekült vigaszért, s közben igencsak elnyomta az ifjú 
Atatürköt, akiben válaszként nagy volt a késztetés, hogy „megmentse” és boldoggá 
tegye őt. Ez a személyes motiváció később arra sarkallta, hogy megszabadítsa Török-
országot a vallás „elnyomó” hatása alól. A fez számára a vallást jelölte, ezért „meg 
akarta tőle tisztítani” új államát.

VÁLASZTOTT DICSŐSÉGEK ÉS TRAUMÁK

Választott dicsőségek és traumák – a nagycsoportok hajlamosak ragaszkodni a siker 
és a győzelem érzését hordozó események nemzedékről nemzedékre öröklődő men-
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tális reprezentációihoz. A választott dicsőségek – melyek esetenként misztifikáltak 
– erősítik a személyes önérzetet, elmélyítik a saját kultúrához való ragaszkodást. 
Társadalmi krízisben, háborús helyzetekben a csoporttagok gyakran felidézik őket, 
hogy erőt merítsenek belőlük. Az öbölháború során Szaddám Huszein a választott 
dicsőségekre hagyatkozott, hogy az irakiakat harcra ösztönözze. Önmagát Szaladin 
szultánhoz hasonlította, aki a XII. században legyőzte a keresztes hadat. Azt az il-
lúziót törekedett kelteni, hogy népére hasonló dicsőséges sors vár; ezen belül nagy 
hangsúlyt kapott Szaladin vallásos identitása, azzal a célzással együtt, hogy hozzá 
hasonlóan, Szaddám is legyőzheti a „hitetlen” Egyesült Államokat.  

A választott trauma olyan esemény mentális reprezentációja, mely a csoportnak 
óriási veszteséget jelentett, a tehetetlenség és elnyomottság közös érzését hozta lét-
re. A nagycsoport-identitás erősítésében betöltött szerepe jóval összetettebb, mint a 
választott dicsőségeké. Az elődök traumája az új generációban kötőanyagként, lát-
hatatlan erőként működik (anélkül, hogy ténylegesen emlékeznének rá). Klinikai 
kutatások tanúsítják, hogy bár mindenki egyénileg reagálnak a krízisre, a további 
generációknak mégis egy többé-kevésbé közös, egységes érzelmi minta adódik to-
vább (ahogyan ezt pl. a holokauszt-túlélők gyermekei és unokái esetében látjuk). 
A választott trauma több generáción keresztül ott szunnyadhat a csoport kollektív 
emlékezetében; de fenyegető helyzetekben propagandaeszközökkel – pl. gyűlölet-
beszédekkel – „életre kelthető”, a vezetők arra használhatják, hogy felszítsák a cso-
porttagok érzéseit önmagukkal és az ellenséggel kapcsolatban. A választott trauma 
megélésével egyfajta időtlenség is társul, a múlthoz kapcsolódó érzések, percepciók 
és elvárások jelenlegi eseményekre és az ellenséges csoportokra kezdenek vonatkoz-
ni; mindez pedig irracionális politikai döntéshozatalhoz, destruktív magatartáshoz 
vezet.

Az 1992-es boszniai és a ’99-es koszovói események megértéséhez ismernünk kell a 
szerbek választott traumáját, az 1389-es koszovói csatát (Rigómező). Annak ellené-
re, hogy ebben a hatszáz évvel korábbi csatában mindkét oldal vezére, I. Murat szul-
tán és Lazar herceg is életét vesztette, és hogy Szerbia még további 80 évig megőrizte 
autonómiáját, a szerbek „választott traumája” valójában egy dicsőséges időszak vé-
gét jelölte. A muszlim hatalom alatt egyes időszakokban Lazar herceg képe erősí-
tette meg az áldozati szerep és a mártíromság közös érzését; máskor annak a szerb 
vágynak a szimbólumává vált, hogy Koszovó Szerbiához tartozzon, és szűnjön meg 
a megalázottság. Bár a vidéket a 19. században visszafoglalták, Lazar szelleme még-
sem nyugodhatott; a kommunizmus összeomlását követően, a koszovói csata emlé-
két, sőt, szimbolikusan, őt magát is célzottan „feltámasztotta” Slobodan Milošević 
és Radovan Karadžić, hogy felszítsa a megalázottság emlékét és a bosszúvágyat. Az 
„időtlenség” érzése éberré tette a szerbeket azon (nem reális) atrocitások veszélyére, 
amelyek elkövetésétől tartottak a bosnyákok és a koszovói albánok (az elnyomók 
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állítólagos utódai) részéről. Politikai manipuláció hatására a szerbek félelme agresz-
sziót szült; végül ők maguk támadtak. 

Milošević elrendelte egy hatalmas emlékmű építését a koszovói csatatérre néző egyik 
dombra. A vért jelképező vörös kőből készült mű mintegy harminc méternyire ma-
gasodott, és Lazar csata előtti szavait idézte, amint minden szerbet a Rigómezőre 
hívott, azt sugallván: aki nem csatlakozik, annak „nem lesz gyermeke és termékeny 
földje”. Az emlékmű egy puskagolyó formájú, kardokkal díszített, cementtornyokkal 
körülvett pódium, és ez áll rajta: 1389–1989. Azzal, hogy 1389-et „összefűzte” 1989-
cel, Milošević „újra elküldte” Lazar ősi üzenetét, valamint „összemosta” a koszovói 
csata jelentését és érzéseit 1989 érzületével. 

1989. június 28-án, a koszovói csata hatszázadik évfordulóján Miloševićet helikop-
ter szállította Rigómezőre. Miután kiszállt, és átvette a néptáncosoktól a pódiumot, 
egyszerű üzenetet küldött: „az iszlám soha nem fogja leigázni a szerbeket”. A tömeg 
őrjöngő imádatban tört ki. A felvételeken látható volt: Lazar csatára hívó üzenete 
számos résztvevő pólóján is megjelent.

SZIMBÓLUMOK

Végül, a nagycsoport-identitás fontos részei a szimbólumok, amelyek megjelenítik és 
összekapcsolják az előbbi sajátosságok egy részét vagy egészét. Az egyén tudatában 
van a szimbólumnak, de annak nem, hogy mit jelképez. Gyakran nehéz is meghatá-
rozni eredeti jelentését tekintettel arra, hogy évszázadokon át folyamatosan alakítják 
a tudattalan pszichológiai tartalmak; sokkal ritkább eset, hogy megegyezésből ke-
letkezik, nem kapcsolódik szorosan a régmúlthoz (pl. szovjet sarló és kalapács). A 
nagycsoport-szimbólumokra jellemző az egyediség; még azonosságok esetén is min-
den csoport igyekszik rajtuk kisebb-nagyobb változtatást eszközölni. A csillag szá-
mos nemzet zászlaján feltűnik, de a Dávid-csillag kizárólag a zsidóság jelképe. A két 
egymást átfedő háromszögből álló hatágú csillag hagyományosan és kultúrától füg-
getlenül az egyesülő női és férfi testet jelképezi. A zsidók számára ez a szimbólum a 
bibliai Salamon királyhoz, Dávid és Bethsabé fiához kötődött, Salamon pecsétjeként 
(pajzsaként) vált ismertté, és magát Jahvét is jelentette. A nagycsoportok történelmé-
ben gyakoriak az állatszimbólumok is, melyek szimbolikus jelentése termékenység-
gel, háborúval vagy bölcsességgel függ össze, néhány esetben egy-egy fontos veze-
tőtől származik. Adolf Hitlert gyerekkorában örömmel töltötte el, mikor tudomást 
szerzett róla, hogy neve a germán „Athalwolf ”-ból (nemes farkas) származik. Hitt 
abban, hogy a német nép azért követi őt, mert felismeri, „farkas született”. Kedvenc 
kutyáját szintén így nevezte, az SS katonákat pedig „kis farkasfalkájának” titulálta. 

Háborús időszakokban, társadalmi krízisekben a nagycsoport új és néha túlságosan 
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is ideoszinkretikus szimbólumokat hoz létre, annak reményében, hogy a csoport 
így túléli az észlelt vagy létező veszélyt. Feledésbe merülhet a szimbólum és a szim-
bolizált dolog közti kapcsolat. A pszichoanalízis által protoszimbólumnak nevezett 
entitás jön létre, mely többé nem a csoportidentitást reprezentálja, hanem magát a 
tárgyat; ilyformán az identitás alkotójává válik. 

E dinamika követhető nyomon VOLKAN egyik esetpéldáján is. Tuniszban egy pa-
lesztin árvaházban a gyermekek, amennyiben apjuk ismeretlen volt, az Arafat veze-
téknevet kapták. Az itt lakók spontán énekelték a palesztin áldozatokról szóló da-
lokat, azonosultak az első intifada gyerekeivel és fiataljaival, akiket a tévében láttak. 
Hasonlóan, Tunisz városában, egy fiatal nőt az idealizált Palesztina élő szimbólu-
mává avattak, és ő is tudatában volt a saját jelentőségének. Apjáról, a palesztinok 
egyik vezetőjéről, az volt az utolsó emléke, hogy búcsút int neki utolsó akciója, egy 
repülőgép-eltérítés előtt, amely, mint később kiderült, 150 bebörtönzött palesztin 
szabadon bocsátására való kényszerítést célozta. Az akció során a férfit lelőtték. Le-
ánya gyermekkorában arról álmodott, hogy visszatér, úgy beszélt a fényképéhez, 
mintha élne, és egyéb jeleit mutatta annak, hogy képtelen a gyászmunkára. Apját 
igazi hazafinak tartotta, aki sosem akart volna megölni senkit; sokáig el sem hitte, 
hogy meghalt, amíg csak egy hozzátartozó nem látta a testét. Lassanként a Palesz-
tin Felszabadítási szervezet egyik legfontosabb aktivistájává lépett elő, s a lelkében 
az idealizált apa helyébe a vezetője, Arafat lépett. Tizenöt évesen, amikor meglát-
hatta apja sírját, tudatosult benne, hogy sokan szentként, szimbólumként kezelik. 
Ekkortól – másokhoz hasonlóan – saját magára is így tekintett: büszkén vallotta és 
hangsúlyozta, hogy szűz, elérhetetlen a férfiak számára. Tisztasága a párválasztásnál 
gondot is okozott; a családalapítás később azt kívánta volna tőle, hogy feladja koráb-
bi „idealizált” életstílusát.  

TÁRSADALMI KRÍZISHELYZETEK REGRESSZÍV DINAMIKÁJA

TÁRSADALMI SZINTŰ REGRESSZIÓ

Amikor egy nagycsoport fenyegetettnek érzi az identitását, regresszív állapotba ke-
rül, primitív viselkedési formákat vesz fel, és a környezetét sokkal veszélyesebbnek, 
fenyegetőbbnek látja, mint amilyen valójában. Jól rávilágít erre a körülményre a 
VOLKAN által használt ruha és sátor metaforája. Identitásunk első rétege – a sze-
mélyes identitás – tökéletesen illeszkedhet, akár a ruhánk. A második réteg, az et-
nikai (nagycsoport-) réteg kevésbé személyes, közös, és „lazább”, akárcsak egy sátor. 
A sátor tartóoszlopa a vezér, akinek az a feladata, hogy megelőzze az összeomlást. 
A kollektív vágyak és a csoport lelki jellemzői meghatározott típusú vezetőket „vá-
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lasztanak ki”. A vezérre, mint az identitás egyik komponensére való támaszkodás 
különösen akkor erősödik föl, amikor a csoport tagjait veszély fenyegeti. Krízisben a 
csoport tagjai alávetik magukat az akaratának, „a sátortartó rúd körül gyülekeznek”, 
hogy megvédjék a nagycsoportos identitásukat, ami ilyenkor a túlélést szolgálja. A 
sérülések kijavítására irányuló kollektív törekvések akár tömeges erőszakos cselek-
véseket is eredményezhetnek. 

„Azt fogjuk tenni veletek, amit az őseitek tettek velünk – egyenként eltörjük az 
ujjaitokat és selyemkötéllel akasztunk fel benneteket” – így fenyegettek a szerbek 
egyes fogvatartott NATO-pilótákat, akikről azt hitték, török őseik vannak. A kife-
jezés használata betekintést enged abba, milyen pszichológiai motivációja lehetett 
a boszniai háború során a muzulmán nők és férfiak szisztematikus megerőszakolá-
sának: az ősök traumájának visszafordítása. Háborús időszakokban gyakran kerül 
sor nemi erőszakra, mivel a felgyűlt agresszivitás tudattalanul a szexuális csatornán 
fejeződik ki. A nemi erőszak ilyenkor primitív és megalázó agressziót jelent, a ve-
zetők pedig az ellenség megfélemlítésére irányuló stratégiának tekintik. Boszniában 
a nemi erőszak előre tervezett, bosszúállásszerű volt; mintha az egész boszniai mu-
zulmán kultúrát kellett volna megszentségteleníteni, elpusztítani, az ősök fájdalmát 
megtorolva.  
A társadalmi szintű regresszió főbb jellemzői: 

1.  az egyéni identitás „elvesztése” (a csoportidentitás hangsúlyával együttesen), 
2.  a csoport tagjai vak bizalommal fordulnak a vezér felé, 
3.  élesen elhatárolódik „jó” és „rossz” (e jelenség szaknyelvi megfelelője a 

hasítás), 
4.  vezető részéről diktatórikus és megtorló módszerek, 
5.  projekció és introjekció mechanizmusai (általános depresszió, hangulatvál-

tozások, kollektív paranoid reakciók), 
6.  feljogosítottság-érzés, 
7.  mágikus gondolkodási jellegzetességek, 
8.  új vagy módosított kulturális szokások és hagyományok elterjedése a cso-

portidentitás védelmében, 
9.  a választott dicsőségek és traumák „feléledése”, 
10. a vezetés „törést hoz létre” a csoport történelmi folyamatában, amelyet naci-

onalizmussal, vallási fundamentalizmussal és egyéb radikális ideológiákkal 
„tölt be”, 

11. szimbólumok és protoszimbólumok hangsúlyozása, 
12. az ellenséges csoport démonizálása, 
13. a földrajzi határok pszichológiai minőségűvé, „második bőrré” válása, 
14. a csoportok a kis különbségekre fókuszálnak önmaguk és az ellenséges cso-
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portok között,
15. a vezetés destruálja a családon belüli ősbizalmat (beleavatkozik a családon 

belüli, különösen a női szerepekbe, a normális gyermekkori fejlődésbe és a 
serdülőkori átmenetbe),

16. hangsúlyozódik a „vér” képzete és annak szimbolikus minősége, 
17. szimbolikus megtisztulási rítusok terjednek el.

RÍTUSOK ÉS DEHUMANIZÁLÓ SZOKÁSOK  
KRÍZISHELYZETEKBEN

A regresszió vonatkozásában említést érdemelnek a rítusok, melyek fontos társadal-
mi példái a saját csoportot a másik csoporttól elkülönítő, utóbbit esetenként degra-
dáló, sőt dehumanizáló szokások. A társadalmi nagycsoportok rituáléi két általános 
kategóriába sorolhatók: 1. más csoportokhoz nem fűződők, 2. szemben álló vagy 
ellenséges (vagy nem kedvelt kisebbségi) csoporthoz kapcsolódó rituálék. A rituali-
zált tevékenység nem patologikus viselkedés, ERIK ERIKSON szerint a normál fej-
lődés elengedhetetlen része, amely az anya-gyermek kapcsolat ismétlődő mintáiból 
fejlődik ki. Egy életképes kulturális közegben a játékosság azt a kreatív szertartást 
jeleníti meg, amely segít az impulzív kitörések, a túlzott önkorlátozás, a szociális 
anómiák és morális kényszerek elkerülésében. „A játékasztal és sportpálya mik-
roszférája összefügg ’a politikai konfliktus makroszférájával’”– írja ERIKSON (1956,  
idézi: VOLKAN, 2004).  A rituális tevékenységek védekezésként szolgálhatnak a 
belső pszichológiai konfliktus által kiváltott félelmek ellen. 

Az ellenséges csoportok békeidőben is tudatában vannak az őket egymástól megkü-
lönböztető fontosabb különbségeknek. Regresszió esetén ugyanakkor utolsó lehele-
tükig megszállottan küzdenek azon csekély eltérések hangsúlyozásáért, amelyekkel 
növelik az ellenségük és a köztük lévő eltérés percepcióját. A ciprusi török-görög 
ellentét időszakában a két csoportot egy pillanat alatt meg lehetett különböztetni 
két olyan látszólag jelentéktelen részlet alapján, mint a náluk lévő cigaretta márká-
ja, illetve az öltözékük. A görögök a kék-fehér, görög nemzeti színekbe csomagolt 
cigarettákat kedvelték, a törökök a piros-fehérbe, azaz a török színekbe csomagolt 
cigarettákat szívták. A falvakban a földművesek ruhája bő fekete nadrágból és ing-
ből állt; itt a görögök fekete vagy kék selyemövet hordtak, míg a törökök pirosat. 
Békebeli körülmények között e színkód megsértése nem számított nagy vétségnek, 
háborús helyzetben azonban egy ciprusi török inkább meghalt volna, mint hogy 
fekete vagy kék övet hordjon, és egy ciprusi görög is ugyanilyen hajthatatlanul utasí-
totta volna el, hogy pirosat vegyen fel. Pszichológiai jelentőséggel bíró színeket más 
országokban is találunk. Észak-Írországban a katolikus falvak hasonló „színkóddal” 
különböztetik meg magukat a protestánsoktól, zöldre festik a bejárati ajtókat és ka-
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pukat, míg a protestánsok kékre. A két szín és a két vallás között nincs közvetlen 
összefüggés; ezek funkciója egyszerűen a két csoport elhatárolása.

A kis csoporteltéréseknek a krízishelyzetekben látható túlhangsúlyozódására, egy-
úttal a társadalmi regresszió egyes jelenségeire is rávilágít a következő példa. Nem 
sokkal a Jugoszlávia felbomlását követően kirobbant, szerb–horvát háborúban tör-
tént, hogy Maja Bajs-Bjegovic, a fiatal zágrábi horvát pszichiáter csatlakozott a le-
rombolt Vukovarban tevékenykedő német lelkisegély-csoporthoz. Abban az időben 
egy horvát számára kockázatos volt az utcára lépni, így a német csapat arra kérte 
Bajs-Bjegovicot, hogy németnek adja ki magát. A csapat egy alkalommal olyan étte-
rembe tért be, ahol senki nem beszélt németül vagy angolul, s így képtelenek voltak 
ennivalóhoz jutni. Bajs-Bjegovic – akinek anyanyelve, a horvát, csak néhány szóban 
és írásjelek tekintetében tért el a szerbekétől – természetesen érzékelte a problémát, 
hirtelen döntéssel, zágrábi akcentusát spontán módon kihangsúlyozva kezdte so-
rolni a pincérnek a rendelést. Egyre izgatottabbá vált, s észrevette, hogy mind han-
gosabb a hangja, mintha azt akarná, hogy mindenki hallja. Később beszámolt róla: 
kényszert érzett rá, hogy minden jelen lévő szerb előtt hangsúlyozza valódi nagy-
csoport-identitását. Abban a pillanatban ez fontosabb volt számára, mint annak a 
kockázatnak a mérlegelése, hogy megsérülhet, vagy akár meg is halhat. 

ELŐÍTÉLET, DEHUMANIZÁLÁS, DÉMONIZÁLÁS

Az előítélet szinte természetes dolog, mikor arra használják, hogy a saját csoportot a 
másik csoporttól megkülönböztessék, anélkül, hogy utóbbinak ártanának; társadal-
mi krízisekben azonban többnyire kiéleződnek a nemzeti-etnikai ellentétek. A két 
csoport közti lelki távolságot sok tényező alakítja: gazdasági nehézségek, természeti 
és ember okozta katasztrófák, egy-egy csoport presztízsvesztése, a kudarcélmények 
felhalmozódása, reménytelenség, bizalmatlanság, vezetői sikertelenség. A másik 
csoporthoz való viszony természetes velejárója a sztereotipizálás; de a regresszió 
következtében egyre inkább azon tulajdonságok ruházódnak rá, amelyekhez meg-
vetéssel viszonyulunk. Bizonyos körülmények között az ellenséggel való foglalko-
zás fokozatosan belső kényszerré válik, a különbségek minimalizálása már nem lesz 
elég a szemben álló csoportok közötti békességhez. A két ellenség reprezentációja 
„elválaszthatatlan” lesz, a labilis én/másik határok és a kapcsolódó torzítások miatt 
egységes rendszerré, egymás számára szinte „duálunióvá” válik.

Regresszió esetén a sztereotipizált ellenséget oly mértékben megvetheti a csoport, 
hogy nem is tekinti emberinek.  MOSES (1981, idézi: VOLKAN, 2004) szerint a 
dehumanizáló fél is elveszíti emberi mivoltát; ellenkező esetben nem volna képes az 
erőszakra. Anna Freud egy Joseph Sandlerrel folytatott informális beszélgetésben 
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így fogalmazott: „az üldözött kisebbségek iránti agresszió több lépésben készül elő”. 
Bekövetkezik az azonosságérzés visszavonása, „a részvét, empátia és azonosságérzés 
kiiktatása”. Az ellenség dehumanizációja pedig utat nyit afelé, amit MACK (1979, 
idézi: VOLKAN, 2004) „a másik démonizálásának” nevez. Az ellenség már nem 
emberi minőségű, rossz szag, sötét bőr, piszok, ürülék asszociációját hordozza, és 
elpusztítani annyit jelent, mint megölni egy undorító állatot.  

Két történelmi példa a dehumanizálásra: Ruandában a hutuk kezdetben „csak” go-
nosznak tekintették a tutszikat, később cafardnak kezdték nevezni őket, ami csó-
tányt jelent – láthatóan dehumanizálási folyamat következett be. Iránban a néhai 
Ruhollah Khomeini ayatollah viszont azzal a bizarr érveléssel állt elő, hogy „ha egy 
hitetlennek engedjük, hogy bűnös tetteivel gyalázkodjon a földön élete végéig, ak-
kor morális szenvedései egyre csak nőni fognak. Ha megöljük, és ezáltal elejét vesz-
szük, hogy folytassa gaztetteit, halála javára fog szolgálni.”

A választott traumák feldolgozásának természetes, és néha patológiás velejárói a 
nagycsoportos évforduló-reakciók. A múltban a valós vagy mitologikus győzelme-
ket/vereségeket népmesék, dalok elevenítették fel, míg manapság a tévécsatornák 
híradásai tudósítanak róluk. Az eredeti traumatikus vagy ünnepelt esemény idő-
pontja hivatalosan feljegyzett, a megemlékező ceremónia körültekintően megter-
vezett. A nagycsoport reakciói általában békések, kivéve a társadalmi krízishely-
zetekben, amikor egy évforduló-reakció mind az egyén, mind a csoport életében 
erős érzelmi reakciót vált ki; a tagok pedig a bőrükön érzik, hogy „egy sátor alá 
tartoznak”. 

1963 és 1968 között a görögök arra kényszerítették a törököket, hogy Ciprus csupán 
3 százaléknyi területén idegen földön, embertelen körülmények között éljenek. Egy 
családi házban akár négy-öt család lakott. A szűk élettérben mindemellett szokássá 
vált az arapapagáj-tartás. Egy-egy házban több mint tíz papagájt tartottak, s mind-
eközben gondosan számon tartották a származását, törődtek közérzetével. A kalit-
kába zárt papagájok a bebörtönzött törökök helyzetét szimbolizálták. A kellemetlen 
részek externalizálásával képesek voltak elviselni a nehéz körülményeket. Azáltal, 
hogy a papagájokat jól tartották, és pozitív minőségekkel ruházták fel, szimboli-
kusan gondoskodtak a saját jó énrészükről, és rossz érzéseiket is „kezelték”. Amíg 
a madarak termékenyek voltak, és boldogan énekeltek, a törökök tudat alatt úgy 
érezték, ők maguk sem halhatnak ki.1968-ban a Törökországból érkező hadsereg 
bevonulásával a sziget két részre oszlott, az északi török, és a déli görög részre. A 
„kalitkában élők” sorsa ezzel jobbra fordult, az arapapagáj-tartás hobbija pedig ha-
mar eltűnt. 
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EGÉSZ TÁRSADALMAT ÉRINTŐ GYÁSZFOLYAMAT

A regresszív időszakok lezárásának, a belőlük való kilépésnek és „gyógyulásnak” 
is egyik természetes mechanizmusa az egész társadalmat érintő gyászfolyamat. Bár 
sok tekintetben hasonló a személyes (egyéni) szenvedéshez, a csoport reakciója ál-
talában dramatikusabb, és labilisabb. A harag és a fájdalom első érzései kontrollál-
hatatlan, gátlástalan tömeget hozhatnak létre; zavargások törhetnek ki. Regresszív 
jelenség az is, amikor a társadalmi gyászfolyamat során a csoport tagjai szimbolikus, 
élettelen, „átmeneti” tárgyakat osztanak meg egymással (ld. a fentebb említett pél-
dát a nemzeti színű kövekről). A csoporttag ezekben felfedezi önmaga „részét”. A ta-
lizmánok, fétisek „kapcsolják össze” a csoporttagokat, egyént és környezetét, „élőket 
és holtakat”. Az átmeneti tárgyak szabályozhatják – gyorsítják vagy lassíthatják – a 
csoportos gyászfolyamat haladását; céljuk pedig lélektani értelemben az externali-
záció. A választott szimbólumok szorosan kapcsolódnak az elvesztett minőséghez: 
megfelelnek a csoport önreprezentációjának, valamint a gyászoló számára megte-
remtik a kontroll illúzióját.  

Miután a török hadsereg megosztotta Ciprust, néhány török egy északi faluba me-
nekült déli otthonából. A török közigazgatás ágyneműket adott ki, ezeket azonban 
az oda költözők meglepő módon, elégették – ugyanis egy görögök által elhagyott 
gyárban készültek. A harag a gyászfolyamat következménye volt: az adományt tu-
dattalanul és elfogadhatatlanul „átitatta a görög aura”. A törökök számára minden 
kiadott ágynemű azt az asszociációt sugallta, hogy kapcsolatban vannak a görögök 
testével. Más kapcsolódó tárgyakat a törökök ettől eltérően kezeltek. A menekülő 
görögök szemetet hagytak hátra, amelyből minden értéket kiszedtek, a többit pedig 
felhalmozták a falvak közepén. Hivatalosan ugyan sürgették az elégetést, a gyakor-
latban azonban a háborút követő hat hónapban még turkálták, válogatták – például 
gyermekjátékokat szedtek ki belőle. A szemét ebben az esetben is összekapcsolódott 
a kitelepített görögök mint ellenség okozta fájdalommal, de azzal a tudattalan bűn-
tudattal is, hogy elvették az elűzött görögök otthonát. VOLKAN értelmezése szerint 
a harag nagyobb volt annál, mintsem megengedte volna a gyászfolyamat végigvite-
lét, haladását. A szemét egyes tárgyai – törött játékok, könyvek – az ellenséget em-
berivé tették, a „rossz” megrendítő kettősségét képviselték, mintegy „hidat” képezve 
a két szembenálló csoport között; és ezt nehéz volt befogadni. Hasonló megfigyelés-
re jutott MOSES (1982, idézi: VOLKAN, 2004) is, amikor a Sharm El Sheikh-i zsidó 
telepeseket tanulmányozva azt tapasztalta, hogy nemcsak az érkezők a távozókkal, 
de a kitelepülők is „lélektani kapcsolatban” vannak a betelepítettekkel; például üze-
neteket hagynak maguk után.  

A csoportok egyes tárgyakat, helyeket, vagy építményeket emlékművekké is avat-
hatnak, ami gyakran a nem lezárt gyászfolyamatot jelzi. Az emlékművek által támo-



161
Traumáink öröksége: 

Nemzeti-etnikai identitás békeidőben és társadalmi krízishelyzetekben

gatott patológiás egyéni gyász példája az elhunyt hálószobájának húsz éven át tartó 
bizarr és pedáns megőrzése, kevésbé patológiás, de közismert példa a Taj Mahal lét-
rehozása is, amely Sáh Dzsahán kedvenc feleségének emlékére épült. Az emlékmű-
vek tömör márványszobrok, amelyek tisztelegnek az elesett katonák emléke előtt, 
vagy hideg, elpusztíthatatlan fémszobrok, amelyek emléket állítanak a korábbi veze-
tőknek. Tartósságuk révén pszichológiai tárolókká, „lezárt ládákká” válnak, amely 
mintegy lepecsételik a csoportgyászból fennmaradt megoldatlan érzelmeket. Ahogy 
telnek az évek, a rituálék szükségtelenné válnak, a múló idő gyógyító ereje változást 
hoz. Némelyik turisztikai látványossággá, vagy esztétikai műalkotássá válik, marad-
nak azonban pszichológiailag „forró” helyszínek is, mint a washingtoni vietnami, 
a nyugat-berlini szovjet háborús emlékmű, a kelet-berlini Teptow park, az Anna 
Frank Múzeum Amsterdamban, a Yad Vashem emlékmű Jeruzsálemben, valamint 
a megőrzött náci koncentrációs táborok. Ezek az építmények szinte „áthatolhatatlan 
dobozok”, de még csak „félig zártak”, átszivárog rajtuk a fájdalom és a harag, folytat-
ják a múlt újra bemutatását a jelenben.

A gyászra való képtelenség mind kóros személyiségfejlődésű egyének, mind a reg-
resszióban levő csoportok esetében a terrorcselekmények elkövetésének fokozott 
kockázatával jár. Habár az egyik oldalról a vesztesek azért emelnek emlékműve-
ket, hogy felidézzék a háborús szenvedést, az agresszorok ritkán tisztelik a másik 
fél fájdalmait. A bántalmazott egyén áldozatul eshet a Freud munkásságából is-
mert ismétlési kényszernek; megismétli a csoportja által elszenvedett – és meg nem 
gyászolt – fájdalmas tapasztalatokat. A történelmi sebek megtorlása átmenetileg a 
gyenge, sérült önértékelést is „karbantartja”. A bosszúállás újra meg újra felidézi a 
meg nem gyászolt sérülések fájdalmát, a végtelen harc pedig bizonyos értelemben 
mazochista kielégülést nyújt. A terrorista által kezdeményezett folyamatos agresszív 
ismétlések azt a reményt hordozzák, hogy a korábban megsemmisítő erejű csapás 
helyett egyszer sikerül más tapasztalathoz jutni. A politikai gyász, amely többnyire 
a következő generációban zajlik, fenntartja a tudattalan reményt, hogy a bánaton 
keresztül fennmarad a kontroll érzése. A „történelem ismétli önmagát”.  

Jeanne Knutson, az észak-írországi terrorista vezetők szakértője szerint (VOLKAN, 
2004) a terrorista vezetők élettörténetében közös elem, hogy ők maguk is terror 
áldozatai voltak; ez lerombolta, örökre megsemmisítette „ősbizalmukat”, biztonsá-
gérzetüket. Az első csapások folyamatos ellenállásra késztettek az elnyomók általi 
támadással szemben; ők pedig ebben az állapotban rekedtek. A jelenben is állandó-
an félnek, a passzivitást kiegyenlítik az áldozattá válással, és meggyőződésük, hogy 
csak a folyamatos védekező álláspontra való helyezkedés nyújthat védelmet a jövő 
veszélyeivel szemben. A súlyos egyéni és társadalmi veszteségek, sérülések feldolgo-
zási képtelensége magában hordozza a patológiás nárcizmus – és egyes esetekben a 
terrorizmus – kockázatát.
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Abdullah Öcalan kurd vezető élete is feloldhatatlan ellentétek sorozata volt. Gyer-
mekkorában nagyon félt, mégis kígyókat ölt meg, hogy elnyerje a falubeliek tiszte-
letét, és megkülönböztesse magát a gyávának titulált apjától. Keresztes vitézekkel 
azonosult, hogy ne az apai modellt kövesse. Fellázadt a szülei ellen, amíg szüksége 
volt rájuk, máskor pedig a végsőkig alkalmazkodott hozzájuk. Bántott másokat, s 
közben szeretetre, tiszteletre vágyott. Becsvágyó énje agresszív győzelmeket igé-
nyelt, és ezeket terroristatevékenységeken keresztül érte el. 

A társadalmi traumák nemcsak maguk a traumatizáltak, de leszármazottaik részére 
is megoldandó feladatot, kihívást jelentenek. Hogy megszabaduljon a szégyentől, a 
megalázottságtól, valamint az önvédelemre való képtelenségtől, a társadalmi traumát 
túlélő, azt feldolgozni képtelen nemzedék, szinte „beépíti” gyermekébe a sérült én-
képét. Tudattalanul átruházza rá a saját életfeladatát: szüntesse meg a megalázottsá-
got, a szégyent, a passzivitást, fékezze meg az agressziót, s gyászolja el a traumához 
kapcsolódó veszteségeket. A gyermekek az elutasított, nemkívánatos részeik táro-
zóivá válnak; magukévá teszik szüleik elvárásait és vágyait, feladatukká teszik, hogy 
meggyászolják és „jóvátegyék” elődeik szégyenét és tehetetlenségét.

Jól példázza ezt a jelenséget VOLKAN egyik esetpéldája. Gregory a II. világháború-
ban egy japán fogolytáborban raboskodott. Megverték, megkínozták, arra kénysze-
rítették, hogy emberi hulladékot takarítson és eltemesse halott bajtársait. Amikor 
megmenekült, visszatért az Egyesült Államokba és megházasodott egy nővel, aki-
nek már volt egy kisfia. A kisfiút, Petert, korábban anyja és nagyanyja nevelte, akik 
utálták a fiú biológiai apját, és bizonyos értelemben a férfinem egészét. Hajlamosak 
voltak agresszíven etetni, túltáplálták őt. Mikor Gregory csatlakozott a családhoz, az 
a hátborzongató érzése volt a fiúval kapcsolatban, mintha a két nő foglya volna; a 
kisfiú megfelelő tározója lett a korábbi fogoly megalázott énképének.

Gregory kemény testépítő programnak vetette alá Petert, és erős önértékelésű-
vé kezdte nevelni, ellensúlyozandó anyja és nagyanyja férfiutálatát. Azáltal, hogy 
„megmentette” Petert, ő maga is saját sérüléseit igyekezett meggyógyítani. Mikor 
Peter elérte a serdülőkort, fegyvert adott a kezébe, és megtanította vadászni. Az idő-
sebb férfi gesztusai és cselekedetei által sikeresen közvetítette: „jobb vadásznak len-
ni, mint vadnak”. Erőfeszítéseinek köszönhetően Peternek macho identitása alakult 
ki; vadász lett, de sportember nem. Ha feszültnek érezte magát, állatok tucatját ölte 
meg egymás után, helikopterből, gépfegyverrel mészárolva le őket. A következő ge-
nerációban újabb változás történt: Peter gyermeke állatorvos lett, aki – apjával ellen-
tétben – sebesült állatokat gyógyított, és megmentette életüket. A példában az első 
generáció egy traumatizált énképet adott át (bebörtönzött, megkínzott). A második 
generáció szimbolikusan a vadakra externalizálta traumatizált énképét (megölte a 
vadakat, eltörölve az általuk megjelenített rossz érzéseket). A harmadik generáció 
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megmentő szerepet vállalt magára (externalizáció), hasonlóan ahhoz, ahogyan a 
nagyapa korábban „megmentette” Petert. 

A traumatizált énkép átvitele olyan, mintha az előző generációval való kapcsolat ré-
vén az egyén identitását és felnőttkori viselkedését befolyásoló pszichológiai DNS-t 
ültetnénk át a fiatalabb generációba. A traumaátadás nem csupán annak a követ-
kezménye, hogy a megalázó szenvedéstörténetek és borzalmak narratívái egyik ge-
nerációról a másikra hagyományozódnak. A környezet és különösen a gyermekek 
a viselkedéses és nonverbális „üzenetekből” ösztönösen átveszik a lelki sérüléseket, 
fájdalmakat. Bár a traumatizált ritkán beszél róluk, a drámai megaláztatás- és kín-
zásélmények hatására a traumatizált családokban olyan zsigeri reakciók generálód-
nak, amelyek az utódokban „névtelen rettegésként” élnek tovább. 

A múltbeli trauma emléke gyakran több generáción át rejtőzik, „szunnyad”, és csak 
bizonyos körülmények hatására éled fel. Egy-egy politikai vezető újra felizzíthatja a 
csoport traumáját; ilyenkor, mint már utaltunk rá, az eredeti sérülés közös mentális 
reprezentációja aktiválódik. Az aktuális ellenség a régi történelmi korokból szárma-
zó ellenségek utódaként reprezentálódhat, és a népcsoport arra törekedhet, hogy 
ősei gyalázatát megfordítsa. (Így például a mexikói néptáncokban a közel ötszáz 
évvel ezelőtti spanyol hódítás elleni tiltakozásként a római katolicizmus érkezését 
ünneplik a táncok, de lopva a hódítók legyőzését játsszák el, „megfordítva a törté-
nelmet.”) Mindazonáltal, a harmadik generáció gyakran már kész arra, hogy túllép-
jen a nagyszülők által elszenvedett megaláztatáson, a saját útját járja, és a történelem 
új fejezetét kezdje; új, építőbb csoportmintákat fogadjon be más közösségtől, vagy 
dolgozzon ki. POLLOCK (1989) megfogalmazza: „A gyászra való képtelenség, a 
változás elutasítása mind az egyén, mind a társadalom számára nagy kockázat. Ké-
pesnek lenni gyászolni, annyi, mint képesnek lenni a változásra.”
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KISEBBSÉGIKÉNT 
ÚTBAN 

EURÓPÁBA

Káich Katalin

ABSZTRAKT: A 21. század embere számára a szellemi határtalanság mint opció adott, 
bárhol és bármerre is legyen. Akinek igénye van arra, hogy az életének részévé váljanak 
az európainak nevezett értékek, az megszerezheti azokat, hiszen az európaiságot minde-
nekelőtt az európai szellemiség megléte vagy hiánya jelenti, s nem az Unió országaiban 
való fizikai jelenlét. Mindezek a kisebbségi lét fogalmát, megélését, napi gyakorlatát is 
komolyan befolyásolják. Az írás megrendelésre készült 2011-ben a szarvasi Szent István 
Egyetem felkérésére a Kisebbségiként útban Európába elnevezésű tanácskozásra. 

KULCSSZAVAK: nemzeti kisebbség/nemzetiség, nemzeti és európai identitás, nemzeti 
egység/újraegyesítés, fizikai és szellemi határok 

KISEBBSÉG ÉS NEMZETISÉG

Vajdasági magyar értelmiségiként, bármennyire is hihetetlenül hangzik, különösen 
az utolsó két évtized történéseinek tükrében, mégis azt kell elmondanom, hogy a 
tudatfejlődés lehetőségeinek szempontjából igencsak hatékonynak bizonyultak azok 
az ellentmondásos és gyakran a kiúttalanság érzését keltő körülmények, melyek kö-
zött élni és dolgozni kényszerültem a régi Jugoszlávia felbomlása után. Ezeknek az 
éveknek a tapasztalata mondatja el velem mindazt, amit a kapott témával kapcsolat-
ban – Kisebbségiként útban Európába – ma itt Önöknek el fogok mondani. Nagyon 
hamar ki fog derülni, hogy a mondandóm sok mindenben eltér majd attól, amit eb-
ben a kérdésben képviselnek pl. azok, akik a napi politikai kánonok meghirdető-
iként, értelmezőiként, realizálóiként, kiszolgálóiként és elfogadóiként foglalkoznak 
ezzel a kérdéskörrel, megoldásokat keresve a felmerülő végtelenül sok probléma vi-
szonylatában. Azt is mondhatnám, hogy rosszul és rossz helyen keresik a megol-
dást olyan idejétmúlt pozíciókból kiindulva, melyek a 21. század elején már igencsak 
túlhaladottak, főleg az ember szellemi lényként való megnyilvánulása és megítélése 
szempontjából. 

Mindenekelőtt a nemzeti kisebbség megnevezéssel van bajom itt az ezredforduló tá-
jékán, annál is inkább, mert a magyar történettudományban már a 19. század máso-
dik felében meghonosodott, éppen a törvényhozásnak köszönve, a nemzetiség mint 
fogalom az 1868-ban életbe léptetett Nemzetiségi Törvény révén, melynek közép-
pontjában a nemzetiségi egyenjogúság állott. A két világháború közötti Jugoszlávia 
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nemzetiségi jogokat megtipró törvényhozása visszahozta a kisebbség fogalmát, ezzel 
is jelezve a lényeges különbséget az államalkotó népek meg a többiek között. 

Az 1945 utáni titói Jugoszlávia is igen hamar kiiktatta a kisebbség kifejezést a tör-
vényhozásból és a mindennapi nyelvhasználatból, köztudatba helyezte az egyenran-
gú népek és nemzetiségek fogalmat, és az országban élő nemzetiségek megnevezés 
mellett tette le a voksot.

A két kifejezés tartalmában nagyjából ugyanazt jelenti. Tudniillik: kisebbség = „Az 
állam nemzeti jellegét meghatározó néphez képest kisebbb számarányú népcso-
port, etnikai elem”, illetve: a nemzetiség = „Az államon belül kisebbségben élő nem 
a többség nyelvét beszélő népcsoport” (Kézi Értelmező Szótár, 1972, 726, 997–998. 
o.), de mégis a két fogalomhoz társuló asszociációs elemek tekintetében lényeges a 
különbség. 

A kisebbségek megnevezéshez a mindennapok szóhasználatának a folyamatában az 
idők folyamán a pejorativitás társult, a valami, ami kevesebbet ér értelemben, tehát 
érték-meghatározóként van jelen az emberek tudatában, számhoz, mennyiséghez 
kapcsolódik. 

Geopolitikai értelemben nincs is vele nagyobb baj, de akkor igen, ha a gazdasági, illet-
ve, mint esetünkben, a társadalmi viszonyok mibenlétét ezzel a földrajzi körülmények 
meghatározta, egyoldalú elmélettel kívánjuk tetten érni, definiálni, illetve értelmezni. 

Az egyes ember vagy egy közösség nem szám és nem mennyiség – legalábbis a mi ko-
runkban már nem csak az –, amit a hatalmi pozíciók igényeinek megfelelően, tetszés 
szerint ide-oda lehet tologatni, mert ez a pozíció egy atomjaira hullott 20. századi 
világ perspektíváját feltételezi, a mai korban viszont a tudományos gondolkodásnak a 
legfőbb jellemzőjeként és céljaként mindinkább az egység helyreállításának a követel-
ménye fogalmazódik meg, melynek realizálásában alapvető és meghatározó szerepet 
játszanak  a komplex kutatási módszerek. Ebből a szempontból megítélve és értel-
mezve tehát, mélységesen egyetértünk az egységes magyar nemzet megteremtésére 
irányuló mai törekvésekkel, amelyek többé nem a fizikai értelemben létrehozott és 
szentesített határok elválasztást, leválasztást sugalló tényállására építik a megoldást 
kereső folyamatokat, hanem a nemzet szellemi egységét hangsúlyozva igyekeznek 
minél fájdalommentesebben kiutat/kiutakat keresni az újraegyesítés szándékával. 
Mindehhez pedig nagy segítséget nyújt a világháló is, mely az anyagelvű valóság ha-
tárait igencsak lerombolni látszik, s jó úton halad arra vonatkozóan is, hogy egy-egy 
nemzet szellemi egységének, illetve az egész emberiség szellemi egységének alapvető 
ismérveit, kritériumait megteremtse. Ilyen körülmények között, ilyen jövőkép mel-
lett valóban anakronisztikusan hat a napi politika nemzeti kisebbségekre vonatkozó 
szóhasználata, mely nézetében egy elavult kor gyakorlatát igyekszik átmenteni, élet-
ben tartani nem minden hátsó szándék nélkül. 
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AZ EURÓPAISÁG MOZZANATAI

Az egyes ember nem kisebbség és nem többség, s erre vonatkozóan az egyetemes 
magyar szellemtörténet, de azt is mondhatnám, az egyetemes emberiség szellem-
történetének egyik legnagyobb 20. század közepi gondolkodója – szellemóriása –, 
Hamvas Béla művei taníthatnak meg bennünket, amennyiben igényünk van arra, 
hogy tanításaival megismerkedjünk. Miközben létrehozta impozáns életművét – 
még a világháló sem állt rendelkezésére –, fizikai értelemben ugyan nem adatott 
meg neki semmilyen határ átlépése, ugyanakkor viszont a szellem határtalanságá-
nak, a benne munkálkodó egyetemes emberi szellem végtelenségének köszönve, eu-
rópaibb volt – bármit is értünk ez alatt – mint a mai Európai Unióban élők többsége. 

Tehát óhatatlanul is felmerül a kérdés: mi az, hogy Európában lenni. Az-e, hogy 
vannak-e schengeni határok melyeken egyesek előtt félretolják a rámpát, mások 
előtt meg nem, vagy csak nagy ritkán, az-e, hogy az európai értékeknek nevezettek 
miképpen épülnek be egy-egy társadalom mindennapjaiba, lévén hogy nem sorom-
pófüggő azoknak az áramlása stb. 

Véleményem szerint, határon innen és határon túl többé nem azzal kell foglalkozni, 
hogy fizikai értelemben milyen határok választják el egymástól az egy nemzethez 
tartozókat, meg egyáltalán az embereket, hanem azzal, hogy pl. a kultúra terjedé-
sét akadályozó sorompókat miként lehet eltávolítani, hiszen az egy kultúrához való 
tartozás olyan összetartó szellemi erőt jelent, amelyet sem tér, sem idő nem tud egy-
könnyen lerombolni, szétzúzni. Annak jelei pl. hogy három és fél évezreddel ezelőtt 
a magyarság elei a közép-ázsiai nomád kultúrához tartoztak, abba épültek bele, mind 
a mai napig nyomon követhetőek, nevezetesen gondoljunk a sólyomröptetésre, a tu-
lipános motívumokra, Szűz Máriára, aki Nagyboldogasszonnyal lett azonos, az újabb 
kori sámánok nagyszámú megjelenésére stb. A tudásalapú társadalom kiépítésének 
az igénye tehetné megvalósíthatóvá az együvé tartozás lehetőségének a megteremté-
sét nemcsak nemzeti, de európai szinten is, illetve az egész földgolyó szintjén. 

Akárhogy is nézzük, végső soron a szellem emberei azok, akik az együvé tartozás, az 
egység bizonyosságának a letéteményesei, lett légyen szó tudományról vagy éppen-
séggel nemzetről. Szerepvállalásuk mértékétől függ, hogy mennyire lesz képes egy-
egy nemzeti közösség elvetni a gúzsba kötő nemzeti kisebbségi pozícióból történő 
létezés állapotát és gyakorlatát, és a fizikai értelemben felállított sorompók ellenére, 
részévé válni az egységes erkölcsi és etikai alapértékek szerint működő Európának. 
Aki felvállalja a napi politika szintjén preferált kisebbségi státuszt, nehezen fogja 
tudni átlépni az ily módon felállított mesterséges korlátokat. Az egyén és a közösség 
európai útja nem a párhuzamos utak története, mint ahogyan nem az a különböző 
térségek nemzeti közösségeinek az útja sem, az egyszerre odaérkezés, illetve a beér-
kezés viszonylatában.
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Gondolkodva a kapott témán, nagyon hamar rájöttem arra, hogy amikor nem a 
fizikai értelemben vett határátlépés szempontjait figyelembe véve kutatom az euró-
paiság meglétét, illetve annak hiányát, a megtett életút okán nagyon érdekes felis-
merések birtokába jutottam. Jelesül, mind az általános, mind pedig a középiskolá-
ban szerzett ismeretek szorosan kapcsolódtak az egyetemes magyar, az egyetemes 
európai, sőt az egyetemes emberiség által létrehozott kultúrjavakhoz, értékekhez, 
hiszen egyetemes magyar- és világirodalmat tanultunk, az emberiség történetét és 
nemzetünk történetét az akkori Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek történel-
mével egyetemben sajátíthattuk el, a földrajzot oktató tanáraim pedig a föld összes 
országának, térségének természeti adottságaival és gazdasági teherbírásával ismer-
tettek meg bennünket, diákokat. Még ma is, ha valamilyen egzotikus út előtt állok 
– 2011 nyarán pl. úti célul Üzbegisztánt választottam a Selyemút, illetve a nomád 
magyarság szálláshelyeinek megismerése okán –, tehát még ma is a régi atlaszomból 
tájékozódom az alapismeretek megszerzése céljából. Annak az igénynek kielégítése 
pedig, hogy ma szeretnék-e pl. információkat szerezni a kortárs amerikai irodalom-
ról vagy sem, csak rajtam múlik: az internetes kereső mindannyiunk számára adott 
lehetőség. 

SZELLEMI HATÁRTALANSÁG – EURÓPAI SZELLEMISÉG

Az elmondottakkal csak jelezni szerettem volna azt, hogy a 21. század embere számá-
ra, lett légyen ő bárhol és bármerre, a szellemi határtalanság, mint opció adott, s aki-
nek igénye van arra, hogy az életének részévé váljanak az európainak nevezett értékek, 
az megszerezheti azokat, hiszen az európaiságot mindenekelőtt az európai szellemiség 
megléte vagy hiánya jelenti, s nem az Unió országaiban való fizikai jelenlét.

Azoknak, akiknek viszont szükségük van a fizikai értelemben megszerezhető ta-
pasztalatokra annak érdekében, hogy Európához tartozónak érezhessék magukat 
– s tudjuk, ők vannak többségben –, a magyarság viszonylatában ma már  előt-
tük is elhárultak az akadályok abban a pillanatban, amikor a Magyar Köztársaság 
Parlamentje meghozta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, s minden magyar 
számára, aki csak igényt tart arra, hogy papírforma szerint is igazolva lássa magyar-
ságát, ez a lehetőség immár adott. 

Mindezeket elmondva, továbbra sem hiszem azt, hogy ez a lehetőség az egyedüli 
biztosítéka annak, hogy a határon túl élő nemzeti közösségek előtt a lényeget illető-
en nyitva álljanak az Európai Unió kapui. A tudatváltásnak ebben felbecsülhetetlen 
értékű szerepe van, a tudatváltás feltételeinek a megteremtését pedig nagymérték-
ben az oktatási és nevelési rendszer megreformálása segítheti elő hatékonyan. S ez a 
nehezebben járható út. 
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Ma már tudjuk, attól, hogy bizonyos térségek fizikai értelemben is az Európai Unió-
hoz tartoznak, az Uniót összetartó szellemiség tekintetében gondolkodásmódjukat, 
magatartásukat, életvitelüket tekintve nem biztos hogy teljes mértékben részei lettek 
az Uniónak – lásd az utóbbi idők történéseit mindenekelőtt Görögországban.

 Egy szónak is száz a vége, egy nemzeti közösségnek az Európai Unióhoz vezető útja 
számos feltétel teljesítéséhez kötött a megszületett igény pillanatától kezdve egészen 
a realizálásig, arról nem is beszélve, hogy mi van akkor, ha a többség viszonylatában 
ez az igény még meg sem született. 

Ha számba vesszük a feltételek többségét, akkor az is egyértelművé válik, hogy az 
eddigi gyakorlat, mely az anyagelvű világ ismérvei szerint alakította a lehetőségeket, 
sok esetben már az idejétmúlt megoldások felé tereli, illetve tereli el az ügy rende-
zésének alternatíváit, s végül, ha valóban, zsigerileg, teljes szívünkből és lelkünkből  
kívánjuk az Európai Unió felé vezető út kikövezését, az erről való gondolkodásun-
kon, hozzáállásunkon kellene először is módosítani a megoldási lehetőségek széles-
körű kínálatának feltérképezésével. Nincs egységes válasz pl. a hogyanra, ugyanis 
minden nemzeti közösségnek megvannak a maga specifikumai, s csak azok ismere-
tében, csak azok függvényében lehet a megoldások módozatait, modelljeit kidolgoz-
ni. Éppen ezért tartjuk felbecsülhetetlen értékűnek a nemzetegyesítő törekvéseket, 
mert azok a szellemi összetartozás kötelékeit mélyítik el, s lehetővé teszik, annak 
az újfajta gondolkodásnak a kialakulását is, melyben az Unióhoz vezető út első ál-
lomása nem okvetlenül a sorompók felvonásában nyilvánul meg. Az első helyen 
az igény megszületését és megfogalmazását elősegítő, azt serkentő és meggyorsító 
alkalmak módszereinek előkészítése és kidolgozása áll, abból a célból, hogy az euró-
paiság mibenlétének lényegbeli elemei tudatosulhassanak mind az egyénben, mind 
pedig egy-egy nemzeti közösségben. Amikor egy-egy nemzeti közösség az önmaga 
determinálásának kérdéskörét igyekszik tisztázni, illetve az adott körülmények kö-
zött helyzetét mérlegelni és meghatározni, akkor már egy lépéssel közelebb is tud 
kerülni a kitűzött célhoz. 

A komplex témával kapcsolatban megannyi kérdésfeltevési és megoldási változa-
tot lehetne körvonalazni, megfogalmazni. Ezúttal én a szellemi határok átlépésének 
fontosságára szerettem volna felhívni a figyelmet, mint a probléma olyan impera-
tívuszára, mely nélkül a hatékony és mindenki számára megnyugtató elrendezést 
nem lehet valóra váltani.

A magam részéről fontosnak tartom elmondani még azt is, hogy számomra soha, 
semmilyen körülmények között nem volt kérdéses az, hogy a magyarsághoz tarto-
zom-e vagy sem, hogy Európához tartozom-e vagy sem, hiszen a magyar és az euró-
pai kultúra gyermekeként neveltek, abban nőttem fel miközben azt is megtapasztal-
hattam, hogy más népekkel együtt élve milyen változatos és sokszínű lehet az élet. A 
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lezárt határok az elmúlt majd húsz évben sem tudtak változtatni a tényen, hogy Eu-
rópához tartozónak érezzem magam, hiszen életem első negyven évében a kiépített 
kulturális kapcsolatok révén ez a kötődés nagyon intenzív volt, amit pontosan azok-
nak a szellemi javaknak köszönhettem, amelyeknek nemcsak iskolás koromban, de 
később is a birtokába jutottam. Magyarul, a kiépített szellemi kapcsolódások – lett 
légyen az irodalom, színház, zenei vagy képzőművészeti élmény –, tették lehetővé 
azt, hogy mindvégig európai értékek szerint alakítsam mindennapi életemet.



KISEBBSÉGEK FINANSZÍROZÁSI HELYZETE 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Pál Ágnes – Suti Zoltán

ABSZTRAKT: A kisebbségek története, vándorlása, változása színes képet mutat a Kár-
pát-medence területén. Jelenkorunk népvándorlási eseményei próbára teszik a gazdaság 
működésképességét, valamint az itthon maradottak életbenmaradási esélyeit. A kisebb-
ségi társadalmak sokkal érzékenyebben reagálnak az ilyen jellegű demográfiai változá-
sokra. A tanulmányban a magyarországi kisebbségekkel, illetve a határon túli magyar 
kisebbségekkel foglalkozunk. Elsősorban a Magyarországon élő kisebbségek támogatását 
és finanszírozását vizsgáljuk. A tanulmányban szeretnénk bemutatni azokat az átalakulási 
folyamatokat, amelyek a kisebbségek életében jelentős változásokat hoztak a 2010-es évet 
követő törvényváltoztatások következtében. A következő kérdéseket próbáljuk megvála-
szolni: finanszírozási források és azok csatornái, oktatáspolitikai lépések és finanszíro-
zási mozgásterek, kisebbségpolitikai tevékenységek támogatási rendszerei, ezek általános 
következményei. A határon túli régiók (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) saját ré-
gióikon belüli (központi nemzetállami) oktatástámogatási körülményeit is bemutatjuk 
röviden.

KULCSSZAVAK: nemzeti identitás, kisebbségfinanszírozási politika, helyi kisebbségi 
önkormányzatok pályázati csatornái, területi kohézió, kisebbségi törvények

BEVEZETÉS

A kisebbségek története, vándorlása, változása színes képet mutat a Kárpát-meden-
ce területén. Felmerül a kérdés, mióta vannak itt kisebbségek: a honfoglalás óta vagy 
a magyarok megjelenése óta? Ennek megválaszolása, kutatása a történészek dolga. 
Azonban a kisebbségek és a területi-nemzeti együttélések gondjait, letelepülésüket 
meghatározó társadalmi problémák vizsgálatát a humán földrajzosoknak kell felvál-
lalniuk. Ezért kell vizsgálnunk a határainkon belül és kívül, a magyarok és más et-
nikai közösségek (szórvány, diaszpóra) társadalmi és gazdasági gondjait. Fontosnak 
tartjuk elemezni és bemutatni az adott közösségek intézmény- és társadalomépíté-
sének főbb vonásait, hiányait és kudarcait; a tanulmányunkban is erre törekszünk, 
tárgyilagosan, történeti megközelítésekre alapozva. 

A közös anyanyelven, a közös történelmen, kultúrán és identitástudaton alapuló 
nemzetek élő egységet képeznek. Ezt az egységet nem veszélyezteti az a tény, hogy a 
magyar nemzet az elmúlt évtizedekben „több-központúvá” vált, hiszen a külföldön 
élő részei, különböző kultúrákba is integrálódtak. A kulturális nemzet egysége nem 
veszélyezteti azoknak az államoknak a területi integritását, amelyekben az egyes 
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nemzetrészek kisebbségben élnek. Magyarországnak pedig joga és kötelessége a ha-
táron túl élő magyarság sorsával törődni, és érdekükben fellépni, valamint megóvni 
a területén élő más nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogait.

Jelen tanulmányban szeretnénk bemutatni azokat az átalakulási folyamatokat, ame-
lyek a kisebbségek életében jelentős változásokat hoztak az átalakított törvényi sza-
bályozás következtében az elmúlt időszakban. A következő kérdéseket próbáljuk 
megválaszolni:

 - finanszírozási források és azok csatornái,
 - oktatáspolitikai lépések és finanszírozási mozgásterek,
 - kisebbségpolitikai tevékenységek támogatási rendszerei,  
 - ezek általános következményei, melyek a kisebbségek életében átalakulást 

indukálnak. 

A tanulmányban nem térünk ki az összes hazánkkal szomszédos országban élő 
kisebbségi magyar közösségre. A három legkisebb – az ausztriai, a szlovéniai és a 
horvátországi magyarság, méretéből és jellegéből adódóan – nem vethető össze a 
négy nagy közösséggel: a Vajdaságban, a Felvidéken, Kárpátalján, és Erdélyben élő 
magyarokkal. (Bár az adatok ismeretében azt érdemes megjegyezni, hogy az egyes 
kisebbségek részére juttatott finanszírozási támogatások esetében nem minden eset-
ben a kisebbség mérete volt a meghatározó.)

1. ábra: A magyarok számának alakulása 1956/1961-hez képest  
a Vajdaságban, Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 1990; 2001; 2011.
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TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele alapvetően a török hódoltság idején 
bekövetkezett népességpusztulás és átrendeződés után, a 17–18. századi nagyará-
nyú spontán migrációk, illetve szervezett betelepítések következtében alakult ki. A 
nyugati határszélen élő szlovén őslakosság kivételével a magyarországi kisebbségek 
jórészt ezekben az évszázadokban érkeztek a mai ország területére. A 19. század 
végére Magyarország akkori vidékein a nem-magyar nemzetiségek a teljes lakosság 
több mint 50 százalékát tették ki. 

Az I. világháborút követő határváltozások nyomán ez az arány jelentősen megvál-
tozott. A Kárpát-medencében élő magyarok mintegy 33 százaléka (3,3 millió fő) az 
ország határain kívülre került, és a határokon belül élő kisebbségek létszáma lecsök-
kent. A 2001-es népszámlálási adatokat alapul véve a kisebbségi népesség száma 
emelkedett – kivéve a nyugati határszélen élő nemzetiségeket. Így elmondható, hogy 
napjainkra a lakosságnak mintegy 7,5 százaléka tekinthető valamely nemzeti vagy 
etnikai kisebbséghez tartozónak (NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011).

A legtöbb hazai nemzeti és etnikai kisebbségnek közös vonása, hogy a magyar állam 
keretei között leélt évszázados múltja miatt kettős identitásúnak vallja magát, és ma-
gyarságtudatuk legalább olyan erős, mint kisebbségi kötődésük. Eredeti lakhelyüket 
és közösségeiket többnyire még anyanemzetük irodalmi nyelvének létrejötte előtt 
hagyták el, s ebből következően a ma is használt élő nyelveik, nyelvjárásaik általában 
archaikus nyelvi változatok. Magyarországi helyzetükre jellemző, hogy földrajzilag 
szétszórtan, mintegy 1 500 településen élnek, és általában a településen belül is ki-
sebbséget alkotnak.

ROMA KISEBBSÉGI ÉLETFORMA

Sajátos alkalmazkodási életformákat alakítottak ki a magyarországi cigány közös-
ségek. Szokásaikat, normáikat, törvényeiket, közösségi struktúrájukat, a tulajdon-
hoz, a munkához, a térhez, az időhöz való viszonyukat a természetes szükségletek, 
az erőforrásokhoz való hozzáférés lehetőségei határozták meg. A 20. század végén 
bekövetkezett kényszerű váltás sokkolóan hatott rájuk. A rendszerváltás után tö-
megessé vált a munkanélküliség. Természetesen vannak, akiknek sikerült mára túl-
lépniük ezen az állapoton, a többségük azonban máig nem találja helyét a világban.

Az egymás mellett élő kultúrák határterületei az alkalmazkodás, a párbeszéd, a kul-
turális és gazdasági kapcsolatok zónái (RÁC, 2008). Kedvező esetben jól alakulnak 
a kapcsolatok, beindulhat a kulturális értékek cseréje, majd később a szociális integ-
ráció, a kulturális hibriditás.
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A KISEBBSÉGEKET ÉRINTŐ  
TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK

Az 1993. évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól az egyéni 
kisebbségi jogok között az alábbiakat rögzítette: „Valamely nemzeti, etnikai csoport-
hoz, kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 
elidegeníthetetlen joga. A kisebbségi csoporthoz való tartozás kérdésében nyilatko-
zatra senki sem kötelezhető.”

Az 1990-es népszámlálási adatok szerint az ország 10 374 823 fős lakosságából 232 
751 személy vállalta kisebbségi hovatartozását, illetve 137 724 fő vallotta anyanyel-
vének valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvét. A kutatók1 és a kisebbségi 
szervezetek becslései szerint az 1990-es népszámlálás idején az egyes nemzeti és 
etnikai kisebbségek létszáma ennél magasabb volt: az egyes csoportok nagysága a 
néhány ezer főtől a több százezer főig terjedhetett (akár a fél milliót is elérhette) – 
(NÉPSZÁMLÁLÁS, 1990).

A becsült és a bevallott adatok közti eltérés egyrészt a kelet-közép-európai országok ki-
sebbségi kérdéseit érintő történelmi, társadalmi, társadalomlélektani okokkal magya-
rázható. Másfelől viszont tükrözi az érzelmileg és kulturálisan kettős kötődésű kisebb-
ségek dilemmáját is: sokan egyidejűleg érzik magukat magyarnak és kisebbséginek. 
Ennek felmérésére és megvallására az 1990. évi népszámlálás nem adott lehetőséget.

Akkor három kérdés alapján lehetett következtetni a kisebbségi hovatartozásra: 

 - a nemzetiség, 
 - az anyanyelv, valamint 
 - a beszélt nyelv szerint. 

E három ismérv a hazai kisebbségeknél eltérő tartalmú információt hordozott az 
etnikai hovatartozást illetően. A kisebbségi hovatartozás megvallása ugyanis nem 
feltételezi törvényszerűen a kisebbség anyanyelvének ismeretét. Így maradt két is-
mérv, ami pótlólagos információt hordozhatott csak.

ANYAGI TÁMOGATÁSI RENDSZEREK

2000 előtt a kisebbségek önszerveződéséhez és tevékenységeihez az állam egy olyan 
többcsatornás rendszerben nyújtott anyagi támogatást, amely különválasztotta a 
működési és a programköltségeket, illetve a kisebbségi önkormányzatoknak és a 

1 A népesség alakulására és a népességmozgásra vonatkozólag lásd részletesen a következő tanul-
mányokat: CSABA, 2007; GÖDRI–TÓTH PÁL, 2005; PÁL, 2003; SUTI, 2013; TÓTH–VÉKÁS, 
2008.  
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civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat (TÉNYEK MAGYARORSZÁGRÓL, 
2000).

A központi költségvetésből az országos kisebbségi önkormányzatoknak és a köz-
alapítványoknak biztosított összeg az Igazságügyi Minisztérium, a helyi kisebbségi 
önkormányzatok támogatása pedig a Belügyminisztérium költségvetésében jelent 
meg. A kisebbségi civil szervezeteknek nyújtott támogatásra az Országgyűlés Em-
beri Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága tett javaslatot.

A kisebbségi önkormányzatok támogatása a következő volt:

 - Az országos önkormányzatok 1998-ban 398 millió Ft, 1999-ben 496,3 millió 
Ft, 2000-ben pedig 554,3 millió Ft összegű támogatásban részesültek. 

 - A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására 1997-ben 300 millió Ft, 
1998-ban pedig 350 millió Ft jutott. 1999-ben 730 millió Ft, 2000-ben pedig 
803 millió Ft összeget biztosított az állami költségvetés (KIM, 2011).

1. AZ OKTATÁS FINANSZÍROZÁSA

A kisebbségi, nevesített célú költségvetési támogatások legjelentősebb tétele a ki-
sebbségek oktatásának támogatását szolgálta. A mindenkori költségvetés normatív 
finanszírozás keretében biztosított kiegészítő állami hozzájárulást azoknak a telepü-
lési önkormányzatoknak, amelyek kisebbségi nevelési, oktatási programot megva-
lósító intézményt tartottak fenn. 

 - Az 1999-es évre vonatkozó Költségvetési törvény a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekhez tartozó gyermekek óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi 
ellátásához összesen 4 milliárd 941 millió Ft támogatást folyósított az intézmé-
nyek részére.

 - 2000-ben ez az összeg 5 milliárd Ft fölé emelkedett (KIM, 2011).

A kisebbségi oktatáshoz nyújtott kiegészítő többlettámogatás ellenére előfordul, hogy 
a kis létszámú önálló kisebbségi iskolát fenntartó helyi önkormányzatoknál pénzügyi 
problémák jelentkeznek. A gondok megoldására a költségvetési törvényben megha-
tározott, külön jogcím alapján további kiegészítő támogatásban részesültek azok az 
önkormányzatok, amelyek 130 fő tanulólétszám alatti önálló kisebbségi iskolát, il-
letve 60 fő tanulólétszám alatti önálló kisebbségi óvodát tartottak fenn (KIM, 2011).

Az ezredforduló után virágzásnak indultak a kisebbségek és anyaországaik közötti 
kapcsolatok, amelyek a közös fenntartású iskola működtetésétől kezdve, az ifjúsági 
cseréken, oktatási és kulturális együttműködésen és támogatásokon át a települések 
közötti testvérkapcsolatokig és a két országot összekötő üzleti vállalkozások kezde-
ményezéséig igen változatos formákban valósulnak meg. 
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2. AZ ÚJ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 2010 UTÁN

A 2010. áprilisi változásokkal egy végeláthatatlan szerkezetátalakító folyamat indult 
el az ország területén; az új Országgyűlés az első döntései között rendelkezett a ki-
sebbségek parlamenti képviseletét érintő kérdésekről. Az új kormányzat feladatá-
ul jelölte meg a nemzet, illetve annak képviselete az Országgyűlés és a Kormány, 
valamint a nemzetiségek, illetve képviseleteik, elsősorban az országos kisebbségi 
önkormányzatok közötti partneri viszony kiépítését. Az együttműködés új keretei-
nek kialakításával szeretné emellett elérni a kormányzat a korábbi bizalmi viszony 
helyreállítását. Ennek érdekében első lépésként a Kormány átvilágította a kisebbségi 
önkormányzati rendszer működését, illetve megvizsgálta, hogy az a jelenlegi formá-
jában képes-e megvalósítani azt az érdekképviseleti feladatot, amelyet a kisebbségi 
törvény megalkotásával várt el az egész magyar társadalom. 

Társadalmi párbeszéd indult el a kisebbségek kultúrájának, anyanyelvének megőr-
zését és fennmaradását biztosító jogszabályi keretek továbbgondolása érdekében. 
A kisebbségpolitika jogszabályi hátterének felülvizsgálatával kerülhetett párhuza-
mosan sor a területi finanszírozások újragondolására. A stabil és kiszámítható fi-
nanszírozás olyan igénye a közösségeknek, amelyet a kormányzatok minden időben 
tiszteletben kívánnak tartani.

Az országgyűlési választások után változott a kisebbségi testületek létszámát meg-
határozó rendelkezés, alapvetően átalakult a kisebbségpolitika kormányzati felügye-
letének rendszere. A nemzetiségekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység köz-
pontjává a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) vált.

A KIM keretében létrejött az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolato-
kért Felelős Államtitkárság, amelynek hatáskörébe tartoznak a nemzetiségek ügyei, 
valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság. E szervezeti egység 
felelősségi körébe tartozik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük ki-
emelten a romák társadalmi integrációjának koordinálása. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 2011. január 1-jei hatállyal módosította a Nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 37. § (1) bekezdés u) pontját, 55. § (1) 
bekezdés d) pontját, 63. § (3) bekezdését, továbbá kiegészíti a 60/P. §-sal és 64. § (6) 
bekezdéssel. 

E rendelkezések új alapokra helyezik a kisebbségi önkormányzati támogatási rend-
szert: a közpénzfelhasználás átláthatóságát és a kisebbségi célú állami támogatások 
ellenőrzését biztosítva, növelik az országos kisebbségi önkormányzatok önállóságát 
azzal, hogy 2011-től a kisebbségi média támogatása az országos kisebbségi önkor-
mányzatok működési támogatásával egyetemben közvetlenül az országos kisebbségi 
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önkormányzatok részére kerül folyósításra. A törvény lehetővé teszi, hogy a kisebb-
ségpolitikáért felelős miniszter, a rendeletében meghatározott feltételekkel és mó-
don a kisebbségi közoktatásban részt vevő tanulók számára ösztöndíjat alapítson/
adományozzon.

A 2011-es népszámlálás során a nemzetiségi népesség száma 644 524 fő volt, amely 
45,6 százalékkal magasabb, mint a 2001-es összesített népszámlálási adatok eredmé-
nye. Ha ehhez még hozzáadjuk az arab, a kínai, a vietnámi és az orosz kisebbségek 
számát, akkor a bázisszám további közel 100 000 fővel emelkedik, sőt meg kell emlí-
teni azt a tényt is, hogy a nemzetiséghez tartozó személlyel közös háztartásban élők 
száma: 71 686 fő volt, és a nem kívánt válaszolni kategóriába további 1 398 731 fő 
tartozott. Ezek után azt is meg kell említeni, hogy további 247 959 fő a nemzetiség-
hez tartozók által lakott területen élők száma – (NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011).

3. AZ ANYAGI TÁMOGATÁSOK  
TÖBBCSATORNÁS FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számára biztosított közvetlen köz-
ponti támogatásokat a Költségvetési törvény tartalmazza. A források az Országgyű-
lés, a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: MEH), a KIM, mint a MEH jogutódja 
és az egyes szaktárcákban közalapítványi, feladat- és projektfinanszírozási keretösz-
szegként jelentek meg. 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek számára biztosított támogatások 
legfontosabb elemei voltak (KIM, 2011):

 - az országos kisebbségi önkormányzatok éves működési költségeinek fedezetére 
szolgáló előirányzat,

 - a nemzeti és etnikai kisebbségi civil szervezetek támogatási kerete,
 - a kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatási kerete,
 - a kisebbségi koordinációs és intervenciós keret,
 - a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
 - a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
 - a települési és területi kisebbségi önkormányzatok éves működési támogatási 

kerete,
 - a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz elkülönített kiegészítő támogatás 

kerete,
 - nemzetiségi színházak támogatási kerete,
 - területfejlesztési támogatások.
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4. A KISEBBSÉGI INTÉZMÉNYEK  
ÁTVÉTELÉNEK ÉS FENNTARTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

2009-ben a Miniszterelnökség előirányzatai között külön törvényi soron is szerepelt 
az országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásában lévő kisebbségi intézmények 
alapítása és fenntartása támogatására szolgáló keret. Erre az előirányzatra az országos 
kisebbségi önkormányzatok nyújthattak be kérelmet új intézmény alapítása, fenntar-
tásának átvétele vagy fejlesztése céljából. Az előirányzat keretösszege 2009-ben 120 
millió Ft volt – ebből közel 117 millió Ft-ot osztottak szét ilyen célokra. 

A 2010. évi költségvetésben alapvető változások történtek: az országos kisebbségi 
önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatásának keretösszege nem 
szerepelt külön előirányzatként, hanem az összeolvadt a kisebbségi koordinációs és 
intervenciós kerettel. A bővített feladatellátás szabadabb lehetőségeket nyitott egyes 
pályázók felé, míg mások számára korlátokat is jelentett. Bővült a keretösszeg és 
szigorodtak a feltételek. Mindezek mellett a kisebbségpolitikai tevékenység támoga-
tása néven előirányzott 300 millió Ft-os támogatási keret továbbra is lehetővé tette 
az országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásában lévő kisebbségi intézmé-
nyek alapítását, fenntartását és támogatását, melyre ugyancsak pályázatot lehetett 
benyújtani. 

A keretösszeg felhasználása során az országos kisebbségi önkormányzatok 7 intéz-
ménye összesen 149 millió 255 ezer Ft támogatást kapott – (KIM, 2011).

5. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK  
MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Az országos kisebbségi önkormányzatok működési célú támogatása 2009-ben és 
2010-ben egyaránt 953 millió Ft-ot tett ki, az országos kisebbségi önkormányzatok 
által fenntartott intézmények támogatása mindkét évben 444,5 millió Ft volt (KIM, 
2011).

2011-ben az országos kisebbségi önkormányzatok közvetlen támogatása 1 219,5 
millió Ft-ra nőtt, mivel a működési célú támogatás kiegészült az adott területeken, 
kisebbségek nyelvén megjelenő napi-heti lapokra nyújtott támogatások összegével. 
Az országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 
463 millió Ft-ot tett ki (KIM, 2011).

Az országos kisebbségi önkormányzatok működéséhez és intézményeik működ-
tetéséhez nyújtott költségvetési támogatásból a 2011. évi népszámlálásban a nem-
zetiséghez tartozást vállaló, egy főre eső központi támogatás összegét a következő 
táblázat tartalmazza.
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6. KISEBBSÉGPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

A központi költségvetésből a Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása előirányzat 
terhére 2010-ben pályázati és pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében volt 
igényelhető támogatás. Ennek összege meghaladta a 400 millió forintot (NEK TV, 
1993: 37. § [1] bekezdés i) pont; KORM. RENDELET, 2007).
Pályázati úton volt elnyerhető támogatás a következő rendezvényekre: 

 - a hazai kisebbségek tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományai-
nak megőrzése,

 - országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia – nyelvi és kultu-
rális identitás szempontjából fontos rendezvények. 

Pályázati rendszeren kívüli támogatás keretében: 

 - a kisebbségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer 
továbbfejlesztése, 

 - a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi 
vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, a kisebbségekkel kapcsolatos 
államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó koordinációs tevékenység 
megvalósításának támogatása.

2011-ben a Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása előirányzat összege a KIM 
tájékoztatásából értesülve 732,5 millió Ft-ot tett ki. 

HATÁROKON TÚLI OKTATÁS-FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK

Az erdélyi kisebbség életében a közoktatás finanszírozásában bekövetkező legfon-
tosabb változásokat a 2004. évi törvények hozták. A törvény előírja, hogy az állami 
közpénzekből az oktatás számára a bruttó nemzeti össztermék (GDP) legkevesebb 
4%-át kell biztosítani, és ez az arány 2007-re a GDP legkevesebb 6%-át kell, hogy 
kitegye – ez többé-kevésbé meg is valósult, bár a tervezett változások nem vették 
figyelembe az Unó gazdasági átalakulási folyamatait, ezért sok esetben csakis diffe-
renciáltan tudott megvalósulni a tervezet. Az arány 2000-ben 3,9%, 2001-ben 4,1%, 
2002-ben pedig még ennél is kevesebb, mindösszesen 3,4% volt, 2006-ra pedig 6,3 
százalékra növekedett – (KIM, 2011).

Az említett új decentralizációs folyamat következtében az oktatás finanszírozása 
négy fő forrásból történt: 

 - állami költségvetés, 
 - megyei önkormányzat költségvetése, 
 - helyi önkormányzat költségvetése, valamint 
 - az intézmény saját bevételi forrásai.
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A szlovákiai közoktatási forrásszabályozási rendszer fontos eleme, hogy a finanszí-
rozás a fenntartótól függetlenül egyenlő mértékben történik, azaz az állami és egy-
házi iskolák hasonló módon részesülnek a központi költségvetésből. Míg az állami 
költségvetésből származó bevételeket a törvény által rögzített módon kell felhasz-
nálni, addig az egyéb forrásokból származó bevételeket az oktatási szolgáltatás mi-
nőségének javítására fordíthatják az intézmények.

Ukrajnában a közoktatási rendszer finanszírozási hiánnyal küszködött és küzd nap-
jainkban is. Az ukrán oktatási törvény leszögezi, hogy az oktatás támogatására a 
mindenkori GDP legalább 10 százalékát kell fordítani, de a valóságban azonban ez 
sosem teljesült. A pénzügyi források hiánya miatt a rendszer olyan fontos oktatási 
projekteket sem tud finanszírozni, mint a tankönyvkiadás vagy a ma már egyre ége-
tőbb szükségletként jelentkező szakmai- informatikai ellátottság.

Szerbiában az oktatástámogatás 2001-ben a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 
2,6%-át tette ki, 2002-ben 3,2%-át, 2003-ban már 3,4%-át, 2005-ben újra visszaesett 
és mindössze 2,6%-át, 2006-ban pedig 2,4%-át jelentette (RÁC, 2008). A szerbi-
ai költségvetésből az oktatás 2004-ben 12,8%-kal részesedett, 2005-ben pedig már 
14%-ot terveztek (GÁBRITY MOLNÁR, 2008). A finanszírozás azonban nem te-
kinthető elég hatékonynak, és az egyre szaporodó problémák mellett a támogatások 
nem megfelelő szerkezeti formája is tényként jelentkezik. A megoldások kizárólag 
helyben keresendők.

JÖVŐKÉP
A legújabb demográfiai kutatások már a tényekre támaszkodva vetítik elénk a 
jövőképet. A Kárpát-medence népességszáma az elkövetkező évtizedekben továbbra 
is csökkenni fog. Ennek mértékét a gazdasági tér aszimmetrikus átalakulása és az 
etnikai területi koncentráció nem hogy csökkentené, inkább tovább növeli. Hiába 
az uniós migrációs nyereség – szlovák-magyar kettős állampolgárság, vajdasági 
áttelepülések, kettős állampolgárságok adományozása –, a fogyás intenzíven 
érezhető, kivéve a roma népességet, mert ők még mindig magas természetes 
szaporodási hajlandósággal rendelkeznek. A statisztikai adatok arra engednek 
következtetni, hogy a nemzeti kisebbségek arányának és lélekszámának csökkenése 
fokozódni fog. Ez nagymértékben fogja befolyásolni az országos (illetve határon 
túli) nemzeti kisebbségek finanszírozását is a jövőben. 
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ABSZTRAKT: A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékének nyelvészeti kutatócsoportja 2010 és 2013 között partnerként vett részt 
az ELDIA1 nemzetközi interdiszciplináris kutatási projektben, amelynek egyik célja tizen-
négy finnugor kisebbségi nyelv vitalitásának megállapítása volt. A maribori kutatócsoport 
koordinátoraként írásomban a szlovéniai projekteredmények egy szegmensét mutatom 
be: a kisebbségi és a többségi adatközlők nyelvi készségeinek szintjét elemzem a saját 
nyelv, a másik nyelve és a más nyelvek vonatkozásában. Az adatok kérdőíves gyűjtéssel, 
önbevallásos alapon keletkeztek. A  négy készségszint felmérésével láthatóvá vált az az 
alapvető kompetenciaszint mind a kisebbségi, mind a többségi mintában, amely lehetővé 
teszi az egyén számára az adott nyelvek használatát a különböző nyelvhasználati színtere-
ken. A további elemzések rámutatnak az elmélet és a gyakorlat erőviszonyaira, a kétnyel-
vű társadalom elvárásai és az egyének lehetőségei közötti kapcsolatokra, a nyelvtudás és 
a nyelvhasználat bonyolult összefüggéseire. 

KULCSSZAVAK: ELDIA, Szlovénia, Muravidék, Maribori Egyetem, szlovéniai magyar 
nyelv, nyelvi készségek, nyelvi vitalitás

BEVEZETÉS

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékének nyelvészeti kutatócsoportja 2010 és 2013 között partnerként vett 
részt az ELDIA (European Language Diversity for All/Európai Nyelvi Diverzitás 
Mindenkinek) nemzetközi interdiszciplináris kutatási projektben, amelynek egyik 
célja tizennégy finnugor kisebbségi nyelv vitalitásának megállapítása volt. A ma-
ribori kutatócsoport koordinátoraként írásomban a szlovéniai projekteredmények 
egy szegmensét mutatom be: a kisebbségi (MinLg: 294 fő) és a többségi adatközlők 
(MajLg: 195 fő) nyelvi készségeinek szintjét elemzem a saját nyelv, a másik nyelve 
és a más nyelvek vonatkozásában.2 Az adatok kérdőíves gyűjtéssel, önbevallásos ala-

1 European Language Diversity for All (Európai Nyelvi Diverzitás Mindenkinek) az EU 7. számú 
keretprogramja: http://www.eldia-project.org

2 A nyelvtudás, a nyelvi kompetencia mint szubjektív, azaz érzékelt vitalitás, egyéni jellemvonás, 
amely meghatározó szegmense az objektív vitalitás megállapításának (GÁL, 2010: 57.) – ennek 
alapja a nyelvi készségek megfelelő szintje – felmérése nagyon fontos a kisebbségi magyar nyel-
vek vitalitásának meghatározásában, ezért a projekt nemcsak az egyébként szokásos beszédkész-
séget, hanem mind a négy alapkészséget vizsgálta (BARTHA, 2007).



186 Kolláth Anna

pon keletkeztek.3 

NYELVI KÉSZSÉGEK ÖNBEVALLÁSOS ALAPON  
– KISEBBSÉGI MINTA –

A nyelvek használatának objektív alapja azok tudása, a nyelvi kompetencia megfe-
lelő szintje (eltekintünk most a használat társadalmi feltételeitől, a lehetőségektől, a 
kisebbségi nyelv használati színtereinek meglététől vagy hiányától, a támogató vagy 
tiltó rendelkezésektől az adott ország politikájában). Az adatközlők négy alapve-
tő nyelvi készségének szintjéről (értés, olvasás, beszéd és írás) általánosságban el-
mondható, hogy a magyar–szlovén kétnyelvűség kiegyensúlyozottabb a kisebbségi 
fiatalok körében, az idősebbek között vannak olyanok, akiknek a szlovénban gyen-
gébbek az egyes kompetenciáik (magyar elsőnyelvűek). Az idegen nyelvek közül 
mindenkinél erősebb a német, mint az angol.4 Az idegen nyelvek ismeretében is 
a fiatalabb korcsoportok vannak előbbre. Sokan értenek, beszélnek jól és nagyon 
jól horvátul (az ország közelsége, szomszédság, gazdasági kapcsolatok, a Muravidék 
mint multikulturális térség). Míg a vizsgált nyelveket többen beszélik és értik, átlag-
ban kevesebb adatközlő olvas és ír az adott nyelveken.5 

A saját nyelvi kompetenciáikról, az egyes nyelvekben meglévő négy alapvető készség 
szintjéről egy ötfokozatú értékelő-minősítő skálán nyilatkoztak a kérdőív kitöltői 
mind a két közösségben. A kisebbségi kérdőívben hat nyelv szerepel: az anyanyelv, a 
második nyelv (a szlovén, azaz a környezet nyelve), a történeti hagyományokon (is) 
alapuló, klasszikus és a modern világot megtestesítő idegen nyelv (a német és az an-
gol), valamint Szlovénia másik autochton közösségének nyelve, az ugyancsak regi-
onális hivatalos nyelv státusszal rendelkező olasz, illetve a multikulturális térségben 
fontos horvát. Ezeken kívül egy nyelvet saját maguk jelölhettek meg az adatközlők, 
saját kedvük, hozzáállásuk, nyelvismeretük alapján. A beszélőközösségek nyelvi 
sokszínűsége az implicit attitűdökben is megmutatkozik, ezt jelenítik meg az ön-
bevalláson alapuló nyelvi készségszintek. Az adatokat a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében táblázatok rögzítik (1–6. táblázat a kisebbségi adatokat, a 7–11. a több-
3 Az ELDIA projektről, a kérdőíves gyűjtésről, az egyéni és a csoportos interjúk adta eredmé-

nyekről részletesen: KOLLÁTH, 2012; KOLLÁTH–GRÓF, 2013, 2014; és a projekt honlapjáról: 
http://www.eldia-project.org.

4 A német nyelv közkedveltségét, első idegen nyelv státuszát ma már inkább „csak” a tradícióval 
magyarázhatjuk, illetve Ausztria közelségével, a Németországban dolgozó vendégmunkásokkal; 
az angol a Muravidéken még ma is inkább második idegen nyelv a kétnyelvű iskolákban. 

5 A 2012-es Eurobarometer adatai alapján Szlovéniában szinte minden megkérdezett személy 
(92%) a saját anyanyelvén kívül még legalább egy nyelvet beszél anyanyelvi szinten; a megkérde-
zettek 67%-a legalább két idegen nyelvet ismer (EUROBAROMETER, 2012: 6.; 16.). 
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ségieket). A táblázatokban az adott készségszintet megjelölő adatközlők százalékos 
aránya szerepel. A legmagasabb értéket nyelvenként vastagon szedett szám jelzi. 

1. AZ (ÁLTALÁNOS) ÉRTÉS KÉSZSÉGE

1. táblázat: Az értés készsége – kisebbségi adatok
Nyelv Magyar Szlovén Angol Német Horvát Olasz Más

Nagyon jól 76,4 71,5 7,8 13,3 24,1 0 13,2

Jól 22,6 24,0 19,8 30,9 53,8 0 34,0

Egy kicsit 1,0 4,5 25,4 31,3 14,9 3,2 24,5

Rosszul 0 0 18,0 14,9 3,4 16,5 1,9

Egyáltalán nem 0 0 29,0 9,6 3,8 80,3 26,4

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

Mind a magyar, mind a szlovén nyelv értéséről azonosan nagyon magas arányban 
nyilatkoztak az adatközlők (alacsony az FM-érték,6 azaz a hiányzó válaszok száma),7 
e mennyiségi mutató vonatkozásában a horvát nyelv következik, majd a német, az-
tán az angol. Az általuk választott nyelvben többen értékelték (beszéd)értésüket, 
mint az olaszban, az olaszra vonatkozó FM-érték a legmagasabb. A magyar (anya)
nyelvet az adatközlők több mint háromnegyede nagyon jól érti, a többiek a jól vá-
laszt jelölték meg. A szlovén nyelv esetében valamivel magasabb ugyan a nyelvet jól 
értők száma a magyarénál (a környezet nyelvét 1,4%-kal többen értik jól, mint az 
anyanyelvüket), viszont a nagyon jól készségszint a magyarban 4,9%-kal magasabb. 
A kisebbségi beszélőközösség kiegyenlített kétnyelvűségét, a kétnyelvűség funkcio-
nalitását mutatják az adatok e receptív készség szintjén. Az „idegen nyelvek” közül a 
magyar beszélőközösségben a németet többen értik, mint az angolt (közel 17%-kal 
magasabb a nagyon jól és a jól szintet választók száma), viszont minkét nyelv ese-
tében a középértéket megjelölők vannak többségben (a német estében ez a szám is 
magasabb az angolénál). A horvát nyelv beszédértése mindkét idegen nyelvet jóval 
megelőzi (a németet 32%-kal, az angolt 44%-kal a mediántól pozitív irányban lévő 
készségszintek alapján). Ez várható volt, hiszen a horvát nyelv és kultúra közvetlenül 
is jelen van a Muravidéken (munkavállalók, média, közös múlt stb.), a horvát nyelv 
„idegensége” természetesen nem azonos súlyú az angoléval és a németével. Viszony-
lag kevés adatközlő jelölt meg még egy nyelvet (az összes adatközlő 18%-a), a vá-

6 FM-érték – a hiányzó válaszok számát jelöli. 
7 A hiányzó válaszok száma is (az adatközlő nem válaszolt a kérdésre) fontos összetevője, jelölője 

lehet a nyelvi helyzetnek, a közösség nyelvekhez való viszonyának, rámutathat az adott nyelv 
vitalitására a közösség életében vagy tudatában.
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lasztott nyelv esetében a (nagyon) jól válaszok vannak többségben, és közel azonos 
azoknak az aránya, akik nem nagyon (egy kicsit és rosszul), illetve egyáltalán nem 
értenek az általuk megadott nyelven (de mégis válaszoltak, ez egyfajta pozitívabb 
attitűdre utal a kérdésre való nem válaszolásnál).8 Egyedül az olasz nyelv esetében 
van a legmagasabb érték a „negatív” mezőben: a válaszadók négyötöde egyáltalán 
nem érti az ország másik csücskében élő másik autochton kisebbség nyelvét.

2.  BESZÉDKÉSZSÉG

2. táblázat: Beszédkészség – kisebbségi adatok
Nyelv Magyar Szlovén Angol Német Horvát Olasz Más

Nagyon jól 69,8 66,0 6,1 10,5 13,3 0 9,1

Jól 27,8 26,8 16,4 25,4 55,1 0,5 34,1

Egy kicsit 1,7 4,8 23,4 33,9 19,4 3,2 11,4

Rosszul 0,7 2,1 20,6 16,5 6,8 6,9 18,2

Egyáltalán nem 0 0,3 33,6 13,7 5,3 89,4 27,3
Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A beszédkészségről is szinte minden adatközlő nyilatkozott mind a magyar, mind 
a szlovén nyelv esetében, a legkevesebben itt is az olasz nyelvi készségüket értékel-
ték. A magyar nyelvet az adatközlők 97,6%-a beszéli nagyon jól vagy jól, a produktív 
szóbeliség szintje 1,4%-kal alacsonyabb a  receptívnél. A szlovén beszédkészségük 
is kiváló, csak 4,8%-kal beszélik kevesebben a környezet nyelvét ezen a két szinten, 
mint az anyanyelvet. A legmagasabb érték az anyanyelv és a környezetnyelv eseté-
ben van a legmagasabb szinten (nagyon jól), a horváté és a szabadon választotté a 
másodikon (jól), a német esetében a legtöbben a mediánt jelölték meg (egy kicsit), 
míg az olasz és az angol esetében az egyáltalán nem válaszok vannak többségben 
(az angolt jóval többen beszélik, mint az olaszt). Az adatokból világossá válik, hogy 
a produktív nyelvhasználatot illetően stabil háromnyelvűségről (magyar–szlovén–
horvát), illetve működő többnyelvűségről (+ angol, német) van szó a  kisebbségi 
mintában az adatközlők saját bevallása alapján.

8 A válaszadók többsége a szerbet jelölte meg, de szerepelt a portugál, a spanyol, a francia, az 
eszperantó, a roma, az orosz, a japán és a latin is.
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3.  OLVASÁSKÉSZSÉG

3. táblázat: Olvasáskészség – kisebbségi adatok
Nyelv Magyar Szlovén Angol Német Horvát Olasz Más
Nagyon jól 67,4 77,1 12,1 18,5 31,0 0 21,4
Jól 26,7 18,8 20,9 37,0 51,0 1,1 23,8
Egy kicsit 4,9 2,7 17,2 23,7 10,7 2,2 16,7
Rosszul 0,7 1,4 15,8 6,4 2,3 10,9 4,8
Egyáltalán nem 0,4 0 34,0 12,5 5,0 85,9 33,3

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

Az olvasáskészség esetében megváltozik az abszolút sorrend a  magyar anyanyelv 
és a szlovén környezetnyelv között: jóllehet a legmagasabb érték mindkét esetben 
a nagyon jól szinten jelentkezik, de csaknem 10%-kal a szlovén javára. A többi nyelv 
esetében hasonló a helyzet a beszédkészség szintjeinek mutatóihoz: horvátul jól ol-
vas a többség, németül közepes szinten, angolul ennél gyengébben, olaszul szinte egy-
általán nem, s más nyelven is – jóllehet a válaszadók közel fele nagyon jól és jól olvas 
–, az egyáltalán nem érték a legmagasabb.  

4. ÍRÁSKÉSZSÉG

4. táblázat: Íráskészség – kisebbségi adatok
Nyelv Magyar Szlovén Angol Német Horvát Olasz Más

Nagyon jól 56,0 69,2 6,0 11,7 14,1 0 5,3

Jól 37,4 25,3 19,0 30,8 48,1 0,5 34,2

Egy kicsit 4,9 3,1 16,2 27,5 25,4 1,1 10,5

Rosszul 1,8 2,4 18,5 14,6 5,1 3,7 10,5

Egyáltalán nem 0 0 40,3 15,4 7,4 94,7 39,5

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

Az íráskészség megjelölésében alacsonyabbak a százalékos értékek a nagyon jól szin-
ten, mint a másik három készség esetében. Jóval kevesebben jelölték meg a legma-
gasabb szintet anyanyelvükön, mint a szlovénban (13,2% a különbség), de a máso-
dik szint jócskán helyrebillenti az első pillanatra megdőlni látszó egyensúlyt. Írni is 
többen tudnak jól németül, mint angolul, de horvátul még többen, mint ahányan 
németül. A választott nyelven és olaszul az egyáltalán nem válaszok vannak többség-
ben, olaszul sokkal kevesebben tudnak írni, mint a választott nyelven.
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5. NYELVI KÉSZSÉGEK – A KISEBBSÉGI ADATOK ÁTLAGA

Az 5. táblázat a négy nyelvi készség átlagát mutatja a „pozitív szintek”, azaz a nagyon 
jól és a jól válaszok alapján az érintett nyelvekben. A legmagasabb értéket készségen-
ként itt is vastagított szám jelöli.

5. táblázat: A négy nyelvi készség átlaga az érintett nyelvekben  
– kisebbségi adatok

Nyelv Magyar Szlovén Angol Német Horvát Olasz Más

Értés 99 95,5 27,6 44,2 77,9 0 47,2

Beszéd 97,6 92,8 22,5 35,9 68,4 0,5 43,2

Olvasás 94,4 95,9 33 55,5 82 1,1 45,2
Írás 93,4 94,5 25 42,5 62,2 0,5 39,5

Átlag 96,1 94,7 27,0 44,5 72,6 0,53 43,8

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A tudásukat a nagyon jól és a jól szintre értékelő adatközlők közül magyarul az álta-
lános értés készségét jelölték meg a legtöbben (99%), aztán a beszélni tudást (97,6%), 
majd az olvasást (94,4%) és végül az írást (93,4). Megállapítható, hogy mind a négy 
készségszinten nagyon magasak az értékek, az adatközlők  magyar nyelvtudásu-
kat stabilnak, biztonságosnak ítélik meg. A szlovén nyelvtudásuk is éppen ennyire 
alapos, két készségszinten a magyar (értés és beszéd), kettőn a szlovén van előny-
ben (olvasás, írás). Ezek az adatok alátámasztják a korábbi vizsgálatok eredménye-
it (BARTHA, 2007). Horvát nyelvi készségeik is nagyon magasak, a  legmagasabb 
szintű az olvasáskészség ezen a  nyelven, az írás a  legalacsonyabb. A  német és az 
angol esetében olvasni tudnak a legtöbben ezen a két szinten, ezután a beszédértés 
következik (a receptív készségek tehát az erősebbek), aztán az írás, és végül a be-
szédkészség. Olaszul egyik nyelvi készség sem számottevő. 

Ha a négy készség átlagaiból újabb átlagot számítunk, megállapíthatjuk, hogy a ki-
sebbségi adatközlők anyanyelvtudásukban a legerősebbek, az örvendetes tényt még 
fokozza kiváló környezetnyelvi tudásuk, valamint a horvát, német és angol nyelvek-
ben megmutatkozó magas fokú nyelvikészség-szintjük.

NYELVI KÉSZSÉGEK ÖNBEVALLÁSOS ALAPON  
– TÖBBSÉGI MINTA –

A 195 főből álló többségi csoport (MajLg) Szlovénia egész területét képviseli, az 
adatközlők lakóhelye tehát nemcsak a kétnyelvű Muravidék. Az öt megadott nyel-
ven kívül (a szlovén anyanyelv, az angol és a német mint idegen nyelvek, valamint a 
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két autochton kisebbség anyanyelve – a magyar és az olasz) még két, általuk ismert, 
tudott, számukra fontos nyelvben jelölhették meg a négy alapkészségük szintjét. A 
százalékos adatokat itt is táblázatok rögzítik.

1. AZ (ÁLTALÁNOS) ÉRTÉS KÉSZSÉGE

6. táblázat: Az értés készsége – többségi adatok
Nyelv  Szlovén    Angol    Magyar     Olasz   Német  Más1  Más2

Nagyon jól 98,0 19,0 2,6 2,6 6,7 11,3 4,6

Jól 1,0 29,2 0,5 6,2 18,0 25,1 7,2

Egy kicsit 0 24,6 1,0 10,3 26,2 10,3 3,0

Rosszul 0 9,7 6,2 14,4 18,0 2,0 1,0

Egyáltalán nem 0,5 5,6 60,5 40,5 6,7 3,0 2,5

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A szlovén nyelv értésére vonatkozóan szinte teljes a válaszolók száma, az angolé és 
a németé követi közel azonos arányban (az angolé 2,6%-kal több), aztán az olaszé és 
a magyaré, ugyancsak egymáshoz közeli arányban (az olaszé 3%-kal több). A más 
nyelvekről kevesebben nyilatkoztak, két választható nyelvet csak a megkérdezettek 
18,5%-a jelölt meg.

Szlovénul mindenki nagyon jól érti a beszédet, angolul sokkal jobban értenek, mint 
németül (míg a  német esetében az egy kicsit válaszok vannak többségben, addig 
az angolra vonatkozóan a  jól). Háromszor többen nyilatkozták azt, hogy egyálta-
lán nem értenek németül, mint ahányan ugyanezt angolul. Olaszul és magyarul a 
többség egyáltalán nem ért, a magyar nyelv esetében sokkal többen vannak ebben 
a kategóriában, mint az olaszéban. A más nyelvek két kategóriájában a (nagyon) jól 
válaszok vannak többségben.
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2. BESZÉDKÉSZSÉG

7. táblázat: Beszédkészség – többségi adatok
Nyelv Szlovén Angol Magyar Olasz Német Más1 Más2
Nagyon jól 97,9 19,1 3,7 2,1 5,5 20,9 24,2
Jól 1,6 33,3 0,7 9,9 23,6 45,1 30,3
Egy kicsit 0 27,4 1,5 11,3 26,1 18,7 15,2
Rosszul 0 12,5 7,4 13,4 23,0 8,8 12,1
Egyáltalán nem 0,5 7,7 86,7 63,4 21,8 6,6 18,2

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A szlovén nyelvű beszédkészségre vonatkozó arányok szinte teljesen megegyeznek 
a beszédértés viszonyaival. A szlovén nyelvről csaknem mindenki nyilatkozott, az 
angolról és a  németről már valamivel kevesebben, de közel azonos arányban (az 
angolé itt is valamivel több), aztán az olasz és a magyar nyelv következik, ugyancsak 
egymáshoz közeli számban (az olaszé valamivel több). A más nyelvekbeli készségek-
ről kevesebben nyilatkoztak (magas az FM-érték9).

Szlovénul szinte mindenki nagyon jól tud beszélni (bár valamivel kevesebben, mint 
a beszédértés esetében). Angolul sokkal jobban kommunikálnak az adatközlők, 
mint németül. Olaszul és magyarul a többség egyáltalán nem tud beszélni (olaszul 
valamivel többen tudnak, mint magyarul). A más nyelvek két kategóriájában a (na-
gyon) jól válaszok vannak többségben, akárcsak a beszédértésnél.

3. OLVASÁSKÉSZSÉG

8. táblázat: Olvasáskészség – többségi adatok
Nyelv Szlovén Angol Magyar Olasz Német Más1 Más2

Nagyon jól 98,4 26,4 3,9 3,6 11,5 31,9 36,7

Jól 1,0 33,1 0 12,1 27,3 41,8 23,3

Egy kicsit 0 19,6 2,3 7,1 20,6 15,4 20,0

Rosszul 0 12,3 4,6 16,4 16,4 4,4 0

Egyáltalán nem 0,5 8,6 89,2 60,7 24,2 6,6 20,0

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A szlovén nyelven való olvasáskészség szintjét is a legtöbb adatközlő megjelölte, az 
angolé és a németé követi közel azonos arányban (a németé itt valamivel több), az-

9 FM-érték – a hiányzó válaszok számát jelöli.
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tán az olaszé és a magyaré, ugyancsak egymáshoz közeli számban (az olaszé vala-
mivel több). A más nyelvekről ebben az esetben is jóval kevesebben nyilatkoztak.

Szlovénul szinte mindenki nagyon jól tud olvasni (valamivel többen, mint beszél-
ni). Angolul sokkal jobban olvasnak adatközlőink, mint németül, bár mindkét nyelv 
esetében a  jól válaszok vannak többségben. Olaszul és magyarul a többség egyál-
talán nem tud olvasni sem (olaszul jóval többen tudnak, mint magyarul). A más 
nyelvek két kategóriájában a nagyon jól, illetve a jól válaszok vannak többségben, 
akárcsak az értés és a beszéd készsége esetében.

4. ÍRÁSKÉSZSÉG

9. táblázat: Íráskészség – többségi adatok
Nyelv Szlovén Angol Magyar Olasz Német Más1 Más2

Nagyon jól 97,9 20,4 3,0 2,1 7,6 18,4 24,2

Jól 1,6 34,0 0,8 6,9 22,8 49,4 21,2

Egy kicsit 0 16,1 0,8 11,1 17,7 13,8 15,2

Rosszul 0 15,4 1,5 11,1 20,9 9,2 9,1

Egyáltalán nem 0,5 14,2 93,9 68,8 31,0 9,2 30,3

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A szlovén nyelvű íráskészségre vonatkozó válaszszám megegyezik az olvasáskész-
ségre vonatkozóval. Itt is az angolé és a németé követi közel azonos arányban (az 
angolról valamivel többen nyilatkoztak), aztán az olaszé és a magyaré, ugyancsak 
egymáshoz közeli számban (az olaszé valamivel több). A más nyelvekről itt is kb. 
ugyanannyian értékelték írástudásukat, mint az előző három nyelvi készség esetében.

Szlovénul szinte mindenki nagyon jól tud írni (fél százalékkal kevesebben, mint be-
szélni). Angolul sokkal jobban írnak adatközlőink, mint németül. Olaszul és ma-
gyarul a többség egyáltalán nem tud írni sem (olaszul jóval többen tudnak, mint 
magyarul). A más nyelv1 kategóriájában a jól válaszok vannak többségben, a más 
nyelv2-ben viszont az egyáltalán nem.

5. NYELVI KÉSZSÉGEK – A TÖBBSÉGI ADATOK ÁTLAGA

A négy alapvető nyelvi készségnek a mediántól pozitív irányban található értékek 
alapján kiszámított átlagai a következő képet mutatják:
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10. táblázat: A négy nyelvi készség átlaga az érintett nyelvekben  
– többségi adatok –

Nyelv Szlovén Angol Magyar Olasz Német Más1 Más2

Értés 99,5 54,6 4,3 11,8 28,8 70,3 63,9

Beszéd 99,5 52,4 4,4 12 29,1 66 54,5

Olvasás 99,4 59,5 3,9 15,7 38,8 73,7 60

Írás 99,5 54,4 3,8 9 30,4 67,8 45,4

Átlag 99,5 56,4 4,1 12,1 31,8 69,5 56

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

A többségi adatközlőknek mind a négy készsége tökéletes a szlovénban (anyanyelv), 
az átlagok átlaga alapján az általuk megjelölt első más nyelv követi, majd az angol, 
aztán a német. A németet, a „klasszikus” első idegen nyelvet tehát egyre inkább fel-
váltja mind a négy készségszinten az angol. Ez a fordulat az iskolai idegennyelv-ok-
tatás trendjeinek köszönhető elsősorban: az első idegen nyelv a legtöbb iskolában az 
angol, oktatását egyre több iskola vezeti be már az általános iskola első osztályában, 
a nyelvoktatásban a kommunikációközpontúság és a képességfejlesztés a legfonto-
sabb szempont. A magyar és az olasz sokkal kevésbé nyelve az adatközlőknek, mint 
az általuk választott más nyelvek.10

ÖSSZEGZÉS

A  két beszélőcsoport eredményeit összevetve megállapítható, hogy a  kisebbségi 
csoport természetes kétnyelvűségében kiegyenlített kétnyelvű saját bevallása szerint 
mind a négy készségszinten. Anyanyelvét kiválóan tudja (a négy készség átlaga a na-
gyon jól és a jól megítélések alapján 96,1%), a magasabb presztízsű szlovén „csak” az 
olvasás és az írás terén mutatkozik valamivel erősebbnek. Anyanyelvükön az értés a 
legerősebb készség, ezt követi a beszéd, aztán az olvasás és végül az írás. Senki sem 
válaszolta azt, hogy rosszul, illetve egyáltalán nem ért magyarul. Mind a receptív, 
mind a produktív készségszintek nagyon kedvező képet mutatnak. A szlovén nyel-
vi készségeik közül az olvasásé a legmagasabb értékű (jóval több fő olvas nagyon 
jól szlovénul, mint magyarul), ezt követi az értés, majd az írás és végül a beszéd-
készség. Az anyanyelvi és a második nyelvi bevallott készségeik között alig van kü-
lönbség, ezt a kérdőívek nyelvválasztása (spontán nyelvválasztás) is alátámasztja: 
az összes adatközlő 56,5%-a választotta a magyar változatot, 43,5%-uk a szlovént, a 

10 A más nyelve(ke)t is választó adatközlőink többsége a szerbet, a horvátot (szerbhorvátot) jelölte 
meg, de előfordult a francia, az olasz, a spanyol, az orosz, a cseh,  a latin, a szlovák, a macedón, a 
finn és a norvég nyelv is.
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magyar nyelvű kérdőívet tehát nem sokkal többen választották, mint a szlovént (cca. 
13%-kal).11 Az EU által ideálisnak mondott többnyelvűség (háromnyelvűség) egyér-
telmű az adatok alapján: a horvát nyelv magas szintű tudása is (72,6% a válaszadók 
bevallott tudásszintjének átlaga) jellemző a közösségre (a Muravidék multikulturá-
lis térségének szerves része a horvát nyelv és kultúra, ugyanakkor az egyik szom-
széd, a valamikori testvérállam nyelve is, emiatt egyértelműen pozitív az attitűd vele 
szemben).12 A nyelvi diverzitás a német nyelv közepes szintű (44,5%) és az angol 
nyelv jóval gyengébb szintű (27%) ismeretével egészül ki.13 Több adatközlő maga-
biztosabb a német nyelvben mind receptív, mind produktív készségszinteken, mint 
az angolban: pl. kétszer annyi adatközlő tud jól és nagyon jól németül olvasni, mint 
ahányan ugyanígy angolul. Olaszul nem tudnak (készségeik átlaga ebben a nyelvben 
alacsonyabb a többségi közösségénél), az olasz nyelv nem része a multikulturális 
muravidéki társadalomnak, a horvát viszont igen. Választott nyelvi ismereteik ma-
gasabbak ugyan az angolénál, de a németénél egy kicsivel alacsonyabb szintűek. 

A többségi csoport többnyelvűségében az anyanyelv tudása messze megelőzi a töb-
biét (a négy készség átlaga a nagyon jól és a jól megítélések alapján 3,5%-kal maga-
sabb, mint a kisebbségi válaszolók anyanyelvre vonatkozó átlaga). Az ország egész 
területéről (tehát nemcsak a hivatalosan kétnyelvű településekről) érkezett adatköz-
lők sem magyarul nem tudnak (4,1%), sem olaszul (12,1%). A  magyar közösség 
átlagértékénél viszont közel 30%-kal magasabb becsült angol nyelvtudásuk (56,4%), 
a németé viszont alacsonyabb (12,8%-kal). A szabadon választott nyelvekben  az át-
lagértékek magasak, mindez biztos, jó nyelvismeretet és nyelvtudást tükröz.14 

11 A Kontra-vezette RSS-kutatás is vizsgálta a nyelvtudások fokát (az egyes készségszintek elkülö-
nítése nélkül). 1996-ban majdnem háromszor annyi adatközlő ítélte saját magyar beszédét anya-
nyelvi szintűnek, mint ahányan szlovén beszédüket. „Ha a többi magyar kisebbséghez hasonlítjuk 
a muravidékieket, azt látjuk, hogy minden más magyar kisebbségnél lényegesen kisebb arányban 
ítélték magyar beszédüket anyanyelvi szintűnek”. – (SZÉPFALUSI–VÖRÖS–BEREGSZÁSZI–
KONTRA, 2012: 237.).  

12 Az EUROBAROMETER (2012: 24–25.) jelentése szerint Szlovéniában a legtöbbek által beszélt 
idegen nyelv a horvát, 61%-os beszélői arányát kisebbségi mintánk csaknem 12%-kal, többségi 
mintánk közel 10%-kal meghaladja. 

13 BARTHA a 2004-es kutatásában a következő eredményre jut: „Általánosan elmondható, hogy a 
megkérdezettek átlagosan három, három és fél nyelv ismeretéről számoltak be a magyart és a szlo-
vént is beleértve; minél iskolázottabb és minél fiatalabb valaki, ez a szám 3–4 között van, az idegen 
nyelvek pedig a német, angol, horvát, francia és a többi nyelv sorrendet követik.” – (BARTHA, 
2007).

14 A más nyelveket megjelölő adatközlők (az összes adatközlő 59,3%-a) 70,4%-a a horvátot, a 
szerbet (szerbhorvátot) és a bosnyákot említette, és viszonylag magas a franciául tudók száma 
(11,3%).
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A két beszélőközösség többnyelvűségének tartalma és struktúrája a saját bevalláson 
alapuló adatok szerint különböző: a  kisebbség stabil anyanyelvi–államnyelvi két-
nyelvűségéhez a szomszéd nyelve (horvát) erősebb, a világnyelv (német) gyengébb 
készségekkel társul (természetes kétnyelvűségen alapuló többnyelvűség és többkul-
túrájúság). Az angol nyelvi készségek gyenge közepes szintűek. A többségi csoport-
ban az uralkodó anyanyelvi készségeket a szomszédos szerb/horvát és az angol ma-
gas fokú ismerete gazdagítja (elit többnyelvűség és többkultúrájúság).  

A kérdőívek válaszai alapján nem tudjuk megmondani, vajon a többségi beszélő-
közösség kisebbségi nyelvi kompetenciája erősíti vagy gyengíti-e a kisebbség anya-
nyelvének vitalitását. Azért nem, mert a többségi válaszolók zöme nem él közvet-
len kontaktusban a magyar nyelvvel, nem a kétnyelvű területen lakik. A Muravidék 
kétnyelvű területén élő többségi lakosság magyar nyelvi készségeinek felmérése kell 
ahhoz, hogy a kontaktushatás e nagyon fontos szegmensét értékelni lehessen. A ma-
gyar nyelv használati színtereit ugyanis csökkenti a többségi közösség tagjainak nem 
megfelelő nyelvi kompetenciája, illetve erősíti az, ha környezetnyelvi készségeik leg-
alább olyan szintűek, mint az idegen nyelveké.

A következő táblázat összefoglalja a nyelvek „sorrendjét” a négy készségben meg-
mutatkozó, a mediántól pozitív irányban található értékkategóriák alapján, mindkét 
beszélőközösségben:

11. táblázat: A nyelvek „sorrendje”  
a négy készség alapján  – a teljes minta

A nyelvek „sorrendje”
MinLg MajLg

Magyar (anyanyelv) Szlovén (anyanyelv)
Szlovén (második nyelv) Más nyelv1

Horvát Angol
Német Más nyelv2

Más nyelv Német
Angol Olasz
Olasz Magyar

Forrás: ELDIA, 2010–2013.

Mindkét minta adatközlői az anyanyelvi készségeikben a legerősebbek, a kisebbsé-
gi adatközlők második nyelvi (szlovén) készségei alig maradnak el az anyanyelvéi-
től, többnyelvűségük az anyanyelv–szlovén–horvát–német tengellyel jellemezhető. 
Olaszul, a másik autochton közösség nyelvén nem tudnak. A többségi csoport több-
nyelvűségét az anyanyelv–horvát/szerb–angol vonal fémjelzi.15 A többség számára 

15  Szlovéniában a horvát nyelv a legelterjedtebb idegen nyelv (61%) mind a kisebbségi, mind a többségi 
mintánk alapján, ezt követi az angol (59%) és a német (42%) – (EUROBAROMETER, 2012: 24.). 
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mindkét autochton közösség anyanyelve – a nemzetiségileg vegyesen lakott terü-
leteken kívül – idegen nyelv, ezek zárják a sort. Az olasz nyelvben megmutatko-
zó magasabb készségszintek utalnak az olasz nyelv magasabb presztízsére, arra a 
tényre, hogy az olasz több ablakot nyithat a világra, hasznosabb, hiszen több és jobb 
(gazdasági) lehetőséget kínál a nyelvet ismerőnek a ma Európájában.

A  négy készségszint felmérésével láthatóvá vált az az alapvető kompetenciaszint 
mind a kisebbségi, mind a többségi mintában, amely lehetővé teszi az egyén szá-
mára az adott nyelvek használatát a különböző nyelvhasználati színtereken. A to-
vábbi elemzések rámutatnak az elmélet és a gyakorlat erőviszonyaira, a kétnyelvű 
társadalom elvárásai és az egyének lehetőségei közötti kapcsolatokra, a nyelvtudás 
és a nyelvhasználat bonyolult összefüggéseire. 
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TÖBBSÉGI ISKOLAVÁLASZTÁSI STRATÉGIÁK 
A VAJDASÁGI 

TÖMBMAGYARSÁG KÖRÉBEN

Szügyi Éva

ABSZTRAKT: Az anyanyelvű iskola segít megtartani és erősíteni a kisebbségi identitás-
tudatot, megőrizni és továbbvinni a kisebbségi kultúrát – meghatározó intézménye az 
adott kisebbség létének. Ugyanakkor az anyanyelvű iskolák helyzete ott is nehéz, ahol a 
kisebbség helyileg többséget alkot. Nehéz feladat megszervezni az anyanyelven történő 
tanítást az oktatás minden szintjén, hiszen a kis létszámú kisebbségi közösség képes fenn-
tartani az általános iskolát, esetleg a középiskolát is, de a felsőfokú képzés meglétéhez már 
kevés egy pár ezer lelkes helyi kisebbség. A szülők iskolaválasztással kapcsolatos döntését 
számos tényező befolyásolja, amely eltérő lehet a különböző helyszíneken: tömbben, illet-
ve szórványban. Függetlenül a döntéshozatal helyszínétől, a kérdésben meghozott döntés 
mozzanata minden szülő számára fontos, hiszen az iskola nem csak az anyanyelvet tanítja, 
az általános kultúrát anyanyelven terjeszti és ismeretátadást végez, hanem identitást for-
mál és a nevelés feladatát is ellátja. A kisebbségi nyelvű oktatás szervezését Vajdaságban 
nehezíti az első osztályba induló korosztály egyre csökkenő létszáma, amelynek okát há-
rom fő problémára vezethetjük vissza: a vajdasági magyar szülők egyre kevesebb gyerme-
ket vállalnak, az utóbbi évtizedek során megjelenő elvándorlási hullámok, valamint az a 
jelenség, hogy a magyar szülők a gyermek későbbi boldogulását szem előtt tartva, szerb 
tagozatra íratják a gyermekeiket. 

KULCSSZAVAK: tömbmagyarság, kisebbségi oktatás, iskolaválasztás, nyelvhasználat, 
identitás, boldogulás, asszimiláció

BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK 

A 2012-es évben az Iskolaválasztási stratégiák szórványban és többségi helyzetben a 
Kárpát-medencében elnevezésű projekt keretében Magyarország határain túli1 ki-
sebbségi közösségek iskolaválasztási motívumait vizsgáltuk, és már ennek a kuta-
tásnak az ideje alatt megfogalmazódott az igény a magyar kisebbség többségi nyelvű 
iskolaválasztásának vizsgálatára. A Többségi nyelvű iskolaválasztás a Kárpát-meden-
cében elnevezésű projekt tehát az előző kutatás folytatásaként valósult meg. Jelen 
tanulmányban a kutatási eredmények egy részét mutatom be röviden. 

 

1 Felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyarság.
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ANYANYELV, KÉTNYELVŰSÉG, ASSZIMILÁCIÓ

A nyelv nem egységes entitás, megtanulása feltételezi a sajátos hangmintáza-
tok, a nyelvre jellemző morfológia, mondatszerkesztés és szemantika elsajátítását 
(POLONYI–KOVÁCS, 2005). A kétnyelvűség számos helyen megszokott jelenség, 
és elfogadott az a nézet, hogy a kisgyermekek nagyobb erőfeszítés nélkül tudnak 
elsajátítani két vagy több nyelvet (PETITTO, 2001). Ugyanakkor létezik egy másik, 
eléggé széles körben elterjedt meggyőződés is, miszerint a korai kétnyelvűség vala-
milyen formában negatív hatással van a kisgyermekek fejlődésére és a korai nyelvel-
sajátítás rendes módját megzavarja, ami így teljesen különbözni fog az egynyelvűek 
nyelvelsajátítási folyamatától (MACNAMARA, 1967).

A szabad identitásválasztás jogát egyrészt a többség állami kényszerítő eszközökkel 
korlátozhatja, másrészt olyan nyomással, amely a kisebbségeknél az identitásválasz-
tást erkölcsi kérdésként kezeli (KONTRA, 2004). A korlátozás eredményes formája 
az is, hogy a szülők nincsenek megfelelően tájékoztatva (GÖNCZ, 2006). 

Azokban a régiókban, ahol a kisebbség aránya elenyésző a többséghez képest, ahol 
kisebbségi anyanyelvű oktatási intézmény nincs, ahol az iskoláskorú kisebbségi 
gyerekek már nem is beszélik a nagyszüleik anyanyelvét, illetve fordított esetben: 
azokban a régiókban, amelyekben a kisebbségi nemzet többséget alkot – a tannyelv-
választás, valamint az iskolaválasztás etnikai mozzanata jelentéktelen. A többségi 
nyelvű iskoláztatás felerősíti, előremozdítja az asszimilációs folyamatokat. Szórvány 
térségben tehát előrehaladott asszimilációról, kényszerű választásról beszélhetünk, 
míg a tömbben az etnikai/nyelvi alapú választásnak nincs különösebb jelentősége, 
hiszen bárki számára adott az anyanyelvű oktatás lehetősége. 

Bár az anyanyelven megszerzett tudás a leghatékonyabb, ez nem jelenti azt, hogy 
a többség nyelvének, illetve a környezetnyelv tanulásának háttérbe kell szorulnia. 
Fontos, hogy a kisebbség az anyanyelvét is és a környezetnyelvet is egyaránt magas 
szinten beszélje. Az utóbbi ismerete az egyén boldogulásának záloga is egyben. 

MAGYAR KISEBBSÉG VAJDASÁGBAN 

Egy országban a kisebbséget alkotó nemzet fennmaradásához, fejlődéséhez, 
érdekérvényesítéséhez és gyarapodásához feltétlenül szükséges a kisebbséget alkotó 
egyének iskolázottsága és versenyképes tudása. A kisebbségi lét nehézségei azonban 
sok esetben asszimilációt, elvándorlást, demográfiai elöregedést okozhatnak 
(TAKÁCS–KINCSES, 2013).

Vajdaságban az államalkotó nemzet (szerb) képviselőit követően a legnépesebb et-
nikai közösség a magyar kisebbség. Szerbiában a magyarság élettere a kulturális és 



201
Többségi iskolaválasztási stratégiák 

a vajdasági tömbmagyarság körében

nemzeti identitás megőrzéséért folytatott harc során az elmúlt húsz évben felerősö-
dő nacionalizmus és társadalompolitikai nyomás alatt egyre inkább visszaszorult 
Vajdaság északi részére, egy Tisza-menti tömbbe és néhány szórványtelepülésre 
(SZÜGYI, 2013). Vajdaságot tekintve Bácskában legnépesebb a magyar nemzet, Bá-
nátban már jóval kisebb a számuk, Szerémségben pedig már alig találhatóak magyar 
nyelvszigetek (GÁBRITY MOLNÁR, 2008). 

Szerbiában a magyar nyelvű oktatást több tényező határozza meg, melyek közül 
mindenekelőtt kiemelném a csökkenő gyereklétszámot, melynek oka egyrészről az, 
hogy a magyar családokban egyre kevesebb gyereket vállalnak a szülők, másrész-
ről az elvándorlási hullámok eredménye,2 továbbá az is lényegesen közrejátszik a 
negatív folyamatok felerősítésében, hogy egyes szülők a többségi nyelvű oktatást 
választják gyermekeik számára. E folyamatoknak a hosszú távú következményük, 
hogy főként a szórvány térségben a magyar tannyelven is oktató iskolák és a magyar 
tannyelvű tagozatok száma csökkenni fog. További kisebbségi oktatást befolyásoló 
tényezők a szakképzett magyarul beszélő tanerő hiánya, valamint a magyar nyel-
vű tankönyvek hiánya (mivel a tankönyvbehozatal csak az alsó tagozatok számára 
engedélyezett). 

Az osztálytanítók száma kielégítőnek mondható, leszámítva a szórványfalvakat. Mi-
vel nem áll rendelkezésre megfelelő számú és végzettségű oktató, gyakran az osz-
tálytanítók vállalják el bizonyos tantárgyak tanítását, vagy a tanárok saját tantár-
gyuk mellett második tárgyat is vállalnak, amihez nincs meg a képesítésük, vagy 
még nem szerezték meg a diplomát, esetleg vendégtanítók oktatnak.

A statisztikai adatok alapján a legtöbb községben (függetlenül attól, hogy szórvány-
ról vagy tömbről van-e szó) csökken az anyanyelvén tanuló magyar elsősök száma. A 
falusi településeken különösen nagy problémát jelent a tagozatok megnyitása, mivel 
alacsony a lakosságszám, elöregedett a lakosság és kevés a gyerek (TROMBITÁS–
SZÜGYI, 2012).

A TANNYELVVÁLASZTÁS PROBLEMATIKÁJA

A kisgyermekek beiskolázása, az óvodából iskolába, illetve az egyes iskolai szinteken 
történő átvezetése tulajdonképpen meghatározza az egyén későbbi életútját (PAPP 
Z., 2013). Egy kisebbségi nemzet szempontjából ugyanakkor az iskolaválasztásról 
hozott döntéssel nem csupán az iskoláztatás nyelvét határozzák meg, hanem az ilyen 
irányú elhatározás nyelvválasztást is eredményez. 

2 A kilencvenes években a balkáni háború miatt elvándoroltak gyerekei ma több osztályt tenné-
nek ki a középiskolákban, ha Vajdaságban maradtak volna. Ez egyrészről tagozatok megnyitását 
gátolta meg egyes iskolákban, másrészről egyre kevesebb tanárra van szükség. 
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A szülő, mikor az iskolaválasztással, illetve a tannyelv választással kapcsolatos dönté-
sét meghozza, valójában saját elvárásait fogalmazza meg, a gyermek „boldogulását”, 
későbbi érvényesülését tartja szem előtt. E döntés meghozatalakor általában nem 
tud arról, hogy egyidejűleg a gyermek asszimilációját is befolyásolja. Az iskoláztatás 
tannyelve az egyik döntő tényező a kétnyelvűség, esetleg nyelvcsere létrejöttében. 
Így tehát a választott iskola, annak tannyelve és az oktatott tartalmak a tanuló iden-
titásformálásának meghatározó tényezői (GÖNCZ, 2006). Az iskolaválasztás a szü-
lők nemzeti identitásához való viszonyának egyik legfontosabb mutatója a határon 
túli magyar kisebbség körében (BODÓ, 2013). A szülők a tannyelvvel identitásukat 
megerősítik, vagy éppen a beolvadás irányába nyitnak, függetlenül attól, hogy tu-
datosan teszik-e ezt vagy sem. A döntéshozatal pillanatában nem feltétlenül tudják, 
hogy az a gyermek, aki az iskolában kezd el ismerkedni a környezetnyelvvel, illetve 
egy számára idegen nyelven kezdi meg tanulmányait, eleve hátrányban van társai-
hoz képest, akik anyanyelvükön tanulnak. A gyermekben ez frusztrációt kelt, beso-
rolódik egy olyan hátrányosabb helyre, ahonnan nehéz a kitörés, nehezen tart lépést 
társaival, még ha a tanulás saját anyanyelvén nem is okozna számára különösebb 
nehézséget (SZÜGYI, 2012).

Sok esetben a szülők legelső döntése, az iskolai előkészítő tannyelvének megválasz-
tása erősen befolyásolja az oktatás további szintjeinek tannyelvét is. Fontos tehát, 
hogy a szülők magyar nyelvű óvodába adják a gyermekeiket, és ez azért is kiemelen-
dő, mivel a kisgyermek számára is nagyon fontos az, hogy amikor először kikerül a 
családi fészekből, egy olyan biztonságos közeg vegye körül, amit csak az anyanyelv 
adhat meg számára.

Előzetes helyzetfelmérés alapján a Magyar Nemzeti Tanács a 2011-es évben 20%-
ban határozta meg azoknak a magyar gyerekeknek a számát, akik ugyan magyar 
nemzetiségűek, de nem magyar nyelven tanulnak (MNT, 2011). A VAT3 adatai alap-
ján azokban az önkormányzatokban, ahol már nem létezik magyar nyelvű oktatás, 
2012-ben 156 elsőst neveztek magyarnak a szülők. Az anyanyelvű oktatás hiányával 
együtt sok esetben sajnos a magyar nyelv ismerete, tudása sem áll már rendelke-
zésre. A magyar nemzetiségű, anyanyelvükön nem beszélő elsősök az összes első 
osztályos 5,3 százalékát teszik ki. A magyar nemzetiségű diákok 9,7 százalékának 
választották szülei a szerb tannyelvű oktatást, akkor is, ha rendelkezésre állt magyar 
nyelvű oktatás is (SZÜGYI, 2013).

3 Vajdaság Autonóm Tartomány Oktatási Titkárságának adatai alapján (VAT, 2012). 
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A KUTATÁS HELYSZÍNE ÉS MÓDSZERTANA

A kutatás vajdaság egyik leghomogénebben magyarok által lakott községének köz-
ponti településén, Zentán valósult meg. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a 
lakosság mintegy 80%-a vallotta magát magyarnak a község területén (NÉPSZÁM-
LÁLÁS, 2011). 

Zentán három általános iskola működik, melyek közül kettőben magyar és szerb 
nyelvű tagozat is van. 

1. táblázat: Zenta község általános iskolai kínálata
Település Iskola neve Munkaegység Osztály Tannyelv

Zenta  Stevan Sremac 
Általános Iskola

Zenta Thurzó Lajos Ált. Isk. I.–VIII. magyar
Zenta November 11. Ált. Isk. I.–VIII. magyar/szerb
Zenta Emlék Iskola I.–VIII. magyar/szerb
Felsőhegy Csokonai Vitéz Mihály Ált. 

Isk. 
I.–VIII. magyar

Tornyos Tömörkény István Ált. Isk. I.–VIII. magyar
Bogaras Tömörkény István Ált. Isk. I.–IV. magyar

Forrás: Saját szerkesztés, 2014.

Az egyes intézmények egy központi intézmény, igazgatóság irányítása alá tartoz-
nak, mely koordinálja a munkafolyamatokat és a pénzügyi ügyvitelt. A központi 
iskolának egy igazgatója van, amelynek az előnye, hogy ez a személy kellően átlátja 
az egész rendszert, míg minden egyes intézménynek megvan a saját igazgatója/pe-
dagógiai vezetője, aki csupán a rábízott intézményért felel. A rendszer előnye, hogy 
könnyű átjárhatóságot biztosít az egyes intézmények között, míg legfőbb hátránya, 
hogy az iskolák egymással versengenek ugyanazon fejlesztési eszközökért, nem tud-
nak önállóan pályázni. 

Zenta községben a beiskolázás körzetesített, vagyis a tanulók a lakóhelyükhöz leg-
közelebb eső iskolába kerülnek,4 kivéve, ha a szülők nem kérik valamilyen indokkal, 
hogy más iskolába írathassák a gyermeküket. 

Két iskolában: az Emlék Iskolában és a November 11. Általános Iskolában összesen 
15 mélyinterjú készült. Három pedagógussal, hat hatodik, illetve hetedik osztályos 
diákkal és hat szülővel beszélgettem. A szociológiai mélyinterjúk 2013 februárjában 
és márciusában készültek. A kutatás kiindulási pontját olyan magyar vagy vegyes 

4 A tagozatokba történő beosztás alapjául a gyemrek vezetéknevét veszik, vagyis vegyes házassá-
gok esetén, ha az apa szerb, a gyermek automatikusan szerb tagozatra/osztályba kerül. 
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házasságból származó gyerekek adták, akik szerb tagozaton tanulnak. A közös ku-
tatás célja az volt, hogy a nyelvi, valamint etnikai alapú iskolaválasztási stratégiák 
mellett feltárjunk további szociális, családi, történeti és egyéb motivációkat is. A 
kvalitatív kutatási módszer során a szülői és a pedagógusi életpályákat is elemeztük. 

AZ ISKOLAVÁLASZTÁS MOTIVÁCIÓI

Mindenekelőtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szülők vonakodtak a kérdé-
sekre válaszolni, nehezen egyeztek bele a beszélgetésbe és több család még az interjú-
zás előtt meggondolta magát, és lemondta a megbeszélt időpontot. Ez főként azokra a 
családokra volt jellemző, ahol mindkét szülő magyar. Úgy tűnt, hogy ugyan meghoz-
ták a gyerekek iskoláztatásával kapcsolatos döntésüket, viszont utólag döntésükről és 
az okokról, amelyek befolyásolták őket a döntéshozatalban, nem szívesen beszélnek. 

Egy 2011-ben megjelent kutatás eredményei alapján az államnyelvű képzésben részt-
vevők többsége vegyes házasságból származik (DOBOS, 2011). Az általam végzett 
kutatásban szintén többségében etnikailag vegyes összetételű családok szerepeltek, 
ami nem csupán azt jelenti, hogy a megkérdezett gyerekek szülei különböző nemze-
tiségűek, hanem azt is, hogy a nagyszülők szintén vegyes házasságból származnak, 
csakúgy, mint a megkérdezett pedagógusok egyike. Emiatt lényegesnek tartottam 
azt is megvizsgálni, hogy a szülők (illetve a pedagógus) miért az adott tannyelven 
végezték általános iskolai tanulmányaikat. 
A kutatás eredményeként a tannyelvválasztásnak négy fő motivációja határolódott 
el: 

a) a beiskolázás a maga természetes automatizmusával történik;
b) etnikai alapú döntés – amelyik nyelvet gyakrabban használják otthon;
c) a gyerek későbbi boldogulását tartja szem előtt a szülő;
d) a tanulásban segítő szülő anyanyelvén tanuljon a gyerek.

A BEISKOLÁZÁS TERMÉSZETES AUTOMATIZMUSA 

Mivel Zentán a beiskolázás körzetesített, ez az eset azt jelenti, hogy a szülő abba az 
intézménybe, illetve arra a tagozatra íratja a gyermekét, ahová az iskolaközpont ál-
tali beosztás szól, vagyis tudatosan nem választ sem iskolát, sem tannyelvet.

Ebben az esetben viszont külön jelentőséget nyer az iskolai előkészítő tannyelve, mi-
vel az óvodába történő iratkozás alapja is a körzetesítés, viszont a szülőnek joga van 
ahhoz, hogy másik intézményt válasszon. Érdemes megvizsgálni tehát azt is, hogy a 
szülőt mi befolyásolja az óvoda kiválasztásánál. 
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1.) Az első eset itt is az, hogy a szülő nem választ, hanem elfogadja a körzetesítést és 
abba az intézménybe íratja a gyermeket, ahová megkapja az értesítőt. A beosztásnál 
a gyerekek vezetéknevét veszik alapul, így ha szerb a vezetéknév, akkor a gyermek 
automatikusan szerb tagozatra kerül: „Logikus volt, mivel hogy szerb a... na... prezi-
me, hogy mondják... a vezetékneve.” – (szülő, Zenta). 

2.) A második esetben döntő lehet a családban gyakrabban használt nyelv.5 Ameny-
nyiben a szülők inkább a szerb nyelvet használják otthon, illetve társaságban, ahol 
esetleg hasonló korú gyerekekkel barátkozhat a gyermekük, ez esetben számuk-
ra magától értődő, hogy szerb nyelvű óvodát választanak: „…aztán szerb óvodába 
ment… már kialakult egy kör, amibe járt, egy baráti kör…” – (szülő, Zenta). 

A kapcsolati háló összetettebbé teszi a nyelvi kérdést. A gyermek kapcsolati hálója 
elsősorban a szülő kapcsolati hálóján keresztül nyilvánul meg: a rokonok, a családi 
barátok, szomszédok, ismerősök által használt nyelv befolyásolja, hogy a gyermek-
nél melyik lesz az aktív (vagy aktívabban használt) nyelv. Óvodás korban a kapcso-
lati hálót az óvodás társak jelentik. Minél inkább a szerb kapcsolati kör dominál, 
annál nagyobb az esély a szerb tannyelv választására. 

3.) A harmadik eset, amikor a szülő tudatosan készül a tannyelvválasztásra és ennek 
megfelelően választja a szerb tannyelvű óvodát, remélve azt, hogy a gyermeknek 
könnyebb lesz megkezdeni az iskolát többségi nyelven, ha már korábban elkezd vele 
ismerkedni. „…zömében én döntöttem. Megmondom őszintén, hogy mi történt… 
Szerbiában élünk, akármelyik munkahelyre elmegyünk,… minden technológia szerb 
nyelven van leírva, eleve a szakmai dolgoktól kezdve minden,… Bírunk az utcán bár-
milyen nyelven beszélgetni, de ha a szakmai dolgokat nem ismeri, akkor az már a 
munkában is gátolja, problémát okoz.” – (szülő, Zenta).

Az interjúk során volt alkalmam olyan esettel is találkozni, amikor a szülő több 
év távlatából már megbánta egykori tannyelvválasztással kapcsolatos döntését. Egy 
pedagógusszülő így vall a fia óvodai éveiről: „Nagyon kellemes, jó tapasztalataim 
voltak, kolleganőim is mondták, hogy nyitott volt (a gyermek), nagyon szeretett óvo-
dába járni, sok verset tanult, nagyon élvezte a csoportnak a légkörét. De akkor úgy 
gondoltam, hogy egy év elég ahhoz, hogy magyarul tanuljon és két évet majd szerbül. 
A szerb csoportba átírattam a kolleganőhöz másik óvodába. Hát, az kicsit nehezebben 
ment, mert a fiam valahogy ezt rossz néven vette, és egy évig visszahúzódó volt, külön-
ben nem egy visszahúzódó fiatalember most már, meg akkor sem. De nem szólalt meg, 
nehezen, tehát ezek az igazi tünetek jelen voltak nála, az utolsó évben a végére tudott 
bealkalmazkodni úgy, ahogy kellett, nehezen beszélte a szerb nyelvet, hiszen nálunk 
otthon nem beszélünk szerbül.” – (szülő, Zenta).

5 Vegyes házasságokra érvényes.



206 Szügyi Éva

Ugyanerre a fiú a következőképpen emlékszik vissza: „Hát, eleiben kicsit nehéz volt, 
mivel először a magyart tanultam meg, aztán a szerbet, de most már könnyű… nehéz 
volt megkülönböztetni a női meg a férfi nemet, de most már megy jól.” – (gyerek, 
Zenta).

A megkérdezett családok mindegyike esetében szerb tannyelvű volt az óvoda is. 

AZ ETNIKAI ALAPON MEGHOZOTT DÖNTÉS

Az etnikai alapon meghozott döntés a vegyes házasságokra jellemző, ahol az otthon 
gyakrabban használt nyelv a befolyásoló tényező, a domináló szerb kapcsolati háló, 
a többségi közeg, szintén mint erősen befolyásoló tényezők jelennek meg. 

„Közösen döntöttünk, a feleségem meg én, ahogy megismerkedtünk, mivel ő is többet 
beszélt otthon (szerbül),… vagyis a szülei elváltak. Az apja magyar, aki otthagyta a 
családot és ő az anyjával maradt, aki horvát nemzetiségű, és, aki elég gyengén beszél 
magyarul, és ő otthon, ahogy elváltak a szülei, többet beszélt szerbül. És mi, amikor 
megismerkedtünk, szerbül beszéltünk. Nekünk aztán normális volt, hogy a gyereke-
ket,… ez nekünk egyértelmű volt, hogy szerb nyelven fognak iskolába járni.” – (szülő, 
Zenta). 

A szülők válaszai szerint a magyart és a szerbet egyformán beszélik otthon, illetve a 
gyerekek a szüleikhez a szülő anyanyelvén szólnak. Hogy valójában melyik nyelv a 
domináns, leginkább abból derül ki, hogy a testvérek egymás között a magyart vagy 
a szerbet használják-e inkább, illetve, hogy a baráti körükön belül mi a gyakoribb. 

„Van-e testvéred?
Van kettő testvérem.
Velük milyen nyelven szoktál beszélni?
Szerbül.” – (gyermek, Zenta) 

A GYERMEK KÉSŐBBI BOLDOGULÁSA MINT TÉNYEZŐ

A magyar családokra jellemző, de befolyásoló tényező a vegyes házasságokban a 
magyar fél esetében is a gyermek későbbi boldogulása mint tényező. Legnagyobb 
mértékben a szülőben saját negatív tapasztalatainak hatására születik meg a döntés. 
A szülő úgy érzi, hogy mivel nem beszéli elég jól az államnyelvet, megrekedt a kar-
rierje, nem tudott érvényesülni, boldogulni az életben. Abból a feltevésből indul ki, 
hogy kisgyermekkorban a gyerekek még könnyen elsajátítják az államnyelvet, és így 
később nem okoz gondot majd a felsőbb iskolák elvégzése sem, valamint munkavál-
lalásnál is előnyt élveznek azokkal szemben, akik gyengén beszélik a szerbet. 
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„Ezt már eldöntöttük, amikor megfogant. Már tudtuk a férjemmel, abból kifolyólag, 
mivel hogy én nehezen beszélem a szerb nyelvet. Én mondtam, hogy ezt átadom a 
férjemnek. Tudtam, hogy mennyit tanult az apukám meg az anyukám, főleg az apu-
kám velem. És úgy gondolom, hogy Szerbiában élünk, és Szerbiában a szerb nyelv a 
legfontosabb, és én úgy gondoltam, hogy szerb nyelven kell, hogy tanuljon. Néha voltak 
kételyeim, szomorú voltam, amikor a gyerekem nem tudott úgy játszani, mint ahogy 
a többi, de megjött a gyümölcse…” – (szülő, Zenta). 

„Tehát nincs nemzetiségi alapja az egésznek, se az iskolába járásnak, se hogy szerb 
osztályba lettek beíratva. Csak talán az, hogy itt Szerbiában élünk és a domináló nyelv, 
a lehetőségeknek, a jövőjük érdekében… Plusz még, amivel találkoztam az életem so-
rán, ami ezt a szerb nyelvű osztályba járást meghatározta, hogy sok fiatalemberrel, lá-
nyokkal is találkoztam, akik csak egy nyelvet, az anyanyelvüket beszélik (a magyart), 
és tudom azt, hogy mennyire hátrányos tud lenni az ilyen dolog, ami a lehetőségeket 
illeti.” – (szülő, Zenta). 

A SZÜLŐI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MINT TÉNYEZŐ 

A vegyes házasságok esetében dominál a szülői felelősségvállalás kérdése, hiszen a 
tanulásban segítő szülő anyanyelve határozza meg az iskoláztatás nyelvét is. A tan- 
nyelvválasztással a szülők saját szülői szerepüket is meghatározzák. Amennyiben 
korai gyerekkortól kezdve egyformán hallja a gyermek mindkét nyelvet, nem alakul 
ki tanulási nehézség a későbbiek során. 

Nehéz döntés a vegyes etnikumú családokban a tannyelv megválasztása, függetlenül 
attól, hogy a gyerek milyen szinten beszéli szülei anyanyelvét, hiszen a tannyelvvel 
befolyásolják a gyermek identitásának fejlődését, hatnak baráti körének kialakulá-
sára, ugyanakkor figyelembe kell venniük a döntéshozás alkalámával saját szülői 
feladataikat is. 

„Az volt az igazság, hogy mondtam, hogy akkor mennek szerbbe, ha te (a férj) tanítod 
őket, mert én akkor még nem tudtam (szerbül). Jó most sem,… na, tudok szerbül, 
de a kiejtések nekem azok sehogy nem mennek. Van, hogy a gyerekek rám szólnak, 
hogy „-a”, vagy „-o” (a végződés), és akkor azt mondta, hogy majd ő, igen. De aztán 
nem, ugye a férfiak... Mert úgy volt, hogyha nekem kell velük lennem, akkor nekem a 
magyar csak más, mint nekem a szerb. Úgyhogy még alsóban annyit értettem, hogy 
segítsek, most meg magukra maradtak.” – (szülő, Zenta). 
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A TÖBBSÉGI TANNYELV 
IDENTITÁSFORMÁLÓ JELLEGE

A kutatás során megkérdezett gyermekek azonos szinten beszélik a magyar és az 
államnyelvet. Kicsi koruk óta ismerkednek mindkét nyelvvel és szüleik véleménye 
szerint a későbbiekben nem okozna számukra különösebb problémát, ha magyarul 
tanulnának tovább, például, ha Magyarországon folytatnák tanulmányaikat, annak 
ellenére, hogy a gyerekeknek ebben a kérdésben nem ennyire határozott erről a vé-
leményük. Bár az iskolai közeg befogadó, és van lehetőség a magyar nyelv és kul-
túra közvetlen gyakorlására, otthon a családban magyarul beszélnek, olykor még 
olvasnak is magyarul a gyerekek, a velük folytatott interjúk során az derült ki, hogy 
az általános iskola tannyelve meghatározza a későbbi iskolai életutat. A következő 
interjúrészlet is erről tanúskodik: 

„Mit gondolsz, hol fogsz élni, mit fogsz csinálni 10 év múlva?
Újvidéken leszek, vagy Budapesten, és akkor majd járok,… nem tudom, hogy mondják 
magyarul, fakultet.6

Egyetem. Neked nem lenne probléma, ha Budapesten kellene járnod egyetemre?
Hát akkor lehet, inkább Újvidéken.
Mit gondolsz, elég az, amennyit megtanultál magyarul? Tudnál magyar egyetemre 
is menni?
Nem.”– (gyermek, Zenta).

A szerb nyelvű iskolaválasztással a gyermek szerb szókincse fog gazdagodni. A ma-
gyar visszafejlődik, másodlagossá válik. Bár néhányan a megkérdezettek közül azt 
mondták, hogy van magyar barátjuk is, az interjúkból inkább az derült ki, hogy nem 
tartják fontosnak a nemzetiséget – szerb tannyelvű osztályba járnak, tehát szerb 
nyelven beszélgetnek szünetben is. 

„Hányan jártok az osztályba?
27-en.
Hányan vannak ebben az osztályban magyarok vagy félig magyarok?
Hát sokan vannak, nagyjából 10-en vannak, akik ilyen fele-fele, de a nagyja szerbnek 
mondja magát.
És hányan tudnak magyarul beszélni?
Úgy körülbelül 8-an szerintem, nagyjából.” – (gyermek, Zenta). 
Az interjúrészletek rámutatnak arra, hogy az alapszintű oktatás tannyelve hogyan 
lehet kihatással az identitás fejlődésére, a későbbi iskolai életútra, annak ellenére, 
hogy a gyerekek és a szülők is úgy látják, hogy mindkét nyelvet anyanyelvi szinten 
sajátította el a gyermek, egyaránt ír, olvas magyarul. Az államnyelv oktatását 
6 A szó magyar megfelelője: egyetem.
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ugyanakkor fontosnak tartják a szülők, de felmerül az igény az iránt is, hogy a szerb 
tanulók viszont rendes iskolai órákon tanuljanak magyarul.7  

ÖSSZEGZÉS

Az iskolaválasztás a kisebbségi nemzet identitásához való viszonyának mutatója. Az 
anyanyelvi iskoláztatás melletti legerősebb érv az, hogy a kisgyermekek a különfé-
le kompetenciákat és ismereteket leginkább anyanyelvükön képesek elsajátítani. A 
gyermekük számára többségi nyelvű oktatást választó szülők az asszimiláció irányá-
ba nyitnak, a magyar közösséget csökkentik. A többségi iskolaválasztást természe-
tesen eltérően kell értelmezni azokon a területeken, ahol a kisebbség helyileg több-
séget alkot, amely területeken esetenként több anyanyelven (is) oktató iskola közül 
lehet választani, illetve a szórványban, ahol nem áll rendelkezésre a kisebbségi nyel-
vű oktatás, és gyakran már a gyerekek sem ismerik az anyanyelvüket kellő szinten. 

A vegyes házasságokban a döntés meghozatalát belső családi mechanizmusok befo-
lyásolják. Természetesen ez esetben sem mellékes, hogy szórványról vagy tömbről 
van-e szó. A többségi dominancia ugyanis egy alapjában véve természetellenes fo-
lyamatot indít el, vagyis azt, hogy a személynek választania kell az anyanyelve és a 
környezetnyelv között. 

A kutatásban a magyar tömb többségi iskolaválasztásának főbb szempontjait térké-
peztem fel. Eredményként négy fő irányvonalat lehet élesen elhatárolni: 1) az iskola 
elhelyezkedése (körzetesítés), 2) nyelvhasználat, 3) későbbi boldogulás, 4) a szülői 
felelősségvállalás.

Az interjúk rávilágítottak arra, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a szülők legelső 
döntése, vagyis az óvoda/iskolai előkészítő tannyelvének megválasztása. Sokszor ez-
zel a döntéssel meghatározzák a gyermek iskoláztatásának nyelvét az óvodától egé-
szen a diploma megszerzéséig. 

A szülők a többségi nyelvű iskolaválasztás esetében azt feltételezik, hogy a magyar 
nyelv és kultúra, az írás és az olvasás elsajátítható otthoni, családi környezetben, 
viszont az egyén beilleszkedését, elhelyezkedési és érvényesülési esélyeit a többségi 
nyelvű iskola pozitív módon kondicionálja. 

A szerb tannyelvű iskola hatására a gyerekek a szerb nyelvet preferálják, de ennek 
hatására a családi nyelvi rendszer nem változik. A kutatásban szereplő alanyok a szü-
lőföldön való boldogulás érdekében hozott etnikai alapú iskolaválasztás dominan-
ciájáról tanúskodtak. A szerb nyelvtudás hiányának kompenzálása és a szülőföldön 

7 A ’90-es évek közepéig a többségében magyarok lakta községekben a szerb tannyelvű program 
rendes részét képezték a magyarórák. 
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történő felsőfokú iskola elvégzése szintén motiválta a szülőket a többségi tannyelvű 
iskola választásakor. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a többségi nyelvű közokta-
tást várhatóan szintén többségi nyelvű középiskola illetve felsőoktatás fogja követni. 
A baráti kör, az osztálytársak befolyásolják a gyermek identitásának fejlődését, így a 
szerb nyelven történő tanulás az asszimilációs folyamatokat erősíti, illetve gyorsítja 
fel. 
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A MATEMATIKA OKTATÁSA
A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON

A BOLOGNAI RENDSZER ELŐTT
ÉS A BOLOGNAI RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL

Péics Hajnalka – Rožnjik Andrea

ABSZTRAKT:1 A 2006/2007-es iskolaévtől alkalmazni kezdték a szerbiai felsőoktatási 
intézményekben a Bolognai Egyezmény alapelveit, így a matematika oktatása is nagy vál-
tozáson ment keresztül, különösen dokimológiai szempontból. A munkánkban azt mu-
tatjuk be, hogy milyen vizsga előtti kötelezettségeket vezettünk be a matematikai tantár-
gyakból a szabadkai Építőmérnöki Karon, és hogy e kötelezettségek alkalmazása hogyan 
hatott ki a vizsga teljesítésére. Ugyanakkor végeztünk egy összehasonlítást is, amelyben 
bemutatjuk egy-egy négyéves periódusban, intézményünkben a vizsgateljesítés arányát a 
bolognai rendszer előtt, 2002–2006-ig és a bolognai rendszerben, 2007–2011-ig.

KULCSSZAVAK: matematikaoktatás, vizsga előtti kötelezettségek, bolognai rendszer 
hatékonysága

BEVEZETŐ

Miután 1999-ben aláírták a Bolognai Egyezményt, az Újvidéki Egyetem szabadkai 
Építőmérnöki Kara átmeneti tanulmányi programot vezetett be a 2002/2003-as tan-
évben, amely már néhány szempontból magán hordozta a bolognai folyamat jegye-
it. A Bolognai Egyezmény előtti időszakban a szabadkai Építőmérnöki Kar hallga-
tói a tanulmányi program első két évében (tehát négy féléven keresztül) hallgattak 
Matematika 1 és Matematika 2 tárgyakat heti 4+4 órával, azaz összesen 480 órában. 
Vizsgázni ezekből a tárgyakból két-két félév lehallgatása után lehetett, maga a vizs-
ga írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli vizsga feladatok kidolgozásából állt, a 
szóbeli vizsga pedig sikeres írásbeli vizsga utáni elméleti kérdések megválaszolását 
jelentette. Az átmeneti időszakban bevezetett tanulmányi program már csökken-
tette a matematika tárgyak összóraszámát, hiszen most a hallgatók már csak az első 
három tanulmányi félévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matema-
tika III egyféléves tárgyakat heti 3+3 órával, azaz összesen 270 órában. Vizsgázni 
egy-egy szemeszter lehallgatása után lehetett, s a vizsga ugyanúgy írásbeli feladatok 
kidolgozásából és szóbeli részből állt, mint a régi programok esetében.

1 A tanulmány szerkesztett változata a VMAT 2013: Tudományos diskurzusok c. konferenciakötet-
ben jelent meg. 
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2005-ben a Szerbiai Parlamentben döntés született a Bolognai Egyezmény elfoga-
dásáról, ezért a 2006/2007-es tanévtől minden szerbiai felsőfokú intézmény, így a 
szabadkai Építőmérnöki Kar is alkalmazni kezdte a bolognai rendszert. 

A bolognai rendszer alapszabályait alkalmazó programban az Építőmérnöki Ka-
ron megmaradt a három egyféléves Matematika I, Matematika II és Matematika III 
tárgy összesen 270 óraszámmal, a vizsgáztatást viszont új szempontok szerint kellett 
kialakítani, hiszen a vizsgáztatás részeként bevezetésre kerültek a vizsga előtti köte-
lezettségek, amelyek a tantárgy lehallgatása során történnek, s azzal a céllal vezették 
be ezt a számonkérési formát, hogy az egyetemi hallgatókat rendszeres tanulásra 
sarkallják. A vizsga viszont a sikeres vizsga előtti kötelezettségek teljesítése után 
továbbra is a vizsgaidőszakban történik, s természetesen állhat írásbeli és szóbeli 
részből. Az új vizsgáztatási rendszer folyamatának kialakulására erőteljesen kihatott 
az óraszámok csökkenése, valamint a felsőoktatási intézmények új támogatási rend-
szerének kialakítása. Az óraszámok csökkenése a matematika tárgyakból is egy ki-
sebb terjedelmű, de hatékony program létrehozását követelte meg, ahol az elméleti 
bizonyítások helyét átveszi egy alkalmazásorientált szemléletmód. Az intézmények 
új támogatási rendszere nem csupán az első évre beiratkozó hallgatók száma alapján 
határozta meg az intézményeknek folyósított megfelelő támogatási összeget, hanem 
figyelembe vette azt is, hogy a második, harmadik és negyedik évre hány hallga-
tó tudott beiratkozni. Ugyanakkor az állami költségvetés által támogatott hallga-
tók létszámát nem csökkentették, viszont a következő évre való iratkozás az állami 
költségvetés terhére csak akkor volt lehetséges, ha a hallgató az évi 60 kreditpontból 
60-at teljesített, vagyis minden vizsgát letett. Habár ezt a 60-as feltételt a bevezetést 
követő években részben enyhítették, mégis nagyobb motivációt jelentett a hallgatók 
számára a rendszeres tanulásra, mint a régebbi rendszer. 

Egyfelől az új intézkedések bevezetése azt jelentette, hogy az oktatók bevezették a 
rendszeres számonkérés különböző formáit így ösztönözve a hallgatókat a rendsze-
res tanulásra; a hallgatóknak is fontos lett a rendszeres tanulás, mert ez vezethetett 
a sikeres vizsgázáshoz, ami pedig magának az intézménynek az érdekeit is szolgálta. 
Másfelől az új intézkedések bevezetésének távlati célja az is lehetett, hogy lecsök-
kentse a diplomaszerzésre szükséges átlagévek számát, ami a régi rendszerben mind 
inkább kitolódott.

Ebben a munkában azt mutatjuk be, hogy milyen vizsga előtti kötelezettségeket vezet-
tünk be a matematika tantárgyakból a szabadkai Építőmérnöki Karon. és, hogy e kö-
telezettségek alkalmazása hogyan hatott a vizsga teljesítésére. Ugyanakkor végeztünk 
egy összehasonlítást is, amelyben bemutatjuk egy-egy négyéves periódusban, intézmé-
nyünkben a bolognai rendszerben és a bolognai rendszer előtt a vizsgateljesítés arányát. 
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VIZSGA ELŐTTI KÖTELEZETTSÉGEK  
BEVEZETÉSE

A vizsga előtti kötelezettségek teljesítésére a matematikai tantárgyakból 40 pontot 
lehet kapni a lehetséges 100 pontból. A 40 pontból 10 pontot az órák rendszeres 
látogatásával, a további 30 pontot pedig 6 kollokviumon lehet megszerezni, tehát 
egy kollokviumon összesen 5 pontot. Minden kollokvium egy tíz feladatból álló tu-
dásfelmérő tesztsort jelent, ahol minden kérdésre öt lehetséges választ adunk meg. 
A válaszok közül 1 vagy 2 a helyes és minden helyes válasz 0,5 pontot ér. A válasz 
akkor számít helyesnek, ha be vannak karikázva a jó válaszok és nincs bekarikázva 
egyetlen helytelen válasz sem. A válasz félig helyes és 0,25 pontot ér, ha a két helyes 
válasz közül csak az egyik van bejelölve, és nincs bekarikázva egyetlen helytelen vá-
lasz sem. A helytelen válasz 0 pontot jelent, s egy válasz akkor helytelen, ha legalább 
egy helytelen válasz be van karikázva (PÉICS–ROŽNJIK, 2012). 

Azért esett a választás erre az alternatív típusú számonkérési módszerre, mert a több 
választási lehetőséget kínáló feladatok megbízhatók és objektívek (IVANOVIĆ, 
2010). Ez mindenképpen egy fontos szempont volt a rendszerünk kialakításában. 
Másrészt a 6 kollokvium tantárgyanként a teljes anyag hat részre való felosztását 
jelenti. Egy-egy tesztsor az adott anyagrészre vonatkozó tények ismeretét méri, vala-
mint az ismeretek alkalmazásának képességét. A bolognai rendszer előtti vizsgázta-
tással ellentétben most az elméleti tudást az írásbeli vizsga, azaz a feladatkidolgozás 
előtt kérjük számon, és nem utána, amely pozitív hatással van a vizsga teljesítésé-
nek arányára. A teszt formája és a pontozás kialakulásáról lásd részletesen PÉICS és 
ROŽNJIK (2012) tanulmányát.

A hallgatók tudásellenőrzésében bevezetett változások hatékonyságának felmérése 
érdekében követtük, hogy a hallgatók milyen sikerrel tudják teljesíteni a vizsga előtti 
kötelezettségeket. Azoknak a hallgatóknak a munkáját figyeltük, akik a 2007/2008-
as, 2008/2009-es, 2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben hallgatták a Matemati-
ka I, Matematika II és Matematika III tárgyakat. 

Az 1. táblázat tartalmazza a mintát, illetve azoknak a hallgatóknak a számát, akik 
az adott iskolaévben hallgatták a vizsgálatban szereplő tárgyakat, azaz részt vettek 
az előadásokon és gyakorlatokon, valamint legalább 3 kollokviumot megírtak. Ki-
hagytuk azokat a hallgatókat, akik 3 kollokviumnál kevesebbet írtak, mivel a 2 kol-
lokviumon elért maximális pontszám és a rendszeres óralátogatás az előadásokon és 
gyakorlatokon nem elegendőek a vizsga előtti kötelezettségek teljesítéséhez. 
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1. táblázat: Hallgatók (sikeres kollokviumi eredményekkel)
Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 135 100 48
2008/2009 117 139 61
2009/2010 113 131 107
2010/2011 101 108 102

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

A 2. táblázatban bemutatjuk a statisztikai feldolgozásból kihagyott hallgatók számát.

2. táblázat: Hallgatók (sikeres kollokviumi eredmények nélkül)
Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 7 10 1
2008/2009 7 4 3
2009/2010 7 5 0
2010/2011 10 5 1

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

A VIZSGA ELŐTTI KÖTELEZETTSÉGEK  
TELJESÍTÉSE

A szemlélt periódusban figyeltük, hogy a hallgatók közül, akik hallgatták a Matema-
tika I, Matematika II vagy Matematika III tárgyakat, és rendszeresen kollokváltak, 
hányan teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket. Az eredmények százalékos ki-
mutatását a következő táblázatban lehet látni:

3. táblázat: A hallgatók részaránya, akik teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket 
(%) 

Matematika I Matematika II Matematika III
2007/2008 76,30 64,00 91,67
2008/2009 82,50 76,26 90,16
2009/2010 91,15 95,42 99,07
2010/2011 91,09 92,59 99,02

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.
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A 3. táblázat adatait az 1. ábra oszlopdiagramján mutatjuk be. 

1. ábra: Vizsga előtti kötelezettség teljesítése a hallgatók körében (%)

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

Minden tárgy esetében a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítők arányának növekvő 
tendenciáját vehetjük észre az első három említett iskolaévben. Az utolsó iskolaévben 
az eredmények megerősítik az előző iskolaévben elért eredményeket. A növekedésre 
valószínűleg kihatással van az a tény, hogy az előző évek tesztsorai a hallgatók 
számára elérhetőek, és így jobban fel tudnak készülni a feladatokra. Ugyanakkor 
úgy érezzük, hogy az előnyösebb javító kollokvium rendszere is pozitívan hatott 
erre a folyamatra (PÉICS–ROŽNJIK, 2012). Az első két évben a Matematika II 
esetében a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítők százalékaránya kisebb, mint a 
másik két tárgynál. Ennek az az oka, hogy a Matematika II tárgyat felvehetik és 
hallgathatják azok a tanulók is, akik Matematika I-ből teljesítették a vizsga előtti 
kötelezettségeket, de még nem tettek sikeres vizsgát, ami azt jelenti, hogy nincs 
meg az előtudásuk, amelyre a következő tárgy épül. A vizsga előtti kötelezettségeket 
teljesítők százalékaránya a Matematika III esetében a legnagyobb, részben azért, 
mert megszerezték a szükséges előtudást a Matematika I és Matematika II tárgyak 
alapján, részben pedig azért, mert a teszt alapú kikérdezési módszerben már jártasak 
lettek. 
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HÁNYAN VIZSGÁZTAK SIKERESEN  
A BOLOGNAI RENDSZERBEN?

A 4. táblázatban látható, hogy mennyi a százalékaránya a sikeres vizsgát teljesítők-
nek azok közül, akik előzőleg teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket. 

4. táblázat: Sikeresen vizsgázó hallgatók részaránya (%)
Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 73,79 65,63 88,64
2008/2009 77,08 77,36 87,27
2009/2010 75,73 68,00 87,74
2010/2011 86,96 68,00 83,17

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

A 2. ábra diagramján a 4. táblázat eredményeinek kimutatása látható.

2. ábra: Sikeres vizsga-teljesítés (sikeresen teljesített vizsga  
előtti kötelezettségekkel) – (%)

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

Észrevehetjük, hogy ezek a százalékarányok az évek során szinte mindegyik tárgyból 
kiegyenlítődtek. Matematika II-ből teljesítik mindig legkevesebben a vizsgát, aminek 
oka az, hogy hallgathatják a tárgyat azok is, akik nem vizsgáztak még le Matema-
tika I-ből, csupán a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítették. Ebben az esetben is 
Matematika III-ból legnagyobb a sikeresen vizsgázók aránya az első három szemlélt 
iskolaévben. A 2010/2011-es iskolaévben kisé csökkent az arány, mivel abban az is-
kolaévben a Matematika III-at azok a hallgatók is hallgathatták, akik Matematika 
II-ből teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket, de még nem tették le a vizsgát.
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A BOLOGNAI VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER  
ÉS AZ AZT MEGELŐZŐ RENDSZER  

HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A kutatás során két hallgatói csoport előmenetelét figyeltük. Egyrészt azokét, akik 
a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben hallgatták 
a Matematika I, Matematika II és Matematika III tárgyakat, vagyis az 1. táblázat-
ban található mintát, másrészt pedig azoknak a hallgatóknak az előmenetelét, akik a 
bolognai rendszer bevezetése előtt, a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös és 
2005/2006-os iskolaévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matematika 
III tárgyakat, s a régi rendszer szerint vizsgáztak belőle. Az utóbbi mintát az 5. táb-
lázatban, a sikeres vizsgateljesítők százalékarányát pedig a 6. táblázatban láthatjuk. 

5. táblázat: Sikeresen vizsgázott hallgatók száma  
(Bolognai rendszer bevezetése előtt)

Matematika I/ Matematika II Matematika III
2002/2003 127 -
2003/2004 199 89
2004/2005 188 161
2005/2006 126 191

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

6. táblázat: Sikeresen vizsgázott hallgatók részaránya  
(Bolognai rendszer bevezetése előtt) –  (%)

Matematika I Matematika II Matematika III
2002/2003 63,78 27,56 -
2003/2004 45,23 28,64 79,78
2004/2005 53,19 52,66 40,37
2005/2006 55,56 47,62 43,46

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

Mivel a régi rendszerben nem voltak vizsga előtti kötelezettségek, a Matematika II 
tantárgyat hallgathatta mindegyik hallgató, aki beiratkozott első évre, de csak akkor 
mehetett ki vizsgázni, ha sikeresen vizsgázott a Matematika I tárgyból. A Matema-
tika III tantárgyból is csak azok a hallgatók vizsgázhattak, akik letették a vizsgát a 
Matematika II tantárgyból. A 3. ábra a 6. táblázat eredményeit mutatja be diagram 
formájában.
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3. ábra: Sikeresen vizsgázott hallgatók részaránya a Bolognai rendszer előtt (%)

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

A 7. táblázatban látható, hogy az adott évben az adott évre iratkozott hallgatók ösz-
szlétszámához képest hányan vizsgáztak sikeresen a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 
2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben a vizsgált tantárgyakból.

7. táblázat: Sikeresen vizsgázott hallgatók részaránya (Bolognai rendszerben) – (%)
Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 56,30 42,00 81,25
2008/2009 63,25 58,99 78,69
2009/2010 69,03 64,89 86,92
2010/2011 79,21 62,96 82,35

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.
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A 4. ábra a 7. táblázat adatainak oszlopdiagramos ábrázolása.
4. ábra: Sikeresen vizsgázott hallgatók részaránya (Bolognai rendszerben) – (%)

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

ÖSSZEGZÉS

A 8. táblázatban azt mutatjuk meg, hogy külön a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 
2004/2005-ös és 2005/2006-os iskolaévben, valamint a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 
2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben beiratkozott hallgatók összlétszámához 
képest az adott tantárgyakból a hallgatók hány százaléka vizsgázott sikeresen. 

8. táblázat: Vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók részaránya a két rendszerben (%)
Matematika I Matematika II Matematika III

bolognai rendszer előtt 53,28 39,22 49,66
bolognai rendszerben 66,09 57,95 83,02

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.
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Az 5. ábrán a 8. táblázat adatainak oszlopdiagramos ábrázolása látható.

5. ábra: Vizsgát sikeresen teljesítő hallgatók részaránya a két rendszerben (%)

Forrás: Építőmérnöki Kar adatbázisa, 2012.

Az adott mintákon elvégzett összehasonlítás alapján azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy a Matematika I, Matematika II és Matematika III vizsgák teljesítésének ha-
tékonysága az új rendszer bevezetésével sokkal sikeresebbnek bizonyult. Erre való-
színűleg kihatott a rendszeres tanulási kötelezettség bevezetése, valamint az a tény, 
hogy az elméleti tananyagot a szóbeli vizsga helyett teszt alapú formában kérjük 
számon, s a szigorú elméleti tananyag kikérdezése helyett az alkalmazásorientált 
tudás ellenőrzésére helyezzük a hangsúlyt.
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TUDÓSKÉPZÉS ÉS KUTATÁS 
A SZABADKAI ÁLLAMI EGYETEMEN – VÍZIÓ

Korhecz Tamás

ABSZTRAKT: A Szabadkai Állami Egyetem létrehozásának a gondolata sokadszor vált 
a vajdasági magyar tudományos, politikai és közéleti párbeszéd részévé. Jogosan tehető 
fel a kérdés, miben és mennyiben más és reménytelibb a mostani, a Magyar Nemzeti 
Tanács szárnyai alatt zajló próbálkozás az eddigi csúfosan elvetélt kísérletekhez képest? 
Két dologban mindenképpen. Először is, mára hatalmas tapasztalati tőke halmozódott 
fel a régiónkban egyetemalapítás dolgában, ennek az ismeretanyagnak az alapos elem-
zése körvonalazhat egy olyan tervezetet, amely versenyképes, fenntartható és újszerű le-
het. Másodszor, megjelent az az új szinergia, amely a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 
nagyszabású programjait jellemzi. Az elmúlt három év arról tanúskodik, hogy az MNT 
képes volt arra, hogy szakmailag magas színvonalon, közösségileg fontos fejlesztési prog-
ramokat fogalmazzon meg, és ehhez széles körű, tervezhető és folyamatos politikai és 
költségvetési támogatást biztosítson itthon és Magyarországon egyaránt. Az egyetema-
lapítás szakmai előkészítése során kiemelten kezelt kérdés volt annak vizionálása, hogy 
miként válhatna az új intézmény a magyar tudósképzés motorjává, valamint hogy mely 
tudományterületeken folytathatna hiánypótló és versenyképes kutatói tevékenységet. A 
következő tanulmány ezekre a kérdésekre felkínált válaszlehetőségeket ismerteti.

KULCSSZAVAK: Szabadka, egyetemalapítás, intézményintegráció, többnyelvűség   

BEVEZETŐ

Szabadka Vajdaság második legnépesebb városa, a városban és a hozzá tartozó tele-
püléseken ötvenezer magyar ember él, a város a vajdasági magyarok oktatási, kultu-
rális és politikai központja. A felsőoktatásnak közel másfél évszázados hagyománya 
van Szabadkán, ma három állami alapítású, önálló egyetemi kar és két szakfőiskola 
székhelye, amelyeken több ezer egyetemi hallgató tanul. Ennek ellenére nem egye-
temi város, hiszen a nevezett karok az Újvidéki Egyetem részét képezik. A múltban 
többször is megfogalmazódott egy szabadkai székhelyű egyetem alapításának ötlete 
és szükségessége. Utoljára az elmúlt évtized első felében konkrét kezdeményezés és 
projektum formájában fogalmazódott meg az elképzelés, úgy mint Szabadkai Mul-
tietnikus Egyetem, amelyet a szabadkai városi képviselők 2004-ben határozattal is 
támogattak.1 A kezdeményezés csendesen halt meg, kialudt anélkül, hogy részlete-
sebb tervezet, magvalósíthatósági tanulmány készült volna a témában. Sőt mi több, 

1 MIHÁLYI 2010: Magyar egyetem? Multietnikus egyetem? – Magyar Szó. [2010. január 14.]
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az egyetemalapítás kérdését a szakma és a politikum meg sem tárgyalta érdemben.2 
Ilyen előzmények után 2012 őszén került a téma újra napirendre, ezúttal a Magyar 
Nemzeti Tanács részéről. A 2010 októberében elfogadott Oktatásfejlesztési Straté-
giánk felsőoktatási programjainak a végrehajtása során, számos olyan tapasztalat 
birtokába kerültünk, amelyek egyértelműen arra sarkalltak bennünket, hogy ismé-
telten foglalkozzunk a szabadkai magyar egyetem kérdésével.3 Már ebben az évben 
egy tudományos konferencián megfogalmaztam, és a nyilvánosság elé tártam azokat 
az alapvetéseket, amelyek a jövendő szabadkai, magyarul oktató egyetemet körvona-
lazzák. Ezt követően a Magyar Nemzeti Tanács döntést hozott arról, hogy 2013 végé-
ig, egy szakértői munkacsoport közreműködésével elkészít egy alapos, multidiszcip-
lináris megvalósíthatósági tanulmányt, amely szakmai-tudományos alapon vizsgálja 
meg a szabadkai egyetem indokoltságát, megalapozottságát és fenntarthatóságát. E 
megvalósíthatósági tanulmány képezhetné az alapját azoknak a szakpolitikai, nem-
zetpolitikai és pártpolitikai egyeztetéseknek, amelyek az egyetemalapításhoz vezet-
hetnének. Az elmúlt időszakban sokan és sokat dolgoztak az ügyön, értékes vizsgá-
lódások, elemzések, felmérések készültek, így mára új perspektívákból vizsgálhatjuk 
meg a kérdést. Talán kicsit furcsán hangzik, de sok szempontból szerencse, hogy a 
2004-es kezdeményezés akkor csírájában megbukott. Mára érettebben, hasznos ta-
pasztalatokkal felvértezve, nagyobb szakmai és politikai érdekérvényesítő képesség 
birtokában láthatunk hozzá ennek a páratlanul jelentős projektnek a tervezéséhez és 
esetleges megvalósításához. Elég ha belegondolunk abba, hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács megnövelt demokratikus legitimitással és kapacitással több olyan felsőokta-
tási programot és fejlesztést valósított meg az elmúlt két évben, amelyek szervesen 
kapcsolódhatnak a Szabadkai Állami Egyetem (a továbbiakban SZÁE) elképzelé-
séhez. Az sem mellékes, hogy ma már rendelkezünk azzal a felbecsülhetetlen ta-
pasztalati tőkével, amelyet a Kárpát-medencei magyar egyetemek megalapítása és 
működése teremtett az elmúlt egy évtizedben.

Az átfogó megvalósíthatósági tanulmányt még nem áll módunkban bemutatni, ezen 
rövid írás viszont már merít azokból a kutatási eredményekből, amelyek az elmúlt 
időszakban a munkacsoportban születtek. Írásom első részében a Szabadkai Állami 
Egyetemmel kapcsolatos alapvetéseimet ismertetem, amelyek részben csiszolódtak, 
módosultak az újabb ismeretek tükrében. A második részben ismertetem azokat a 
reakciókat, amelyek az egyetemalapítás kezdeményezése kapcsán születtek, ennek 

2 MIHÁLYI 2010: Magyar egyetem? Multietnikus egyetem? (3) – Magyar Szó. [2010. január 20.]
3 Programjaink keretében, immár három generáció esetében felmértük az összes érettségi előtt 

álló magyarul tanuló középiskolás továbbtanulási szándékait. Az eredmények arról tanúskod-
nak, hogy a továbbtanulók több mint harmada Magyarországon szeretne továbbtanulni, a dön-
tés oka pedig az esetek többségében az anyanyelven történő hazai továbbtanulás lehetőségének 
a hiánya.  
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keretében pedig kivonatosan ismertetem az egyetem jövendő potenciális oktatóinak 
eddigi reakcióit. Az írás harmadik részében röviden arról szólok, hogy az eddigi is-
meretek birtokában milyen új lehetőségeket teremtene a Szabadkai Állami Egyetem 
megalapítása a tudósképzés és a tudományos kutatások terén.       

AZ EGYETEMALAPÍTÁS ALAPVETÉSEI

1. STÁTUS – SZERKEZETI FELÉPÍTÉS – ALAPÍTÁS

A Szabadkai Állami Egyetem a szerbiai tételes jog szerint megalapított, akkreditált, 
bejegyzett, működtetett és finanszírozott intézmény, alapítója az állam képvisele-
tében és nevében a Szerb Kormány lenne. Felmerül annak törvényes lehetősége is 
– az alapítás pillanatától, vagy egy későbbi időponttól –, hogy a Kormány mellett az 
egyetem társalapítója legyen az MNT is. Mint állami alapítású egyetem, az intéz-
mény rendszeres normatív költségvetési támogatásban részesülne, ami elsősorban 
az oktatók és a kisegítő személyzet alapbéreinek a szavatolását és gyakorlati bizto-
sítását jelentené. Ebben a státusban a SZÁE-nek minden évben lennének az állami 
költségvetés által finanszírozott hallgatói is. A SZÁE megalapítását egy kétoldalú 
magyar–szerb államközi szerződés is elősegíthetné és jogilag-politikailag megala-
pozhatná. Egy ilyen keretmegállapodás jelentősen elősegíthetné az egyetemalapítási 
kormányhatározat meghozatalát, valamint a költségvetési támogatások folyamatos 
biztosítását. 

A SZÁE alapító határozata és statútuma egyaránt szavatolná, hogy az egyetem kere-
tében megvalósuló összes képzés, induló szakirány magyar nyelven is megvalósul-
jon. A magyar nyelvű csoportok kötelező megléte azonban nem zárná ki egyrészt azt, 
hogy a magyar nyelvű csoportokkal párhuzamosan szerb nyelvű csoportok is indul-
janak, valamint azt sem, hogy a magyar nyelvű csoportok hallgatói tanulmányaik 
során egyes kurzusokat szerb vagy esetleg angol nyelven hallgassanak.4 Természete-
sen ezeket a kérdéseket részletesen az akkreditált képzési programok szabályoznák 
az akkreditációs és engedélyezési folyamat keretében. Az egyetemi adminisztráció 
belső működési és munkanyelve egyenrangúan a magyar és a szerb lenne. 

A jelenlegi elképzelések szerint a SZÁE integrált egyetemként működne (Szerbi-
ában a Novi Pazar-i Állami Egyetem az egyetlen ilyen állami alapítású felsőokta-
tási intézmény), ami azt jelentené, hogy nem lennének önálló, jogi személységgel 
rendelkező egyetemi karai. Ez a megoldás a kis létszámú oktatóval és hallgatóval 

4 A 2012-ben közzétett munkahelyi hirdetések 55%-a megkövetelte a felsőoktatási diplomát, vala-
mint 72%-uk az angol nyelvtudást is kérte (INFOSTUD, 2012).
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működő egyetem esetében kifejezett előnyt jelentene. Az önálló egyetem státusá-
hoz a SZÁE-nek három különböző tudományterületen legalább három alap-, há-
rom mester- és három doktori képzést kellene akkreditálni és elindítani. A képzések 
többsége Szabadkán folyna, de az agrártudományi képzések helyszíne (kihelyezett 
képzés formájában) Zenta lenne. 

2. INTÉZMÉNYI HÁTTÉR – HALLGATÓK

A SZÁE új egyetem lenne, de az elképzeléseink szerint az új intézménybe három je-
lenlegi felsőoktatási intézmény integrálódna testületileg szellemi és anyagi tőkéjével 
együtt. A három intézmény a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, valamint a Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Kar zentai Kihelyezett Képzési Központja. A három intézmény akkreditált 
képzéseit, jelenlegi hallgatóit a SZÁE mint a nevezett intézmények jogutódja már az 
első tanévtől kezdve átvenné. Az integráció folyamatát megbeszélések, tárgyalások, 
egyeztetések előznék meg, egyrészről az MNT, illetve a SZÁE megalapítását koor-
dináló újonnan létrehozandó testület – alapítvány, másfelől pedig az integrálandó 
intézmények igazgatási szervei között. Az integráció előfeltétele, hogy azt a jogsza-
bályokkal összhangban támogassák az integrálandó intézmények igazgatási szervei, 
illetve az intézmények jelenlegi alapítói.  

A SZÁE-be integrálandó három felsőoktatási intézménynek jelenleg körülbelül 
1 200 hallgatója van, ebből közel 1 000 magyarul tanul. A szakirányok bővítésé-
vel, új szakok indításával a Magyarországon továbbtanuló évi kb. 350 hallgatóból 
(TAKÁCS–KINCSES, 2013: 253.) óvatos becslés alapján is legalább 150–200 válasz-
taná a SZÁE-et, és ezzel itthon maradna5 (GÖDRI 2005: 69–131.). Ez csak a három- 
és négyéves alapképzéseket figyelembe véve négy naptári év alatt újabb 600–800 
egyetemi hallgatót jelenthetne a SZÁE-n. Ehhez hozzá kellene számítani azokat a 
hallgatókat, akik a magyarul megnyitandó új szakirányok hatására nem az Újvidéki 
Egyetemen, hanem a SZÁE-n kezdenék meg a tanulmányaikat. Az ő számukat éves 
szinten 200–300-ra becsüljük. Négyéves felfutási idő alatt ez további 1 000 hallgatót 
jelenthetne. A fentieket figyelembe véve arra számíthatunk, hogy az indulást köve-
tően, négy éven belül a SZÁE-nek legalább háromezer hallgatója lehetne. Ehhez a 
számhoz kell hozzáadni az újonnan induló mester- és doktori képzésben részt vevő 
hallgatókat. 

5 A vonatkozó elemzések szerint a Magyarországon tanuló külhoni magyaroknak csak fele tér 
vissza szülőföldjére. 
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3. OKTATÓI ERŐFORRÁSOK, OKTATÓI MÓDSZEREK

Az oktatói bázis alapját a három integrálandó intézményben jelenleg foglalkoztatott 
oktatók képeznék. 2013 utolsó negyedévében ebben a három intézményben főállás-
ban, mintegy 45–50 minősített (doktori fokozattal) oktatató dolgozik. A doktorá-
tussal rendelkező oktatók mellett a nevezett felsőoktatási intézményekben további 
20–30 junior oktató (tanársegéd) tevékenykedik. A meglevő oktatói bázist több for-
rásból fokozatosan szeretnénk kiegészíteni. Elsőként azokra számítunk, akik jelenleg 
doktori képzésben vesznek részt Magyarországon és Szerbiában, illetve harmadik 
országban, és egy-két éven belül doktori tudományos fokozatot szereznek. Többsé-
gük a sikeres doktorálás után nem számíthat gyorsan egyetemi oktatói kinevezésre, 
ezért számukra vonzó karrierlehetőséget jelenthetne a SZÁE-n az oktatói állás – 
kinevezés. Másodszor, számítunk azokra a Magyarországon élő és dolgozó szerb 
állampolgárokra, akik már most doktorátussal és oktatói kinevezéssel rendelkeznek 
Magyarországon, de emellett érdekeltek lennének abban, hogy munkát vállaljanak 
a SZÁE-n. Esetükben a blokkosított órák jelentenék a megoldást. Ugyancsak számí-
tunk azokra a tudományos doktori fokozattal rendelkező, Vajdaságban élő magyar 
értelmiségiekre is, akik jelenleg nem dolgoznak a felsőoktatásban, de készek lenné-
nek munkát vállalni a SZÁE-n. Végül, de nem utolsósorban olyan egyetemi okta-
tókra is számítunk, akik már most is egyetemi oktatóként dogoznak valamelyik ál-
lami vagy magán felsőoktatási intézményben. Ez utóbbi csoport tagjainak többsége 
valószínűleg nem fordítana hátat jelenlegi munkahelyének, de sokan valószínűleg 
szívesen vállalnának tiszteletdíjas megbízatást a SZÁE-n. Óvatos becslések szerint 
is, a fent megnevezett négy forrásból már a működés első két-három évében lega-
lább 50–60 minősített, doktorátussal rendelkező egyetemi oktatóra számíthatunk. 
A jelenlegi számítások szerint a SZÁE-nek a sikeres akkreditációhoz 120–140 főál-
lású egyetemi oktatóra (docens, rendkívüli tanár és rendes tanár) lenne szüksége. 
Itt jegyezzük meg, hogy a SZÁE meghatározó módon a vajdasági magyar közösség 
szellemi potenciáljára építő intézmény lenne, és alapvetéseink részét képezi, hogy 
a SZÁE ne legyen a magyarországi egyetemi kihelyezett képzések színtere, ahol a 
magyarországi intézmények saját oktatói potenciáljukat és programjaikat expor-
tálnák a Vajdaságba. Ezzel szemben természetesen kívánatosak és támogatandók 
lennének olyan képzések, amelyeket a SZÁE magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyekkel együttműködve valósítana meg, de elsősorban saját oktatói potenciáljára 
hagyatkozva. 

A SZÁE a már működő alapokra épülne, de a szakirányok többsége esetében telje-
sen új intézmény lenne. Ez lehetővé teszi új, korszerű oktatási módszerek beveze-
tését. Egyrészt az informatika segítségével korszerű hallgatói nyilvántartást, vizs-
gabejelentési rendszert lehetne működtetni, amelyet a távoktatás és az e-learning 
módszereinek a széles körű alkalmazása egészíthetne ki. Ugyancsak széleskörűen 
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alkalmazható az elektronikus könyvtár és az elektronikus szakfolyóirattár. Ezek 
mellett, a korszerű internet alapú alkalmazások segítségével (pl. videokonferencia) 
külföldön élő elismert egyetemi tanáraink kapcsolódhatnának be az oktatásba in-
teraktív módon.   

4. SZAKIRÁNYOK – RÉGI ÉS ÚJ KÉPZÉSI PROFILOK

A SZÁE-re vonatkozó alapvetések egyik legsarkalatosabb pontja a képzési progra-
mok és szakok meghatározása. Ezek definiálása nagymértékben meghatározza a 
projekt sikerét és fenntarthatóságát. Ennek során figyelembe kell vennünk az in-
tegrálandó intézmények jelenlegi kínálatát, a potenciális hallgatók igényeit és pre-
ferenciáit, a térség munkaerő-piaci szükségleteit, a konkurens egyetemek kínála-
tát, valamint a rendelkezésre álló oktatói humánerőforrás struktúráját (GÁBRITY 
MOLNÁR, 2008; TAKÁCS, 2009).6 Mindezeket figyelembe véve a következő javas-
latok körvonalai rajzolódnak ki. A SZÁE három tudományterületen akkreditálna 
képzéseket az akadémiai képzés minden szintjén: 

 - társadalom- és humán tudományok;
 - műszaki és technológiai tudományok;
 - természettudományok.

Ami a három integrálandó intézmény keretében eddig működő, meglevő képzé-
seket illeti, azok legnagyobb részét folytatni kellene alap és mesterfokon egyaránt. 
Ebben a tekintetben a legfontosabb változásokat a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
esetében kellene foganatosítani, ugyanis a jelenlegi szakfőiskolai szintű alapképzé-
sek egy részét akkreditált akadémiai alapképzésekkel kellene helyettesíteni. Fontos 
lenne legalább három képzést akadémiai szinten akkreditálni; ezek esetében szak-
főiskolai képzés már nem indulna az új hallgatói generációk számára.

A jelenlegi megfontolások alapján a következő új képzéseket, szakirányokat indíta-
nánk el, alap-, esetleg mesterfokon:

Társadalomtudományok

 - Jog és politológia szak
 - Szociális munkás szak
 - Turizmus és rekreáció szak (feltételesen)
 - Szociológia szak (feltételesen)
 - Angol nyelv szak (feltételesen)

6 Már számos szociológiai tanulmány felhívta a figyelmet arra a nemzetpolitikai és oktatáspoli-
tikai anomáliára, hogy a meglévő vajdasági magyar felsőoktatási intézményi és képzési keretek 
nem elégítik ki a délvidéki magyar társadalmi keresletet. 
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 - Pedagógia szak (feltételesen)
 - Pszichológia szak (feltételesen)
Műszaki tudományok

 - Agrármérnök (esetleg növényipari szak, kertészeti szak)
 - Ipari formatervezés (esetleg webdesign-szak, hangtechnikai szak)
 - Környezetvédelem szak (feltételesen)
Természettudományok

 - Matematika (esetleg fizika, statisztika szak)
 - Biológia szak (feltételesen)
 - Földrajz szak (feltételesen)

A SZABADKAI ÁLLAMI EGYETEM KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK  
POLITIKAI ÉS SZAKMAI FOGADTATÁSA

Az elmúlt egy évben, amióta az MNT tervezetten foglalkozik a SZÁE megalapí-
tásának előkészítésével, a kezdeményezés különböző reakciókat váltott ki szakmai, 
közéleti és politikai körökben egyaránt. 

A vajdasági magyar sajtó fokozott érdeklődéssel fogadta a bejelentést 2012-ben, 
már-már türelmetlenül várta, hogy a SZÁE akár hónapokon belül megkezdje mű-
ködését. A kezdeti érdeklődés azonban fokozatosan háttérbe szorult, ami annak is 
betudható, hogy az MNT a részletes kivitelezhetőségi tanulmány elkészítéséig nem 
kívánta az ügyet napirenden tartani – tematizálni. A hazai politikum részéről az ügy 
nem váltott ki különösebb érdeklődést, a magyar előjelű politikai pártok nem fog-
laltak határozottan állást az ügyben, amikor pedig ezt megtették, akkor nagy adag 
óvatossággal és kétkedéssel kezelték az ügyet. Ezzel szemben a magyarországi kor-
mányzat képviselői az MNT tisztségviselőivel való találkozásaik alkalmával egyér-
telmű érdeklődést és támogatási hajlandóságot tanúsítottak az elképzelés iránt. 

Szakmai körökben a kezdeményezés fogadtatása ugyancsak vegyes volt, azzal, hogy 
a szakmai körök érdeklődése (talán ez érthető is) sokkal kifejezettebbnek bizonyult 
a politikumhoz viszonyítva. A legtöbb kétely és bizalmatlanság az intézményileg 
beágyazott, idősebb vajdasági magyar egyetemi oktatók részéről fogalmazódott 
meg, alapvetően két irányban. Egyrészt, a nevezett kritikusok szerint közösségün-
kön belül nincs elegendő emberi erőforrás (oktató) ahhoz, hogy a SZÁE létrejöjjön, 
másrészt ezekben a körökben abban sem hisznek, hogy közösségünk politikai ér-
dekérvényesítő képessége elegendő lehet egy ilyen ambiciózus vállalkozás sikerre 
viteléhez. Ami az integrálandó meglévő felsőoktatási intézményeket illeti, azok vá-
lasztott vezetői nagy érdeklődést tanúsítottak a kezdeményezés iránt, de ezzel pár-
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huzamosan számos olyan kérdés és kétely vetődött fel a részükről, amelyek megvá-
laszolása csak a tanulmány teljes anyagának a megismerése után válik lehetségessé. 
A kezdeményezést viszont határozottan támogatták a Magyar Tudományos Akadé-
mia, valamint a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács megfelelő testületei.

Tekintettel arra, hogy az elképzelés megvalósítása, de különösen annak sikeres meg-
valósítása talán a legnagyobb mértékben a humánerőforrás megfelelő biztosításától 
függ, különösen nagy jelentősége van annak, hogy a potenciális oktatók mennyire 
érzik magukénak a SZÁE ügyét. A fentiekben már vázoltuk, hogy elképzeléseink és 
reményeink szerint kikből állna össze a SZÁE jövendő oktatói bázisa. Annak érde-
kében, hogy elképzelésünk realitását leszondázzuk, a SZÁE-re vonatkozó projek-
tumot előkészítő munkacsoport egy kérdőíves felmérésbe kezdett. A kérdőívezés 
célja, hogy megvizsgálja, mennyire érdekeltek a potenciális egyetemi oktatók ab-
ban, hogy a jövőben oktatóként részt vegyenek a SZÁE munkájában. Mintegy négy-
száz vajdasági magyar doktoranduszt, doktori tudományos fokozattal rendelkező 
felsőoktatásban vagy azon kívül tevékenykedő aktív korú értelmiségit kérdeztünk 
meg azzal kapcsolatban, hogy szeretne-e munkát vállalni a SZÁE-n, amennyiben 
egy ilyen intézmény létrejönne. Az elektronikus kérdőívet 2013 novemberéig 163 
személy töltötte ki. A felmérés talán legfontosabb kérdése azt vizsgálta, hogy milyen 
mértékben, milyen feltételekkel lennének hajlandóak a tanárok és tanársegédek ok-
tatni a SZÁE-n. A kérdés a következőképpen hangzott: Amennyiben erre lehetőség 
kínálkozna, szeretne-e főállású oktatóként dolgozni egy szabadkai, magyarul (is) ok-
tató állami alapítású egyetemen?

A válaszadók 5 válaszlehetőség közül választhattak:

1. Igen, ez számomra prioritás lenne.
2. Nem.
3. Nem, legfeljebb bedolgoznék tiszteletdíjasan.
4. Elvben igen, de ez a munkavállalás konkrét körülményeitől is függ.
5. A részletek ismeretének hiányában ebben a kérdésben nem tudok állást 

foglalni.

A válaszadók óriás többsége pozitívan válaszolt a feltett kérdésre, míg mindössze 
négyen utasították el határozottan részvételüket a SZÁE munkájában. Az adatköz-
lők 39%-a prioritásként tekint a SZÁE-n történő munkavállalásra, míg 38%-a elv-
ben egyezik a kezdeményezéssel a konkrét munkavállalási feltételektől függően.7

A válaszok hasonlóképpen oszlanak meg a doktori fokozattal már és még nem ren-
delkezők között. Az egyedüli észrevehető különbség abban jelentkezik, hogy a dok-

7 A szerző az adatokat abból a tanulmányból kölcsönözte, amelyet NOVÁK ANIKÓ bocsátott a 
rendelkezésére, és amely a kivitelezhetőségi tanulmány részét képezi.  
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tori fokozattal már rendelkező személyek nagyobb számban dolgoznának be tisz-
teletdíjasan. Érdekes az az észrevétel is, hogy a nemleges válaszok többsége (3) a 
doktori fokozattal még nem rendelkezők köréből került ki.

Mivel a kérdőívre nem reagáló, egyelőre nem válaszoló tudósaink és tudóspalántá-
ink szándékait nem ismerjük, csupán a meglevő válaszokból tudunk következteté-
seket megfogalmazni, azzal a fenntartással, hogy reálisan feltételezhető, hogy a nem 
válaszolók között ezek az arányok jelentősen eltérhetnek. A beérkezett válaszokból 
arra következtethetünk, hogy a tudományos munkával foglalkozó vajdasági magya-
rok többsége támogatja a SZÁE-t, és fontosnak tartja, hogy ott oktatóként dolgoz-
zon. Bár a felmérés nem tért ki a tudományterületenkénti megoszlásra, az így is 
megállapítható, hogy a humán- és társadalomtudományok, a műszaki tudományok 
és a természettudományok terén erőteljes tudományos utánpótlással rendelkezik a 
közösségünk, míg az orvostudomány és a művészetek terén erőforrásaink sokkal 
korlátozottabbak. 

  KUTATÁS, TUDÓSKÉPZÉS A SZABADKAI ÁLLAMI EGYETEMEN

A SZÁE a jelenlegi elképzelések alapján elsősorban oktatási tevékenységgel fog-
lalkozó egyetem lenne, amely mindenekelőtt az oktatási tevékenységével szeretne 
regionálisan versenyképes lenni és nemzetpolitikai célokat megvalósítani. Mind-
azonáltal ebből semmiképpen se következik az, hogy a tudományos kutatásnak, a 
tudósképzésnek ne lenne szerepe a SZÁE-n belül. 

Az önálló SZÁE létrejötte önmagában olyan lehetőségeket tár fel, amelyek eleddig 
a vajdasági magyar tudósképzés és kutatások vonatkozásában nem álltak rendelke-
zésre. Itt első helyen a nemzetközi tudományos együttműködést említeném, amely 
különösen (de nem kizárólag) a magyarországi tudományos intézményekkel vál-
hatna sokkal intenzívebbé és sikeresebbé. A meglevő személyes kapcsolatrendszer, a 
nyelvi átjárhatóság, a földrajzi közelség egyenesen sikerre ítélhetné az intézmények 
közötti tudományos együttműködéseket. A szervezeti önállóság hiánya, a kari és 
egyetemi vezetés érdektelensége, a nyelvi kommunikációs nehézségek eleddig szá-
mos esetben elfojtották vagy jelentősen lassították az együttműködést a magyar-
országi felsőoktatási és tudományos intézményekkel. A SZÁE létrehozása ebben a 
tekintetben új fejezetet nyithatna. Ennek az együttműködésnek komoly hátszelet 
biztosíthatna az EU-s támogatási háttér. Az EU-s támogatások közül a legfontosabb 
támogatási program az Erasmus for All, amely az Európai Unió következő költség-
vetési ciklusától lép életbe (2014–2020), és költségvetése 15,2 milliárd euróra rúg.8 
A magyar–magyar és az EU-s együttműködésen túl, a szervezeti önállóság abban is 

8 Az Európai Tanács hivatalos sajtóközleménye alapján (ET, 2013). 
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segíthetne, hogy a SZÁE sikeresen és a magyar közösség szempontjából hatékonyan 
pályázzon a meglevő szerbiai és vajdasági forrásokra is. A szerbiai szakminisztérium 
a tudomány területén a következő programokra biztosít megpályázható támogatást 
az egyetemek számára: ösztöndíjak a doktori hallgatók részére és a posztdoktori 
képzésekre, tudományos folyóiratok megjelentetése, tudományos munkák (cikkek 
és monográfiák) megjelentetése, tudományos konferenciák megszervezése, külföldi 
tudományos és szakmai folyóiratok beszerzése, illetve előfizetések a nemzetközi fo-
lyóiratokra, kutatók részvétele nemzetközi konferenciákon, külföldi kutatók szerbi-
ai tartózkodása, szerbiai kutatók és doktoranduszok külföldi tanulmányútja. Ezekre 
a pénzforrásokra a SZÁE is pályázhatna, amennyiben előzőleg akkreditálná magát. 

A kutatás és a tudományos utánpótlás-nevelés szempontjából fontos lenne, hogy a 
SZÁE tudományos folyóiratokat indítson el, amivel bővülnének a vajdasági magyar 
kutatók publikációs lehetőségei. Ennek különösen akkor lenne nagy jelentősége, ha 
az új folyóiratok között lenne indexált, lehetőleg SCI-listás tudományos folyóirat is. 

Fontos, jelenleg még nem teljesen definiált kérdés, hogy a SZÁE mely tudományágak 
területén folytathatna versenyképes kutatásokat. A jelenlegi becslések szerint két 
olyan tudományterület van, ahol a szükségletek, a kapacitások ismeretében érde-
mes lenne kutatóközpontokat, tudományos műhelyeket létrehozni: az egyik az in-
formatika és telekommunikáció, a másik az interdiszciplináris kisebbségkutatás. A 
nevezett területeken túl érdemes megfontolni azt is, hogy a kutatási tevékenység 
kiterjedjen-e a következő területekre is: energia és energiahatékonyság, az agrár-
tudományok és élelmiszeripar, a jog és politikatudományok (összehasonlító jog és 
kisebbségkutatás), a környezettudományok és klímaváltozás. 

ÖSSZEGZÉS

A SZÁE megalapítása egy összetett és minden szempontból embert próbáló pro-
jekt, amelyhez sok-sok tudásra, észre, munkára, bátorságra és hatalmas kitartásra 
van szükség. Sőt mi több, mindezek megléte sem garantálja a megvalósítás sikerét. 
Az MNT a projekt minden kockázata ellenére felvállalta azt. Miért? Mindenekelőtt 
azért, mert az esetleges sikeres megvalósítás közösségi szempontból olyan haladást 
biztosíthatna, amelyet más eszközökkel képtelenség helyettesíteni vagy pótolni. 
Sok-sok év tapasztalata bizonyítja, hogy közösségünk számos fájó problémájára, 
igényére nem találhatjuk meg a választ egy önálló egyetem megalapítása nélkül. A 
SZÁE közösségmegtartó, közösségfejlesztő, térségfejlesztő ereje és potenciálja óri-
ási. Gondoljunk csak bele, mit jelentene egy ilyen egyetem a maga több ezer hall-
gatójával, több száz alkalmazottjával, sokmillió eurós költségvetésével, karrierle-
hetőségeivel, célzott kutatásaival az itteni magyarságnak, de Észak-Vajdaság teljes 
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lakosságának, gazdaságának, szellemi potenciáljának? Az MNT segítségével folyó 
projekt előkészítése és kutatása szilárd szakmai alapokat kíván teremteni a politikai 
döntésekhez. Mindazonáltal már most világossá vált, hogy a szakmai előkészítettsé-
gen túl a projektum csak akkor lehet sikeres, ha a SZÁE valós igények mentén jön 
létre, reális alapokon széles összefogás eredményeként. A széles összefogás feltétele, 
hogy a felsőoktatás területén létező kusza érdekek hálózatában a projekt a lehető 
legkevesebb egyéni és csoportérdeket sértsen. A konszenzus egyik fontos feltétele, 
hogy az elképzelés ne rekesszen ki és ne kebelezzen be, hanem érdekeltté tegye az 
együttműködésben a releváns szereplőket. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy 
minden újdonság, minden változás valakinek az érdekeit sérti. Fontos, hogy a sok 
pozitív változás mellett minél kevesebb érdek és minél kisebb mértékben sérüljön.   
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A DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG  
HATÁSA  

A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYRE

Szlávicz Ágnes

ABSZTRAKT:1 A dolgozói elégedettség egyike a legérdekesebb munkára vonatkozó atti-
tűdöknek, amellyel kapcsolatban több ellentétes nézet alakult ki, és számtalan egymásnak 
ellentmondó kutatási eredmény született. A legtöbb kutatás azonban rámutat arra, hogy 
a dolgozók elégedettsége jelentős módon hozzájárul a szervezetek sikerességéhez, telje-
sítményük növeléséhez. A hatás a dolgozói elégedettség egyéni és szervezeti következ-
ményein keresztül valósul meg. Az egyéni következmények csoportját a dolgozó egyéni 
teljesítménye, valamint fizikai és mentális jóléte alkotja. A szervezeti szintű következmé-
nyek között először az elégedettség következtében várhatóan csökkenő negatív jelensé-
geket ismertetem (a hiányzások, késések, fluktuáció és célszerűtlen viselkedések). Ezu-
tán bemutatom a dolgozói elégedettséggel pozitív kapcsolatban álló, a szervezet számára 
előnyös jelenségek kialakulásának folyamatát („szervezeti polgár” viselkedés, szervezeti 
elkötelezettség, fogyasztói elégedettség, szervezeti teljesítmény). A dolgozói elégedettség 
közvetlenül mérsékelten, míg közvetve jelentősen javítja a szervezet egészének teljesítmé-
nyét (mindezt különböző korrelációs mutatók támasztják alá).  

KULCSSZAVAK: dolgozói elégedettség, humánerőforrás, teljesítmény, egyéni jólét, fluk-
tuáció, szervezeti elköteleződés

A DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG  
JELENTŐSÉGE ÉS FOGALMA

A 21. században az emberi erőforrások szerepe újraértékelődik, ugyanis csak a mo-
tivált, innovatív, megfelelő tudással és készségekkel rendelkező dolgozók hatékony 
és eredményes munkája által valósíthatók meg a szervezeti célok, a piacon való 
megmaradás és sikeres előrehaladás. A modern gazdasági gondolkodás az emberi 
erőforrások tervezéséhez minőségi és mennyiségi szempontból közelít (GABRIĆ 
MOLNAR, 2001). Ahhoz, hogy a cégek megtarthassák a versenyképességüket bizto-
sító kulcsembereket, fontos, hogy azok elégedettek legyenek. A dolgozói elégedett-
ség egyike a legérdekesebb munkára vonatkozó attitűdöknek, amellyel kapcsolatban 
több ellentétes nézet alakult ki, és számtalan egymásnak ellentmondó kutatási ered-
mény született.

1 A tanulmány a gödöllői Szent István Egyetemen 2010-ben megvédett Dolgozó magyarok 2006. 
Dolgozói elégedettség felmérés módszertani elemzése c. doktori disszertáció alapján íródott.
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LOCKE (1976) meghatározása szerint a dolgozói elégedettség egy kellemes, pozitív 
érzés, amely a munkához kapcsolódó tapasztalatok értékeléséből fakad. BAKACSI 
(2000) szerint a dolgozói elégedettség a munkához kapcsolódó egyik legfontosabb 
attitűd, amely visszavezethető arra, hogy mennyire jelent kihívást számunkra az a 
munka, amit végzünk, mennyire találjuk az érte kapott javadalmazást méltányos-
nak, mennyire támogatók a munkafeltételek és a légkör, valamint a kollégák és a 
főnök. GREENBERG és BARON (1998) megfogalmazása arra mutat rá, hogy az 
elégedettség az egyén munkájával kapcsolatos értelmi, érzelmi és viselkedésbeli 
reakciója.  

A dolgozói elégedettség egy komplex, munkával kapcsolatos attitűd, amelynek ki-
alakulását több belső és külső tényező határozza meg. STAW és ROSS (1985) kuta-
tása alapján azt is elmondhatjuk, hogy a dolgozói elégedettség egy viszonylag stabil 
egyéni jellemző, ami nehezen változtatható. Ezt a munkával kapcsolatos attitűdöt 
közvetlenül nem lehet mérni, csak a dolgozók más attitűdjein és különböző viselke-
désformáin keresztül kaphatunk róla képet. Az elégedettség egy összetett jelenség, 
amely kihat a vállalat működésére, ugyanakkor a vállalat működésének specifikus 
elemei eredményezik azt. Az elégedettség tehát nemcsak oka, de okozata is lehet a 
jó teljesítménynek. 

A DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG KÖVETKEZMÉNYEI

Egy munkaszervezet teljesítményét nem csak a piaci részesedés vagy a profit nagy-
sága alapján kell meghatározni, hanem az emberi dimenziót is figyelembe kell ven-
ni, azaz érdemes törődni a dolgozók elégedettségével is. Erkölcsi tényezőket leszá-
mítva, ezt minden munkaadó szervezet önérdeke is. A munkavállalók magatartása 
ugyanis döntő mértékben meghatározza a munkavégzés minőségét és mennyiségét, 
és így a vállalat azon képességét, hogy megfelelő szaktudású jelölteket tudjon meg-
nyerni, megtartani és fejleszteni. Emellett, a dolgozói elégedettséggel kapcsolatos 
gondok a munkaszervezet mindennapi tevékenységét és hosszú távú céljait is veszé-
lyeztethetik, ezek ugyanis olyan jelentős problémákat okozhatnak, mint a dolgozók 
teljesítményének, lojalitásának, elkötelezettségének és a cég eredményeinek romlá-
sa, a hiányzások és a fluktuáció növekedése, a vevők elégedettségének csökkenése, 
valamint a dolgozók célszerűtlen viselkedésének megjelenése. A dolgozói elégedett-
ség következményeit két nagy csoportba osztottam: az egyéni és a szervezeti szintű 
következményekre. Az alábbiakban ezeket ismertetem röviden.   
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EGYÉNI SZINTŰ KÖVETKEZMÉNYEK

EGYÉNI TELJESÍTMÉNY

Az egyén, a szervezet, sőt a társadalom számára is fontos, hogy a dolgozók szak-
szerűen, a várt teljesítményt nyújtva végezzék munkájukat. A dolgozói elégedettség 
egyik legfontosabb és legvitatottabb következménye az egyéni teljesítmény, amely-
ről az idők folyamán több álláspont is kialakult.  

A hosszú éveken át elfogadott ún. tradicionális szemlélet szerint, az elégedett dolgo-
zók hatékonyak és kimagasló teljesítményt érnek el, vagyis az elégedettség a telje-
sítmény okozója. Az elmúlt évtizedekben a teljesítmény és a dolgozói elégedettség 
közötti összefüggést több átfogó elemzés is vizsgálta, amelyek azonban nem bizo-
nyították teljes mértékben ezt a nézetet. 

A dolgozói elégedettség és a teljesítmény közötti alacsony korreláció okai abban ke-
resendőek, hogy sok munkakörben nincs is lehetőség a teljesítmény változtatására, 
hiszen az nem csak a dolgozók szándékától, hanem sok objektív tényezőtől is függ: a 
termelési folyamat ütemezhetőségétől, a rendelkezésre álló eszközök és anyagok mi-
nőségétől stb. LEVY (2003) szerint az elégedettség és az egyéni teljesítmény közötti 
kapcsolat szorosabb a vállalati ranglétrán felfelé haladva. A menedzseri munkakö-
rökben értéke ugyanis r=0,41, míg a nem vezető beosztású dolgozóknál r=0,20. Az 
elégedettség és a teljesítmény kapcsolatára a pozitív érzelmi beállítottság is kihat, 
valamint az, hogy a munka hozzájárul-e a dolgozók által fontosnak tartott értékek, 
outputok megszerzéséhez. Ilyen esetben szorosabb a két tényező közötti kapcsolat. 

A másik, szemléletváltó nézőpont szerint, amely a célkitűzés elméletén alapul, 
a dolgozói elégedettség nem oka, hanem okozata a teljesítménynek. LAWLER és 
PORTER (1978) szerint a dolgozói elégedettség kialakulásában a munka eredménye 
után járó jutalmak játszanak kulcsszerepet: az egyének olyan mértékben elégedettek 
munkájukkal, amennyire az lehetővé teszi a számukra vonzó dolgok megszerzését. 
E modell különbséget tesz kétfajta jutalom között. A külső (extrinsic) jutalmak alatt 
a szervezet által nyújtott jutalmak szerepelnek, mint a fizetés, az előléptetés vagy a 
munkahelyi státus, amelyek a dolgozók alacsonyabb szintű szükségleteit tudják kie-
légíteni. A teljesítmény és e jutalmak között sokszor nincs jelentős kapcsolat, mivel 
ezeket nehéz a teljesítményhez kötni. A belső (intrinsic) jutalmakat az „egyén adja 
önmagának”, hiszen ide az értékesség-érzés vagy az önmegvalósításhoz kapcsolódó 
egyéb belső jutalmak tartoznak, amelyek kevésbé vannak kitéve eltérítő erőknek és 
közvetlenebbül kötődnek a jó teljesítményhez. 
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A DOLGOZÓK FIZIKAI ÉS MENTÁLIS JÓLLÉTE

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az egyén 
fizikai, pszichikai, mentális és szociális jóllétét foglalja magába. ROZGONYI (2000) 
szerint ma már a munkahelyi és munkahelyen kívüli élet közötti határok egyre 
inkább elmosódnak. Több kutatás is igazolja, hogy a munkával való elégedettség 
mértéke és a dolgozók egészségi állapota között összefüggés van. Az elégedetlen dol-
gozók általában több egészségügyi problémáról számolnak be, mint a munkájuk-
kal elégedettek. Az egészségügyi problémák mindhárom síkon jelentkezhetnek. A 
munkával való elégedetlenség először mentális és érzelmi gondokat okozhat, meg-
jelenhet az aggódás, a szorongás, az elégedetlenség és az elfojtott düh érzése. Ezek 
negatívan befolyásolják a dolgozók figyelmét, munkakedvét és teljesítményét is. 

KOPP és szerzőtársai (2006) a magyar népesség életminőségével kapcsolatos mun-
kájukban kiemelik, hogy az életminőség egyik legfőbb dimenziója az egyén mun-
ka- és alkotóképessége, a munkahelyi életminőség pedig fontos szerepet tölt be 
az általános életminőség alakulásában. Az Euro Found2 Európa-szintű életminő-
ség-felmérése is külön figyelmet szentel a munkaviszony jellegének, a munkaidő 
hosszának, a munkahelyi jóllétnek, a karrierfejlesztésnek, valamint a munka és a 
magánélet összhangjának. 

SZERVEZETI SZINTŰ KÖVETKEZMÉNYEK

HIÁNYZÁSOK

A hiányzások a késésekkel és a fluktuációval együtt a dolgozók ún. kilépési viselkedéseit 
alkotják, amelyek az elégedetlenség negatív, a munkaadót megkárosító következményei. 

Ahhoz, hogy a munkaadók tervezni és kezelni tudják a dolgozóik hiányzásait, fon-
tos ismerniük a hiányzások különböző formáit. VECCHIO (2000) a hiányzásokat 
két csoportra osztja. Az elkerülhető vagy akaratlagos hiányzások közé, például az 
igazolatlan hiányzásokat, míg az elkerülhetetlen, akaratlan hiányzások közé a beteg-
ségeket vagy fontos családi kötelezettségeket sorolta. Fontos kiemelni, hogy az elke-
rülhetetlen hiányzások és a dolgozói elégedettség között elenyésző az összefüggés. 
Az akaratlagos hiányzások azonban gyakran az elégedetlenség megjelenési formái, 
hiszen a munkájával elégedetlen dolgozó könnyebben dönt a távolmaradás mellett. 

Fontos kiemelni, hogy a dolgozók hiányzása nem kerülhető el teljes egészében, de 
egy bizonyos „elfogadható” szinten tartása mindenképp szükséges. LEVY (2003) 

2 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
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STEERS és RHODES 1978-ban kidolgozott munkahelyi megjelenés modelljének al-
kalmazását javasolja, amely a dolgozói elégedettség és a dolgozók (munkahelyen 
történő) megjelenése közötti kapcsolatot magyarázza. A megjelenést a megjelenési 
motiváció, illetve a megjelenési nyomás befolyásolja, amire pedig a gazdasági hely-
zet, a munkaadó jutalmazási/büntetési rendszere, a csoportnormák és a dolgozó 
egyéni munkaetikája van hatással. Azt, hogy a megjelenésben motivált dolgozó 
tényleg eljut-e a munkahelyére, leginkább a megjelenési képességtől függ. Ezt pedig 
egészségi állapota, családi kötelezettségei, közlekedési nehézségek vagy egyéb ob-
jektív okok határozzák meg, ahogy arra PILBEAM és CORBRIDGE (2002) is utal. 

LEVY (2003) szakirodalmi források alapján állítja, hogy a dolgozói elégedettség és 
a hiányzások között mérsékelt negatív kapcsolat áll fenn, a korrelációs együttható 
ugyanis r=–0,15 és r=–0,25 között mozog. SPECTOR (2003) HACKETT és GUION 
(1985) kutatási eredményei alapján azt emeli ki, hogy a dolgozói elégedettség par-
ciális dimenziói különbözőképpen hatnak a hiányzások alakulására: a munka jelle-
gével való elégedettség határozza meg leginkább a hiányzásokat. Nagyszámú hiány-
zással azok a szervezetek szembesülnek, amelyek laza hiányzási politikát folytatnak, 
mégpedig főleg azon dolgozóik körében, akik a múltban is sokat hiányoztak.

KÉSÉSEK

A késések a hiányzások rövid időtartamú változatai, amelyeknek közvetlen és köz-
vetett negatív következményei, költségei is vannak. A közvetlen költségek kialakulása 
ahhoz köthető, hogy a dolgozó kimarad a munkából, így a teljesítménye is csökken, s 
veszélybe kerül a munkafeladat határidőre történő befejezése. A közvetett költségek a 
dolgozók viselkedésével hozhatók összefüggésbe, hiszen a későkre gyakran a munka-
kerülés, a hiányzások és a felmondások is jellemzőek, amelyek a munkatársak közötti 
produktív munkakapcsolatot is veszélyeztetik. 

LEVY (2003) többfajta késést különböztet meg: a krónikus, az időszakos és az elkerül-
hetetlen késések csoportját. A kutatási eredmények szerint a dolgozói elégedetlenség 
leginkább a krónikus késést jelezheti előre, a dolgozói elégedettség és a késési hajlan-
dóság közötti korrelációs együttható értéke ugyanis r=–0,39. STEERS és RHODES 
megjelenési modelljét (Idézi: LEVY, 2003) szintén alkalmazhatjuk a késésekre, de 
fontos kihangsúlyozni, hogy a késésekre a dolgozók elégedettsége kisebb mértékben 
hat ki.  Itt ugyanis a megjelenési motiváció és a pontos megjelenés képessége fonto-
sabb szerepet játszik abban, hogy a dolgozó megjelenik-e a munkahelyén. CLARK, 
PETERS és TOMLINSON (2005) nagy-britanniai dolgozók körében vizsgálta a ké-
séseket és megállapították, hogy ez a fajta kilépési viselkedés leginkább a férfiakra, a 
magánszektorban és a szolgáltatóiparban dolgozókra jellemző. 
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FLUKTUÁCIÓ

HEGEDŰS ÉS MÁRKUS (1966) szerint a fluktuáció – szociológiai értelemben – a 
munkahely elhagyását és másik munkahely választását jelenti. A fluktuáció fogal-
mától meg kell különböztetni a dolgozó egy szervezeten belüli munkakör-változta-
tását, ami kísérő jelensége, vagy alapvető motívuma is lehet a munkahely-változta-
tásnak, de önmagában nem számítható a munkaerő-fluktuáció fogalmába. 

A fluktuáció kiváltó okaival foglalkozó kutatók többsége megkülönbözteti az ún. 
toló (push) és húzó (pull) tényezőket. LEE és munkatársai (2008) MARCH és 
SIMON 1958-as ismert modelljét idézve a fluktuáció két kiváltó okát különítik el: 
a kilépés észlelt könnyedségét és a kilépés kívánatosságát. A kilépés észlelt köny-
nyedsége mint a fluktuáció pull-tényezője arra utal, hogy a dolgozó milyen könnyen 
talál más munkahelyet, milyen az aktuális munkaerő-piaci helyzet. A kilépés kívá-
natossága mint push-tényező pedig azt mutatja, hogy mennyire fontos a dolgozó 
számára, hogy kilépjen jelenlegi munkahelyéről, ami nagymértékben a munkával 
való elégedettség, illetve elégedetlenség szintjétől függ. 

Az elégedettség és a fluktuáció közötti korrelációt elemző kutatások szerint e két je-
lenség között mérsékelt negatív összefüggés áll fenn. LEVY (2003) szerint a korrelá-
ciós együttható ugyanis r=–0,2 és r=–0,3 között mozog. A dolgozói elégedettség és 
a fluktuáció közötti kapcsolatot vizsgáló kutatások szerint az elégedetlenség fontos 
kiváltó oka a munkahely-változtatásnak, de a kutatók többsége szerint ezt a döntést 
sok más tényező is befolyásolja. Az egyes elméletek annyiban különböznek, hogy 
más-más tényezőket tartanak fontosnak a munkahely-változtatási döntés megho-
zatala során.  

A rendelkezésre álló források közül GRIFFETH és munkatársainak (2000) meta- 
analízise vizsgálta a fluktuáció legtöbb kiváltó okát. Szerintük az átfogó dolgozói 
elégedettség és a fluktuáció közötti korreláció mértéke r=–0,19. Az adatok alapján 
a dolgozók kilépési szándéka jelzi legpontosabban előre a munkahely-változtatást, 
hiszen a közöttük levő korreláció értéke r=–0,38. Érdekes, hogy az elemzés szerint 
MILKOVICH és NEWMAN (1999) és mások elméleti feltételezéseivel ellentétben, 
a fizetés nagysága önmagában alig hat ki a munkahely elhagyására. A kutatók a tel-
jesítmény és a fluktuáció között r=–0,15 korrelációs koefficienst mértek, s megálla-
pították, hogy a jól teljesítő dolgozók általában lojálisabbak, mint a munkájukat ke-
vésbé színvonalasan végző munkatársaik. Az egyéni ösztönző programok csoportos 
ösztönzőkkel való felcserélése azonban a legjobb teljesítményű dolgozók felmondá-
sát eredményezheti. 
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EGYÉNI VAGY KOLLEKTÍV  
TILTAKOZÁSI MAGATARTÁSFORMÁK

A dolgozók egyéni és kollektív tiltakozó magatartásformái olyan destruktív cse-
lekményeket foglalnak magukban, amelyekkel megsértik a szervezeti normákat, 
megkárosítják a vállalatot vagy a dolgozókat, illetve jólétüket veszélyeztetik. Ide 
tartozik a gyújtogatás, zsarolás, vesztegetés, szabotázs, lopás, csalás és a testi erő-
szak különböző megnyilvánulásai is. A „szervezeti polgár” viselkedés ellentétének 
tartott destruktív viselkedések a dolgozói elégedettség nem tipikus következményei. 
A nagyon elégedetlen dolgozók azonban néha ilyen extrém viselkedés formájában 
lépnek fel munkaadójuk vagy munkatársaik ellen. Az egyéni és kollektív tiltako-
zási magatartásformákat két csoportba sorolhatjuk. Az interperszonális destruktív 
viselkedéssel a dolgozó másoknak okoz érzelmi vagy fizikai kellemetlenséget, illetve 
sérelmet, míg a szervezeti destruktív viselkedések a munkaadó legitim érdekei ellen 
irányulnak.

A dolgozók tiltakozó viselkedéseivel elég kevés empirikus vizsgálat foglalkozik, 
valószínűleg azért, mert az a destruktív viselkedést folytató dolgozók leleplezését 
feltételezi. LEVY (2003) BOYE és JONES (1997) kutatási eredményeire hivatkozva 
kiemeli, hogy a dolgozói elégedettség és a tiltakozó destruktív viselkedés közötti 
korrelációs együttható r=–0,10 és r=–0,25 közötti intervallumban mozog. Az elége-
detlen dolgozók tehát nagyobb valószínűséggel követnek el ilyen deviáns cselekmé-
nyeket, mint elégedett kollégáik. 

SPECTOR (2003) kidolgozott egy antiszociális viselkedéssel foglalkozó modellt, 
amelynek középpontjában a frusztráció áll. A szerző szerint, amikor a dolgozó 
frusztrált és elégedetlen, az antiszociális viselkedés lehetősége megnő, a frusztráció 
és a dolgozói elégedettség közötti korreláció ugyanis r=–0,3. Kutatások szerint az 
egyén ilyen irányú cselekvését a személyiségjegyei is befolyásolják; a külső irányí-
tottságú egyének ugyanis a frusztrációt általában célszerűtlen viselkedésekkel veze-
tik le.

„SZERVEZETI POLGÁR” VISELKEDÉS

A „szervezeti polgár” fogalma és a hozzá kötődő magatartás a dolgozónak a mun-
kaköri leíráson és a szervezettel kötött pszichológiai szerződés elemein kívül eső, a 
munkaadó és a munkatársak számára előnyös önkéntes tevékenységeit öleli fel. Ide 
tartoznak a dolgozók innovációs ötletei, a szervezet tulajdonának és jóhírének meg-
őrzése és öregbítése stb. A „szervezeti polgár” jelenségét fontos megkülönböztetni a 
dolgozói elkötelezettségtől. Az előbbi a dolgozók bizonyos viselkedéséhez kötődik, 
míg az utóbbi attitűd alapú, s a szervezet értékeivel való azonosulás mértékét jelzi. 
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SPECTOR (1997) ORGAN és RYAN 1995-ben publikált meta-analízisére hivatkozva 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a „szervezeti polgár” viselkedésnek két fajtája kü-
löníthető el. Az első csoportba az altruizmussal kapcsolatos viselkedési formák ke-
rültek, vagyis ha a dolgozó úgy segít a kollégáinak, hogy nem vár semmit cserébe. 
A másik csoportba az engedelmességgel kapcsolatos viselkedések sorolhatók, vagyis 
ha a dolgozó lelkiismeretesen végzi a munkáját szigorú, közvetlen ellenőrzés nélkül 
is. ORGAN munkatársainak adatai alapján az elégedettség és az altruizmus közötti 
korrelációs együttható r=0,24, míg az engedelmességre vonatkozó együttható r=0,22.

A rendelkezésre álló források szerint az elégedettség és a „szervezeti polgár” visel-
kedésformák között mérsékelt pozitív kapcsolat van. Az elégedett dolgozók szíve-
sebben dicsérik a cégüket, nagyobb kedvvel tesznek meg a munkaköri leírásukon 
túli dolgokat is, hiszen ezzel szeretnék „megköszönni” pozitív munkahelyi tapasz-
talataikat. NELSON és QUICK (2003) pedig azt emelik ki, hogy a dolgozók egyéni 
jellemzői is kihatnak e viselkedésformára. Szerintük ugyanis a 35 évnél fiatalabb, 
elégedett és elkötelezett dolgozók viselkednek gyakrabban jó „szervezeti polgár” 
módjára. Az idősebb dolgozóknál azonban ez inkább erkölcsi döntésüktől függ. 

SZERVEZETI ELKÖTELEZETTSÉG

A szervezeti elkötelezettség azt jelzi, hogy a dolgozó milyen mértékben azonosul 
a szervezettel, mennyire érzi önmagára nézve kötelező érvényűnek és milyen elhi-
vatottan dolgozik a szervezet céljainak megvalósításáért. A dolgozók ezen attitűdje 
különbözőképpen juthat kifejezésre: az elkötelezett dolgozó nagyon komolyan veszi 
munkáját, erős vágyat érez arra, hogy a szervezetben maradjon, hajlandó jelentős 
erőfeszítést tenni a szervezet céljainak megvalósítása érdekében, és elfogadja a szer-
vezet céljait és értékeit. 

A szakirodalom három típusú elkötelezettséget különböztet meg. Az érzelmi elkö-
telezettség a szervezet iránti érzelmi kötődését jelzi, amikor a dolgozó elfogadja a 
szervezet kultúráját és értékeit. A folytonossági elkötelezettség esetében a dolgozó 
és munkaadója között nem érzelmi, hanem számító kapcsolat áll fenn, a dolgozó 
ugyanis azért marad a munkahelyén, mert számításba veszi és „túl drágának” találja 
a szervezet elhagyásának költségeit. A dolgozói elkötelezettség harmadik formája a 
normatív elkötelezettség, amely azt a helyzetet jelzi, amikor a dolgozó kötelességér-
zetből marad a munkaadó szervezetnél, mert úgy érzi, hogy a többiek, a munkatár-
sai és a felettesei ezt várják el tőle. GREENBERG és BARON (1998) számos kutatási 
eredmény alapján vallják, hogy a dolgozói elégedettség, valamint az érzelmi és a 
normatív elkötelezettség között jelentős, pozitív kapcsolat áll fenn, míg a folytonos-
sági elkötelezettség negatív korrelációban van vele. 
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PORTER és munkatársai (1974) r=0,5 körüli korrelációt mutattak ki a dolgozói 
elégedettség és a szervezeti elkötelezettség között. Eredményeik alapján az elköte-
lezettség a legszorosabb kapcsolatban a munkával kapcsolatos parciális elégedett-
séggel van. Meglátásaik szerint a dolgozói elégedettség gyorsabban alakul ki, de vál-
tozékonyabb, mint a hosszabb időszak alatt formálódó szervezeti elkötelezettség. 
MATHIEU és ZAJAC (1990; Idézi: SPECTOR [2003]) több mint 200 kutatást felö-
lelő meta-analízise alapján hasonló eredményekre hívják fel a figyelmet: a dolgozói 
elégedettség és a szervezeti elkötelezettség között jelentős, pozitív kapcsolat van; a 
korrelációs koefficiens értéke ugyanis r=0,49.  McSHANE és VON GLINOW (2003) 
pedig azt hangsúlyozzák, hogy a dolgozók elköteleződésének kialakulásában az elé-
gedettségen kívül a szervezeti igazságosság és átláthatóság, a munkahely biztonsága, 
a munkában való elmélyülés és a munkatársak bizalma is fontos szerepet játszanak. 

FOGYASZTÓI ELÉGEDETTSÉG

LEAVITT (1965) megállapítása szerint, ami ma már a marketingirodalom egyik 
alaptételének számít, a vállalat fő célkitűzéseinek egyike a fogyasztók elégedettsége 
kell, hogy legyen. A szakirodalom szerint, ott, ahol a dolgozók közvetlen kapcso-
latban vannak a fogyasztókkal, a dolgozói elégedettség és a fogyasztói elégedettség 
között jelentős és pozitív kapcsolat tapasztalható. 

A dolgozók és a fogyasztók elégedettsége közötti összefüggés McSHANE és VON 
GLINOW (2003) szerint abban keresendő, hogy a dolgozói elégedettség kihat az 
egyén általános hangulatára, kedélyállapotára, ezért ha a dolgozók jókedvűek, ha-
marabb lesznek a vásárlókkal is kedvesek és barátságosak, ami a fogyasztók hangu-
latát is javítja. Emellett, az elégedett dolgozók kevésbé valószínű, hogy elhagyják a 
céget, így nagyobb tapasztalatuk lesz a cég teremékeivel és szolgáltatásaival kapcso-
latban, és színvonalasabban szolgálják ki a vásárlókat. S ha a kiszolgáló személyzet 
nem cserélődik, a fogyasztók lojalitása is növekszik, ők ugyanis sokszor nem a szer-
vezethez, hanem az eladókhoz kötődnek. 

A SZERVEZET TELJESÍTMÉNYE

BENCSIK (2004) szerint a szervezet versenyképességének alakulásában az embe-
ri erőforrás kulcsszerepet játszik, a dolgozók elégedettsége pedig különösen fontos 
szerepet tölt be. Ezért a szervezeti versenyképesség megítélésekor a megszokott mu-
tatók mellett, nem szabad megfeledkezni az emberi erőforrás minőségét jelző ún. 
„lágy-soft” mutatókról sem. 
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A dolgozói elégedettség és a teljesítmény között pozitív összefüggést feltételezhe-
tünk. Erre utalnak a rendelkezésünkre álló források is. HARTER, SCHMIDT és 
HAYES (2002) meta-analízise szerint a dolgozók elégedettsége és a cég nyeresé-
gessége között mérsékelten pozitív kapcsolat van, hiszen a korrelációs koefficiens 
értéke r=0,15. Az elégedettség és a szervezet-szintű teljesítmény között ennél is na-
gyobb, r=0,37 szorosságú kapcsolat áll fenn. Az elégedett dolgozókkal rendelkező 
cégek tehát jobb teljesítményt mutatnak fel. A dolgozói elégedettség és a szervezeti 
teljesítmény kapcsolatára közvetve utalnak SHIPTON és munkatársai (2006). A ku-
tatók eredményei szerint a jelenben megtapasztalt összesített dolgozói elégedettség 
erőteljesen meghatározza a jövőben várható szervezeti szintű innovációt, a korrelá-
ciós együttható értéke ugyanis r=0,64. Az innováció pedig jelentősen hozzájárulhat 
a szervezet piaci és pénzügyi sikereihez. SCHNEIDER és munkatársai (2003) azt 
vizsgálták, hogy a dolgozók összesített attitűdjei hogyan hatnak a szervezet teljesít-
ményére.  A kapott adatok alapján a nagyobb átfogó dolgozói elégedettséggel ren-
delkező szervezetek konzisztensen jobb piaci és pénzügyi eredményeket tudhattak 
magukénak. A szerzők egy ellentétes összefüggésre is felhívják a figyelmet: a szerve-
zet teljesítménye ugyanis pozitívan hat a dolgozók fizetéssel és munkahelyi bizton-
sággal kapcsolatos parciális elégedettségére is. 

Összegzésképp megállapíthatjuk, hogy a dolgozói elégedettség és a szervezet tel-
jesítménye között jelentős, pozitív kapcsolat áll fenn. Ez abból ered, hogy a dolgo-
zók elégedettsége közvetlenül is jobb szervezeti szintű teljesítményt eredményez. 
Közvetve azonban, a többi szervezeti szintű következményre gyakorolt jótékony ha-
tásán keresztül, javítja a szervezet átfogó termelési, piaci és pénzügyi eredményeit. 
ROBBINS (2001) szavaival élve, tehát, elmondhatjuk, hogy bár az „elégedett dolgo-
zó – termelékeny dolgozó” legenda mára elavult, de a szervezet egésze szintjén igaz 
lehet ez a klasszikus felfogás, és mai változata így hangozhat „elégedett szervezetek 
– sikeresebb szervezetek”.  
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KÖZEL-KÉP





SZERBIAI MIGRÁCIÓS KÖRKÉP  
MAGYARORSZÁGRÓL  

A 2011-ES NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK ALAPJÁN

Kincses Áron – L. Rédei Mária

ABSZTRAKT: 1 A jugoszláv migráció érdekes és folyamatosan tanulmányozott téma. A 
történelmi migráció okán a térség fontos kibocsátó szerepe az egész kontinensre kiter-
jedt. Amikor a köztársaság több önálló államra bomlott, és azt követően a háború utáni 
legtömegesebb menekült hullám indult el, minden figyelem az ún. keleti kapura irányult. 
A balkáni háborút követően globális áramlatok használták fel a meglazult, gyakorlatlan 
ellenőrzést, ami az egész kontinens biztonságpolitikai érdeklődését felkeltette. A fenti fo-
lyamatok önmagukban is olyan terepet kínáltak, aminek a tanulmányozása, tudósítása 
kiemelt érdeklődésre tarthatott számot. És ebbe a helyzetben bontakozott ki az oly sokáig 
„szőnyeg alá söpört” diaszpóra kérdése, ami a migrációs szándékok egyik legfőbb ma-
gyarázó tényezője volt. Cikkünk célja, hogy 2011-es népszámlás adatait felhasználva sza-
kítsunk a hagyományos migrációértelmezésekkel, és röviden bemutassuk, hogy milyen 
szerbiai vándorlási csoportok figyelhetők meg Magyarországon. Bemutatjuk a migráció-
ban érintett, Magyarországon élő szerbiai nemzetközi vándorok területi elhelyezkedését, 
a magyar lakónépességtől való demográfiai, munkaerő-piaci, iskolai végzettségbeli eltéré-
seiket, valamint utalunk az eltérő területhasználat lehetséges okaira. 

KULCSSZAVAK: nemzetközi vándorlás, népszámlálás, Szerbia

BEVEZETÉS

A 20. század elején még csak szórványosan utaztak-, illetve utaltak pénzt „haza” a 
migránsok (RÉDEI, 2007a). Az idő múlásával ezek havi, esetleg heti, napi gyakorlattá 
váltak. A személyes kapcsolattartás térbeli elmozdulás nélküli lehetősége is a havi 
gyakoriságtól az azonnaliság felé haladt (hazaüzenés, levél, távíró, telefon, e-mail…). 
Összekapcsolhatóvá váltak a fogadó és küldő állambeli gazdasági, társadalmi, kultu-
rális, politikai aktivitások (WILLIAMS–BALAZ, 2008). Ezzel a migráció karakterisz-
tikája, jellemzően hálózatosodása, is megváltozott.

A régebbi értelmezés szerint a vándorló a nemzetközi migráció során a kibocsátó 
államtól elszakad, és a fogadó országhoz kapcsolódik. A transznacionális vándorlás 
felfogásában (ILLÉS–KINCSES, 2009) azonban a migráns kapcsolata(i) nem sza-
kad(nak) meg a küldő társadalommal a fogadó társadalomba történő beilleszkedése 
során; a befogadó államhoz viszont szintén kapcsolódik munkája, lakhatása és egyéb 

1 Köszönetnyilvánítás: A tanulmány írását a Bolyai Kutatási Ösztöndíj-program támogatta.
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tevékenységei révén (WALDINGER, 2008). Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
migrációval elérhető eredményes beilleszkedésben a helyi körülmények felismerése 
fontos.   

A népszámlálás egy teljes körű állapotfelvétel, mely egy adott terület (ország) népes-
ségének egészére kiterjed és egy előre meghatározott időpontra vonatkozik. Ezeket az 
adatokat használjuk fel arra, hogy rámutassunk, a nemzetközi vándorlás jóval tágabb 
kereteket ölel fel, mint pusztán a külföldi állampolgárok bemutatását. Elemzésünk 
során a Szerbiából Magyarországra érkezőket vizsgáljuk részletesebben, három mig-
ráns csoportot különítve el: a kettős (magyar és szerb) állampolgárokat, (csak) szerb 
állampolgárokat, a Szerbiában születetteket. 

AZ ELEMZÉS HÁTTERE, KERETEI:  
MAGYARORSZÁG ÉS A SZERB KIBOCSÁTÓ RÉGIÓK SZEREPE

A délszláv háborús válság közepette Magyarországra menekülthullám érkezik: 1988 
és 1999 között 155 105 menekülő érkezett; a menekülők 54,7%-a volt jugoszláv ál-
lampolgár. A menekültáradat csúcspontja 1991-ben volt 48 485 fővel (TÓTH PÁL, 
2001), ami később a frontvonal eltolódásával csökkent. 1998–1999-től ismét politikai 
indíttatású migráció vette kezdetét (a koszovói problémák miatt). 

A Vajdaság történelmi fejlődését a lakosság jelentős migrációja jellemzi 
(MARINOVIĆ–BUGARIN, 2006). A ’90-es évektől fokozódó be- és kivándorlás 
zajlik; a régió etno-demográfiai képének alakításában nagy szerepet játszanak a volt 
JSZSZK területéről betelepülő szerbek és az emigráló magyarok etnikailag egyre 
homogénebb területi egységeket kialakítva (GOLUBOVIĆ–MARKOVIĆ, 2006). 
A Vajdaságban élő magyar közösség migrációs vesztesége 1948–1991 között becs-
lések szerint 69 193 fő volt (GÁBRITY MOLNÁR, 2006; 2008). Távozik az értel-
miség zöme (NAĐ, 2006), továbbá a kft.-alapítás, határ menti vállalkozásalapítás,2 
tőkekimenekítés hullámai jellemzik az időszakot, amikor kényszerhelyzetben, túl-
élési megoldásokat keresnek a „jugoszlávok” (SZÓNOKYNÉ ANCSIN, 2001). A 
kivándorlás már nem csak politikai indokokkal magyarázható: gazdasági okok is 
megjelennek. Magyarország felsőoktatása is egyre vonzóbb: növekvő számban tanul-
nak Magyarországon a vajdasági magyarok (FERCSIK, 2008; TAKÁCS et al., 2013). 
Területileg a vándorok jellemzően Budapesten és a határ menti sávban telepednek le 
(KINCSES–TAKÁCS, 2010).

A 2001 és 2011 közötti két népszámlálás közötti időszakban a magyar migrációs fo-

2 Az 1988 és 1999 közötti időszakban Magyarországon 3 982 jugoszláv befektetés valósult meg, 
az összes külföldi cégalapítás 16%-a. 70%-uk a Dél-Alföld régióban, míg mindössze 20%-uk 
Budapesten, mely 1993-ban éri el a csúcspontot, mintegy ezer vállalkozással.
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lyamatok több lépcsőben, döntően a globális feltételeknek megfelelően formálódtak. 
Az első szakaszban Magyarország számára az uniós tagsággal (2004) vált lehetővé 
Írországba és Nagy-Britanniába a magyar munkaerő korlátozás nélküli beáramlása. 
Bár ezek az országok vonzóak voltak a magyar munkaerő számára, a földrajzi tá-
volság, az elérhetőség korlátozóan hatott. A bővítés utáni munkaerő-mozgás nem 
vezetett súlyos munkaerő-piaci torzuláshoz, a fogadó országok ellátórendszereire 
és közpénzügyeire gyakorolt hatása pedig minimális volt. Ebben az időszakban 
Szerbia számára egy zárva várnak helyzet volt, ami fokozottan irányította a figyel-
met a már kedvezményezett szomszédos lehetőségekre. Ezek a lehetőségek kisebb 
arányban jelentettek munkaerő-áramlást, vagy cirkulációs mozgást, sokkal inkább 
a tőkeáramlás, a vállalkozások indítása, az önfoglalkoztatás és karrierépítés volt a 
jellemző.3 – (GÁBRITY MOLNÁR, 2012). A szerbek azokba az országokba kez-
deményeztek jogilag még korlátozott helyzetben migrációt, ahol volt korábbi mo-
bilitási kapcsolatuk. A magyar állampolgárság megszerzése lehetőséget biztosított 
arra, hogy a szabad áramlási térbe lépve, hamarosan még tovább tudjanak lépni. 
Az összes honosított személy 10%-a korábban szerb állampolgár volt (KSH, 2014). 

A második szakaszban 2008 után, már nemcsak az országos szabályozású jogi le-
hetőségek tették lehetővé a fokozott áramlást, hanem a helyi és a globális gazdasági 
környezet is szerepet játszott. Mi több, a kettő egy időben történt, tehát együttes 
következményt gyakoroltak a növekvő mobilitásra.  Mi volt ez az együttes hatás? 
A schengeni szabad áramlási tér létrejötte, az uniós bővítési folyamat terjedése és a 
balkáni országokban jelentősebb stabilitás megteremtése. A 2011-es évet követően 
ezek fokozott mértékben kombinálódtak azokkal a migrációs útvonalakkal, ame-
lyek keresztezték a két országot. 

MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA A NEMZETKÖZI KÖRÜLMÉNYEK 
KERESZTTÜZÉBEN

Egyik nemzetközi körülmény, miszerint 2008. január 1-jétől Magyarország a schen-
geni szabad áramlási térnek a tagja lett, a mozgásra vonatkozólag új szabályokat 
jelentett, és módosította a statisztikai számbavételt is. Hasonlóan más országok 
gyakorlatához, az adatok gyűjtése a befelé igyekvőkre és a harmadik országbeliekre 
terjedt ki nagyobb megbízhatósággal. Eközben a kiáramlás egyre fontosabb tényező 
lett és a közép-kelet-európai régió országaiban az egyidejű kettős szerep – befogadó 
és küldő – jelent meg. Mivel Szerbia még a társulási szerződést sem írta alá ebben 
az időben, így alig volt érintett a külföldi tőkebefektetésekben. 2009 decemberétől 
3 A négy szabadságjog teljesülése, a tőke, a munkaerő, az áruk és a szolgáltatások szabad áramlása 

időben eltérően valósul meg. Ebben az esetben is az bizonyosodik be, hogy a tőke áramlása 
megelőzi a többit. – (RÉDEI, 1999).
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enyhültek a vízummentes utazás lehetőségei. 2011-ben az EU-tárgyalások megindí-
tása növelte meg a külföldi befektetők érdeklődését, akik sok esetben hólabda-elven 
haladtak egyik országból a másikba. 2012-ben garantálta az Unió Szerbia jövőbeli 
tagságát. Szerbiában is az volt a jellemző, hogy a 2011-ben jelentkező nagyarányú 
külföldi befektetések igényelték a hazai munkaerőt, a foglalkoztatás során a munka-
vállalókat megismertették a nemzetközi üzleti környezettel is, ezzel mérsékelték a le-
hetséges kiáramlást. A krízis hatása döntően a munkaerő mozgásában érvényesült, 
amely egyfelől jelentősebbé tette a képzetlen munkaerő kétirányú áramlását – ösz-
szefüggésben a szolgáltatások visszaesésével és a feldolgozóipari átrendeződéssel –, 
másfelől a tartós pangás és az otthoni kereslet visszaesése, a reménytelen jövőkép 
útnak indította a már tapasztalatot szerzett magasabb képzettséggel rendelkezőket.

Szerbia csatlakozási törekvése és az Unió fogadó magatartása együtt járt a mobilitás 
fokozódásával. Földrajzi elhelyezkedése, a bővítési szándékok előrehaladása és a glo-
bális migrációs útvonalak áthaladása kapcsán számos olyan hatás volt érzékelhető, 
ami mérsékelte a kiáramlást, összességében mégis a taszítás maradt fenn. Ennek okai 
a következők: 

 - új hatóerők jelentek meg, mint pl. az oktatás globalizációja;
 - a képzett munkaerő iránti kereslet növekedése, ami fenntartja a migrációt;
 - változott a jelenkori migránsok összetétele, nyelvet tudó, új infokommunikáci-

ós készségekkel rendelkező emberek kerültek a mobilitásra jellemző életkorba, 
akik esetleg nem első alkalommal jártak külföldön;

 - tendenciává vált, hogy a rövid időre szóló tartózkodások kerültek előtérbe, 
szemben a korábbi végleges vagy hosszabb távú letelepedéssel;

 - mind a nemzetközi gyakorlat, mind Szerbia vonatkozásában egyfajta haszonel-
vű megközelítés érvényesül: kulturális, társadalmi, gazdasági, politikai és biz-
tonsági szempontok uralkodnak a vándorlás során; ellenben a korábbi évtize-
dekkel, a sorrend éppen fordított volt: kifejezetten a biztonság kérdése határozta 
meg a migrációs stratégiai lépéseket.

A másik nemzetközi körülmény Magyarország esetében a 2008-tól kezdődő (a világra 
kiterjedő), tartós pénzügyi és gazdasági válság. A válság kezelésének egyik módja 
az volt, hogy a külföldi vállalkozások fokozódó mértékben helyezték át (relocation) 
vállalkozásaikat a versenyképes fennmaradás kedvezőbb feltételeit nyújtó Magyar-
országra. A nagyobb külföldi fejlesztési érdeklődés visszahatott a hazai munkaerő-
piacra, amely 2008–2011 között felszívta a számára alkalmas munkaerőt, ezzel mér-
sékelte a kiáramlást (RÉDEI, 2012). Ezzel hozható összefüggésbe az, hogy ebben az 
időszakban, amikor a fogadó országok tartottak a kiáramlás megnövekedésétől, az új 
tagállamok közül Magyarországról kerültek ki a legkevesebben. 

A két népszámlálás közötti időszakban nemcsak Magyarországról történt a munka-
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erő áramlása, hanem befelé is. A 2011. évi népszámlálást követően indul el a hono-
sításnak egy gyorsuló szakasza, és a hazai munkaerő-piaci keresletnek a visszaesése, 
ami párosult a nyugati munkaerőpiacok megnyitásával. Ez az időbeli egybeesés azzal 
a következménnyel járt együtt, hogy többen Magyarországot ugródeszkának tekintet-
ték (RÉDEI, 2010). A fokozatos munkaerő-piaci enyhítés keretében 2011. május 1-jé-
től a teljes európai munkaerőpiac megnyílt az összes 2004-ben csatlakozott tagállam 
között, köztük a magyarok szempontjából igen fontos német és osztrák munkaerő-
piac felé. Megtörtént az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinálása, a szakmai 
képesítések kölcsönös elismerése, amelyek a munkaerő-áramlás és -integrálódás fontos 
elemeit jelentik.  

A szerbek diaszpórája 2,5–4 millióra becsült a világban (GREDELJ, 2006); az ezred-
fordulót követően a szerb politikai elit egyre nagyobb erőfeszítéseket tett a hazato-
borzásra, a más országbeli együttműködési kapcsolatok építésére. A külföldiek in-
gatlanvásárlásai, adója és a kint élők magas hazautalásai mind fontos elemei a szerb 
migrációs folyamatoknak: a 2007. évi világbanki jelentés szerint Szerbia vezető he-
lyen rangsorolt az egy főre jutó hazautalás összege szerint (RÉDEI, 2007b). 

A születéskor átlagosan várható élettartam növekedésével a migrációs folyamatok-
ban az inaktív lakosság egyre fontosabb kérdéseket vet föl. Jellemzően az időskori 
bevándorlást említhetjük meg, amely a szerb migránsok esetében is meghatározó.4 
Ezzel nemcsak a munkavállalók, de az inaktív személyek is teljes körű anyagi (nyug-
díj) és egészségügyi biztosítással rendelkeznek, a tagállamban jogszerűen tartózkod-
hatnak (GELLÉRNÉ LUKÁCS, 2004). 

A fentiekkel összefüggésben hangsúlyozni kívánjuk, hogy a határok átjárhatósága 
olyan hatással járt együtt, hogy az országos szabályozás helyett a helyi szint erősödött 
meg. A források allokálása területorientálttá vált. A külföldiekkel helyi adófizetők 
(ingatlan és vállalkozás) jelentek meg. Jellemző továbbá, hogy a magyar népesedési 
folyamatokban a korábbi belső vándorlási folyamatok helyett a nemzetközi mozgás 
vette át a meghatározó szerepet. 

SZERBIAI MIGRÁNS CSOPORTOK MAGYARORSZÁGON

2011. január 1-jén már 143 197 külföldi állampolgár tartózkodott huzamosan 
Magyarországon. A külföldön született népesség (egy részük magyar állampolgárságot 
szerzett) pedig 383 ezer fő volt, azaz száz Magyarországon élő ember közül majdnem 
négy külföldön született. 

4 „Aki Szerbiából, illetve Montenegróból nyugdíjra jogosult, és Magyarországon állandó lakóhely-
lyel rendelkezik, a szerb/montenegrói nyugdíjmegállapító határozat alapján teljes körű egészség-
ügyi ellátásra jogosult Magyarországon, amelyet TAJ- számmal vehet igénybe.”– (OEP, 2014).
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1. táblázat: Összefoglaló adatok a lakónépesség születési helyéről  
és állampolgárságáról, 2011

Születési  hely
Állampolgárság

csak magyar
magyar és 

külföldi
csak külföldi Hontalan Összesen:

Magyarország 9 520 823 19 157 4 627 14 9 544 621

Külföld 183 840 63 352 135 943 91 383 226

Ismeretlen helyen 636 6 397 2 627 8 9 668

Összesen: 9 705 412 88 906 143 197 113 9 937 628
Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011. alapján saját számítás.

A Magyarországon élő külföldi állampolgárokat vizsgálva megállapítható, hogy a 
szomszédos országok súlya kiemelt, ami összefügg a határokon túl nyúló nyelvi, kul-
turális kapcsolatokkal. Az I. és II. világháborút lezáró békeszerződések következ-
ményei ma is meghatározóak a Kárpát-medence migrációs folyamataiban (TÓTH 
PÁL, 2005). Ezt támasztja alá, hogy a 2011. október 1-jei 0 órás eszmei időpontban 
7 752 szerb, 9 394 szerb és magyar, valamint 29 144 Szerbiában született állampolgár 
tartózkodott Magyarországon. 

2. táblázat: Magyarországon élő migrációban részt vett csoportok országok szerint, 
2011

Állampolgárság országa/
születési hely/melyik országban 

élt hazatérése előtt

Kettős állampolgár 
(magyar és más)

Külföldi 
állampolgár

Külföldön 
születettek

Románia 39 270 38 574 176 550
Németország 6 412 16 987 22 605
Szlovákia 1 679 8 246 33 155
EU28 59 644 85 414 266 701
Ukrajna 2 383 11 820 35 354
Szerbia 9 394 7 752 29 144
Európa egyéb 3 434 7 536 13 608
Európa összesen 74 855 112 522 344 807
Ázsia összesen 4 121 22 304 25 506
Amerika összesen 7 868 4 743 8 298
Afrika összesen 975 2 853 3 989
Egyéb és ismeretlen 1 087 775 636
Összesen: 88 906 143 197 383 236

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.
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A külföldön születettek 7,6%-a származik Szerbiából, a kettős állampolgárok 10,6%-
a szerb és magyar állampolgár, a nálunk életvitelszerűen élők közül 5,4%-a szerb 
állampolgár. 

1. ábra: Szerb migránsok Magyarországon

Forrás: saját szerkesztés, 2014. 

A szerb–magyar kettős állampolgárok közül 1 353 fő, a csak szerb állampolgárok 
közül pedig 342 fő született Magyarországon. Tehát a 2011-es népszámlálás alkal-
mával összesen 30 839 szerbiai migráns került összeírásra. 

A legtöbb vizsgálat kiemeli, hogy a migránsok fiatalabbak (GÖDRI, 2012) a magyar 
lakónépességnél, így a vándorlásnak „fiatalító effektusa” van Magyarországon. A 
Magyarországon élő szerb állampolgárokra ez igaz is, a férfiak esetén 37,1, a nőknél 
37,7, összességében pedig 37,4 az átlagéletkor (a teljes népességre rendre 39,3–43,5–
41,5 év az átlagérték). A kettős (szerb és magyar) állampolgárok esetében már kiseb-
bek a különbségek (38,0 év az átlag), míg a Szerbiában születettek (férfiak: 47,0; nők: 
48,7; összesen: 47,4 év) idősebbek, mint a magyar lakónépesség átlaga. A külföldön 
születettek közel harmada 65 év feletti. A ’90-es években nagy számban hazánkba 
érkező aktív korú felnőttek többsége tartozik ebbe a csoportba.
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2. ábra: A szerbiai migránsok korcsoportok szerint, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.

A népszámlálási adatok megerősítik az eddigi empirikus kutatásokat abban az ér-
telemben, hogy a szerbiai migránsok a magyar népességnél átlagosan képzetteb-
bek (RÉDEI, 2009), gazdaságilag aktívabbak, amivel nemcsak humán, de gazdasági 
többletet is jelentenek Magyarország számára.

A 25 év feletti szerb állampolgárok negyede, a Szerbiában született népesség harma-
da, a kettős állampolgárok fele felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Kiemelten azok 
rendelkeznek magas egyetemi képzettséggel, akik kettős állampolgárok, és mint az 
látható a 2. táblázatból, ők alkotják a legfiatalabb csoportot is.

3. ábra: A szerbiai migránsok (25–X évesek) iskolai végzettség szerint, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.
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Az iskolai végzettségekkel és az aktív korúak magasabb arányával hozható össze-
függésbe, hogy a szerbiai migráns csoportok magasabb foglalkoztatottsági rátával 
rendelkeznek a magyar lakónépességnél. A munkanélküliségi ráta a szerb állam-
polgároknál a legalacsonyabb, és a kettős állampolgároknál a legmagasabb a vizs-
gált csoportok közül. A gazdaságilag nem aktív népességen belül az inaktív keresők 
0,37%-a él vagyonából a teljes lakónépességen belül. Ez az arány a szerb és a szerbiai 
születésű állampolgárokra 1%, míg a kettős állampolgárokra 1,8%. A 25–64 éves 
korosztály eltartottjain belül a teljes népesség 10%-a nappali tagozatos tanuló, míg a 
fenti arány a szerbiai migráns csoportokon belül 20–26% között mozog.

3. táblázat: A 25–64 éves migráns és lakónépesség megoszlása gazdasági aktivitás 
szerint

Gazdasági aktivitás
Kettős (magyar és 
szerb) állampolgár

Szerb 
állampolgár

Szerbiában 
születettek

Magyar 
lakónépesség

Foglalkoztatott 77,3 73,4 74,7 64,4

Munkanélküli 7,3 3,5 6,5 8,7
Gazdaságilag aktív népesség 
együtt

84,6 76,9 81,2 73,1

Inaktív kereső 9,6 16,0 12,7 23,1

Eltartott 5,8 7,1 6,1 3,8
Gazdaságilag nem aktív 
népesség együtt

15,4 23,1 18,8 26,9

Összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.

A jelenlegi, illetve az utolsó foglalkozásokat, munkaköröket tekintve mindegyik 
vizsgált szerbiai migráns csoport felülreprezentált a nagyobb presztízsű gazdasá-
gi, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, törvényhozók és a felsőfokú képzettség ön-
álló alkalmazását igénylő foglalkozások esetén a magyar lakónépességhez képest, 
míg fordított helyzettel találkozhatunk az alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő 
szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások: pl. gépkezelők, összesze-
relők, járművezetők és a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások között.
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4. ábra: A 25–64 éves migráns és lakónépesség megoszlása  
foglalkozási főcsoportok szerint, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.

TERÜLETI VIZSGÁLATOK

Az utóbbi évtizedek migrációs kutatásai megerősítették: a helyi-lokális szintek sze-
repe a mérvadó a migrációs folyamatokban. Helyi szinten történik a migránsok 
bekapcsolódása a társadalmi-gazdasági (kulturális stb.) folyamatokba; alkalmaz-
kodnak a helyi lehetőségekhez, a „helyi megélt, belakott” térben alakul ki elégedett-
ségük/esetleges elégedetlenségük, ennek függvényében pedig nagyobb arányban 
maradnak, esetleg tovább vándorolnak. A migrációra vonatkozó országos szabályo-
zás a belépésnél és tartózkodásnál játszik szerepet, de a helyi integrációban a települé-
sek, városok és a régiók kapnak fontos szerepet.

Mivel a migránsok területi eloszlása különbözik a magyar népességétől, az országos 
hatásokat jelentősen felülmúlják az általuk preferált térségekben érezhető befolyá-
suk. A magasabb presztízsű, magasabban képzett és jobb munkaerő-piaci pozíciók-
kal rendelkező társadalmi csoportok inkább a jobb gazdasági mutatókkal rendelke-
ző térségekben koncentrálódnak. 

Magyarországon, ahol a külföldi állampolgárok legnagyobb része még mindig a 
szomszédos országokból érkezik, a migránsok területi megoszlásában meghatározó 
szerepe van a célterületek elhelyezkedésének is. Az új lakóhely választásában tehát a 
gazdasági centrumterületek mellett a határ menti térségek is fontos szerepet játsza-
nak. Magyarországnak a Szerbiával határos területein a magyar lakosság száma a 
2001. és 2011. évi cenzus alapján, 15–20%-os csökkenést mutatott, tehát olyan terü-
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letre érkeztek a migránsok leginkább, ahol fontos népességpótló, fiatalító és repro-
dukciós szerepet töltenek be. 

A szerb lakosság jellemzően (a magyarországi letelepedés során érintett települé-
seket vizsgálva) városlakó; mindössze 15–17%-uk lakik vidéki (falusi) területeken. 
Kistérségi szinten azt is összegezhetjük, hogy Magyarországon a centrumtelepülések 
négyszer akkora vonzást gyakorolnak a külföldről idetelepülőkre, mint a periférián 
lévő települések (KINCSES–RÉDEI, 2010). A folyamat az elmúlt évtized során alig 
változott, a ki- és befelé irányuló mozgás jellemzői e tekintetben alig különböznek. 
A férfiak lakóhelyválasztása térben koncentráltabb. Tény, hogy a kistérségi cent-
rumokban letelepedő lakosság iskolai végzettsége, életkori jellemzői kedvezőbbek, 
mint a perifériáé, és ez különösen igaz azokban a kistérségekben, amelyek a migrá-
ciós érdeklődés homlokterében állnak.

A 2001. évi népszámlálás óta folyamatosan igazolható az a tény, hogy a szerbiai mig-
ránsok az anyaországhoz közeli településeket választják és koncentráltan élnek az 
országban. Ez a vonás nem különbözik a többi szomszédos országból idetelepültek 
térbeli elhelyezkedésétől. 

5. ábra: A migráns és a magyar lakónépesség megoszlása  
a jelenlegi lakóhely jogállása szerint, 2011 

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.
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6. ábra: Szerb állampolgárok aránya a külföldi állampolgárok között
településenként, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.

7. ábra: Szerb–magyar kettős állampolgárok aránya a kettős állampolgárok között 
településenként, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.
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8. ábra: A Magyarországon élő, Szerbiában születettek aránya 
a külföldön született népességen belül településenként, 2011

Forrás: NÉPSZÁMLÁLÁS, 2011.

A migráció kérdését növekvő mértékben hozzák összefüggésbe a migráns szemé-
lyek gazdasági tevékenységével. A kettős környezet előnyei hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a migránsok a két országot érintő kereskedelemben, szolgáltatásokban na-
gyobb arányban vegyenek részt. Magyarországon általában a bevándorlási többlet-
tel rendelkező területeken jobbak a gazdasági mutatók, például jellemzően kisebb 
az egy foglalkoztatottra jutó munkanélküliek, inaktív kereső és eltartottak együttes 
száma, mint a népességet kibocsátó területeken. A határmente „kétirányú piacnak” 
bizonyul. A Magyarországon áthaladó transzeurópai áramlás jellemzően abba az 
irányba erősödik fel, ahol az új piacok feltárása történik meg. Ezek a folyamatok 
nemcsak összekapcsolják a mikro- és mezotérségi szinteket, hanem tovább építik az 
európai hálózatokat is. 

ÖSSZEFOGLALÁS

A magyar–szerb kapcsolatok építése a magyarországi nemzetstratégia részét képe-
zi. Magyarország mint szomszédos ország kihagyhatatlan terep az európai bővítési 
folyamatokban. Ennek kiteljesedéséhez az etnikai kapcsolatok kivételes lehetőséget 
teremtenek. A nemzetközi migrációs folyamatok során a magyar határmente aktív 
zónává alakul, ami az ország déli területeinek fejlődését segíti elő. A jövőkép, hogy 
Szerbia uniós tag és a szabad áramlási tér része lesz, tágabb együttműködési platfor-
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mokat nyit meg. Közép-Kelet-Európában az ezredfordulót követően turbulens év-
tized következett, de összevetve a megelőző évtizedével, azt állapíthatjuk meg, hogy 
a mobilitásban a globális-külső feltételek nagyobb szerepet játszottak, mint a belső 
folyamatok. Új és nyugodtabb hatóerők jelentek meg, amelyek a migrációs szándé-
kokban is tapasztalhatóak, nagyobb arányban a tartózkodást, mint a letelepedést 
jelentik, mint pl. az oktatás globalizációja; a képzett munkaerő iránti kereslet nö-
vekedése, és maguk a migránsok is kedvezőbb készségekkel rendelkeznek, nyelvet 
tudó, új interperszonális képességekkel rendelkező emberek kerültek a mobilitásra 
jellemző életkorba. Mind a nemzetközi gyakorlat, mind Szerbia vonatkozásában 
egyfajta haszonelvű megközelítés érvényesül a migrációs stratégiákban: kulturális, 
társadalmi, gazdasági, politikai és biztonsági szempontok egyaránt befolyásolják a 
vándorlást. 
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MIGRÁCIÓS PÁLYÁK, MIGRÁNS ÉLETUTAK 
KÖZELKÉP A SZERB–MAGYAR HATÁRRÉGIÓRÓL

Wastl-Walter Doris – Váradi M. Monika – Kocsis Károly

ABSZTRAKT: A tanulmány a 2010 és 2012 között szerbiai, magyarországi és svájci ku-
tatók közreműködésével lezajlott nemzetközi kutatás eredményeiből kínál ízelítőt. A ku-
tatás középpontjában a Vajdaságból Magyarországra, illetve a volt Jugoszlávia tagköztár-
saságaiból a Vajdaságba irányuló migráció állt. A vizsgált migrációs folyamatok elemzése 
során a transznacionális és etnikai migráció elméleti és fogalmi keretére támaszkodtunk. A 
migráció transznacionális kutatási programja sajátos perspektívát jelent, amely lehetőséget 
kínál a migrációs folyamatok dinamikájának és a migránsok gyakorlatainak értelmezésére. 
Ugyanakkor az etnikai migráció elméleti modelljei a migrációban résztvevők motiváci-
óinak, a migráció okainak és céljának megértéséhez segít hozzá, s az etnicitás a migrán-
sok számára is magyarázó, értelmező keretet kínál migrációs történetük elbeszélésekor. A 
szerb–magyar határrégióban mozgó, az államhatárt több-kevesebb rendszerességgel átlépő 
migránsok gyakorlatai egy transznacionális társadalmi térben zajlanak, amelyet e gyakor-
latok hoznak létre és termelnek folyamatosan újra, s amelyben források, javak, tárgyak, in-
formációk, szimbólumok mozognak, cserélődnek. Tanulmányunkban az e határrégióban 
mozgó migránsokról, tőkefajtákról és a migrációs hálózatokról nyújtunk rövid áttekintést.

KULCSSZAVAK: transznacionális migráció, transznacionális tér, etnikai migráció, mig-
rációs tőkefajták, hálózatok, migráns gyakorlatok 

BEVEZETŐ

Tanulmányunk a TRANSMIG nemzetközi kutatási projekt1 néhány eredményét 
villantja fel. A kutatás középpontjában a Vajdaságból Magyarországra, illetve a volt 
Jugoszlávia tagköztársaságaiból Vajdaságba irányuló migráció vizsgálata állt. Noha a 
különböző háborús és békés történelmi időszakok migrációt alakító folyamatainak és 
struktúráinak elemzésére is törekedtünk (TÁTRAI–KOCSIS–GÁBRITY–TAKÁCS, 
2013), kutatásunk során a közelmúltra, vagyis a Jugoszlávia széteséséhez és új nem-
zetállamok kialakulásához vezető polgárháborúk által kiváltott, majd azt követő, nap-
jainkban is zajló migrációs folyamatokra koncentráltunk, és arra törekedtünk, hogy 
magukat az érintett szereplőket szólítsuk és szólaltassuk meg. A kvalitatív módszereket 
– a migránsokkal készített félig strukturált interjúkat – alkalmazó kutatás eredménye-
inek értelmezése során a transznacionális és az etnikai migráció elméleti és szemléleti 
kereteit egyaránt figyelembe vettük, anélkül, hogy bármelyiket is kizárólagos érvényű-
nek tekintettünk volna (VÁRADI–WASTL-WALTER–FILEP–GÁBRITY, 2013).
1 „Integrating (Trans-)National Migrants in Transition States. TRANSMIG. 2009–2012”, a Svájci 

Nemzeti Tudományos Alap és a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség támogatásával. 
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LUDGER PRIES (2001, 2010) nyomán a transznacionális migrációt és a transzna-
cionális migráns alakját olyan ideáltípusnak tekintettük, amelyhez az egyes migrá-
ciós folyamatok és élethelyzetek csak közelítenek. Azt tapasztaltuk, hogy a valóban 
plurilokális, vagyis a két különböző országban található helyekhez való egyidejű, 
tartós és intenzív kötődés és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok a migránsok kisebb 
részét, illetve a migrációs életpályáknak jellemzően egy-egy szakaszát jellemzik. A 
szerb–magyar határrégióban mozgó, az államhatárt több-kevesebb rendszeresség-
gel átlépő migránsok gyakorlatai ugyanakkor egy transznacionális társadalmi tér-
ben zajlanak, amelyet e gyakorlatok hoznak létre és termelnek folyamatosan újra, s 
amelyben források, javak, tárgyak, információk, szimbólumok mozognak, cserélőd-
nek. A transznacionális tér és migráció, a transznacionalitás elméleti megközelítése 
és fogalmi készlete egy lehetséges értelmezési keretet kínál, mindenekelőtt a migrá-
ció dinamikájának és a migránsok transznacionális gyakorlatainak, kötődéseinek 
megértésében. Abban azonban nem nyújt segítséget, hogy megértsük, kik és miért 
is indulnak el, hagyják el otthonukat. Azok a migránsok ugyanis, akikkel a kutatás 
során találkoztunk, határon túli kisebbségként, vajdasági magyarként jöttek/érkez-
tek Magyarországra, illetve a volt Jugoszlávia köztársaságaiban kisebbségi(vé vált) 
szerbek menekültek, telepedtek át a kialakuló szerb nemzetállam, azon belül is a 
Vajdaság területére. Azt mondhatjuk tehát, hogy ha a vizsgált migrációs folyamatok 
transznacionális térben zajlanak is, maguk a migránsok az etnicitás, az etnikai hova-
tartozás és kötődés kategóriáit alkalmazva mesélik el és értelmezik tapasztalataikat. 
A migrációt kiváltó okok, személyes célok és motivációk között interjúpartnereink 
az anyaországba való hazatérés vágyát, a kisebbségben elszenvedett sérelmeket, a 
jobb anyagi körülmények, megélhetési lehetőségek vonzását egyaránt említették, s 
az egyes migrációs történetekben e tényezők gyakran szétbogozhatatlanul össze-
fonódnak (FEISCHMIDT–ZAKARIÁS, 2010). Másként fogalmazva, kutatásunk 
során az etnikai hazatérő/visszatérő migrációra, az etnikai migráció gazdasági értel-
mezésére, illetve a szűkebb értelemben vett etnikai migrációra, vagyis a migrációt 
kiváltó taszító körülmények – üldöztetés, hátrányok, a többségi társadalomba való 
gyenge integráltság – meghatározó szerepére egyaránt találtunk példát. 

Tanulmányunkban a transznacionalitás perspektívájából tekintünk a vizsgált mig-
rációs folyamatokra, kapcsolódva ahhoz a megközelítéshez, amely szerint a migrá-
ció transznacionális kutatása „nem annyira a (többé-kevésbé) empirikus jelenségek 
sorát jelenti, mint inkább egy (többé-kevésbé) teoretikus perspektívát, a migráció 
sajátos felfogását. (…) Ebben az esetben nem az a kérdés, hogy egy migrációs folya-
mat milyen mértékig transznacionális, hanem az, hogy a transznacionális perspek-
tíva segítségével hogyan tudjuk megérteni általában és egy-egy specifikus formájá-
ban a migrációs folyamatokat” (GUSTAFSON, 2004: 68–69.).
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  MIGRÁCIÓ ÉS TRANSZNACIONALITÁS  

BASCH és szerzőtársai a transznacionalitás fogalmával azt a jelenséget írják le, 
hogy a migránsok egy másik országban letelepedve sem szakadnak el származási 
országuktól, családi, gazdasági, szociális, vallási, kulturális, politikai kapcsolato-
kat tartanak fenn a kibocsátó országgal, viszonyaik, aktivitásaik két vagy akár több 
nemzetállamhoz is kötik őket (BASCH–GLICK SCHILLER–SZANTON BLANC, 
1994: 7.). A kötődés a hajdani hazához – amely egyszerre jelenti a Vajdaságot és az 
elhagyott lakóhelyet – a vajdasági magyar migránsok többségének életében meg-
határozó, de az őket oda fűző kapcsolatok sűrűsége, intenzitása változó, ahogy e 
kötődéseket is eltérően élik meg.  

LUDGER PRIES értelmezésében „a transznacionális és transznacionalizálódás fo-
galma olyan határokon átívelő jelenségeket fog át, amelyek – különböző nemzeti 
társadalmakban lévő lokalitásokhoz kötötten – viszonylag tartós és sűrű társadalmi 
kapcsolatokat, hálózatokat vagy társadalmi tereket hoznak létre” (PRIES, 2010: 13.). 
A transznacionális kapcsolatok, hálózatok és terek tartósságuk, intenzitásuk, gya-
koriságuk, az egyes emberek életében betöltött jelentőségük mentén különböznek 
egymástól és egyfajta sorba rendeződnek. PRIES a transznacionalizálódást, a nem-
zetállami határokon átívelő geográfiai és társadalmi terek egyik ideáltípusaként, 
„társadalmi gyakorlatok, termékek, szimbolikus rendszerek alakzataiként” defini-
álja, amelyek „legalább két nemzetállamban található, különböző földrajzi helyeket 
kötnek össze” (PRIES, 2001: 18.). A kutatásunk által érintett, a magyar–szerb állam-
határ által elválasztott teret – amely Magyarországot és Vajdaságot fogja át, ugyan-
akkor egy tágabb európai és globális tér részét képezi – abban az értelemben tekint-
hetjük transznacionális térnek, hogy az itt élők, illetve az innen elszármazottak egy 
részének élete nem csak a határ egyik vagy másik oldalán található lakóhelyéhez 
kötődik, hanem eltérő módon és intenzitással, a másik országban elhelyezkedő tele-
pülésekhez (lokalitásokhoz) is fűzik különböző kapcsolatok, gyakorlatok. 

PRIES a kibocsátó és befogadó országhoz fűződő kapcsolat jellegének, a migráció 
(gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, politikai) kontextusának, valamint a mig-
ráció időtávlatának dimenziói mentén a nemzethatárokon átívelő migráció, illetve 
migráns alakjának négy ideáltípusát rajzolja fel. Hangsúlyoznunk kell, hogy ideáltí-
pusokról van szó, a folyamatok és élethelyzetek nyitottak, egyikből a másikba fordul-
hatnak át akár egy generáción belül, akár generációk között (PRIES, 2010: 59–62.). A 
négy modell közül az ún. diaszpóramigráció2 modelljéhez akár csak közelítő migráns 
pályával nem találkoztunk kutatásunk során. 

2 PRIES (2010) a diaszpóramigráció hátterében politikai, vallási és erős lojalitási, szervezeti füg-
gőségi viszonyokat azonosít, utóbbiakra példaként az egyházak, diplomáciai testületek, transz-
nacionális vállalatok, nemzetközi alapítványok stb. munkatársait említi.
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Az elvándorlás és bevándorlás (emigration/immigration) klasszikus, a nagy beván-
dorló országokra (Németország, Egyesült Államok) jellemző modelljében az elván-
doroló fokozatosan integrálódik a befogadó országba, amely a következő generáció 
számára hazává válik. Noha a vajdasági magyar migránsok egy számukra nem ide-
gen nyelvű, kultúrájú országba érkeztek, s van, akinek a migráció az anyaország-
ba való vágyott hazatérést jelentette, ez a modell magyarázó erejű lehet ebben az 
esetben is, hiszen integrálódásuk nem minden esetben bizonyult magától értődő, 
konfliktusmentes folyamatnak, a finom, a vajdaságiakat a magyarországi magyarok-
tól megkülönböztető nyelvi, mentalitásbeli, kulturális sajátosságok sokak számára 
identitásuk fontos sarokkövei. Vélhetően nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy 
a Vajdaságból Magyarországra telepedett migráns életutak döntően az el- és beván-
dorlás e klasszikus modellje szerint alakulnak. A kilencvenes években a polgárhábo-
rúk és azok következményei elől Magyarországra menekült s itt végleg letelepedett 
első generációt – egy-egy ritka kivételtől eltekintve – erős érzelmi kötelékek, szoros 
kapcsolatok fűzik a kibocsátó településhez, a Vajdasághoz, igaz, e kötelékek fokoza-
tosan gyengülnek az otthon maradt szülők, rokonok halálával. A távolodás, elszaka-
dás jóval inkább egyértelmű a második, részben már Magyarországon felnőtt, illetve 
itt született nemzedékben. Noha vannak olyan családok, ahol a gyerekek tudatosan 
ápolják vajdasági identitásukat és az őket az elődeik szülőföldjéhez kötő kapcsolato-
kat, már ők is Magyarországot tekintik hazájuknak, otthonuknak.    

A visszatérő migráció (return migration) azokat a migránsokat jellemzi, akik idő-
szakosan mozognak országok között, jellemzően azért, hogy külföldön pénzt ke-
ressenek, és addig tartózkodnak a másik országban, ameddig a szükségesnek tartott 
pénzt meg nem keresik. Ők tehát jellemzően nem tervezik a tartós, végleges kite-
lepedést. A vizsgált térségben e modellt képviselik a Jugoszláviából a szocializmus 
évtizedeiben útra kelt vendégmunkások. Találkoztunk olyan migránsokkal, akiknek 
a szülei, nagyszülei vendégmunkásként dolgoztak Németországban, az ott megke-
resett pénzük javát vajdasági lakóhelyükön fektették be (pl. telket vásároltak otthon 
maradt gyerekeiknek). A visszatérő migráció, a vendégmunkás lét idővel végleges 
elvándorlással vagy visszatelepedéssel végződhet, ahogy arra is van példa, hogy tar-
tós létállapottá válik. Utóbbira példaként említhetünk egy olyan ötvenes éveiben 
járó asszonyt, aki 2007 óta betanított munkásként dolgozik Budapest mellett egy 
multinacionális cégnél. Ő a gyermekei taníttatásának és mindennapi megélhetésé-
nek forrását teremti elő a külföldi munkavállalással. Szeretne ugyan hazatérni, mert 
úgy érzi, egyre inkább lazulnak az őt a szülővárosához kötő kapcsolatok, de a végle-
ges visszatérés idejét még nem látja. Egy fiatal nő már több mint húsz éve dolgozik 
és lakik Szegeden, de hétvégéit mindig a vajdasági faluban tölti, ahol szülei élnek, 
s ahol aktívan részt vesz a helyi közösségi életben, a helytörténeti alapítvány mun-
kájában. Azt tervezi, hogy nyugdíjas korában (ami még igen messze van) végleg 
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hazatelepül. Több beszélgetőpartnerünktől hallottunk arról, hogy csak aktív éveiket 
tervezik Magyarországon tölteni, aztán hazaköltöznek, ezért is tartották meg, láto-
gatják rendszeresen és gondozzák hátrahagyott otthonaikat. 

A transznacionális migrációban résztvevő migránsok esetében a különböző orszá-
gok, helyek közötti mozgás nem egyszeri vagy periodikus, a több országhoz, több 
lokalitáshoz való kötődés szélsőséges esetben az élet normális állapotává válhat, az 
esetleges letelepedés időben elhúzódó, fokozatosan végbemenő folyamat. Kutatá-
sunk során azt tapasztaltuk, hogy ehhez az ideáltípushoz, legalábbis életük egy-
egy szakaszában a Magyarországon tanuló diákok állnak legközelebb (lásd ehhez 
ERŐSS–FILEP–TÁTRAI–VÁRADI–WASTL-WALTER, 2011, valamint TAKÁCS–
TÁTRAI–ERŐSS–FILEP–RISTIĆ tanulmányát e kötetben), hogy azután tanulmá-
nyaik végeztével végleg letelepedjenek Magyarországon, visszatérjenek a Vajda-
ságba, vagy egy másik országot válasszanak lakóhelyül. Bizonyos mértékig azok a 
migránsok is e típushoz közelítenek, akik munkavállalási céllal lépik át rendsze-
resen a szerb–magyar államhatárt. Mindkét irányba ingáznak a migránsok; van, 
aki Szegeden él, de Vajdaságban dolgozik, van, aki tanulmányai után visszatért a 
Vajdaságba, és fogorvosi diplomáját a határ mindkét oldalán hasznosítja. S olyan 
értelmiségivel is találkozhattunk, aki a kilencvenes években, a behívók elől sem 
költözött át Magyarországra, de nem csupán a vajdasági, hanem a magyarországi 
irodalmi, szakmai közéletbe is mélyen beágyazott, Újvidéken és Szegeden egyaránt 
tanít, mindkét közegben, világban otthon érzi magát, otthonosan mozog. PRIES 
(2010) a transznacionális migránsokról szólva kiemeli, hogy e migránsok jellemző-
en egyszerre kötődnek két világhoz, itt is, ott is otthon érzik magukat. Az általunk 
megismert migránsok közül ehhez az ideáltípushoz legközelebb azok az értelmisé-
giek állnak, akik két világ szellemi, társadalmi, intézményi és politikai rendszerébe 
ágyazottan élnek, munkájuk két országhoz köti őket, két országban rendelkeznek 
bankszámlával és gyakran ingatlannal is.

Rá kell mutatnunk arra, hogy a transznacionális migráció és migráns klasszi-
kus leírásai a karib-tengeri országokból az USA-ba vándorló és az otthon maradt 
nagycsaláddal és a kibocsátó országgal intenzív kapcsolatokat ápoló migránsokról 
születtek (BASCH–GLICK SCHILLER–SZANTON BLANC, 1994). A transznacio-
nálisként értelmezett migráció már azelőtt létezett, hogy mint fogalom és kutatási 
program megjelent, de kétségtelen, hogy a huszadik század vége felé a közlekedési és 
tömegkommunikációs technológiák tették tömegessé és mindennapivá a nemzet- 
állami határokon átívelő kapcsolattartást. A Vajdaságból Magyarországra irányuló 
migrációs folyamatok megkülönböztető sajátossága ugyanakkor, hogy egymással  
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szomszédos nemzetállamok között zajlik, az érintett migránsok többségét3 etnikai, 
kulturális, történelmi, adott esetben családi kötelékek fűzik a befogadó országhoz, 
amelyet anyaországnak tekintenek. További sajátosság, hogy a két országban elhe-
lyezkedő lokalitások egymáshoz való térbeli közelsége perdöntő szerepet játszik a 
migrációs döntésekben, abban, hogy hová települjön (hol dolgozzon, tanuljon) az 
otthonát ideiglenesen vagy véglegesen elhagyó vándorló.  

A Magyarországon élő, Szerbiából származó bevándorlók a Duna–Tisza köze déli 
határrészében, legtöbben Szegeden,4 valamint Budapesten telepedtek le.5 A beván-
dorlók területi koncentrációja a főváros „vonzerejének” köszönhető, míg Szeged 
esetében a migránsok a hátrahagyott otthonhoz (családhoz, rokonokhoz, bará-
tokhoz) való közelséget mérlegelték. Interjúalanyaink sok esetben hangsúlyozták, 
a letelepedés pontos helyszínéről való döntés meghozatalakor egyik legfontosabb 
szempont volt: néhány órán belül haza tudnak érni. A kilencvenes évek háborús 
eseményei, a katonai behívók elől Szegedre menekülő férfiak közül sokan nem akar-
tak a határtól eltávolodni. Ők ideiglenesnek tekintették helyzetüket, reménykedtek 
a mielőbbi hazatérésben, gyakran feleségeiket, gyermekeiket is a határ másik ol-
dalán hagyták, míg a döntés a végleges áttelepedésről megszületett. A migrációs 
folyamatok irányait és intenzitását tehát nagymértékben meghatározza az átjárható 
államhatár közelsége/távolsága, nem véletlenül vált Szeged a Vajdaságból Magyar-
országra irányuló különböző: tanulmányi, munkavállalási célú migráció, végleges 
áttelepedés kitüntetett céltelepülésévé. A továbbiakban a határtérségben zajló mig-
ráció sajátosságaival foglalkozunk.

3 A Vajdaságból nem pusztán magyar származású, kisebbségi sorban élő migránsok telepedtek át/
menekültek Magyarországra. Sajnos nem rendelkezünk adatokkal a jugoszláviai/szerbiai mig-
ránsok etnikai kötődéséről. Interjúalanyaink között voltak vegyes etnikai hátterű (pl. horvát/
szerb és magyar, szerb és német) családból érkezők, volt, aki szerb házastársával érkezett. E 
tanulmányban nem térhetünk ki arra, hogy e családok, migránsok miként boldogulnak Magyar-
országon, s hogy a migráció hogyan formálta identitásukat, kötődéseiket.

4 Az elmúlt években a szerb állampolgársággal rendelkező, tartózkodási- és letelepedési enge-
délyért folyamodó migránsok átlagosan 30–35 százaléka, a szegedi székhelyű Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságához fordult. Forrás: Dr. Petrik 
Orbánné, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóság veze-
tőjének előadása (Szeged, 2010. november 8.). A hivatal statisztikai adatai nem tartalmaznak 
nemzetiség-specifikus adatokat. Szeged volt és maradt a legjelentősebb migrációs célpont.  

5 A szerb állampolgárok területi koncentrációját illetően TAKAČ és KINČEŠ Szegedet (4 481 fő), 
Budapestet (3 896 fő), Kecskemétet (499 fő) és Baját (336 fő) emelik ki (TAKAČ–KINČEŠ, 2010: 
75.). 
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MIGRÁCIÓ ÉS MOBILITÁS A SZERB–MAGYAR HATÁRRÉGIÓBAN:  
MIGRÁNSOK, TŐKÉK ÉS HÁLÓZATOK 

Középkorú és idősebb interjúpartnereink emlékeiben elevenen élnek a határátke-
lésekhez kapcsolódó élmények. A szocializmus időszakában a hatvanas évektől a 
határforgalom egyre nagyobb méreteket öltött (NAGY, 2009: 463.), ám míg a jugo-
szláv útlevéllel rendelkező állampolgárok szabadon mozoghattak szerte Európában, 
addig a magyar állampolgárok évente egyszer léphettek Jugoszlávia területére. A 
hetvenes, majd a nyolcvanas években kivirágzó „kishatárforgalom”, amely 30 km-es 
övezetben biztosította a szabad személyforgalmat, a határ mindkét oldalán a legális 
és illegális árukínálat bővülését eredményezte (PÁL–NAGY, 2000: 236.). A kölcsö-
nös, kezdetleges „kereskedelmi turizmus” a határ két oldalán azt jelentette, hogy 
a magyarországi állampolgárok bevásárló körutakat tettek a Vajdaságban, illetve a 
jugoszláv állampolgárok különböző szolgáltatásokat (vendéglátóipar, gyógyfürdők 
stb.) vettek igénybe, gyakran a Magyarországon eladott hiánycikkek árából. Vajda-
sági interjúalanyaink szívesen emlékeztek ezekre a „boldog időkre”, a magas élet-
színvonalra, utazási szabadságra. A vajdaságiak ebben az időszakban egy-egy üveg 
Napóleon Cognac, Vegeta fűszerkeverék, vagy néhány „nyugatról” származó pop- 
és rockzenei bakelitlemez árán akár egy balatoni nyaralást is finanszírozni tudtak. 
Az emlékekben pontosan él az akkori idők aszimmetriája, az a fölényérzet, amely-
lyel akkoriban a vajdaságiak a magyarországiakra néztek, akik jöttek át Szabadkára, 
Gorenje hűtőt vásároltak, és a pénzváltással üzletet csináló fiatalembereket kérték, 
szerezzenek jegyet az esti pornó mozira, vagy akik a budapesti Váci utcában le akar-
ták a lábukról húzni az Adidas cipőt. A magyarországi rendszerváltás, valamint a 
jugoszláv polgárháború, embargó ezeket a virágzó határon átnyúló kapcsolatokat 
számolta fel, s egyben újraformálta az aszimmetrikus viszonyokat. Ezzel egy időben 
azonban a határforgalom új formái indultak növekedésnek: a háború és az embar-
gó okozta hiányok, az elszigeteltség az illegális kereskedelem kivirágzásához veze-
tett. Egyes becslések szerint az illegális üzemanyag-kereskedelem a határon átnyúló 
gépkocsiforgalom 90%-át érintette (PÁL–NAGY, 2000: 234.), s ebben az üzletben a 
magyarországiak is tevékeny szerepet játszottak. A „csencselés” például alkohollal, 
dohányáruval, vagy akár gyógyszerekkel sok vajdasági család túlélését biztosította 
ezekben az években.

A kilencvenes években indult meg a menekültek áradata a tragikus módon felbom-
ló Jugoszláviából. A Vajdaságból Magyarország felé irányuló menekülthullámok a 
Jugoszláviában (indirekt módon Vajdaságban) zajló háborús és politikai történése-
ket követve gyengültek, illetve erősödtek fel; utoljára az 1999-ben zajló bombázások 
eredményeként menekültek át sokan a szomszédos országba. Szegedi iskolaigazga-
tók arról beszéltek, hogy az 1998/1999-es tanév végén hirtelen „tömegesen jelentek 
meg” vajdasági tanulók a középiskolákban. A Jugoszláviában kihirdetett háborús 
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rendkívüli állapot miatt az iskolák nem működtek, a szülők viszont biztonságban 
szerették volna tudni gyermekeiket, így áthelyezték őket szegedi középiskolákba. 
Az életviszonyok, a gazdasági és politikai helyzet konszolidálódásával a migráció 
intenzitása alábbhagyott, azonban korántsem fejeződött be. Napjaink legfontosabb 
migráns csoportjai a következők: fiatal szakemberek idegennyelvtudással és kezdő-
tőkével, vállalkozó üzletemberek, az anyaországban tanuló/képzésen résztvevő fi-
atalok és a legkülönfélébb munkavállalók: határ menti ingázók, szezonmunkások, 
„csencselők” (GÁBRITY MOLNÁR, 2008). Tapasztalataink szerint az ún. másodla-
gos migráció jelentősége sem elhanyagolható; szülők, gyerekek, testvérek követik a 
Magyarországon végleg megtelepedett családtagjaikat. 

A vizsgált transznacionális térben a legkülönbözőbb tőkefajták áramlását figyel-
hetjük meg. A kulturális tőke a migránsok nyelvtudásában, végzettségében, kom-
petenciáiban nyilvánul meg, gondoljunk csak az ingázó egyetemi oktatókra, diá-
kokra. Ugyanígy jelentős anyagi tőke is mozog a szerb–magyar határrégióban. A 
külföldi állampolgárok számára 1988-ban lehetővé tett cégalapítás az első jugoszláv 
cégek megjelenését eredményezte a határ térségében, elsősorban Szegeden, majd 
a vállalkozások alapítása és az ehhez kapcsolódó befektetések a kilencvenes évek 
elején mind intenzívebbé váltak (SZÓNOKYNÉ ANCSIN, 1997). A jugoszláv „tő-
kekimenekítés” már a nyolcvanas évek közepétől megkezdődött (magyar bankok-
ban biztonságba helyezett vajdasági lakossági megtakarítások, német márkára szóló 
betétek), több interjúalanyunk is beszámolt arról, hogy áttelepedését megelőzően az 
otthon vagy Németországban vendégmunkásként megkeresett pénzét szegedi bank-
ban helyezte biztonságba. Ebben az időszakban a cégalapítás, vállalkozásfejlesztés 
két tipikus útja volt jellemző. Az egyik típust a munka nélkül maradt, különböző 
szakmai háttérrel, ám jelentősebb vállalkozási tapasztalatokkal nem rendelkező 
migránsok „kényszervállalkozásai” képviselik. Ezeket a vállalkozásokat minimális 
tőkével hozták létre, és lényegében nem szolgáltak mást, mint hogy a magyaror-
szági hatóságoknak bizonyítsák, a migránsok rendelkeznek olyan egzisztenciával, 
amelynek birtokában tartózkodásuk, letelepedésük legálisnak tekinthető. Más utat 
jártak be az áttelepített, illetve az elsősorban a szolgáltatások és a kiskereskedelem 
területén újonnan alapított vállalkozások. A piacgazdaságra való áttérés, a korábbi 
gazdasági szerkezet összeomlása olyan új tereket, réseket nyitott meg a magyaror-
szági piacon, ahol a migránsok meg tudták vetni a lábukat. Ezt könnyen mobilizál-
ható materiális és kulturális tőkéjüknek köszönhették: pénz, tudás, nyelvismeret, 
vállalkozói tapasztalatok, illetve munkamorál, vállalkozói merészség és kapcsola-
tok, amelyek sok esetben a korábban működtetett feketekereskedelmen alapultak 
(SZÓNOKYNÉ ANCSIN, 1997, 2007; NAGY, 2009). Pontos adatok nem ismertek 
arról, hogy a vajdasági magyar gazdasági elit mekkora értékű tőkét hozott a határré-
gióba, viszont néhány becslés kétezer vajdasági háttérrel rendelkező vállalatot említ 
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már a kilencvenes évek közepén (VÉGEL, 1996). Hozzá kell ehhez tennünk, hogy 
nem csak vajdasági magyar, hanem szerb vagy albán (elsősorban pékségeket üze-
meltető) vállalkozások is megjelentek Szegeden, ezek súlyáról, a helyi gazdaságban 
betöltött szerepéről azonban nem rendelkezünk megbízható ismeretekkel. 

Magyarország felől szemlélve a tőke mozgását, a késleltetett szerbiai átmenet máso-
dik, intenzívebb szakasza hozott csak érdemi változást az ezredfordulót követően, 
teret adva a magyar tőkének is. Néhány nagyobb tőkebefektetésről ugyan számot 
adhatunk (OTP, MATÁV, MOL, Fornetti), ám a csekély számú kisvállalkozást is fi-
gyelembe véve, Magyarország tőkebefektetési szerepe és a magyar vállalkozói tőke 
részesedése jóval a várakozások alatt maradt. A magyarországi vállalkozók elővi-
gyázatossága, bizalmatlansága, bizonytalansága sok esetben a kedvezőtlen törvényi 
szabályozásokra, a szerb partnerek körbetartozására, kölcsönös eladósodottságára 
vezethető vissza (BELANKA, 2007). Az empirikus kutatás során olyan áttelepült 
vállalkozókkal is beszélgettünk, akik az elmúlt majd’ negyed században a határ 
mindkét oldalán próbálkoztak vállalkozással, és ők többnyire sikertelenségekről szá-
moltak be a jugoszláv/szerbiai oldalt illetően. Az újra és újra kiújuló háborús konflik-
tusok ellehetetlenítették az üzleti tervezést, a vállalkozás felépítésének és folyama-
tos fejlesztésének lehetőségét. A panaszok szerint a vállalkozási kezdeményezéseket 
a mai napig megakasztják a kedvezőtlen makrogazdasági fejlemények, a nehézkes 
törvényi szabályozás, valamint az eltérő és magyarországi nézőpontból kiszámítha-
tatlan üzleti viselkedés, erkölcs. Más ex-jugoszláv országokkal (mindenekelőtt Hor-
vátországgal, Szlovéniával) azonban stabil és erős gazdasági kapcsolatok épültek ki/
épültek újra. Sikeresek azok a multinacionális kereskedelmi cégek is, magyarországi 
irányító székhellyel, amelyek sok esetben vajdasági származású kereskedelmi képvi-
selőiken keresztül látják el termékeikkel a szerbiai piacot. 

A vajdasági migránsok Szeged gazdasági fejlődéséhez az ingatlanpiac felvirágoz-
tatásával is hozzájárultak. A kilencvenes évek kezdetén a bevándorló/letelepedni 
szándékozó vajdaságiaknak köszönhetően – akiknek egy része a határ másik olda-
lán saját vajdasági ingatlanjaiktól mielőbb szabadulni igyekezett – az ingatlanárak 
jelentősen megemelkedtek. Ezzel szemben a Vajdaságból menekülők ingatlanjaikat 
sok esetben áron alul tudták csak értékesíteni; a vonzó árakon értékesített házakat 
a tehetősebb szerb menekültek vásárolták fel. Az ingatlanok eladásából származó 
bevételből a tulajdonosok Szegeden, illetve más határ menti településeken laká-
sokat, házakat vásároltak. Mások viszont reménykedtek a gazdasági fellendülésé-
ben, a helyzet javulásában, vagy azt tervezik, hogy legkésőbb nyugdíjas korukban 
visszatérnek, ezért nem adták el vajdasági ingatlanjukat; rendszeresen hazatérnek, 
vannak, akik jelentős forrásokat invesztálnak a karbantartásba, a látogatások között 
pedig rokonok, szomszédok felügyelnek az üresen álló házra.
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A vajdasági magyar migránsok magyarországi boldogulásában az etnicitás kulturá-
lis és szimbolikus tőkeként egyaránt szabályozó szerepet játszik (BRUBAKER, 1998). 
Nyilvánvaló, hogy a magyar nyelv ismerete, a kulturális, történelmi és szimbolikus 
kötődések az új magyarországi környezetben értékes, mobilizálható, a beágyazó-
dást, integrálódást jelentős mértékben támogató erőforrást jelentettek/jelentenek. A 
migránsok történetében az etnicitás azonban nem egyszerűen a migránsok magyar 
származásához, hanem kitüntetetten vajdasági kisebbségi státuszához s az ezekből 
fakadó sajátos tudáshoz, tapasztalatokhoz kötődve is megjelenik. A multietnikus 
környezetnek köszönhető nyelvtudás, kulturális tapasztalat és kapcsolatrendszer 
sok esetben a magyarországi megélhetés, boldogulás alapja lehet. Példaként említ-
hetjük a mérnökembert, aki szerb nyelvtudását törvényszéki fordítóként és tolmács-
ként tudja kamatoztatni; az áttelepült vállalkozót, aki gyümölcsöző kapcsolatokat 
ápol horvát üzleti partnereivel; a magyar–szerb családban felnőtt fiatalembert, aki 
egy multinacionális kereskedelmi cég alkalmazottjaként az ex-jugoszláv területek 
kereskedelmi képviselője; a horvátországi ingatlanügynökséget működtető férfit. 
Szegeden az a horvát–magyar családból származó óvónő is boldogul, aki szerb fér-
jével menekült át a városba, ahol most egy nemzetiségi program keretében szerb 
nyelvű foglalkozásokat tart óvodásoknak. Az etnicitás, a kisebbségi, multikulturális 
közegben szerzett tapasztalatok a vajdasági migránsok elbeszélt élettörténeteiben 
nem egyszer a sikeres magyarországi pályafutás értelmezésének alapjaként szolgál-
nak; kisebbségiként megtanulták, hogy mindenért többet kell teljesíteniük, mint a 
többségi társadalomhoz tartozóknak, innen fakad a munkabírásuk és szorgalmuk, 
a több nemzetiséggel való egymás mellett élés tapasztalata ugyanakkor toleránsab-
bá és nyitottabbá tette őket a környezetükkel szemben, mint sok magyarországi 
magyart.    

A migráció folyamatában a migrációs hálózatok jelentik az egyik legfontosabb erő-
forrást (BRAH, 1996; CAGLAR, 2006; DAHINDEN, 2005; FAIST, 2000, 2004; LE-
ITNER–EHRKAMP, 2006; SMITH, 2003; VERTOVEC, 2004), amelyek átszövik és 
folyamatosan újrateremtik a migráció transznacionális tereit. A transznacionális 
hálózatokról szóló kutatások részben a hálózatok kialakulását, működési mecha-
nizmusait elemzik (ÖZVEREN–FAIST, 2004), részben az ilyen típusú hálózatok 
felépítéséhez és fenntartásához kapcsolódó érdekeket (FILEP, 2009) vizsgálják. A 
kutatások azonban mindenekelőtt a transznacionális migráns hálózatok tartalmára 
koncentrálnak. A hálózatok előzetes tudást, információkat biztosítanak az utazá-
si, munka- és szálláslehetőségekről, az érkezés után segítenek az elhelyezkedésben, 
megfelelő lakás megtalálásában, a különböző hatóságok útvesztőiben való eligazo-
dásban. A hálózatok az egzisztenciális, alkalmanként anyagi segítség mellett érzelmi 
és erkölcsi támaszt is nyújtanak, ami a migránsok komfort- és biztonságérzetét erő-
sítik. A hálózatokon keresztül áramlanak a kibocsátó országban élő családtagokhoz, 
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rokonokhoz juttatott pénzbeli átutalások; ezek a pénztömegek a kibocsátó országok 
bruttó hazai termékének jelentős részét jelenthetik. A befogadó és kibocsátó orszá-
gok között létrejött hálózatok a migráció szándékával kapcsolatos döntésekben is 
perdöntőek (GÖDRI, 2004; MASSEY et al., 2001; TILLY, 2001). A szegedi közép-
iskolás vagy egyetemista diákok többek között azért döntöttek úgy, hogy Magyar-
országon tanulnak tovább, mert már voltak olyan rokonaik, ismerőseik, barátaik, 
akik erre az útra léptek, és így hiteles információkkal szolgálhattak pl. az ösztön-
díj-lehetőségekről, kollégiumi körülményekről, az oktatás színvonaláról, s egyúttal 
a migrációt bátorító mintát is jelentettek. A hálózatnak azonban nem csak a már 
áttelepedettek a tagjai, hanem az otthon maradók is, szülők és tanárok, akik maguk 
is szerzik, szűrik, továbbítják az információkat, s támogatásukkal hozzájárulhatnak 
a migrációs döntések meghozatalához. Ezek a támogató migrációs hálózatok segí-
tenek a migrációval járó kockázatok és veszélyek minimalizálásában, hozzájárulnak 
az eredményes beilleszkedéshez, integrálódáshoz, ugyanakkor modellt kínálnak.6 
Más szavakkal, a hálózatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a migráció akár generáció-
kon átívelő legitim individuális és kollektív életstratégia legyen, vagyis maguk is a 
migrációt generáló és tápláló tényezők. Van arra is példa, hogy egész hálózatok átte-
lepülnek a befogadó országba; egy értelmiségi, a vajdasági kulturális életben dolgo-
zó interjúalanyunk mesélt arról, hogy akkor jött el, amikor már elfogytak körülötte 
az emberek, minden barátja, kollégája Magyarországra települt, nem tehetett mást, 
követte őket.

A szerb–magyar határrégiót is átszövik a migránsok hálózatai. Több vajdasági ma-
gyar családnak voltak olyan családi, baráti, szakmai, vagy üzleti jellegű kapcsolatai 
a határ magyarországi oldalán, amelyekre azután az áttelepedés előkészítése során s 
azt követően is támaszkodhattak. Beszélgetőpartnereink gyakran említették a már 
Magyarországon élő rokonaik, barátaik, ismerőseik vagy „egy ismerős ismerősé-
nek” segítségét, amely nélkülözhetetlennek bizonyult a kezdeti időszakban: volt hol 
meghúzni magukat, információkat kaptak, amelyek segítettek eligazodni a hivatalos 
útvesztőkben, helyzetük legalizálásában. 

Sajátos migrációs támogató hálózatként, intézményesült szervezetként jött létre a 
VMDK Szegedi Tagozata is, még 1992-ben. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a jugo-
szláviai helyzet egyhamar nem rendeződik, és a remélt hazatérés egyre távolabbra 
tolódik, a vajdasági magyar migránsok szükségesnek találták, hogy szervezett, ko-
ordinált segítséget nyújtsanak mind nagyobb számban érkező sorstársaiknak. Iro-
dájukban mindenkit megismertettek a letelepedést szabályozó törvényekkel, szabá-

6 Az Identitás Kisebbségkutató Műhely kutatási eredményei szerint a magyar egyetemeken tanu-
lók 35,6%-ának olyan családtagjai vannak, akik korábban, illetve pillanatnyilag Magyarországon 
tanulnak; ezzel szemben a szerbiai egyetemek magyar hallgatóinak mindössze 9,4%-a rendelke-
zik ilyen jellegű hálózatokkal (IKM, 2010).
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lyokkal, segítettek a munka- és lakáskeresésben, tájékoztattak a segélyszervezetek 
aktuális akcióiról. Arról is hallottunk, hogy a vajdaságiak anyagilag is kölcsönösen 
segítették egymást, ha valamelyikük megszorult, átmeneti pénzzavarba került, a 
szervezet tehát afféle (informális) önsegélyező szerepet is betöltött. Az áttelepült vaj-
dasági családok egzisztenciális helyzetének konszolidálódásával, a migráció inten-
zitásának mérséklődésével a szervezet feladata is megváltozott; a közvetlen érdek-
védelem, segítés, tanácsadás stb. helyét fölváltotta egy közvetítő-összekötő hálózati 
szerep a Szegeden és környékén, valamint Vajdaságban élő vajdasági és az érdeklődő 
magyarországiak között. A szervezet rendszeres programjai között szerepel a vajda-
sági tematikájú szépirodalmi, tudományos kiadványok bemutatása, a Vajdaságból 
származó művészeti együttesek meghívása, s az évente megrendezett Délvidékiek 
Bálja, amelyen rendszerint otthonról érkező zenészek húzzák a talpalávalót. Ez a 
határokon átívelő tevékenységet folytató szervezet nem csak szoros kulturális, érzel-
mi köteléket jelent a szülőföldhöz, de eseményei, rendezvényei a vajdasági magyar 
identitás újraélésének és újrateremtésének is teret, alkalmat kínálnak.

Sajátos hálózatszervező szerepet láttak el az áttelepedett vállalkozók és vezető pozíci-
óba került vajdaságiak. Az „önsegélyezés” e körben is gyakori volt, a gazdasági szerep-
lők jellemzően segítették egymást információkkal, piaci kapcsolatokkal, a vajdasági 
gyökerű vállalkozók is szívesen alkalmaztak vajdaságiakat. E gyakorlat hátterében 
egyértelműen azonosíthatjuk az egymással szembeni szolidaritást, a segítségnyújtás 
szándékát, de a tapasztalatok szerint sokan voltak elégedetlenek az anyaországbeli 
magyarok munkakultúrájával. Egy interjúpartnerünk például másfél évtizeden át a 
szegedi városi piac igazgatója volt, s e minőségében igen sok vajdaságit vett föl al-
kalmazottként, ám ezt ő nem a közös gyökerekkel indokolta, hanem azzal, hogy a 
vajdaságiak egyszerűen jobbak voltak, szorgalmasabban dolgoztak a helyieknél. 

A határ magyarországi oldalán letelepedett vajdasági magyar migránsok sokfé-
le, eltérő intenzitású és erősségű kapcsolatokat tartanak fenn s ápolnak az otthon 
maradottakkal. Fontos tudatosítanunk, hogy a szülőföldhöz, lokalitásokhoz és a 
Vajdasághoz kötődnek, vajdaságinak és óbecseinek, temerininek, szabadkainak, 
palicsinak stb. vallják magukat, s ugyan túlnyomó többségük rendelkezik szerb ál-
lampolgársággal is, a kibocsátó országhoz való kötődés elutasítása jellemző rájuk 
(GÖDRI, 2010). Leggyakrabban természetesen az otthon maradt szülőket, testvé-
reket, rokonokat látogatják, a hagyományos családi és vallási ünnepekre minden-
képpen hazautaznak. Gyakran hallottunk arról, hogy a fiatal párok szülőfalujukban, 
helyi hagyományok szerint tartják az esküvőjüket; arról, hogy a gyerekek a nyarakat 
a Vajdaságban, nagyszülőknél vagy hittantáborban töltik. Szegeden élők arról szá-
moltak be, hogy hétvégenként szívesen járnak helyi barátaikkal a közeli vajdasági 
bálokba, hogy a szilvesztert is otthon ünneplik, és nyaranta rendszeresen meghívják 
vajdasági otthonukba barátaikat. 
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Találkoztunk egy olyan áttelepült vajdasági magyar családdal is, amely az elmúlt 
húsz évben egy tekintélyes (EU-s támogatásokat is felhasználó), korszerűen felsze-
relt mezőgazdasági üzemet épített ki Magyarországon, jelenleg huszonhét embert 
foglalkoztatnak. A szülők azért döntöttek az áttelepedés mellett, mert a kárpótlás 
időszakában kedvező áron tudtak nagyobb földterületet vásárolni. A gazdaság fel-
építésének első szakaszában ők Magyarországon éltek, a három iskolás korú gyerek 
a nagyszülőkkel Vajdaságban maradt, s csak akkor hozták őket végleg át, amikor 
megvetették lábukat, és megépítették családi házukat. A gyerekek közép- és felsőfo-
kú tanulmányaikat már itt végezték. A szülők ma is Magyarországon élnek, gazdál-
kodnak; az idősebb fiú az iskoláit követően visszatért a Vajdaságba, saját családjával 
a szülői házban él, és a szülei által alapított mezőgazdasági, valamint mezőgazdasági 
gépalkatrészek nemzetközi forgalmazásával foglalkozó vállalkozást vezeti. A másik 
fiútestvér Magyarországon, de a szülőktől távolabb gazdálkodik, míg a lánytestvér a 
szülők irodájában dolgozik. A vajdasági mezőgazdasági üzem szorosan integrálódik 
ebbe a „transznacionális”, határon átívelő családi vállalkozásba. Volt egy időszak, 
amikor a magyarországi gazdaság gépei jártak át a Vajdaságba szántani, aratni, s 
eleinte a dolgozókat is a Vajdaságból hozták. A család magától értődő természetes-
séggel éli meg, hogy két különböző országban teremtik meg egzisztenciájukat. Itt is, 
ott is rendelkeznek ingatlanokkal, ami a harmadik generáció örökségét képezi. A 
távolság alig számít valamit, a családtagok naponta telefonálnak, skype-olnak, a szü-
lők minden hétvégén hazautaznak a Vajdaságba, meglátogatják fiukat, unokáikat és 
az idősek otthonában élő nagymamát. 

A határokon átívelő, transznacionális térben nem csak migránsok, ingázók, vál-
lalkozók, diákok, doktori képzésben résztvevők, írók, művészek, egyetemi tanárok 
járnak mindkét irányba, de források, tárgyak, javak is mozognak. Néhány példát 
említünk csak. Ingázó munkások hozzák haza a fizetésüket; van, aki a szülői ház 
felújítására küldi haza megtakarításait; a hazalátogatók kocsija meg van pakolva 
könyvekkel, gyógyszerekkel,7 ajándékokkal, míg visszafelé már hazai finomságok-
kal, cigarettával. E teret sűrű és intenzív határon átívelő kommunikáció hálózza be, 
a migránsok egymás közti és az otthoniakkal való kapcsolattartását a mindenna-
pokban a mobiltelefon, internet, skype s a különféle közösségi portálok (migránsok 
által működtettet facebook-közösségek, internetes oldalak) is segítik.  

7 Egy áttelepült vajdasági orvost ismerősei, rokonai nem csak hazalátogatásai alkalmából, de 
gyakran telefonon keresztül is diagnózis felállítására és terápiára kérik, s ő viszi magával a szük-
séges gyógyszereket Magyarországról. 



276 Wastl-Walter Doris – Váradi M. Monika – Kocsis Károly

ÖSSZEGZÉS HELYETT

Nem tudjuk, miként alakulnak a migrációs folyamatok ebben a transznacionális, 
határon átívelő térben, hogy a migránsok második és harmadik, Magyarországon 
felnőtt és egzisztenciát teremtő generációjának életében a szülőfölddel való kap-
csolatok mit jelentenek, mennyire lesznek intenzívek. Bizonyos jelek arra utalnak, 
hogy e szálak szakadozhatnak a jövőben, fokozatosan elveszítik jelentőségüket és 
jelentésük is átalakul. Ennek hátterében egyfelől a migránsok következő nemze-
dékeinek magyarországi integrációja, más szóval az el- és bevándorlás klasszikus 
modellje áll. Másfelől azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kibocsátó szülőföld 
is megváltozott: a kilencvenes években megindult s intenzitásából ugyan veszítő, 
de éppen a képzettebb, mobilabb vajdasági magyarokat érintő migráció, valamint a 
szerb menekültek betelepedése visszafordíthatatlan etnikai, demográfiai változáso-
kat indított el a Vajdaságban. Magyarországra áttelepedett vajdasági és Vajdaságban 
élő magyar interjúpartnereink szinte mind beszéltek arról, mennyire megváltozott 
az otthonuk világa. A változás lényegét a többséget alkotó szerbek nyilvános tér-
nyerésében látják: a maguk képére formálják a települések hagyományos arculatát, 
elfoglalják a nyilvános tereket, ahol már alig hallható magyar szó... Mindezek a radi-
kális változások a kisebbségben élő vajdasági magyarok további migrációját tápláló 
forrássá válhatnak. S ez a migráció nem feltétlenül csak Magyarországra irányul, 
egyre többen kapcsolódhatnak be a globális migrációs folyamatokba, s indulhatnak 
el távolabbi országok felé. Mindez azonban „kitágítja” a migráció transznacionális 
terét, hálózatait. 
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TANULMÁNYI CÉLÚ MIGRÁCIÓ: 
A VAJDASÁGI HALLGATÓK ESETE 

Takács Zoltán – Tátrai Patrik – 
Erőss Ágnes – Filep Béla – Ristić Dušan 

ABSZTRAKT:1 A vajdasági magyar hallgatók Magyarország felé irányuló tanulmányi 
célú migrációja 1990-ben, a polgárháború kitörésével jelent meg szignifikánsan, majd vált 
egyre tömegesebbé. 2010-ben 3 152 vajdasági magyar tanult szülőhazájában Szerbiában, 
míg Magyarországon 1385-en folytattak felsőfokú tanulmányokat (ez a szerbiai létszám 
csaknem fele). A jelenséget főként az agyelszívás elméletét alkalmazva és mindkét ország/
régió szemszögéből nézve vizsgáljuk. Mivel a vizsgált jelenséget nagymértékben befo-
lyásolják a különböző (magyar, illetve vajdasági magyar) nemzetpolitikák, ezért ezeket 
kiemelt fontosságúként ismertetjük. Tanulmányunk első fele főként statisztikai adatokra 
épülő makroszintű elemzés, amelyben a következő kérdésekre keressük a választ: milyen 
tulajdonságok jellemzik a Magyarországon tanuló vajdasági magyar fiatalokat; melyek a 
hallgatók tudományterületi aspirációi, milyen a területi koncentrációjuk és származási 
hely szerinti területi megoszlásuk, valamint a különféle felsőoktatási intézmények von-
zása mennyire heterogén irányukba. Az így kialakuló képet interjúkból nyert tapaszta-
latainkkal igyekeztük árnyalni, és bemutatni az egyének és családok továbbtanulásról és 
letelepedésről szóló döntéseit.

KULCSSZAVAK: felsőoktatás, tanulmányi célú migráció, agyelszívás, migrációs dönté-
sek, Vajdaság–Magyarország

A TANULMÁNYI CÉLÚ MIGRÁCIÓ ÉS AZ AGYELSZÍVÁS JELENSÉGE

A tanulmányi célú migrációt, a migrációs rendszeren belüli növekvő jelentőségének 
köszönhetően, élénk kutatói érdeklődés kíséri az ezredforduló óta. Legfontosabb 

1 A tanulmány szerkesztett változata a Tér és Társadalom folyóirat tematikus számában (2013. 27. 
évf. 2. sz.) jelent meg: Itthonok–otthonok – új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és 
Magyarországon a délszláv háború után. A kutatás egy nemzetközi projekt keretein belül valósult 
meg („Integrating (Trans-)National Migrants in Transition States. TRANSMIG. 2009–2012”), a 
Svájci Nemzeti Tudományos Alap és a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség támoga-
tásával. A magyarországi mélyinterjúk készítésében dr. Váradi M. Monika, Rácz Katalin, Erőss 
Ágnes és dr. Tátrai Patrik kutatók vettek részt, míg a Szerbiában készült interjúkat Szügyi Éva 
és dr. Takács Zoltán rögzítették. A kutatás során szociológiai mélyinterjúk készültek 21–38 év 
közötti egyetemi- illetve főiskolai hallgatóval, diplomással, 2010-ben és 2011-ben. Az alanyok 
kiválasztása véletlenszerű volt. Az alanyok területi megoszlása származási hely (települések) 
szerint: Ada, Zenta, Magyarkanizsa, Szabadka, Óbecse, Topolya, Zombor, Szenttamás. Továbbá 
Magyarországon a tanulási célú migrációban érintett települések: Szeged, Pécs, Dunaújváros, 
Budapest, Gödöllő voltak.
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mozgatórugója globális szinten az országok, régiók közti fejlettségbeli különbség, így 
földrajzilag koncentráltan, elsősorban az angolszász országok felé irányul, ami egy-
úttal az angol nyelvtudás fontosságára, globális gazdaságban betöltött szerepére is 
rávilágít (RÉDEI, 2006: 233.). A tanulmányi célú migráció sokszor elválaszthatatlan 
a munka-, illetve karriercélú migrációtól, hiszen a hallgatók a diploma megszerzése 
után gyakran a célországban maradnak, és ott lépnek be a munkaerőpiacra. Ezért 
SALT (2005: 31.) a tanulmányi célú migrációt a magasan képzettek (highly skilled) 
egyik vándorlási típusának tartja, míg más szerzők (lásd többek között IREDALE, 
2001; MAHROUM, 2001; OECD, 2002; RÉDEI, 2006: 233.) a magasan képzettek 
migrációját előkészítő, előjelző lépésként, illetve a globalizáció fokmérőjeként is értel-
mezik (részletesen ld. RÉDEI, 2009: 24–28.). 

A tanulmányi célú migráció tehát az agyelszívás (brain drain) első lépcsőjeként értel-
mezhető. A szakirodalomban agyelszívás alatt hagyományosan azt a jelenséget értjük, 
amikor a magasan képzett munkaerő vándorol, általában a fejletlenebb országból a 
fejlettebb országba; a migráció kiváltó oka tehát a gazdasági-fejlettségbeli különbség 
(EGEDY–KOVÁCS, 2011: 164.). Ez a küldő ország szempontjából agyelszívás, a foga-
dó felől tekintve viszont „agygyarapodás” (brain gain). Az agyelszívás a tanulmányi 
célú migrációt tekintve akkor valósul meg, ha e tanulók alacsony számban térnek 
vissza, vagy ha a kibocsátó ország „agyvonzó” képessége gyenge (lásd CSANÁDY–
SZEMÉLYI, 2006: 80.). Szerbia és különösen a vizsgált közösség, a vajdasági magya-
rok esetében az agyelszívás létező jelenség,2 hiszen etnikai, nyelvi, kulturális kisebb-
ségi közösségként utánpótlást Szerbiából nem nyerhet, míg a fejlettségi különbségek, 
illetve a határon túli magyar kisebbség és az anyaország viszonya miatt a kapcsolatok 
Magyarországgal alapvetően egyirányúak. Éppen ezért általánosságban is, de a vaj-
dasági magyar közösségre nézve különösen igaz, hogy a kibocsátó közeg számára a 
legnagyobb értéket azok a diákok képviselik, akik külföldi tanulmányaik befejeztével 
hazatérnek (brain re-gain) (GÜRÜZ, 2008; EGEDY–KOVÁCS, 2011). Ezzel szem-
ben a Magyarországon maradó vajdasági diákok Szerbia, de elsősorban a vajdasági 
magyar közösség számára veszteséget jelentenek. Az „intellektuális tőke szétszóró-
dása”, a szakemberhiány – a demográfiai gondok mellett – számos további problé-
mát okozhat, és szerepe van a lassuló gazdasági fejlődésben, a munkatermelékenység 
csökkenésében, az innováció hiányában, a versenyképesség fokozatos elvesztésében 
(CSANÁDY–SZEMÉLYI, 2006; GREDELJ, 2006; GÁBRITY MOLNÁR, 2008). 

2 A Kelet-Közép-Európa országaiban született felsőfokú végzettségűek közül az ezredfordulón 
átlagosan 10–15% az OECD tagállamaiba vándorolt ki. A listát a balkáni országok vezetik (Ma-
cedónia, Horvátország és Bosznia–Hercegovina), ahol a felsőfokú végzettségű lakosság 25–30%-
a emigrált. E jelenséget egyes kutatók már „brain flight”-nak neveznek (lásd: MIHAILOVIĆ, 
2004). Szerbiában – déli szomszédjaihoz képest ez az érték alacsony (17%), míg Magyarország a 
régiós átlag körül áll (13%) – (DOCQUIER–MARFOUK, 2005. Idézi: CSANÁDY–SZEMÉLYI, 
2006: 84.).
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A VAJDASÁGBÓL MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐ HALLGATÓK

A vajdasági magyarok tanulmányi célú migrációja Magyarország irányába már az 
1980-as években megjelent, de számottevővé csak 1991-től, a délszláv polgárhábo-
rú kitörésétől vált. 1988 és 1994 között a Magyarországon tanuló külföldi diákok 
10,3%-a Jugoszláviából származott (TÓTH PÁL, 1997). A 2000-es évek láthatóan 
egy állandósuló és növekvő trendet mutatnak (1. táblázat). A felsőoktatási migráció 
annak ellenére töretlen, hogy az elmúlt két évtizedben a magyarországi kormány-
zatok arra törekedtek, hogy támogassák a határon túli magyar közösségek értelmi-
ségének képzését és szülőföldön maradását. Bár a szülőföldön maradás továbbra is 
deklarált cél (lásd az Alaptörvény D cikkét), a magyar támogatáspolitika periodikus 
változása, a felvételi rendszer folyamatos átalakulása3 több esetben is kedvezménye-
zett helyzetbe hozta a külhoni magyar hallgatókat, ami a migrációt serkentő ténye-
zőként hatott, és nyilvánvalóvá vált, hogy az itt tanuló diákok többsége nem kíván 
hazatérni szülőföldjére. Az ezredfordulón végrehajtott reform során ezért garanciá-
kat építettek az ösztöndíjrendszerbe, amelynek értelmében a támogatásban részesü-
lő hallgató szerződésben vállalta, hogy a képzés után hazatér. Az állam azonban nem 
ellenőrzi a hallgatói szerződésben foglaltak betartását.

3 A kilencvenes évek elején bevezetett rendszerben a határon túli közösségek, az általuk létreho-
zott ösztöndíjtanácsokon keresztül, a kisebbség igényeit mérlegelve döntenek arról, hogy kik és 
milyen szakirányon folytathatják tanulmányaikat magyarországi felsőoktatási intézményben, 
magyar állami ösztöndíjban részesülve (ERŐSS et al., 2011: 6.). A cél a hiányszakmák pótlása 
volt, így a magyar ösztöndíj-politikának köszönhetően (melynek olyan részelemei voltak, mint 
a Nemzeti Előkészítő Intézet [NEI] és a Márton Áron Szakkollégium) a legjobb eredményeket 
felmutató fiatalok Magyarországon folytathatták tanulmányaikat (az országos, egységes felvételin 
szerzett pontszámok alapján). Később ún. „miniszteri ösztöndíjban” részesülhettek a határon túli 
magyar hallgatók, a rendes felvételi eljárások során. Napjainkban a magyar felsőoktatást még 
mindig vonzóvá teszi, hogy a vajdasági diákokat az otthoni érettségi pontok alapján veszik fel, 
míg Szerbiában szerb nyelven kellene felvételi vizsgát tenniük (a magyarországi felsőoktatási in-
tézményekben tanuló határon túli magyar diákok támogatásáról részletesebben lásd: HORVÁTH, 
2004; ERDEI, 2005; EPARE, 2008; MOLNÁR, 2008).
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1. táblázat: Szerbiai hallgatók a magyar felsőoktatásban 2001–2010

Évek
Felsőfokú 

szakképzés
Főiskolai 

szintű

Egyetemi 
szintű, 

osztatlan Bsc Msc

Szakirányú 
tovább- 
képzés

PhD, 
DLA Együtt

Összesen 
külföldi

Szerb % 
(külföldi)

2001/2002 0 580 605 16 28 1 229 11 783 10,4
2002/2003 0 542 605 18 29 1 194 12 226 9,8
2003/2004 0 601 469 8 17 1 095 12 913 8,5
2004/2005 3 545 540 12 32 1 132 13 601 8,3
2005/2006 13 573 522 15 40 1 163 14 491 8,0
2006/2007* 12 428 421 274 0 24 46 1 205 15 110 8,0
2007/2008 14 306 389 525 5 25 46 1 310 15 459 8,5
2008/2009 22 207 286 712 21 31 41 1 320 16 916 7,8
2009/2010 25 40 262 905 84 29 40 1 385 18 154 7,6

Forrás: KSH adatbázisa alapján a szerzők szerkesztése, 2012.
Megjegyzés: * – 2006-tól az Egyetemi szintű képzés tartalmazza az osztatlan képzésben résztvevő 

hallgatókat is.

A TANULMÁNYI MIGRÁCIÓ TERÜLETI JELLEMZŐI

A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció földrajzilag meg-
lehetősen koncentrált mintázatú. A KIR adatbázisa (EDUCATIO)4 alapján 2005 és 
2010 között a szerbiai (vajdasági) fiatalok Szegedre (1 158 fő), Budapestre (401), 
Pécsre (129) és Gödöllőre (20) nyertek felvételt a legnagyobb számban. A Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE) Zentán működő kihelyezett kertészmérnöki képzésre 342 
főt vettek fel (1. ábra).

A hallgatók regionális megoszlásában a legfőbb szerepet – láthatóan – a Vajdaság-
hoz való földrajzi közelség játssza. Szeged kiemelkedő szerepet tölt be e folyamatban 

4 Az adatbázisban szereplő hallgatók (N=2806) 85%-a általános és normál felvételei eljárással, 
1%-a keresztféléves eljárással, 14%-a pótfelvételi eljárással jelentkezett a felsőoktatási intézmé-
nyekbe, a 2005–2010-es időszakban. A felvételizők alapsokaságának nemi megoszlása: 56% nő, 
44% férfi. Felvételt 2161 hallgató nyert (77%-os felvételi sikeresség); 84%-uk tanul Magyaror-
szágon, míg 16%-uk kihelyezett képzésen (Zenta) folytatja tanulmányait. A felvételt nyertek 
83,4%-a alapképzésen folytatja tanulmányait; többségük nappali munkarenddel (71,2%), esetleg 
levelező tagozaton (24,9%), az egyéb munkarendek (távoktatás, esti oktatás) nem jellemzők. A 
felvételt nyert hallgatók 70%-a állami finanszírozottként (a vizsgált időszakban 1514 hallgató), 
míg 30% költségtérítéssel tanul Magyarországon (647 fő). Az Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. külföldi hallgatókat tartalmazó adatbázisát rendelkezésünkre bocsátotta dr. Verosz-
ta Zsuzsanna és Fodor Szabolcs, amiért a szerzők ezúton is köszönetet mondanak.
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(ERŐSS et al., 2011; TAKÁCS–KINCSES, 2013), hiszen a felsőoktatásban minden 
második vajdasági hallgató Szegedet választja. A földrajzi közelség mellett ebben 
természetesen a város diverzifikált, jó hírű oktatási szolgáltatásai is közrejátszanak. 
Így napjainkban Szeged oktatási vonzáskörzete átnyúlik a határokon, és kiterjed a 
környező, elsősorban vajdasági magyarlakta területekre. 

 1. ábra: A magyar felsőoktatásba jelentkező szerb állampolgárok  
az oktatás helyszíne szerint, 2005–2010 (fő)

Forrás: EDUCATIO adatbázisa alapján a szerzők szerkesztése, 2012.

A Magyarországra irányuló felsőoktatási migráció a vajdasági magyar egyetemis-
ták, főiskolások 20–25%-át érintette a 2000-es évek közepén (GÁBRITY MOLNÁR, 
2007a: 116.). Ez az arány fokozatosan növekszik, és napjainkra 30–35%-ra emel-
kedett (SZÜGYI–TAKÁCS, 2011). A vajdasági magyar fiatalok felsőoktatási tanul-
mányi célú migrációjában az átlagosnál magasabban kvalifikált szülők gyermekei 
vesznek részt (ERDEI, 2005). Az Identitás Kisebbségkutató Műhely nem reprezen-
tatív kérdőíves felmérése szerint a Magyarországon tanuló vajdasági egyetemisták 
szüleinek iskolai végzettsége jóval magasabb, mint azoké, akik Szerbiában folytatják 
egyetemi tanulmányaikat.5 Ugyanezen kutatás szerint a Magyarországon tanulók 
körében magasabb a gimnáziumot végzettek aránya, mint a Szerbiában továbbtanu-
lóknál (IDKM, 2010: 4.).
5 A Magyarországon tanuló egyetemisták körében az egyetemi végzettséggel rendelkező apák ará-

nya 22,6%, a szerbiai egyetemek hallgatóinál ezzel szemben 7,7% (IDKM, 2010: 4.).
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Területileg, a magyarországi felsőoktatásban továbbtanuló szerb állampolgárok el-
sősorban a Vajdaság északi, magyarok által nagy arányban lakott községeiből (opš-
tina) származnak. 2005 és 2010 között a legnagyobb kibocsátó községek Szabadka 
(636 fő), Magyarkanizsa (552), Zenta (489), Topolya (279) és Ada (217). A 2. ábrán 
jól látható, hogy a kibocsátó területeknél – a célterületekhez hasonlóan – meghatá-
rozó tényező a Magyarországhoz való földrajzi közelség, ugyanakkor ez egybeesik 
a magyar etnikai tömb területével. Bár a szórványterületekről is érkeznek hallgatók 
Magyarországra, arányaiban sokkal kevesebben, mint az etnikai tömb területéről. 
Ráadásul a Vajdaság déli részeihez Újvidék, mint felsőoktatási központ is közelebb 
van, mint Szeged. Ha a Magyarországon tanuló vajdasági hallgatókat a kibocsátó 
terület magyar lakosságához viszonyítjuk, akkor azt találjuk, hogy minél nagyobb 
a magyar lakosság aránya, annál magasabb arányban tanulnak Magyarországon a 
főiskolások és egyetemisták. 

2. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkező vajdaságiak a 
kibocsátó községek (állandó lakóhely) szerint, 2005–2010

Forrás: EDUCATIO adatbázisa alapján, illetve a 2011-es szerb népszámlálás alapján  
a szerzők szerkesztése, 2013.
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Bár a határon túli magyar hallgatók számára a magyarországi ösztöndíjrendszert 
többek között azért hozták létre az 1990-es évek elején, hogy a küldő országokban 
anyanyelven elérhetetlen szakokra képesítsen, ez már az 1990-es években sem va-
lósult meg (HORVÁTH, 2004: 60.), és napjainkban sem az határozza meg a tudo-
mányterületi megoszlást, hogy a kibocsátó régiókban mire van szükség, hanem az 
egyéni érdeklődés és a karrierlehetőség. A Vajdaságból érkező felvételizők tudo-
mányterületi megoszlására a következő sorrend a jellemző: agrártudományok (20% 
– BCE kihelyezett tagozata miatt), bölcsésztudományok (14%), egészségügyi és or-
vostudományok (12%), természettudományok (10%) és informatika (8%). TAKÁCS 
a Szerbiában tanuló vajdasági magyarok kedvezőtlen tudományterületi megoszlását 
hangsúlyozza, ugyanis az otthon tanulók a helyi „szűkös felsőoktatási kínálatból” vá-
logatnak. Tartományi szinten a vajdasági magyar hallgatók 44,7%-a társadalom- és 
bölcsésztudományok, 28,2%-a pedig technika- és technológiatudományok területén 
szerez felsőoktatási végzettséget (TAKÁCS, 2009). A magyarok által nagyobb arány-
ban lakott észak-vajdasági, határ menti régióban a helyzet még kedvezőtlenebb. A 
régióban maradó fiatalok negyede műszaki végzettségű, negyede tanító, negyede 
pedig közgazdász-menedzser (ez egyben az Észak-Vajdaságban elérhető, magyar 
nyelvű felsőoktatási kínálatot is tükrözi). A helyi magyar nyelvű felsőoktatás sem a 
magyar kisebbség igényeit és érdekeit, sem a régió társadalmi–gazdasági változásait 
és a munkaerőpiac elvárásait nem képes követni (SZÜGYI–TAKÁCS, 2011).

A VAJDASÁGIAK DÖNTÉSEI/ÉRVEI A MAGYARORSZÁGI TANULMÁNYI 
MIGRÁCIÓ MELLETT

Az 1990 óta eltelt bő két évtized során a vajdasági családokban a gyerekek magyaror-
szági továbbtanulását érintő döntéseket a változó politikai, gazdasági körülmények, a 
társadalmi mobilitás és boldogulás perspektívái egyaránt befolyásolták. A kilencve-
nes években, a feléledő nacionalizmus, a polgárháború, az embargó és a NATO-bom-
bázások idején a magyarországi tanulmányok melletti döntésben a biztonság volt az 
elsődleges – noha nem kizárólagos – szempont a fiatalok és a családok számára (fi-
zikai biztonság a katonakötelezettséggel szemben, a fojtogató nacionalista légkörrel 
szembeni szellemi szabadság, a gazdasági válsággal és kilátástalansággal szembeni 
gazdasági biztonság). Az ezredfordulót követően azonban a megélhetés, boldogu-
lás, karrierépítés lehetőségei váltak a tanulmányi célú migrációt motiváló perdöntő 
tényezővé, a magyarországi diploma pedig 2004 óta felértékelődött, hiszen az uniós 
munkaerőpiacra való belépés esélyével kecsegtet. Ugyanakkor a magyarországi dip-
loma iránti kereslet az elhúzódó magyarországi gazdasági válság idején sem csök-
ken(t), ami – Szerbia még rosszabb gazdasági helyzetén kívül – azt mutatja, hogy a 
gazdasági szempontok a döntésben egyáltalán nem kizárólagosak.
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A legfontosabb vonzó és taszító tényezők között a vajdasági magyar nyelvű felsőokta-
tási képzés lehetőségeinek szűkösségét, illetve hiányát kell említenünk (pl. GÁBRITY 
MOLNÁR, 2007b; TAKÁCS, 2009; SZÜGYI–TAKÁCS, 2011), ami egyúttal a szer-
biai társadalomban való boldogulás, a társadalmi mobilitás esélyeinek korlátozott 
voltát is előrevetíti. A szerb nyelv ismerete, használata természetesen függ az adott 
család, a szomszédság, a település, a régió etnikai összetételétől, de az interjúk alapján 
úgy tűnik, hogy a szerb nyelvű felsőoktatási tanulmányok a mégoly jó nyelvtudás-
sal rendelkező fiataloktól is rendkívüli erőfeszítéseket követelnek. A nyelvtudás, a 
nyelvi kompetenciák alapvető szerepet töltenek be a migrációs döntésekben; a szerb 
államnyelv hiányzó/nem megfelelő ismerete egyfelől, a magyar nyelvű képzésben 
való részvétel lehetősége, másfelől a tanulmányi célú migrációt tápláló tényezők. Az 
interjúk rávilágítottak arra is, hogy a támogató – rokonokból, volt iskolatársakból, 
ismerősökből álló, s az áttelepüléssel járó nehézségek kezelésében segítséget jelentő – 
hálózatok milyen fontos szerepet játszanak a tanulmányi célú migráció fenntartásá-
ban. S ugyanígy, a vonzó és a migrációt tápláló tényezők között a széles, jó minőségű 
magyarországi képzési paletta mellett a magyar állam ösztöndíjrendszert, kollégiumi 
hálózatot kínáló támogatási politikája, vagy – például Szeged esetében – akár a föld-
rajzi közelség is fontos helyet foglal el.

A végső le- vagy visszatelepedésről hozott döntés sok esetben egy összetett, hosz-
szabb folyamat eredményeként születik. Beszélgetőpartnereink egy része az áttelepe-
dés szándékával kezdte meg magyarországi tanulmányait, mások viszont a hazatérést 
tervezték, legalábbis nem zárták ki annak lehetőségét. A (végleges) magyarországi 
letelepedés mellett érvelve beszélgetőpartnereink rendre összevetették a két ország 
között a mobilitási, megélhetési és karrierlehetőségek tekintetében fennálló kü-
lönbségeket. Az egyes diplomák (például orvos, mérnök vs. szociológus, magyar 
logopédus) munkaerő-piaci értékesíthetőségének eltéréseitől eltekintve is alapvető 
problémát jelent, hogy az esetek többségében még a jelentősebb magyar népességgel 
rendelkező településeken is olyan szakembereket keresnek, akik jól beszélnek szerbül. 
A magyarországi diploma szerbiai honosítása hosszú évekig elhúzódhat, s addig az 
érintettek, ha visszatelepednek, a tényleges végzettségüknél alacsonyabb beosztásban 
s ennek megfelelő bérezésért tudnak csak elhelyezkedni. Emellett – a felsőfokú ta-
nulmányok ideje alatt kialakított – kapcsolatrendszerük is elsősorban Magyarország-
hoz köti őket, ott tudják csak ezeket a kapcsolatokat gazdaságilag is kihasználni (pl. 
munka keresésekor). Beszélgetőpartnereink jószerivel egyöntetűen kedvezőtlennek 
és kiszámíthatatlannak tartották a szerbiai gazdasági, munkaerő-piaci, társadalmi 
és politikai helyzetet, amely a magyarországi diplomát szerzett magyar kisebbségiek 
számára nem kínál valódi esélyt és perspektívát. Az is igaz, hogy néhány diplomás 
számára a nagyvárosok, főként Budapest által kínált kulturális lehetőségek fényében 
szűkösnek, kisléptékűnek tűnik a vajdasági világ. 
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Az anyagi boldoguláshoz, szakmai előmenetelhez, karrierhez kapcsolódó szempon-
tok mérlegelése mellett a társas kapcsolatok alakulása, mindenekelőtt a házasság és 
a gyermekek születése, de a régi-új barátságok, munkatársak hálózata is meghatáro-
zó hatással vannak a migráció kimenetelére. A végleges magyarországi letelepedést 
szolgáló döntést segítheti, ha időközben a testvérek, barátok is átköltöztek, ha az idő-
södő szülőkön, nagyszülőkön kívül nem maradt otthon senki. A hazatérés évekig 
nyitott lehetőségét lezárhatja a házasság egy magyarországi partnerrel, de ugyanígy, 
a vajdasági társ is hazaszólíthat Magyarországról. Bárhol is éljen a család, a gyerekek 
megszületésével alapvetően megváltoznak a migrációs perspektívák: mellettük, ve-
lük már nem könnyű és nem is vágyott a mozdulás.

A VISSZATÉRÉS LEHETŐSÉGE  
ÉS ÚJABB NEMZETPOLITIKAI MEGOLDÁSOK

Becslések szerint a tanulmányaik befejezése után a Magyarországon tanulók mind-
össze 50%-a tér vissza szülőföldjére (GÖDRI, 2005),6 így a tanulás, illetve a tovább-
tanulás migrációs csatornának tekinthető, amely az áttelepedés vagy a Nyugat-Euró-
pába való továbbvándorlás első lépéseként is értelmezhető (FERCSIK, 2008). Éppen 
ezért e jelenség komoly aggodalmakat kelt a vajdasági magyar közösségben, amelyet 
egyaránt értékelnek demográfiai problémaként és agyelszívásként, és amely végső so-
ron a kisebbségi magyar közösség fennmaradását veszélyezteti. 

A problémát a vajdasági magyar közösség képviseletében a Magyar Nemzeti Tanács 
(MNT) a saját nemzetpolitikai eszközeivel igyekszik megoldani. Az MNT biztosítani 
szeretné a magyarok minél magasabb iskolázottságát, képzését, elhelyezkedését, szü-
lőföldön való boldogulását. Az MNT hangsúlyozza a vajdasági felsőoktatás jó minő-
ségét, ezen túlmenően a 2011/2012-es tanévtől anyagi ösztönzést (120–150 Euró havi 
ösztöndíj) és egyéb – mentorálási, majd elhelyezkedési – segítséget is nyújt a helyben 
maradó fiataloknak (MNT 2010). Az MNT oktatásfejlesztési stratégiája a hiányszak-
mákat továbbra is magyarországi, de Szerbiában szerződött és folyósított támogatási 
és pályázati eszközökből, szerbiai felsőoktatási intézményekben szerzett diplomákkal 
próbálja biztosítani. Az ösztöndíjrendszer átalakításának hatásai csak hosszabb távon 
lesznek mérhetők, és az eredményesség természetesen nagyban függ majd az aktuális 
szerbiai gazdasági-társadalmi viszonyoktól.

6 A visszatérők arányára egyéb becslések is napvilágot láttak. SZÜGYI és TAKÁCS (2011: 296.) 
szerint a vajdaságiak 30–50%-a tér haza a diploma megszerzése után; JÓZSA (2013) az elmúlt 
tíz évben lefolytatott (a Szekeres László Alapítványhoz benyújtott) honosítási kérelmek alapján 
kiemeli: minden harmadik Magyarországon megszerzett diploma honosítására sor került Szer-
biában (vélhetően 1/3-uk tér vissza). 



288 Takács Zoltán – Tátrai Patrik – Erőss Ágnes – Filep Béla – Ristić Dušan

ÖSSZEGZÉS

A vajdasági fiatalok az elmúlt húsz évben tömegesen kezdték meg főiskolai/egyete-
mi tanulmányaikat Magyarországon – „egy idegen országban”. A háborús helyzet, a 
kifejezett politikai és társadalmi bizonytalanság időszakának elmúlásával, a külföl-
dön tanulás jelensége és növekvő tendenciája továbbra sem fulladt ki. A tanulási célú 
migráció jelentős és mindennapi jelenség a határrégióban (tipikus példa a Szeged–
Szabadka reláció), és általában a vajdasági fiatalok körében. A legvonzóbb egyetemi 
központok között első helyen Szeged, Budapest és Pécs szerepel, míg a legnagyobb 
kibocsátó települések Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta. A vajdasági magyar fiatalok 
szakválasztását döntően az anyanyelven történő tanulás lehetősége befolyásolja, ezt 
az anyagi okok követik (ösztöndíj, tandíj, útiköltség, távolság stb.). Magyarorszá-
gon tanulva azonban, a vajdasági magyar fiatalok nem tudnak – és sokszor nem is 
akarnak – a szerbiai munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodni, szerbül megtanulni, 
okleveleket honosítani. Így vajdasági magyar szemszögből a folyamat egyértelműen 
az agyelszívás következményeit hordozza magában és az esetek többségében a szü-
lőföldről való „végleges” távozás első lépcsőfokának tekinthető.
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ÜNNEP – ÜNNEPLÉS – ÜNNEPKULTÚRA

T. Molnár Gizella

ABSZTRAKT: Az ünnep az egyetemes emberi kultúra egyik központi kategóriája. Jel-
lemzőit, jelentőségét számos tudományág tanulmányozza, a kultúrtörténettől a szocio-
lógiáig és a pszichológiáig, az etnográfiától a kulturális antropológiáig, a szemiotikától 
az irodalom-, vagy épp a művészettörténetig, de foglalkozik vele a politológia, a vallás-
tudomány stb. Mindegyik más-más megközelítésből, ugyanakkor egymás eredményeit 
felhasználva, kiegészítve próbálja megragadni ennek a kiemelkedő társadalmi jelenség-
nek a lényegét, az emberi közösségekben betöltött szerepét. Hiszen az ünnep a kultúra 
univerzális jelenségeként minden kultúrkörben jelen van. Mást és másképpen, máskor és 
más térben ünnepelnek Földünk különböző földrajzi pontjain, de az ünnep kategóriája, 
kitüntetett szerepe az adott közösség életében, illetve a legfontosabb jellemzői azonosak 
mindenütt – bizonyítva az emberi kultúra egyetemességét is. Az alábbi tanulmány rövid, 
rendszerező összefoglalása az ünnep legfontosabb jellemzőinek, áttekintése a közös voná-
soknak, melyek az ünnepkultúrák különbözősége ellenére felfedezhetők. A tanulmány a 
tiszteletadás szándéka mellett reményeim szerint oktatási segédanyagként is használható 
lesz az érdeklődők számára.

KULCSSZAVAK: ünnepkultúra, archaikus és vallási ünnepek, modern ünnepek, az ün-
nep funkciói, ünnepi tér és idő, szertartások és rítusok

BEVEZETÉS

A legkülönbözőbb gazdasági és műveltségi fokon élő emberi közösségeknek, bárhol 
éljenek is a Földön, közös sajátosságuk, hogy az év bizonyos időszakaiban periodi-
kusan visszatérő ünnepeket ülnek. Minden közösség kialakítja magának, vagy átve-
szi más közösségektől (akár saját előközösségétől, akár a szomszédos csoportoktól) 
az ünnepek meghatározott rendszerét, és az ünneplés módjának tradícióját, melyet 
aztán az egymást követő generációk továbbhagyományoznak. Természetes, hogy az 
egymáshoz közelebb élő, azonos kultúrkörhöz köthető népcsoportok ünnepkultú-
rája jobban hasonlít egymáshoz, a távolabbi kultúráké egészen eltérő is lehet, de az 
ünnepek meglétének ténye egyetemes. Legyenek térben és időben bármilyen távol 
élő, bármily különböző gazdasági, társadalmi, vallási hagyományokkal rendelkező 
közösségek, népcsoportok, ünnepeik közös gyökerekre vezethetők vissza. Ezek kö-
zül az egyik legfontosabb, hogy az esztendőt az ember mindig is kultikus egész-
nek érezte, kozmikus fordulatait a legkorábbi időktől számon tartotta, s általában 
ez alapozta meg az ünnepek rendszerét. „A természet szüntelen körforgásában, az 
évszakok változásában, tavaszi újulásában és őszi érettségében, nyári gazdagságában 
és téli álmában az esztendő a legkerekebb időbeli egység. Ezt a ritmikus váltakozást és 
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nyomában a vegetáció bontakozását a nap járása idézi elő, amely az ember napi életét 
és munkáját, a gazdasági élet alapvető feltételeit megszabja.” – (BÁLINT, 1989). A 
természet változásai, a csillagászati megfigyelések adták az ősi ünnepek alapjait más 
égtájakon is, pl. a Nílus áradása, az esős és a száraz évszakok váltakozása stb. Ezek-
re az archaikus ünnepekre épült rá pl. az ótestamentumi eseményeket idéző zsidó 
ünnepi rendszer, a kereszténység esetében a Jézus életéhez igazodó liturgikus rend, 
az iszlám esetében a Mohamed és utódai életeseményeit idéző ünnepkultúra, hogy 
csak a legismertebb példákat emeljem ki. 

AZ ÜNNEPEK FUNKCIÓI

Az a tény, hogy az ünnepek tértől és időtől függetlenül minden társadalomban jelen 
vannak, nemcsak egyetemes jellegüket bizonyítja, hanem azt is, hogy jelentős, más-
sal nem helyettesíthető társadalmi funkcióik vannak. Mert mi is az ünnep? Olyan 
kitüntetett időtartam, amikor kitüntetett térben az ünnepre jellemző tevékenységek 
zajlanak (ANDOR, 1998) A kitüntetettség a hétköznapokhoz való viszonyításban 
nyilvánul meg, amikor felfüggesztik az emberek a munkatevékenységet, s azt más-
fajta tevékenységformák váltják fel, melyeknek során az egyén regenerálódik, s tár-
sadalmi szinten tulajdonképpen a munkaerő újratermelése történik. Nem véletlen, 
hogy a nagy világvallások a hetet is úgy tagolják, hogy ünnepnapot, pihenőnapot 
iktatnak közbe, gondoljunk a keresztény vasárnapra, a zsidó szombatra, amikor 
minden munka tilos, a moszlim szent nap pedig a péntek, amin ugyan nem tiltott 
a munka, de a délutáni közös ima és prédikáció itt is jelen van. A nagy ünnepekkor 
pedig minden kultúrkörben és világvallás előírásában leáll a munka, a mindennapi 
élet, fokozott fogyasztás és ünnepi tevékenységek lépnek a helyébe. Ünnep idején 
tehát a mindennapi életben érvényes cselekvések, szokások és normák érvényüket 
veszítik, s helyettük ünnepi normák és szokások érvényesülnek. Vannak, akik az ün-
nepet az emberi szabadság megnyilvánulásának, a tilalmak alóli felszabadultságnak 
látják, FREUD (1918) szerint pl. az ünnepi hangulatot az egyébként tiltott dolgok 
szabaddá válása hozza létre, azonban sokkal inkább érvényes az, hogy a korábbi 
tilalmak és előírások helyébe újabb, kifejezetten az ünnepre jellemző tilalmak és elő-
írások lépnek. Tehát bizonyos esetekben az ünnepi viselkedés és cselekvés is messze-
menően szabályozott. Napjaink modern társadalmában talán inkább az a tendencia 
érvényesül, hogy az előírt, tiltott és tetszőleges viselkedés, illetve cselekvés hétköz-
napi éles határvonalai az ünnepek alkalmával elmosódottakká válnak (HERNÁDI, 
1985). A kötetlenebb viselkedés erősítheti az ünnep fentiekben bemutatott regene-
rációs funkcióját, mely az ünnep elmúltával lehetővé teszi a hétköznapok, a gazdaság 
zökkenőmentes további működését.
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Az adott társadalom, népcsoport szempontjából kiemelkedő jelentőségű az ünne-
pek stabilizáló funkciója, mely a közösség kohézióját, összetartozását erősíti. A kö-
zös, az adott csoportra jellemző ünnepek, a közösen elvégzett szertartások, élmé-
nyek, az érzelmi összetartozást, a közösségi identitást stabilizálják (ANDOR, 1998). 
Ilyenkor enyhülhetnek a belső társadalmi feszültségek, oldódhatnak a viszályok is. 
Különösen fontos volt ez a funkció az archaikus közösségekben, de a modern, pol-
gári jellegű társadalmak politikai integrációjához is hozzájárul, amint azt NÉMEDI 
(2006) bemutatja ROUSSEAU és DURKHEIM vonatkozó írásait elemezve. Idézi 
ROUSSEAU-t, aki a köztársaságot reméli erősíteni az ünnepek által: „Ahol az em-
berek szabadok, ott elég összecsődülniök, s máris jól érzik magukat. […] …mindenki 
önmagát pillantsa meg, önmagát szeresse a többiekben, mert így tökéletesebb lesz az 
egység közöttük.” DURKHEIM is fontosnak tartja a kollektív rituálékat: „Nem létezik 
olyan társadalom, amely ne érezné szükségét, hogy szabályos időközönként megerősít-
se és helyreállítsa az egységét és a sajátos arculatát jelentő kollektív érzéseket és kollek-
tív eszméket. Márpedig ezt az erkölcsi újraépülést csakis gyülekezetek, összejövetelek, 
kongregációk révén lehet elvégezni, ahol az egymással szoros közelségbe kerülő egyé-
nek közösen megerősítik közös érzelmeiket.” – (NÉMEDI, 2006). A közösség emléke-
zete persze hatalmi kérdés is, az ünnepek hozzájárulnak a fennálló társadalmi rend, 
politikai berendezkedés legitimációjához és annak stabilizációjához is. Az ünnepi 
emlékezet feletti uralom az egész közösség feletti uralmat is jelentheti, és minden 
hatalom épp ezért arra törekszik, hogy meghatározza, mit tart ünneplésre méltó-
nak, és mit nem (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012). Gyakori, hogy a hatalmi 
érdekeknek megfelelően, a hatalom stabilizációját elősegítendő alakítja át a regnáló 
hatalom a társadalmi identitást meghatározó hagyománytudatot (SZIRMAI, 2008).

Az információk megőrzése és áthagyományozása szempontjából az ünnepek kom-
munikációs funkciója nélkülözhetetlen. Az archaikus társadalmakban, amikor még 
nem alakultak ki az információk rögzítésének és megőrzésének technikái, csak a 
közvetlen emberi kommunikáció segítségével volt lehetséges az információk, jel-
rendszerek és szövegek átadása a közösségeken belül (ANDOR, 1998). A minden-
napi életben reprodukált közlemények a létfenntartás, a közösség fizikai fennmara-
dása érdekében történtek. Voltak azonban olyan szakrális jelrendszerek, szövegek, 
melyek reprodukciója csak az ünnepeken volt lehetséges, pl. ritkán használt ünnepi 
öltözetek, ekkor előírt ételek, magatartásformák, rítusok stb. Az ismétlődő rítusok 
segítettek a bevésésben, a kollektív emlékezet rögzítésében. Ezeket csak az ünnepek 
keretében lehetett áthagyományozni, s nem elsősorban a közlemények tartalma, 
hanem az emotív, poétikai jellege emelkedik ki. Nem véletlen, hogy az ünnep ver-
balitása, az ünnepi nyelvhasználat az ősidőktől napjainkig igen jelentős (regősök, 
bárdok, napjaink ünnepi beszédeinek szónokai), különösen a költészet formái (és 
persze a zene és tánc) járulnak hozzá az ünnep szerepének növeléséhez. Egyes kuta-
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tók szerint „az egész költészet kialakulása is nagymértékben ebben gyökerezik” (KA-
PITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012). Az ünnep, mint a kollektív emlékezés aktusa 
hagyományokat, ősi szokásokat elevenít fel, s hagyományoz tovább. A kommuni-
kációs funkció és az információk átadása mindvégig az ünnepek jelentős funkció-
ja maradt, ahogyan arra az újabb kutatások is rámutatnak: „Az ünnepen résztvevő 
újabb és újabb nemzedékek a részvétel által is sok mindent elsajátítanak ahhoz, hogy 
az ünnepet (és az ünnep által kiemelt tartalmakat, értékeket, világképet) továbbvihes-
sék.” – (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012)

ÜNNEPI TÉR ÉS IDŐ

Az ünnep mindenkor elválik a szokásos életfolyamattól, tehát pontosan meg kell 
határozni, mégpedig a közösség által elfogadott módon az ünnep terét és idejét. 
Az ünnepi tér az a helyszín, ahol maga az ünnep zajlik. Annak jellegétől függően 
eléggé változatos, hiszen felölelheti az egész társadalmat, de korlátozódhat egészen 
kisméretű térre is, pl. az egyén ünnepei, családi ünnepek esetén. Ünnepi tér lehet 
egy templom, egy politikai nagygyűlés helyszíne, de egy ünnepre terített asztal is. 
Az ünnep jellemzői közül mindenkor kiemelkedik a térhasználat, hiszen azt el kell 
különíteni a hétköznapitól, ugyanakkor az ünnepre kijelölt tér jellemzi az adott kö-
zösséget is, tehát identitáserősítő szerepe is van. A saját ünnepi tér biztosítása a kol-
lektív emlékezést is segíti, hiszen az ünnep mindig ugyanabban a térben zajlik, s en-
nek a térnek a díszítése, pompája, jelképei is erősítik az összetartozást. A díszletként 
használt fény, vagy tűz, sőt tűzijáték, a virágok, gyertyák, mécsesek stb., amelyek 
a teret kitöltik, sőt maguk az ünneplőbe öltözött emberek is fokozzák a közösségi 
érzelmek élményét, elősegítik az emelkedettséget (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 
2012). A tér maga is szimbolikus jelentőségű, hiszen elkülönül a hétköznapi tértől, 
aminek eszköze az ünnepi díszlet, s maga a tény, hogy az ünnepre mindig ugyan-
abban a térben kerül sor. „Létezik tehát egyfajta szent, vagyis ’erővel feltöltött’, jelen-
tőségteli tér, és léteznek más, nem szent terek”– (ELIADE, 1999). Ilyen jelentőségteli 
terek pl. az archaikus társadalmakban a különböző kultuszhelyek, de a reneszánsztól 
az ünnep helyszíne az utca, maga a város, amely kettősséget mutat, hiszen az ün-
neplő közönség és a díszletek avatják a profán teret ünnepi térré. A modern politi-
kai ünnepek esetében is szimbolikus jelentősége van az ünnepi tér kiválasztásának, 
hiszen az többnyire a valóságosan megtörtént, ugyanakkor a politikai legitimáció 
eredőjeként kiválasztott események szakralizált helyszíne. Szimbolikus lehet a tér 
a hatalommal szemben is, főleg, ha annak alternatívájaként megjelenő ünneplésről 
van szó. Jól nyomon követhető ez a jelenség pl. a magyarországi március 15-i ün-
nepségek helyszíneinek változásaiban még akkor is, ha csak az utóbbi 30 év helyszí-
neit vesszük számba (SZIRMAI, 2008).
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Az ünnepi tér „elkerítése” a tradicionális társadalmakban épp oly jellemző, mint 
a modern ünnepek esetében, és nemcsak az ún. „nagy” ünnepekről mondhatjuk 
ezt el, hanem az egyszerű heti ünnepnapokról is. „A vasárnapi idő a tradicioná-
lis falusi közösségek kitüntetett, ünnepi ideje. Mint minden ünnep, fontos társadal-
mi szükségletet kielégítő, különleges, ’szent’ idő, amely nyilvános közösségi részvételt, 
a mindennapitól, a megszokottól eltérő viselkedést, idő- és térkezelést követel meg.” 
– (DÖMÖTÖR, 1982). Itt máris szembesülünk az ünnepi idő kérdésével, hiszen 
nemcsak a térben, hanem az időben is elválik az ünnep a hétköznapoktól. Az ünnep 
a kulturális emlékezet szerveződés formájaként a társadalom idejét köznapokra, és 
ünnepnapokra tagolja. „Az ünnepek és a rítusok szabályszerű visszatérése kezeskedik 
az identitásbiztosító tudás közvetítéséért és továbbörökítéséért, a rituális ismétlés pe-
dig garantálja a csoport tér- és időbeli összetartozását.”– (ASSMANN, 1992). 

Az ünnep ideje legegyszerűbben az az időpont, amikor az elkezdődik, bár többnyi-
re nagy szerepe van a megelőző, várakozási időszaknak is. Időtartamát tekintve az 
ünnep többféle lehet, hiszen néhány percig (házasságkötés), egy, vagy több napig, 
de több hétig (Ramadán) is tarthat. Hogy mikor kerül sor az ünnepre, az az archai-
kus társadalmakban az esztendő már említett kultikus egységéhez, a természet nagy 
fordulópontjaihoz kapcsolódik (pl. tavaszi, téli napforduló). A hivatalossá tett val-
lási, majd politikai ünnepek esetében a vallás születéséhez, illetve az adott politikai 
rendszer kezdetét jelentő fordulathoz kapcsolódó mítoszok, vagy mitizált esemé-
nyek jelzik az időpontot.

Az ünnepi idő legfontosabb jellemzője az ünnep gyakorisága, s ezt vizsgálva lát-
hatjuk, hogy a legtöbb ünnep periodikus, visszatérő jellegű, évente ismétlődik. Az 
archaikus ünnepek mindenképpen ilyenek voltak a kezdetektől fogva, hiszen már az 
ünnep időpontjának a kialakulását is meghatározták a természeti, csillagászati jelen-
ségek. Az ünnep szakrális, vagy szakralizált esemény, mindig fontos, kiemelt jelen-
tést hordoz, elválva a mindennapoktól, melyek külön jelentéssel nem rendelkeznek. 
ELIADE szerint a civilizáció létrejöttét jelzi a kozmikus események tudatosulása a 
korai emberi közösségekben, ami végső soron a kozmosz szemiotizálását jelentette 
az emberi kultúrában, így az első ünnepek a kozmikus ismétlődésekre emlékezte-
tő rítusok. Adódhatnak ugyan egyszeri ünnepek, de nagyon gyakori, hogy azután 
ezeknek az évfordulójáról is megemlékeznek, s az egyszeri eseményből periodikus 
ünnep lesz. Ilyenek legtöbbször az egyéni élet ünnepei (születés–születésnap), de 
legtöbbször ilyenek a politikai ünnepek is. Nem véletlen, hogy ELIADE szerint a 
kozmosz szemiotizálását felváltotta a történelem szemiotizálása, az egyszeri esemé-
nyek külön jelentéssel való felruházása, és periodikus ismétlése (ELIADE, 1999). 
Mindez az archaikus rítusok erős bevésődésével is magyarázható, hiszen alaposab-
ban vizsgálva minden később kialakított ünnepi rítus ezekhez kíván hasonlítani, 
legyen az az egyén ünnepe, vagy politikai megemlékezés. Utóbbinak igen meggyőző 
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elemzését adja SZIRMAI (2008), amikor Rákosi születésnapja esetében mutatja be 
az archaikus ünnepek sajátosságainak megjelenését. Az sem véletlen – és rítusok 
kitörölhetetlennek tűnő bevésődéséhez is hozzájárult –, hogy az egyházi ünnepek 
periodikája a pogány, archaikus periodikára épült. Az emberi kultúra ősi sajátossága 
az idő tagolásának igénye, s a hétköznapok közül kiemelkedő ünnepek megteremté-
se, legyen az az esztendő tagolása annak nagy ünnepei által, vagy akár a hét tagolása 
a heti ünnepnap által, mindenképpen egy-egy ciklus lezárását, és a ciklusok ismét-
lődését is jelenti. – (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012). A struktúra alapelve 
tehát az ismétlés, az ismétlődés. „Ez biztosítja, hogy a cselekedetek láncolatai ne a 
végtelenbe fussanak, hanem felismerhető mintákba rendeződjenek, egy közös ’kultúra’ 
azonosítható mozzanataiként.” – (ASSMANN, 1992). 

ELIADE (1999) szerint az ember számára az idő nem folytonos és homogén foga-
lom. Vannak szent időszakok, vagyis az ünnepek ideje, és van a profán idő, vagyis 
a közönséges idő. A szent idő természeténél fogva visszahozható, újból felidézhető 
és átélhető. Az ünnep alkalmával az ember kilép a közönséges időből, felfüggeszti a 
profán időt, s átmenetileg helyreállítja a múltat, újraélve azt, bekapcsolódva a miti-
kus időbe. Erre csak szabályos időközönként, és a megfelelő tevékenység (rítusok, 
szertartások) elvégzése útján van mód, és az ünnepi időnek ez a sajátossága az ar-
chaikus múltba vezethető vissza, ugyanis az ősi kultúrák hite szerint a világ évente 
megújul. Minden esztendő egy olyan zárt egység, melynek van kezdete és vége, de a 
vég után a természet mindig újjá tud születni, és ezzel az idő is újjászületik. (Amíg a 
világ nem létezett, addig idő sem volt, ezért képzelnek úgy minden teremtést, hogy 
„az idők kezdetén”.) Ha az ember a megfelelő szertartások útján részt vesz ebben az 
újjászületési folyamatban, akkor ő maga is újjászületik: az elmúlt év minden bűne, 
baja megsemmisül, s maga az ember is új időt kezdhet. Így aztán az ünnep alkal-
mával az ember minden évben felhalmoz némi felélhető jövőt a következő ünnepig 
– fejezi be a gondolatmenetét. Ezt erősíti meg ASSMANN (1992) is, amikor meg-
állapítja, hogy „az ünnep – sok egyéb funkciója mellett – a múlt jelenvalóvá tételére 
is szolgál”, és a mindennapokból való „kigyógyítása” az embernek. Ezek a mozza-
natok az archaikus ünnepekre épülő vallási ünnepekben is jelentkeznek: „Az idő 
helyreállítása a legtöbb vallás alapvető törekvése. Minthogy a teremtés olyan cselekvés, 
amely egy kezdet, minden jelentősebb cselekvés ismét a kezdettől kell, hogy kiinduljon.” 
– (VOIGT, 2006). Az idő helyreállítása és a történtek újbóli átélése az egyik cél a 
modern társadalmak ünnepei és a politikai ünnepek esetében is, hiszen a társada-
lom politikai elitje a legitimációját ugyan nem tudja mitikus időhöz kötni, de annál 
inkább igyekszik mitizálni a kurzus kezdetének tartott időket. Minden társadalmi 
alakulat arra törekszik, hogy megteremtse a saját eredet-ünnepét, amit valamilyen 
katonai győzelemhez, forradalomhoz, vagy egyéb politikai fordulathoz kapcsol, 
ennek emlékét rögzítik, ünnepnek nyilvánítják, és évente „újraéletik” a társadalom 
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tagjaival. (Pl. a francia forradalom, az 1956-os magyarországi forradalom stb.) Te-
kintettel arra, hogy alapvető emberi óhaj a Nagy Időkbe való visszatérés vágya, s 
az isteni kezdethez való visszatérés hozzájárult a vallási ünnepek képződésének fo-
lyamatához is, ennek mintájára, és erre az alapvető vágyra építve teremtik meg a 
maguk eredetmítoszát, utánozva a vallások születésének történeteit. Csakhogy itt 
a Nagy Idő már nem az istenihez, hanem a politikai ősökhöz, a hősökké mitizált 
politikai elődökhöz, a hatalom legitimálását jelentő eseményhez való visszatérést 
jelenti. – (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012). 

Azonban nemcsak az eddig említett archaikus, vallási és politikai ünnepek jellem-
zője ez az időkezelés, hanem igaz az átmenet rítusaira, az egyén ünnepeire is. A 
résztvevők itt is átemelkednek a hétköznapi időből egy sajátos, ünnepi időbe. A szü-
letésnap pl. évről évre annak az örömnek a felidézése, amit a családnak az ünnepelt 
megszületése jelentett, de alkalmat ad arra is, hogy a későbbi életeseményeit is feli-
dézzék az ünneplők, mintegy újraélve azokat. A kezdetekhez, az eredeti események-
hez való visszatérés vágya motiválja az egyén más évfordulós ünnepeit is, mint pl. 
a házassági évforduló, de még a gyászünnep is, az eltávozottra való emlékezéssel. 
– (KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012).

(Itt egy rövid kitérővel utalnom kell arra, hogy az ünnepi idő fentiekben vázolt ke-
zelésének, a régmúlt ismételt újraélésének legfontosabb mozzanata az emlékezés, 
hiszen minden ünnep egy olyan esemény aktualizálása, mely a múltban már meg-
történt. E keretek közt csak utalhatok arra, hogy a relatíve újabb megközelítésű, szo-
ciológiai, kulturális antropológiai, szemiotikai, történettudományi irányultságú, de 
mindenképpen interdiszciplináris ünnepkutatások egyenesen az emlékezést állít-
ják munkájuk középpontjába. Ennek az emlékezetkutatásnak nevezhető törekvés-
nek az alapjai már korábban megjelentek [HALBWACHS, 1950; ASSMANN, 1992; 
HOBSBAWM, 1987], de szélesebb körben csak az utóbbi évtizedekben terjedtek el. 
E megközelítési módot és az ennek alapján született tanulmányokat részletesen be-
mutatja és maga is kiváló példáját adja SZIRMAI [2008] idézett munkája, különösen 
a magyarországi politikai ünnepek tekintetében, s ezen belül is a HOBSBAWM által 
definiált „kitalált hagyomány” fogalomra építve. Emellett arra is látható példa, hogy 
az egész ünnep-témakört tanulságos körüljárni az emlékezés oldaláról, ahogyan azt 
az idézett szociológus szerzőpáros teszi, az ünnepet, mint emlékezéstechnikát be-
mutatva, az ünnepek jelrendszereit elemezve, ugyancsak ASSMANN [1992] ered-
ményei alapján. – [KAPITÁNY Á.–KAPITÁNY G., 2012]. A sort még folytathat-
nám, de a figyelem felkeltésére talán ennyi is elég.)

Az ünnepi idő témájára visszatérve, illetve azt lezárva még arról kell szólnom, hogy 
az ünnepet megelőző időszak, a várakozás is kitüntetett szerepet kap az ünnepkultú-
rában (advent, nagyhét húsvét előtt). Különösen jelentős az ünnep előestéje, vigíliá-
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ja, olyannyira, hogy némely esetben az ünnepnél is nagyobb hangsúlyt kap, mint pl. 
a karácsonyeste. Az ünnepre készülés a heti ünnepnapok esetében is meghatározó 
lehet, gondoljunk a hithű zsidók péntek esti szombatfogadó imájára, vagy a magyar 
népi kultúrában közismert szombat esti készülődésre, tisztálkodásra. A várakozás 
mellett elengedhetetlen az ünnep befejezése, lezárása is, pontosan meghatározzák 
azt is, hogy mikor kezdődnek újra a hétköznapok. Meghatározott időpontban törté-
nik a szombat kimenete, de pl. a Ramadán befejezése is.

TEVÉKENYSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Az ünnep jellegzetessége továbbá, hogy közösségben végzett tevékenységben nyil-
vánul meg. A közösség a megszokottól eltérő módon viselkedik, ünnepi szokásokat 
hajt végre, más előírásokat és tilalmakat tart be, mint hétköznapokon (DÖMÖTÖR, 
1982). Ezeket a tevékenységeket szertartásoknak, rítusoknak nevezzük, a bennük 
való részvétel, illetve ezek elvégzése jelenti az egyén számára az ünnepet. A tevé-
kenységek a közösség által meghatározott módon zajlanak le (ünnepi előírások, 
melyek azonosan ismétlődnek és hagyományozódnak), és az egyén a közösség tag-
jaként vesz részt ezekben. A rítusoknak kettős funkciója van: részben a közösségi 
identitás létrehozásának és fenntartásának eszköze (megalapozó funkció), részben 
a jelen és a múlt összekapcsolását szolgálja (múltértelmező funkció) – (ASSMANN, 
1992). Az ünnepi viselkedés mindenki számára egyformán előírt, vagy elvárt, ezért 
az ünnepek ideje alatt átmenetileg háttérbe szorulnak a közösség tagjai közötti kü-
lönbségek. A közösségi keretek és előírások az egyén ünnepeinél is kiemelkednek, 
hiszen ezeket is a közösség által előírt, hagyományozott módon kell végrehajtani (pl. 
esküvői, temetési szertartás), ugyanakkor az egyén ünnepe is a közösségben zajlik, 
a közösség által nyer értelmet. E nézőpontból tehát az ünnep lényegéhez tartozik, 
hogy a rítusok által ünnepről ünnepre ismétlődő együttes cselekvéssel köti össze a 
közösség tagjait. A tevékenységben való személyes részvétel fokozza az egyén ér-
zelmi azonosulását a közösséggel és magával az ünneppel is, hiszen az ünnep min-
den jele, díszlete, szertartása a személyes érzelmeket mozgósítja (KAPITÁNY Á.–
KAPITÁNY G., 2012). 
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AZ ÜNNEPEK RENDSZEREZÉSE – ÖSSZEFOGLALÁS

1. ábra: Az ünnepek rendszere

Forrás: saját szerkesztés.

Végezetül a fenti ábra segítségével csoportosítani próbálom a különböző ünneptí-
pusokat, ezzel röviden össze is foglalva az eddigieket. Alapvetően az ünnep két nagy 
csoportját a társadalom (a közösség) és az egyén ünnepei alkotják. Bár az egyéni ün-
nepek is kisebb-nagyobb közösségek keretei között zajlanak, és gyakran a társada-
lomba beavató szertartásokként értelmezhetők, tehát az egyén és közösség kapcso-
latát hivatottak erősíteni, mégis érdemes elkülöníteni őket. A személyes ünnepeket a 
néprajzi, kulturális antropológiai szakirodalom hagyományosan az átmenet rítusai-
nak is nevezi: a születés, a felnőtt társadalomba való belépés (avatás), a párválasztás, 
de még a halál is olyan sorsforduló, amikor az ember egy korábbi állapotból egy 
újba lép át, s ezt segítik elő a hozzá kötődő rítusok. Ezek eredetileg egyszeri ünnepek 
voltak, később azonban – a közösség ünnepeinek mintájára – periodikussá váltak, 
hiszen az egyszeri esemény évfordulóját már évente ünneplik, visszaemlékezve a 
jelentős fordulatra.

A közösség ünnepei közül az archaikus, pogány ünnepek a legkorábbiak, ezek je-
lentik az ünnepkultúra alapját. Minden későbbi ünnep ezekre épül rá, ezeknek a 
sajátosságait utánozza, ezekhez próbál hasonló lenni. A vallások kialakulásával az 
ünnepkultúra bővülését figyelhetjük meg, az archaikus ünnepek mellett, a vallási 
ünnepek esetében gyakran azok helyett, azokat felülírva, új tartalommal megtöltve, 
megjelennek a hivatalos ünnepek. Nyilván ebből adódik, hogy az archaikus és a 
vallási ünnepek számtalan szállal kapcsolódnak össze, rítusaik egymás mellett élnek 
tovább. (Pl. a téli napforduló pogány ünnepére épült rá a kereszténység karácsonyi 
ünnepköre, Jézus születésének ünnepe. Bár az egyház minden eszközzel igyekezett 
felülírni, sőt tiltani a pogány rítusokat, azok közül rengeteg maradt fenn napjainkig 
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is, gyakran esetleg anélkül, hogy gyakorlói ennek tudatában lennének. Ki gondolná, 
hogy a karácsonyi mákos kalács elfogyasztása egyszerű termékenység-varázslat?)

A hivatalos ünnepek másik, időben legkésőbb kialakult csoportja a politikai (leg-
többször állami) ünnepek. Elfogadtatásukhoz gyakran felhasználják a korábbi ün-
nepek külsőségeit (díszletek, kommunikáció, közösségi részvétel), de itt már az 
adott hatalom által konstruált ünnepekről van szó. Ezek az ünnepek ráadásul gyak-
ran változnak a politikai berendezkedéssel együtt, hiszen az új hatalom többnyire új 
ünnepeket konstruál magának, a régiek pedig eltűnnek. (Jó példa erre a magyaror-
szági felszabadulási évforduló, melyet az államszocializmus idején ünnepeltek, majd 
a rendszerváltás után az semmibe veszett. Helyébe lépett viszont az 1956-os forra-
dalomra való, addig tiltott emlékezés.)

Legyen azonban szó bármelyik ünneptípusról, a fentebb ismertetett sajátosságok 
mindegyikre egyaránt jellemzőek.
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PALICSFÜRDŐ JÁTÉKKÓDJAI

Hózsa Éva

ABSZTRAKT: A köszöntő tanulmány terjedelmesebb változata egy Szabadkán megtar-
tott interdiszciplináris Csáth-konferencián hangzott el. 2013-ban Budapesten is megje-
lentek Csáth Géza gyermek- és ifjúkori naplói, most már egy vaskos kötet tartalmazza 
az értékes korai feljegyzéseket. Csáth életrajzi vonatkozásaiból ered a Palicshoz, illetve 
Palicsfürdőhöz való vonzalom, a hely iránti érzelmi kötődés, amelynek számos kulturális, 
szociológiai és egyéb utalása is figyelmet érdemel. A kiemelt motívumok, metaforák és 
összefüggések a mai magyar irodalom szempontjából újabb diszkurzív kérdéseket vetnek 
fel. A szerző bízik abban, hogy a bánáti világban gyökerező, Szabadkán élő, születésnapját 
ünneplő Gábrity Molnár Irén szívesen összpontosít a palicsi hullámhosszra.

KULCSSZAVAK: egyedi referens, álomszöveg, identitás, temporalitás, allé, népünnepély, 
színpadszerűség 

AZ ÁTMENETISÉG TERE

Ifj. Brenner József, azaz Csáth Géza gyerekkori és ifjúkori naplójegyzetei (többnyi-
re tavasztól őszig) a palicsi kivonulásra, az oda-vissza mozgásra koncentrálnak, és 
ilyenkor meghatározóvá válik a jármű kiválasztása. A gyermekkori napló elbeszélő-
je eleinte vonattal utazik, később általában a villamos vagy a bicikli emelkedik ki a 
lehetőségek közül. A bicikli a későbbi Csáth-életmű látószögéből is hangsúlyossá 
válik, erre utal például A bajnok című novellája, amelynek életrajzi vonatkozásai 
ugyancsak a városhoz és Palicshoz, legfőképpen azonban Vermes Lajos érdemeihez, 
modelljéhez kötődnek (DÉR, 2002: 10.).  

Palicsfürdő felé haladni a rutinszerűből, a sémából való átmeneti kibillenést, a tár-
sas érintkezés valamiféle megváltoztatását, legtöbbször a fürdővendég státust jelen-
ti. Palics az átmenetiség tere. A nagymama jóvoltából a naplóíró ott is maradhatna, a 
gyerekkori naplókban azonban elkeseredett palicsi utalásokat  találunk például eső 
esetén, ilyenkor az egyén nem tud mit kezdeni önmagával. Mintalakó sohasem válik 
belőle, megmarad idegennek, noha későbbi sorsa átmenetileg ide vezényli (HÓZSA, 
2008).

Palics esetében kiemelkedik a név identifikáló szerepe, a gyermekkori feljegyzések-
től kezdve az egész opusban a képi viszonyok, a látott és a látvány differenciáinak 
megközelítései dominálnak. Palics a játékLEHETŐSÉGEK metaforája, jóllehet néha 
monoton és lehangoló a kivonulás.  „Egyedi referens” (BÓNUS, 2004: 306.), amely-
nek neve nem választható el az általa felidézett kulturális környezettől: a népün-



304 Hózsa Éva

nepélyektől, az Anna-báltól, a diákkori tornaversenyektől, az a hely, ahol a tűzoltó 
zenekar játszott, ahol a strandok nemek szerint különülnek el egymástól. Palics neve 
összefonódik az alléval, a villamos üzembe helyezésével, a sporttal stb. 

1897. szeptember 8-án ifj. Brenner József ezt jegyezte be naplójába: „Szeptember 
8 án nyilt meg a villamos vasut, 9 edikén 10 ikén 11 iken 12, 13, 14, 15 villamoson 
jártam ki be.” Szeptember 25-én viszont ezt mondja: „Bejöttünk 14 én palicsról ed-
dig csak villamoson járok el iskolába. De mostmár itthon vagyunk végre. Naplómat 
palicson nem irhattam mert a játék elvette ettöl kedvemet. Ma szép idő van. Az idő 
melegsége 20º. Ma jött meg a Nemet császár (II. vilmos) Budapestre.” – (BRENNER, 
2005: 24. [CSÁTH, 2013: 27.]) 

ÁLOM: KALAUZ

A Csáth-naplóban második álomként megjelölt, a linearitást megtörő verbalizált 
álom kulcsfigurája a villamos nélküli, az identitászavarral küszködő kalauz. A harc 
képzete a mediális megosztottság problémájával függ össze. Hogy miért éppen a 
„közönséges”, ám a sínek linearitását felszámoló villamoskalauz emelkedik ki?  A 
megoldás egyik kulcsa éppen az átmenetiség lehetősége. A villamoskalauz vizuális 
identitása az álommunka által egyre inkább nyomon követhető (lásd Kosztolányi 
Dezső Kalauz című verse a Meztelenség kötetben). Az álom szövegesítése először a 
szétjátszásra, az avantgárd művészet széttördelő stratégiáira, majd a ráismerést kö-
vetően a birokra kelésre, az öninterpretációra, az énvesztésre összpontosít. Az egyén 
nem azonos önmagával. A kezdetben settenkedő kalauz csak külsőségeiben azonos 
önmagával. Differenciáltsága ellenére beleillik a kiterjedt bürokrata hálózatba, hi-
szen kalauz, kézbesítő, ügyvéd stb. valahol ugyanannak a gépezetnek a részecskéje. 
A villamoskalauz nemcsak álmokba vezérel, hanem sokkal inkább kivezet, az álom 
dekonstrukciós folyamatát elősegítő útra terel. 

Palics afféle lelki-gondolati középpont a fiatal, pl. az érettségiző Brenner József és 
barátai körében, hiszen lapindítási terveik is oda kanyarodnak. 1904. május 27-én 
ily módon kezdi naplóbejegyzését: „A tanulás közben várva várt üdv óra a ½ 6, 
ekkor odavágom a könyvet és nyakamba vészem az uccát. Sztrókay(val), Munkkal 
sétálunk estig a parkban rengeteg mennyiségű viccet gyártva és nevetve; az érettségi 
után mi – ugyanis – Palicson lapot akarunk kiadni, vicclapot rajzokkal. Ezen törjük 
a fejünket.” – (CSÁTH, 2013: 509.)

Az elbeszélt, reflexiókkal átszőtt háborús álom szintén a fürdőváros nevét hívja elő: 
„1915 vagy 1916 ősze van. Palicson vagyok. Be kell vonulnom újra. Előérzetem van, 
hogy a harctéren elesem, és utolsó pillanatban a palicsi allé fog megjelenni előttem, 
zöld fűszőnyegével, sötét lombjaival, úgy, amilyennek gyerekkoromban láttam: az 



305Palicsfürdő játékkódjai

augusztus bronzarany napsugaraitól bearanyozva, mély aranyosbarna árnyékokkal, 
elhagyottan, nyári csendben – egy lélek sem jár. És akkor tényleg kimegyek Palics-
ra, hogy búcsúzzam nagyanyámtól. Amint az allé elé érek, látom, hogy íme a kép 
egész olyan, amilyennek elképzeltem, hogy halálom pillanatában majd megjelenik 
előttem. Ezt rossz ómennek tartom. Keresem nagymamát. De egyszer csak be kell 
mennem apám irodájába, amely egy nagy helyiség és a régi fürdőpénztár előtt van, 
a női fürdőtől nem messze. Kizárom az ajtót, hogy elintézzem a dolgomat, az iroda 
olyan átmeneti állapotban van, mintha költöznének (én költöznék), az ablakai ma-
gasabban vannak, mint egy lakószobának, inkább egy fürdői kúrszalonhoz hasonló, 
de ott vannak a régi, fekete viaszosvászonnal bevont íróasztalok. Reggel korán van. 
6 óra, de szeptember elején. Benyitok, de nem lépek föl az első lépcsőre, amely a 
helyiségbe visz. Amint kinyitom az ajtót, érzem, hogy valaki meghúzódott megette. 
A résen át egy emberi alak foltját veszem észre. Itt tehát tolvaj van, aki éjjel bezáratta 
magát, és most a kulcs zörejére elbújt, hogy ha belépek, kimeneküljön, vagy hátulról 
megtámadjon. Kiáltok: «Jöjjön ki onnan!» Erre egy jól megtermett, de sápadt, telt 
arcú, kissé pisze orrú villamoskalauz áll elő. A hasán a táska. Fején a sapka. Most 
tehát ezzel az alakkal birokra kell mennem. Nem félek, de az izgalom miatt aggódva 
felordítok (Olga ébreszt föl: «Jaj, fiam, hogy jajgatsz!»).” – (CSÁTH, 1997: 167.)

A szöveghez csatolt Analízis szerint a félelem a rossz fekvésből származott. „Hogy 
jött ehhez a kalauz?” (CSÁTH, 1997: 167.) – teszi fel a kérdést az álomfejtő szöveg. A 
kalauz beazonosítása konkrét: egy szabadkai törvényszéki kézbesítővel lehet azonos, 
aki csalás miatt ült fél évet. „Luetikus orra volt – olvasható az Analízisben. Talán a 
luesztől való félelem szerepelt is a dologban, most, amikor ez aktuális, mert Bikaly 
szolgámnak lueszes szájpapulái vannak.” – (CSÁTH, 1997: 168.)

ANYAGYSZERŰSÉG: VILLAMOS

Az allé mint látvány az ifjúkori naplójegyzetekben – az Erzsébet királyné szobra 
javára szervezett palicsi népünnepély alkalmával – még illusztrációkat is érdemel. A 
népünnepélyt rögzítő rajz a színpadszerűségre, a fák által behatárolt tágas sétányra, 
a felkötözött furcsa tárgyakra, a szöveg pedig a mutatványokra és a családtagok 
kapcsolatára utal, vagyis akár novellaszüzséként is értelmezhető. A villamosra 
kikerült a MEGTELT tábla. Noha Dezső, Dide, Árpi villanyoson akart menni, végül 
sokkal olcsóbban vasúton utazott (BRENNER, 2006: 35–36. [CSÁTH, 2013: 184–
185.]). Az úszás örömét követő rajz a léggömb feleresztését idézi fel, amely nem 
nagyon magasan repül, ám a lineáris és vertikális mozgáslehetőségeket kiválóan 
érzékelteti. A tó a tágasság médiuma, a fasor csak a távolban tűnik fel, részint 
korlátoz, viszont kiterjedése határtalan.
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A csáthi opusban a villamos anyagyszerűsége is szerepet kap, sőt például a villa-
mosjegy drága, a kalauznál kötelezően jegyet kell váltani, ezért a vonatot gyakran 
célszerűbb igénybe venni. A napló tudatosan archivál, például az újságból származó 
szöveg a kis Karikás (Zvarinyi Károly, a polgári iskola második osztályos tanulója, 8 
éves korában átúszta a Palicsi-tavat, Szabadka legjobb úszója, apja úszómester volt 
stb.) 1900. október 1-jén lezajlott temetését dokumentálja (BRENNER, 2006: 49–50. 
[CSÁTH, 2013: 199.]). 1900. szeptember 28-án Mamuzsich Mátyás plébános (hely-
beli prépost) a Palicsi-tóba fulladt, a naplóbejegyzés mások megítélésére, a lakók 
reagálására, a „nyomozásra” fókuszál. 

A Palicsfürdő és a fürdőváros diskurzusa manapság továbbgyűrűzik a Tolnai-opus-
ban, a szabadkai villamos pedig megszűnése után mitizálódott.
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„AKI BELEÁLMODTA MAGÁT A VALÓSÁGBA” 
PAPP DÁNIEL (1868–1900)

Németh Ferenc

ABSZTRAKT: Papp Dániel a vajdasági magyar irodalom előtörténetének egyik legkivá-
lóbb egyénisége volt, s az ő révén került be a Bácskaság fogalma a magyar irodalomba. 
Lapszerkesztő, hírlapíró és jogász volt, akinek Ómoravicáról indult korán derékba tört 
pályafutása, s aki a prózaírásban találta meg magát. Irodalmi világa egy valóság-feletti 
világ volt, mert Bácskát nem a maga igazi valóságában szándékozta megrajzolni. „Tün-
dérlakot” látott ő az élet felszíne alatt. Családi hátterét, gyermekkorának történéseit jórész 
még ma is homály fedi, valamiféle titokzatosság övezi. Irodalmi munkássága tragikusan 
rövid, de tartalmas volt. Noha valóban fiatalon, 32 éves korában hunyt el, mégis három 
novellagyűjteményt, egy kisregényt és egy jogi szakmunkát hagyott hátra, s megannyi 
„bácskai történetet” a korabeli sajtóban.

KULCSSZAVAK: Papp Dániel, Bácska, Ómoravica, „tündérlak”, a vajdasági magyar iro-
dalom előtörténete

AZ INDULÁS: ÓMORAVICA ÉS A „TÜNDÉRVILÁG”

Közel 150 évvel ezelőtt, Ómoravicáról/Bácskossuthfalváról indult útjára egy ígére-
tes irodalmi tehetség, kinek révén nemcsak a Bácskaság fogalma került be a ma-
gyar irodalomba, hanem Ómoravica is. Tárcáinak alcímében – mint Herceg János 
írja – „nagy varázsa volt a bácskai jelzőnek” (HERCEG, 1944: 193–195.). Hogy 
miért? Mert „az olvasónak már megvolt az elképzelése erről a ’tündérvilágról’, 
ahol egy álló hétig isznak a gavallérok, és ahol a legszebb jövő a disznókupecre 
vár. Legendák és hazugságok ködéből állt elő ez a bácskai világ” (HERCEG, 1944: 
193–195.). Voltaképpen Bácska a 19. század végén még „ismeretlen, zárt világ volt 
Európa és a Balkán kapujában” (HERCEG, 1944: 193–195.). Papp Dániel „játé-
kos kedvvel, tisztán irodalmi alkalmakat keresett ezen a vidéken” (HERCEG, 1944: 
193–195.). Kuriózumot, amely egyszerűbb volt, őszintébb és hitelesebb Herczeg 
Ferenc világánál. Ő csinált magának egy egzotikus miliőt „bunyevác kurtaneme-
sekkel, szerelmes kalugyerekkel és nyugdíjas granicsárokkal”, ami irodalmi szem-
pontból szerves, egységes sőt hiteles világ volt (HERCEG, 1944: 193–195.). „Hősei 
gondtalan, boldog életet élnek, egymás között házasodnak és a bácskai népek töké-
letes összhangját legfeljebb a szatirikus író gúnyos mosolya zavarja meg egy kissé” 
(HERCEG, 1944: 193–195.). Papp Dániel világa egy valóság-feletti világ, amelyet 
igen gyenge szálak fűznek Bácska talajához. Bácskát nem a maga igazi valóságában 
szándékozta megrajzolni, ő „’tündérlakot’ látott az élet felszíne alatt” (HERCEG, 
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1944: 193–195.), s azt színezte ki olvasóinak. Azt a tündérvilágot akarta megírni, 
amely a felszín alatt rejlik. 

AZ IFJÚ TEHETSÉG MEGMUTATKOZÁSA

Papp Dániel a vajdasági magyar irodalom előtörténetének egyik legkiválóbb egyé-
nisége volt, sikeres, felfelé ívelő irodalmi pályafutását egy makacs betegség törte 
derékba, mindössze 32 éves korában. De még így is, tehetségével, kiapadhatatlan 
íráskészségével, műveivel beírta nevét nemcsak az egyetemes magyar irodalom 
történetébe, hanem vidékünk irodalmi életébe is. SZ. SZIGETHY szerint „csodá-
latos finomságú novellákat írt, művész volt a legjavából” – (SZ. SZIGETHY, 1944: 
206–208.).

Nyilván méltó helye is ott van a 19. század végi magyar irodalom szorgalmas mű-
velői: Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Justh Zsigmond, Thury Zoltán 
és Petelei között. Azok között, akik a magyar próza stílusának megújítói voltak, az 
irodalmi szecesszió, az irodalmi dekorativitás kísérletezői. Papp Dániel is tudatos 
előharcosa volt e stílusújításnak. Egyik írásában, a Budapesti Naplóban így fogalma-
zott: „Vallom magam is ezt az elvet, valljuk mindnyájan, és miként a festő tetszése 
szerint kever vöröset és fehéret, hogy rózsaszínre tegyen szert, úgy mi is zabolátlan 
szabadsággal keverhetjük a nyelvárnyalatokat, sőt némelyek közülünk annyira men-
nek, hogy a vöröset nem is fehérrel keverik, hanem sárgával s így a pomeráns színét 
állítják elő a rózsáé helyett” (DIÓSZEGI, 1967: 151–161.).

Kortársai életerős, pedert bajszú, körszakállú, mosolygós szemű, jó modorú, fehér 
csokornyakkendős fiatalemberként tartották számon, olyannak, amilyennek a bu-
dapesti Koller-féle műteremben készült fotóján látszik.1 

Mikszáth mellett írta nagy reményekre jogosító, gördülékeny, eredeti színekben bő-
velkedő elbeszéléseit.2 

Szerkesztője, ENDRŐDI írta róla, hogy „komoly, kötelességtudó s rendkívül érzé-
keny ember volt, tele ideálizmussal, tettvágygyal, álmokkal. Agya mindig égett, szíve 
folyton lobogott. Sápadt arczából, mély tüzű szemeiből ki lehetett olvasni egész vég-
zetét. Mozdulatai szinte czikáztak az idegességtől, hangjában a lemondás és megadás 
fájdalma zengett. Sokat tudott és szakadatlanul tanult. Minden csekélység érdekelte, 
a mivel ismereteit gyarapíthatta s nem volt olyan tárgy, a mihez alaposan, megbízha-
tón hozzá ne tudott volna szólni. Azok közé a becsületesen naiv lelkek közé tartozott, 

1 Fotóját lásd: ANONIM, 1990: Koller utódai fényképe nyomán. – Vasárnapi Ujság. [1900. au-
gusztus 19.] 

2 1897-től Mikszáth lapjánál, az Országos Hírlapnál volt a tárcarovat vezetője.
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a kik eszményi törekvéseik mellett szinte megfeledkeznek a praktikus életről, s csak 
úgy beleálmodják magukat a valóságba.(…) Sokat, sokfélét és gyorsan dolgozott. 
Tele volt gondolattal, eszmékkel s minden aprósága rávallott az előkelő íróra. Tudá-
sával, sokoldalú ismeretével sohasem tüntetett; természetesen ömlött belőle a szó, a 
beszéd, ahogy a patak foly. Szerény és félénk volt, de mindig erős meggyőződések 
vezették” – (ENDRŐDI, 1900: o. n.).  

A TITOKZATOS CSALÁDI HÁTTÉR 

Családi hátterét, gyermekkorának történéseit jórészt még ma is homály fedi, vagy 
mondjam úgy: valamiféle titokzatosság övezi. Hiszen JUHÁSZ GÉZA, BORI IMRE 
és mások, de főképpen Magyar László kutatásai nyomán tudjuk, hogy 1868. feb-
ruár 11-én született Ómoravicán, édesanyja a római katolikus vallású (férjezett) 
Korapifinszky (azaz Ambrozovics) Anna volt, édesapja pedig ismeretlen (ignotus 
pater). A 217-es számú házban laktak. Négy nappal a születése után tartották ke-
resztvíz alá. Keresztszülei voltak: almási Antunovics Mátyás főszolgabíró és Kovács 
Julianna. Édesanyja vezetéknevét jóval később, 1895-ben belügyminisztériumi en-
gedéllyel változtatta Pap-ra (egy p-vel) (MAGYAR, 1991: 909–917.). MAGYAR ku-
tatásai nyomán tudjuk azt is, hogy írónk az ottani aktákban Koratpatzinszky Dániel 
néven szerepelt (MAGYAR, 1991: 909–917.).

Mindmáig sehogyan sem sikerült egyértelműen azonosítani származását, A fekete 
kabát és Az aula kapuja című, önéletrajzinak hitt írásaiból szerb származásra lehet 
következtetni (BORI, 1998: 48–50.). 

Papp Dániel útja, – iskoláztatása révén –, Ómoravicáról Zentára vezetett, ahol az 
ottani gimnázium alsó tagozatának tanulója lett. Később a gimnázium felsőbb osz-
tályait 1880 és 1885 között a zombori gimnáziumban végezte, miközben az ön-
képzőkör egyik legtevékenyebb, legtöbb pályadíjat nyert tagja lett (JUHÁSZ, 1965: 
363–368.). JUHÁSZ GÉZA kutatásai nyomán tudjuk, hogy első irodalmi zsengé-
it (verseit, prózáját) 16–17 évesen a Zombor és Vidékében jelentette meg (Flórá-
nak-vers, Most szivem-vers, Ha az álom-vers, A díjnok álma-novella, Heine egyik 
versének fordítása stb.). A zsárkováczi tölgyek című „bácskai történetéből” tudjuk, 
hogy zombori évei alatt a zsárkováci részben élt családjával (PAPP, 1900).

Zomborban osztályfőnöke dr. Simon J. Sándor volt, s Papp Dániel lelkesen érdek-
lődött a nyelvek és az irodalom iránt. (Kivéve a görög nyelvet, amely miatt az ötö-
dik osztályt ismételte.) Bergman Ágos, a magyar és a német nyelv tanára ismer-
te fel íráskészségét, irodalom iránti érdeklődését s buzdította őt olvasásra, írásra 
(LACZKÓ, 1944: 228–231.). Csakhamar aktív tagja lett a gimnázium önképzőköré-
nek, amelyet Szól Sándor vezetett, s osztálytársaival szinte versenyezve írogatta pá-
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lyamunkáit. Főleg elbeszéléseket, lírai prózát és fordításokat adott be a pályázatokra, 
melyekért rendszerint pénz- vagy könyvjutalmat nyert (LACZKÓ, 1944: 228–231.). 
Érdekességként említem, hogy érettségi írásbeli dolgozatának magyar nyelvből az 
alábbi volt a témája: „A classicizmus és romanticismus legjelesebb képviselői a ma-
gyar nemzeti irodalomban” – (LACZKÓ, 1944: 228–231.).  Érettség után, 1885-ben 
Zomborból Budapestre került (LACZKÓ, 1944: 228–231.).

ZOMBOR UTÁN BUDAPEST

Az 1890-es évek derekán egyidejűleg zombori és budapesti lakos is volt (MAGYAR, 
1991: 909–917.). Budapesten jogot tanult, majd furcsamód, egy időre meg is sza-
kította jogi tanulmányait. Eddig kideríthetetlen okokból, görög katolikus papnö-
vendék lett, de utána ismét visszatért jogi tanulmányaihoz (BORI, 1998: 48–50.). 
Egyébként az egyházzal való (eddig feltérképezetlen) szorosabb kapcsolatára utal az 
a körülmény is, hogy Klerikális leveleit Dániel pap néven írta, tárcáinak egy részét 
pedig Monachus álnév alatt (SZINNYEI, é. n.).

Ugyancsak mindmáig életrajzának egyik homályos fejezete, hogy „mint nevelő 
hosszabb ideig külföldön utazott” (SZINNYEI, é. n.: o. n.). 

1891-től Budapesten Jeszenszky Danó ismert kir. közjegyzői irodájában nyert alkal-
mazást. Ez a körülmény azért is érdekes, mert főnöke Petőfi Sándor egykori (1843. 
május) pozsonyi szobatársa és barátja volt, később a Petőfi Társaság tagja, amellett 
lapszerkesztő és lapkiadó is, aki Temérdek álnéven publikált. A jog mellett az iroda-
lom volt közös témájuk (SZINNYEI, é. n.). 

Írónk 1895-ben meg is nősült: feleségül vette Geissner Katalin tanítónőt, e házas-
ságból két gyermeke született (Dániel és András), s a család előbb a IV. kerületben, a 
Bástya utca 11-ben lakott, majd a József körút 48. alatt. Felesége, kortársai tanúsága 
szerint „erős testalkatú, fekete hajú asszony volt” – (MAGYAR, 1991: 909–917.).

Papp Dánielnek a család miatt fontos volt a biztos állás és kenyérkereset. Rendes 
munkája mellett fáradhatatlanul írt, publikált s megpróbálta kibontakoztatni irodal-
mi tehetségét. Számos lap (Pesti Napló, Budapesti Hírlap, Országos Hírlap, Új idők, Új 
Magyar Szemle, Magyar Géniusz, Esti Ujság, A Hét stb.) cikkírója volt. Lassan kezdett 
kibontakozni sajátos hangvételű publicisztikája, s mint SZINNYEI írja, szépirodalmi 
megnyilatkozásai mellett „szociológiai íróként” is számon tartották, mert „fogékony 
érzése volt a szociális kérdések iránt és annyi alapos ismerete is ezen e téren, mind ke-
vésnek mindazok közül, akik ma tollforgatásban találják hivatásukat” – (SZINNYEI, 
é. n.: o. n.). 1898-tól a képviselőházi napló segédszerkesztője volt, Endrődi Sándor 
mellett. Irodalmi munkássága tragikusan rövid, de tartalmas volt.
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A BÁCSKA FELFEDEZŐJE

Mint SZ. SZIGETHY írta, „ezt a vidéket, amelyet Tündérlaknak hívott, senki sem 
ismerte és nem szerette nálánál jobban” (SZ. SZIGETHY, 1944: 206–208.). Mikszáth 
szerint két ember élt benne: „az egyik mély és maró élű filozófus, a másik szelíd köl-
tő” – (FÉJA, 1944: 55–57.). FÉJA szerint őt „a ’határesetek’ érdekelték: a délvidéki táj 
s a délvidéki tájon a magyarság és a szlávság találkozása” mert úgy vélte, hogy „két 
fajta tusáján és ölelkezésén keresztül közelebb jut a kelet-európai lényeghez s vele a 
magyarság lényegéhez is” – (FÉJA, 1944: 55–57.).

Noha valóban fiatalon szakad meg irodalmi munkássága, mégis négy kötetet ha-
gyott maga mögött: Három novellagyűjteményt (Marcellusz, 1898; Utolsó szerelem, 
1899; Tündérlak Magyarhonban, 1899) és egy kisregényt (A rátótiak, 1898), vala-
mint egy jogi szakmunkát is (Tájékoztató a házassági jog körül, 1895.) – (SZINY-
NYEI, é. n.: o. n.).

Éppen A rátótiak megjelenése után kiáltott fel meglepődve és elragadtatva, Mikszáth 
Kálmán, az Országos Hírlapban közölt cikkében: „Ejnye, ki ez a Papp Dániel?” – 
(TÉGLÁS, 1961: 367–368.).

Az irodalmárok Papp Dánielt a „Bácska felfedezőjének” tartják. Írásaiban megeleve-
nedik a bácskai táj sokszínűsége. Felszínre kerül a nemzeti tarkaság. Az itt élő népek 
egymás közötti viszonyát zavartalannak ábrázolja. A bácskai kisemberek sorsának 
hű ábrázolója volt. Prózája elégikus, de ezt a hangot esetenként komikummal ve-
gyíti. Néha stílusa impresszionisztikusan lírai, másszor választékosan intellektuális.

Vannak, akik Papp Dániel prózájához az anekdotikussága szemszögéből közelíte-
nek. Így DIÓSZEGI a magyar novella fejlődésvonulatáról értekezve állapítja meg, 
hogy „a modern magyar novella fontos állomásai nem az anekdota ellenére, hanem 
mintegy annak segítségével kaptak klasszikus formát. Azokban a bonyolultabb szo-
ciális, filozófiai vagy lélektani tartalom épp az anekdotikus keretben érvényesülhet 
valósághűen és művészien” amit, többek között Papp Dániel novellái is igazolnak 
(DIÓSZEGI, 1963: 547.).

VISSZAVONULTSÁGBAN: A DERÉKBA TÖRT PÁLYAFUTÁS

Írónkat a betegsége ragadta el fiatalon. Két komoly kór is emésztette. Az egyik az 
agorafóbia, hétköznapjait keserítette. Bródy Sándor írja, hogy „szabad téren nem 
mert keresztülmenni, hanem szinte a falat súrolva kellett vánszorognia az utcán” 
(Idézi: MAGYAR, 1991: 915.). ENDRŐDI is megerősíti, hogy „ismeretlen utcán fé-
nyes nappal sem mert járni, ilyenkor mindig kocsiba ült” – (ENDRŐDI, 1900: o. 
n.). Ide tartozik az az adoma is, hogy Papp Dánielt titokozatossága, visszavonult-
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sága miatt kortársainak is a szó szoros értelmében úgy kellett felfedezni. Amikor 
1893-ban közölni kezdett a Pesti Naplóban, s egy csapásra komoly rangot szerzett 
újságírói körökben, még szinte senki sem tudott róla semmit. Hogy miért? Juhász 
Géza meséli, hogy „egy hordárral küldözgette írásait, és a hordár vette fel a szer-
kesztőségben a tiszteletdíjat is. A lap szerkesztője egyszer kocsin szegődött a hordár 
nyomába, s így jutott Jeszenszky Danó közjegyzői irodájába, ahová akkor lépett be, 
amikor a hordár épp a közjegyzősegéd, Papp Dániel kezébe olvasta le a tiszteletdíjat. 
Általános feltűnést keltett, hogy szinte egyszerre lépett a kész író a közönség elé” – 
(JUHÁSZ, 1965: 363.).

Különc volt, nem lehetett belátni írói műhelyébe, mindig csak a kész eredményekkel 
állt elő, nem a nyilvánosság előtt fejlődött.

Másik, még súlyosabb szervi gondja „gümős agykérlobja” volt. Agyhártyáján kép-
ződött egy kelés, amely az orvostudomány akkori állása szerint gyógyíthatatlan volt. 
Ez támadta meg később egyensúlyérzékét, majd idézte elő a tragédiát (MAGYAR, 
1991: 916.) ENDRŐDI tanúsítja, hogy betegsége miatt barátai nagyon féltették. 
Szép, szálas ember volt, de a makacs daganat állandóan emésztette fizikumát. Gyak-
ran voltak lappangó lázai, s többször elájult (ENDRŐDI, 1900: o. n.). 

Ez volt a vég kezdete. 

ENDRŐDI szerint őt „nemes ambíczió, tiszta álmok emelték a magasba s mostoha 
sors törte össze legszebb férfikorában, mint villám a sudarat.” Magányos lélek volt, 
aki büszkén viselte az élet súlyát, de szegénységének terheit is (ENDRŐDI, 1900: o. 
n.). 

1900. augusztus 14-én délután 3 órakor hunyt el, mindössze 32 évesen, az utolsó 
kenet felvétele után. Gyászhírének hallatán többen is tollat ragadtak, hogy megem-
lékezzenek róla. Braun Sándor a Budapesti Naplóban, Breyer Soma a Hevesmegyei 
Hírlapban, Lovassy Andor az Aranyosvidékben, Mikszáth Kálmán és Braun Sándor 
a Budapesti Naplóban, Salgó Ernő az Új Magyar Szemlében, Bródy Sándor pedig az 
úgynevezett Fehérkönyvben búcsúzott el tőle.

Temetésén, augusztus 16-án délután 4 órakor (MAGYAR, 1991: 917.) családtagjai, 
gyerekei mellett ott volt húga, Papp Mária is. Az Otthon-kör nevében Márkus Miksa 
publicista búcsúztatta, míg az Újságíró Egyesület nevében Cziklay Lajos. A temeté-
sen testületileg megjelent a képviselőház naplószerkesztősége Endrődi Sándorral az 
élen, továbbá Budapest írótársadalmának képviselői is (ANONIM, 1900: o. n.). 

A budapesti Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra, felesége családjának 
kriptájában, azaz Geiszner Gusztáv családi sírboltjában, Karinthy Frigyes sírja kö-
zelében. A szürke gránitból készült obeliszken csillogó aranybetűkkel egyedül Papp 
Dániel író neve látszik messziről (MAGYAR, 1991: 916.). Ekkor közölték a buda-
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pesti lapok a hírt, amely halálát követően érkezett szülőfalujából: „Ó-Moraviczán 
emléktáblával jelölik meg azt a házat, melyben gyermekéveit töltötte” (ANONIM, 
1900: o. n.). Hogy erre valaha is sor került-e, arról nincs tudomásunk.

Önálló, erős egyéniség, kellemes elbeszélő és kiváló stiliszta volt, aki irodalmi mun-
kásságában is a saját csapásán haladt. Vidám bácskai történetei kora elbeszélő-iro-
dalmának java termékei közé tartoztak. Sorsának iróniája, hogy életében sem érté-
kelték érdemeinek megfelelően, úgy tűnik, halála után sem.

Szenteleky nem szerette, vidám bácskai történeteiben egyszerűen nem tudta fellelni 
a bácskai levelegőt, s Tündérlak Magyarhonban című munkáját „teljesen értékte-
lennek” minősítette (HERCEG, 1944: 193–195.). Így maradt el a két háború közötti 
időszakban munkásságának kellő irodalmi értékelése.

Válogatott műveinek posztumusz kiadására (Muzsika az éjszakában) 1957-ben ke-
rült sor. Ahhoz Nagy Miklós írt bevezető tanulmányt (TÉGLÁS, 1961: 367–368.). 
E kötet korabeli méltatásában írja TÉGLÁS, hogy Papp Dániel „egyes novelláiban 
Mikszáth Kálmán írásaira emlékeztető művészettel fogatja a tollat” de ugyanakkor 
„nem Mikszáth kitaposott útján halad, hanem a századvégi modern polgári-városi 
irodalom akkor még alig látható ösvényeit keresi” – (TÉGLÁS, 1961: 367–368.). 

Hadd mondjuk el azt is, hogy Nagy Miklós bevezető tanulmányában – nyilván 
nem ideológia-mentesen – „szétválasztja Herczeg Ferenc meghamisított, tejszínha-
bos, huszártisztes, bokacsattogtatós Bácskáját Papp Dánielétől” – (TÉGLÁS, 1961: 
367–368.).

Térségünk irodalma bizonyára sok értéket kaphatott volna tőle, ha még legalább 
egy-két évtizedig alkot, eléri a férfikor delét és nagyobb lélegzetű munkában mutat-
ja be ennek a tájnak a lelkét. De még így, derékba tört írói pályájával is, méltatói „a 
regionalizmus előfutárát” látták benne „aki sajátos bácskai miliővel gazdagította a 
magyar irodalmat” (HERCEG, 1944: 193–195.).

Végezetül, ne feledjük: Papp Dániel valóban beleálmodta magát a valóságba, a sok-
nemzetiségű Bácskát is beleálmodta az irodalomba, festői tájaival és érdekes alakja-
ival együtt s megcsillogtatta e déli „tündérlak” kincseit az olvasók előtt. Többet nem 
tehetett, többre nem futotta. 

32 éves korára ez is tiszteletreméltó eredmény volt.
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MTT konferencia, Szabadka, 2005.



Magyar Regionális Tudományi Társaság  
vándorgyűlése, Szeged, 2006.

MTT könyvbemutató, Szabadka, 2006.

A Sándor-palotában, Budapest, 2006.



VI. VMTDK, Újvidék, 2007.
VII. VMTDK, Újvidék, 2008.
VIII. VMTDK, díjátadás, Szabadka, 
2009.



Helsinki Emberjogi  
Bizottság, panel, Újvidék, 
2008.  

MNT Felsőoktatási és  
Tudományügyi Bizottság 
ülése, Szabadka, 2010.

Konferencia, SZTE Állam- 
és Jogtudományi Kar, 
Szeged, 2011.



A regionális fejlesztési  
stratégia bemutatása,  

Magyar Ház, Szabadka, 
2006.

Szülinapi ünneplés: az RTT 
5 éves, Somogyi Prof. 75 éves, 

Szabadka, 2010.

 
Fókusz-csoport vizsgálat, 

Vajdasági Magyar  
Doktoranduszok és Kutatók 
Szervezete, Szabadka, 2011.



20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2011.



TRANSMIG-kutatás,
 terepmunka közben: temerini menekültek, 

Temerin, 2010.

 
TRANSMIG-kutatás, záró konferencia Szabadkán, 2012. 



Doktoranduszokkal a Pécsi Tudományegyetemen, 2013.
A PTE Közgazdaságtudományi Karán, doktori védés, Pécs, 2013.



Konferencia, Regionális 
Tudományi Társaság,  

Szabadka, 2013.

Közgazdasági Kar ünnepe, 2013.

MTT Könyvbemutató,  
Szabadka, 2014.



«Kisebbségekért Díj», 
Országház, Budapest, 2005.
A magyar oktatási miniszter 

által adományozott 
«Gróf Klebelsberg Kuno 

emlékérem», Budapest, 2000.
Az MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottsága által 

adományozott «Arany János 
Kiemelkedő Tudományos 

Teljesítményért» díj, 
Budapest, 2009.

MTA díjkiosztás, Budapest, 
2009.



Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott «Magyar Érdemrend Lovagkeresztje», a 
családdal, Szabadka, 2012.



DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 
MUNKÁSSÁGA

Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) szüle-
tett 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazda-
sági Karának egyetemi tanára. 1973-ban érettségizik a nagybecskereki Koča Kolarov 
Gimnáziumban. 1977-ben egyetemi diplomát szerez az Újvidéki Egyetem szabadkai 
Közgazdasági Karán. 1981-ben magiszteri fokozatot szerez a Belgrádi Egyetem Po-
litikai Tudományok Karán. Doktori értekezését szintén a Belgrádi Egyetem Politi-
kai Tudományok Karán védi meg 1986-ban (értekezésének címe: Uloga sindikata u 
integraciji radničke klase. A szakszervezetek szerepe a munkásság integrációjában. 
Mentor: Prof. Dr. Najdan Pašić). Kutatási témakörei: gazdasági szociológia; oktatás-
szociológia; emberi erőforrás- és kisebbségkutatás. Két gyermek édesanyja: András 
(1983) és Eszter (1985).

MUNKÁSSÁGA

Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának tanársegéde (1978–1987), a 
Szabadkai Tanítóképző Főiskola tanára (1979–1987), az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán (Szociológia Tanszék) vendégoktató (1984–1990), az Újvidé-
ki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi docense (1987-től), egyete-
mi rendkívüli tanára (1992-től), az egyetem rendes tanára (1997-től). Az Újvidéki 
Egyetem szabadkai Közgazdasági Kar hallgatói dékánhelyettese (1974–1976); a kar 
oktatási és tudományügyi dékánhelyettese (1986–1988). A Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem vendégkutatója (1977, 1989). Szociológia, Emberi erőforrás 
fejlődése és Politikai rendszerek tárgyakat tanította/tanítja. A Gazdasági Stúdiumok 
Doktori Iskolában A régió emberi erőforrásának szociológiája (Sociologija ljudskog 
resursa regiona) tantárgy felelőse. Vendégtanárként tanít Szabadkán a Zombori Ta-
nítóképző Kar Szabadkai Kihelyezett Tagozatán (1998-tól), majd a Magyar Tannyel-
vű Tanítóképző Karon (2006-tól, Szociológia, Oktatásszociológia, Családszociológa 
és Településszociológia tárgyakat), illetve a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri 
Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában (1997–2008). Óraadó tanár a Sze-
gedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Karán (Régió- és országtanulmá-
nyok [Szerbia] specializációs kurzus, 2008-tól) és a SZTE Állam- és Jogtudományi 



328 Regionális kaleidoszkóp

Kar politikatudományi mesterképzési szakán (Államelméleti, regionális és határta-
nulmányok szakirány, 2012-től). Társkonzulens a Pécsi Tudományegyetem Regio-
nális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában (2006-tól). Előadóként részt vett a 
Magyar Táncművészeti Főiskola – Budapest kihelyezett tagozatán, a Kárpát-meden-
ce öröksége Vajdasági Néptánc- és Népzenepedagógus Iskola szabadkai képzésben 
(Alkalmazott kisebbségszociológia, 2010–2011).

SZAKEGYESÜLETI, SZAKTESTÜLETI  
ÉS CIVIL SZERVEZETI TAGSÁG

Szakmai tevékenysége több vajdasági tudományos műhelyben is jelentős. A Ma-
gyarságkutató Tudományos Társaság alapítótagja (Szabadka, 1991) és elnöke (Sza-
badka, 1995-től); a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapítótagja (Újvidék, 
1997); a Regionális Tudományi Társaság alapítója és alelnöke (Szabadka, 2006-tól). 
Az MTA Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácsának alapító tagja és alelnöke (Újvi-
dék, 2008-tól). Kutatásokat végez az MTT hazai és nemzetközi kutatócsoportjaiban 
(kisebbség-, oktatás- és vallásszociológiai, munkaerő-, ifjúság-, értelmiség-, mig-
ráció- és szórványkutatás), az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének 
projektjeiben, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaságban (gazdaság- és 
térségfejlesztés, emberi erőforrás). Az MTA Külhoni Köztestületének tagja (Buda-
pest, 2000-től). Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának 
állandó meghívott tagja, vajdasági kutatóműhely képviselő (Budapest, 2005-től). A 
Magyar Professzorok Világtanácsának tagja (1998-tól); a Magyar Szociológiai Tár-
saság tagja (Budapest, 1989-től).

Tanácsadói feladatokat látott el a Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Ta-
nácsa, Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Jogérvényesítési Kérdéseivel 
Foglalkozó Tanácsában (1998–1999). A Dr. Rehák László Alap alapítója/Igazgató 
Bizottságának tagja/elnöke (Szabadka, 1996-tól); a Vajdasági Magyar Felsőoktatási 
Kollégium témavezető tanára, tutor (Újvidék, 2002-től). A Vajdasági Magyar Fel-
sőoktatási Tanács tagja, illetve a Tanács Tudományi Bizottságának elnöke (Újvidék, 
2003-tól); a szabadkai Egyetemalapító Bizottság alelnöke (Szabadka, 2003); a Vaj-
dasági Magyar Ösztöndíj Tanács tagja (Újvidék, 2007–2008). A Magyar Nemzeti 
Tanács Felsőoktatási- és Tudományügyi Bizottságának tagja (Szabadka, 2003, 2010-
től). Részt vett a Szociográfiai Műhely munkájában (Magyarkanizsa, 2003–2009). 
A Pannónia Alapítvány alapítótagja (2005/2006-tól), Kuratóriumának tagja/elnöke 
(Szabadka, 2006–2012). a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 
tagja (Budapest, 2007–2010); a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának tagja 
(Szabadka, 2010-től).



329Regionális kaleidoszkóp Dr. Gábrity Molnár Irén munkássága

A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciák – VMTDK (Újvidék, 
2002-től) társadalomtudományi szekciójának elnöke, zsűrielnök. További vetélke-
dőkben vállalt elnökségi-tagsági feladatok: a Magyar tudományosság Vajdaságban 
c. esszépályázat (Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa, Belgrádi Nagykö-
vetség és a Magyar Nemzeti Tanács); TUDOK Vajdasági Regionális Konferencia; 
középiskolásoknak szóló, 1 BIZTOS általános műveltségi vetélkedő (Vajdasági Ma-
gyar Diákszövetség – VAMADISZ). 

DÍJAK

 - Kimagasló egyetemi tanulmányi eredményeiért Szabadka város ösztöndíjasa 
«Stipendija grada Subotice najboljim studentima» (1975–1977).

 - Az Újvidéki Egyetem kiváló egyetemi tanulmányi átlagáért (9,65) és közéleti 
tevékenységéért «Diploma Narodnih Heroja» kitüntetésben részesítette (1978).

 - A Magyar Oktatási Miniszter (Budapest) oktatói és közéleti tevékenységéért, 
«Gróf Klebelsberg Kuno emlékéremmel» tüntette ki (2000).

 - A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, közéleti 
tevékenysége elismeréseként, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által ala-
pított kitüntetésben, «Kisebbségekért Díjban» (Budapest) részesült (2005).

 - A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
Bizottsága (Budapest) «Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért» 
díjban részesítette (2009).

 - Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara (Szabadka) fennállásának 50. évfor-
dulója alkalmából «Ezüst Emléklapot» (Srebrna povelja) adományozott (2010).

 - Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (Szabadka) az 5 
éves jubileum alkalmából «Pro Facultate» díjat adományozott a kar alapításá-
ban való érdemeiért (2011).

 - Magyarország Köztársasági Elnöke «Magyar Érdemrend Lovagkeresztje» ki-
tüntetést adományozott szerteágazó társadalomtudományi munkásságáért, a 
délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggondozásban be-
töltött szerepéért (2012).

További ösztöndíjak és külföldi tanulmányok: Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem (Budapest, 1977, 1989), Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 1989). MTA Arany 
János ösztöndíjasa (Budapest, 2000–2005), továbbá az MTA Határon Túli Magyar 
Tudományosságért Ösztöndíjprogram ösztöndíjasa (Budapest, 2005–2009). 
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SZERKESZTÉS

 - «Létünk» Társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Forum Könyvkiadó In-
tézet, Újvidék, szerkesztőségi tag (1978–1995);

 - «Új Kép» Pedagógusok és szülők folyóirata. Módszertani Központ, Szabadka, 
szerkesztőségi tag (1997-től);

 - «Aracs» A délvidéki magyarság közéleti folyóirata, szerkesztőségi tag 
(2004–2011);

 - «Humán Innovációs Szemle» szakfolyóirat (kiadó: Pécsi Tudományegyetem, 
Human Exchange Alapítvány) szerkesztőbizottsági tag (2010-től);

 - Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) könyvtársorozatának 
társszerkesztője/szerkesztője;

 - Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) kiadványainak társszerkesztője.

PUBLIKÁCIÓS EREDMÉNYEK

4 monográfia, 6 egyetemi tankönyv, 3 egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény szer-
zője/társszerzője; 16 gyűjteményes kötet szerkesztője és 26 könyvfejezet szerzője/
társszerzője. 17 recenzió/könyvbemutató szerzője, 13 napi- és hetilap-cikk szerző-
je; több tudományos munka szaklektora (7). Több mint 140 publikált tanulmány, 
szakdolgozat szerzője/társszerzője hazai és külföldi (Szerbia, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia, Hollandia, Svájc stb.) tudományos folyóiratokban; 200 tudományos/
szakmai konferencia-részvételt jegyez; 61 kutatási projektben vett részt/koordinált.
Tudományos publikációinak nyelve: zömében magyar és szerb, kisebb részben (for-
dításban) angol.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Monográfiák

[1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 1981: A társadalmi-politikai szervezetek és 
a küldöttrendszer. (Szerk.: MAGOSSY LÁSZLÓ). Forum Könyvkiadó, 
Újvidék. 111. o.

[2.] GABRIĆ-MOLNAR, I. 1989: Gde je akcija sindikalno organizovane 
radničke klase? (Szerk.: OBRADOVIĆ, G.). Savremena administracija, 
Beograd. 104. o.
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[3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2008: Oktatásunk látlelete. Oktatásszociológiai 
olvasmány. Újvidéki Egyetem, MTTK, Forum, Újvidék. 176. о.

[4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN 2011: Szociológiai jelenségvizsgálatok a 
Vajdaságban. Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka. 176. о.

Tankönyvek

[1.] A JSZSZK POLITIKAI RENDSZERE (magyar nyelvű egyetemi jegyzet) 
1982. – Szerzőtársak: DR. REHÁK LÁSZLÓ; DR. LAKI LÁSZLÓ. Kiadó: 
Ekonomski fakultet, Subotica. 325 oldal (ebből: 151–169; 210–236; 295–
301; 318–322).

[2.] POLITIČKI SISTEM SFRJ (A JSZSZK politikai rendszere, szerb nyelven) 
1983. – Szerzőtárs: DR. REHAK, L. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 
378 oldal (ebből: 54–86; 151–196; 222–281; 330–378 oldalak).

[3.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) 1990. – Szerzőtársak: DR. 
LAKI, L.; DR. BALJ, B.; DR. SAM, A.; DR. KOVAČ, Ž. R. Kiadó: Savremena 
administracija, Beograd. 181 oldal (ebből: 57–64; 115–138 oldalak).

[4.] SOCIOLOGIJA (Szociológia, szerb nyelven) 1995. – Szerzőtársak: DR. 
LAKI, L.; DR. BALJ, B.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica. 
284 oldal (ebből: 90–133; 151–155; 233–258 oldalak).

[5.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, 
szerb nyelven) 1997. – Szerzőtársak: DR. LAKI, L.; KOVAČ, R. Ž. Kiadó: 
Ekonomski fakultet, Subotica. 300 oldal (ebből: 84–127; 142–145; 223–275 
oldalak).

[6.] SOCIOLOGIJA ZA EKONOMISTE (Szociológia közgazdászok részére, 
szerb nyelven) 2001. – Szerzőtársak: DR. LAKI,  L. Kiadó: Univerzitet u 
Novom Sadu. 298 oldal.
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Szöveggyűjtemények szerkesztése

[1.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a JSZSZK politikai rendszere c. tantárgyhoz, 
magyar nyelven, 1977. – Szerkesztők: DR. REHÁK LÁSZLÓ; MOLNÁR 
IRÉN. Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica.  

[2.] SZÖVEGGYŰJTEMÉNY a Szociológia c. tantárgyhoz, I. rész, magyar 
nyelven, 1980. – Szerkesztők:   DR. REHÁK LÁSZLÓ; GÁBRITY MOLNÁR 
IRÉN. Kiadó: Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta, Subotica. 

[3.] ZBIRKA TEKSTOVA za vežbe iz predmeta politički sistemi SFRJ 
(Szöveggyűjtemény a Politikai rendszer c. tantárgy gyakorlataihoz, szerb 
nyelven) 1985. – Szerkesztők: DR. REHAK, L.; DR. GABRIĆ MOLNAR, 
I. Kiadó: OOUR Ekonomski institut u Subotici, RO Ekonomski fakultet, 
Subotica. 

Könyvek szerkesztése

[1.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1997: Anyanyelvű 
oktatásunk. MTT 1. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 
298. o.

[2.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 1998: Vajdasági 
útkereső. MTT 2. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 334. 
o.

[3.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2000: Vajdasági 
marasztaló. MTT 3. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 
350. o.

[4.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2001: 
Fészekhagyó vajdaságiak. Tanulmányok, kutatások, statisztikák. MTT 4. 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 428. o.

[5.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2002: 
Holnaplátók. MTT 5. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 
o. n.
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[6.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2003: Almanach. Út a tudás felé. 
Grafoprodukt és a Szabadkai Önkormányzat kiadványa, Szabadka. 142. o.

[7.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2003: 
Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. MTT 7. 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 394. o.

[8.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Támogatás 
és hasznosulás. Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. MTT 10. 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 273. o.

[9.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2005: Közérzeti 
barangoló. Műhely- és előadástanulmányok. MTT 11. Magyarságkutató 
Tudományos Társaság, Szabadka. 233. o.

[10.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2006: Oktatási 
oknyomozó. Vajdasági kutatások, tanulmányok. MTT 12. Magyarságkutató 
Tudományos Társaság, Szabadka. 201. o. 

[11.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–RICZ ANDRÁS (szerk.) 2006: Kistérségek 
életereje. Délvidéki fejlesztési lehetőségek. Regionális Tudományi Társaság, 
Szabadka. 264. o.

[12.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–MIRNICS ZSUZSA (szerk.) 2008: 
Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. MTT 13. 
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 350. o.

[13.] BARLAI JENŐ–GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: HazaéRsz. 
Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Módszertani Központ, 
Szabadka. 174. o.

[14.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2008: Képzetteké a jövő. A felnőttképzés 
háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Regionális Tudományi Társaság, 
Szabadka. 266. o.

[15.] SOMOGYI SÁNDOR–GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2009: Évkönyv 
2008. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka. 256. o.

[16.] GÁBRITY MOLNÁR IRÉN (szerk.) 2011: Magyarságkutatás Vajdaságban. 
MTT 14. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka. 312. o.
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u nastavnoj disciplini Samoupravni socijalizam (előadók: MOLNAR, I.–
UJHELJI, Z.). Előadás tanácskozáson: Naučni skup Pedagoško obrazovanje 
univerzitetskih nastavnika Vojvodine. Vajdasági Egyetemi Tanárok 
Szakegyesülete. [JSZSZK: Szabadka; 1979. október 5–6.]



356 Regionális kaleidoszkóp

[9.] Uloga sindikata u razvijanju samoupravljanja u organizacijama udruženog 
rada. Előadás tanácskozáson: Trideset godina samoupravljanja – teorijske 
osnove, geneza i otvorena pitanja samoupravljanja. Ekonomski fakultet u 
Subotici. [JSZSZK: Szabadka; 1981. május 8.]

[10.] Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. 
Előadás tanácskozáson: Putevi integracije jugoslovenske privrede. 
Ekonomski fakultet u Beogradu i Ekonomski fakultet Zagreb, Sava centar 
Beograd. [JSZSZK: Belgrád; 1987. június 18.]

[11.] Az állam szerepe a gazdaság szerkezeti válsága esetén. Előadás 
nemzetközi tanácskozáson: Szocializmus és reformok. Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem. [Magyarország: Budapest; 1988. 
november 15–19.]

[12.] A jugoszláv társadalmi rendszer válsága. Előadás: A társadalom válasza 
a krízisre nemzetközi konferencia. Magyar Szociológiai Társaság. 
[Magyarország: Gödöllő; 1990. október 24–26.]

[13.] Odraz neadekvatnog transfera tehnologije na socijalnu strukturu 
jugoslovenskog društva. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Transfer 
tehnologije i znanja. Ekonomski fakultet u Subotici. [JSZSZK: Szabadka; 
1991. május 16–17.] – publikálva: Zbornik radova 1991. 

[14.] Tehnološki razvoj i problem organizacije rada u preduzećima gde 
zapošljavamo pretežno žene. Előadás nemzetközi tanácskozáson: Central 
European Societies from the Perspektive of Comparative Social Analysis. 
Hungarian Sociological Association. [Magyarország: Budapest; 1991. 
június 24–28.]

[15.] Az ökológiai tudat szociológiai aspektusai. Előadás nemzetközi 
tanácskozáson: Piacgazdaság és szociális problémák. Magyar Szociológiai 
Társaság, Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest. [Magyarország: 
Budapest; 1992. október 17–18.]

[16.] Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. 
Plenáris előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja u 
organizaciji Sociološkog društva Srbije. [JSZK: Újvidék; 1993 májusa] – 
publikálva: Zbornik  radova  Preduzetništvo i  sociologija, Matica Srpska.

[17.] A munkanélküliségtől való rettegés hatása az emberi erőforrásra – Jugoszlávia 
tapasztalatai. Konferencia-előadás: Social Transition in East and 
Central Europe – Continuity and Discontinuity. Hungarian Sociological 
Association. [Magyarország: Miskolc; 1993. július 7–10.]
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[18.] Promenljivost socijalne strukture i mobilnost društva. Előadás tanácskozáson: 
Naučni skup Metodologija donošenja strategijskih odluka. Ekonomski 
fakultet u Subotici. [JSZK: Szabadka; 1994 áprilisa] – publikálva: Zbornik 
radova sa naučnog skupa.

[19.] Značaj znanja i stručnosti kao kvalitativnoj karakteristici ljudskog resursa. 
Előadás tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji 
Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; 1995. május 24.] – 
publikálva: Zborniku radova. 

[20.] Ponašanje pojedinaca u uslovima promene društvenog sistema. Előadás 
tanácskozáson: Naučni skup nacionalnog značaja, u organizaciji 
Ekonomskog fakulteta u Subotici. [JSZK: Szabadka; 1995. május 24.] – 
publikálva: Zborniku radova, Ekonomski fakultet u Subotici. 

[21.] The Sociological Aspect of Yugoslav Migration Abroad. Nemzetközi 
konferencia-előadás: Second European Conference for Sociology. 
European Societies: Fusion or Fission. European Sociological Association. 
[Magyarország: Budapest; 1995. augusztus 30–szeptember 2.]

[22.] The Role of Religion in Human Identity Creation. Nemzetközi konferencia-
előadás: Second European Conference for Sociology. European Societies: 
Fusion or Fission. European Sociological Association. [Magyarország: 
Budapest; 1995. augusztus 30–szeptember 2.] 

[23.] Civil szervezödés a tudomány és a kultúra területén régiónkban, 
megmaradásunk érdekében. Konferencia-előadás: Közép-Európa mint 
perspektiva. [Magyarország: Kiskunfélegyháza; 1996. április 13–14.]

[24.] A fiatalok vallási élete a 90-es években, Vajdaságban. Konferencia-előadás: 
Társadalmi átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. 
[Magyarország: Budapest; 1997. április 4–5.]

[25.] Nemzeti identitástudatunk a Vajdaságban. Konferencia-előadás: Társadalmi 
átalakulás és ifjúság. Budapesti Európai Ifjúsági Központ. [Magyarország: 
Budapest; 1997. április 4–5.]

[26.] Najnovija kretanja na tržištu rada u Severnobačkom okrugu. Előadás 
tanácskozáson: Naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi u SR 
Jugoslaviji, u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Nišu. [JSZK: Niš; 1997. 
júniusa] – publikálva: Monografija, Ekonomski fakultet u Nišu. 
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[27.] A nemzeti és egyházi tudat egybefonódása a Délvidéken. Konferencia-
előadás: Az egyházak szerepvállalása a nemzeti közösségek önépítésében. 
Jakabffy Napok Szatmárnémeti Kölcsey Körszervezésében. [Románia: Satu 
Mare; 1997. június 20–22.] – publikálva: Távlatok 38. sz.

[28.] The Role of Religion in Creation of the National Identity in Yugoslavia. 
Nemzetközi konferencia-előadás: European Sociological Association. 
[Anglia: Essex; 1997. augusztus 27–30.]

[29.] A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. Konferencia-
előadás: Vallás és multikulturalizmus. Magyar Szociológiai Társaság. 
[Magyarország: Debrecen; 1997. szeptember 12.]

[30.] A vajdasági magyar iskolahálózat időszerű kérdései. Konferencia-előadás: 
Iskola és anyanyelv. Kárpát-Alpok Alapítvány. [Szlovákia: Kovácspatak; 
1998. szeptember 11–13.]

[31.] A vajdasági magyarok helyzetének az elemzése. Konferencia-előadás: 
Magyarok Horvátországban, tegnap és ma. Horvátországi Tudományos és 
Művészeti Társaság. [Horvátország: Zágráb; 1998. szeptember 26.]

[32.] Az anyanyelvű oktatás társadalmi feltételeiről hazánkban. Tudományos 
tanácskozás: Vajdasági magyar nyelvű iskolahálózat esélyei. 
Magyarságkutató Tudományos Társaság. [JSZK: Szabadka; 1998. október 
31.]

[33.] A vajdasági magyarnyelvű oktatás általános problémái és a lehetséges 
megoldási alternativák. Nemzetközi tanácskozás: A határon túli magyar 
oktatás helyzete. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogi és Államtudományi 
Kar. [Magyarország: Budapest; 1998. december 11.]

[34.] Európai magyar professzorok első találkozója. Kerekasztal beszélgetés, 
moderátor: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Tudományos Testület, Magyar Professzorok Világtanácsa. Center 
Europeen de la Culture. [Svájc: Lausanne–Geneve; 1999. június 19–21.]

[35.] Religioznost mladeži u kontekstu društvene krize. Előadás tanácskozáson: 
Znanstveni kolokvij: Religioznost i ličnost. Teološko-katehetski Institut. 
Bunjevačko kolo. [JSZK: Szabadka; 1999. július 31.]

[36.] A vajdasági magyar oktatás esélyei az EU-hoz való felzárkózás során. 
Előadás: Kárpát-medencei magyar professzorok 3. találkozója. Miskolci 
Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. [Magyarország: Miskolc; 
1999. szeptember 10–11.]
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[37.] Intercultural and Peace Education for Mutual Understanding in Hungary 
and the Neighboring Countries. Műhelymunka: European Youth Centre. 
[Magyarország: Budapest; 1999. december 2–4.]

[38.] Gondolatok a magyar tudományosság helyzetéről és feladatairól Vajdaságban. 
Konferencia-előadás: Magyar tudomány napja a Vajdaságban. Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság [JSZK: Újvidék; 1999. december 11.]

[39.] A külföldre távozás és a menekült-hullámok motivumai. Tudományos 
tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos 
Társaság. [JSZK: Szabadka; 2000. március 25.]

[40.] Társadalmi viszonyok, a szellemi élet és gazdaság. Tudományos tanácskozás:  
Milléniumi ünnepi konferencia. Magyarságkutató Tudományos Társaság. 
[JSZK: Szabadka; 2000. május 5.]

[41.] A vajdasági magyar közösség szociológiai mutatói. Tudományos tanácskozás: 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. 
[Magyarország: Budapest; 2000. június 13.]

[42.] Az ifjúság emberi erőforrás-esélyei a társadalomban. Előadás: VIFO–
VAMADISZ I. Nyári tabor. Domus Pacis. [JSZK: Horgos; 2000. július 
26–27.]

[43.] A történelmi egyházak helyzete és szerepe Szerbiában, a demokratizálódási 
folyamat kezdetén. Előadás, vallásszociológiai tanácskozás. Nyitott 
Távlatok. [JSZK: Szabadka; 2001. február 8–11.]

[44.] A vajdasági magyarok értékeiről és helyzetéről. Előadás: Magyarok a 
világban, Kárpát-medence. CÉBA kiadvány-bemutató. Magyar Kultúra 
Alapítvány. [Magyarország: Budapest; 2001. március 27.]

[45.] A jugoszláviai magyarok emigrációjának okai és méretei. Előadás: 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Domus Hungarica. 
[Magyarország: Budapest; 2001. április 25.]

[46.] A magyar nyelvű felsőfokú nappali és levelező tagozatú képzések beindításának 
és folytatásának lehetőségei és gyakorlata. Előadás: Oktatási Minisztérium 
és a HTMH munkaértekezlete. Nyíregyházi Főiskola. [Magyarország: 
Nyíregyháza; 2001. május 18–19.]

[47.] A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. Tudományos 
tanácskozás: Fészekhagyó vajdaságiak. Magyarságkutató Tudományos 
Társaság. [JSZK: Szabadka; 2001. május 26.]
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[48.] A vajdasági magyarok emigrációjának motívumai és hatása a magyarság 
társadalmi szerkezetére. Nemzetközi szimpózium: Kisebbségi magyarság: 
nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városi környezetben és falun. 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; 
2001. május 29–31.]

[49.] A vajdasági magyar felsőoktatás lehetőségei. Előadás: Vajdasági magyar 
professzorok találkozója. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa. [JSZK: 
Szabadka; 2001. június 8–9.]

[50.] Ifjúságkutatás 2000. Műhelymunka és nemezetközi tanácskozás: Nemzeti 
Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: Zánka; 2001. június 24–25.]

[51.] A vajdasági ifjúságkutatás eredményeiről. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum 
Fesztivál. [JSZK: Palics; 2001. július 13.]

[52.] A vajdasági emberi erőforrás. Előadás: Vajdasági Ifjúsági Fórum tábora. 
[JSZK: Horgos; 2001. július 27.]

[53.] A vallásosság és a nők. Előadás, nemzetközi szeminárium: Ženske studije. 
[JSZK: Szabadka; 2001. augusztus 18.]

[54.] Magyarok a világban – magyarok a Kárpát-medencében. Moderátor, Xerox 
könyvbemutató. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Agora Iroda. 
[JSZK: Szabadka; 2001. október 5.]

[55.] Szórványiskolák a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–
VARJÚ ILONA): Nemzetközi konferencia: Közösség és szórvány. Kárpát–
Alpok Alapítvány. [Ukrajna: Nagydobrony; 2001. október 26–28.]

[56.] 10 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság. A Magyarságkutató 
Tudományos Társaság kiadványainak bemutatása. Magyar Kultúra Háza. 
[Magyarország: Budapest; 2001. november 12.]

[57.] A vajdasági magyar oktatás lehetőségeiről. Előadás, moderator: A nemzeti 
kisebbségeket tömörítő civil szervezetek első regionális konferenciája. 
Nyitott Távlatok. [JSZK: Szabadka; 2002. január 19–20.]

[58.] MTT sorozat. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványainak 
bemutatása. Művelődési Ház. [JSZK: Topolya; 2002. február 9.]

[59.] Empirijski pokazatelji prisutnosti patrijarhalnog obrazca u sferi poslovanja. 
Előadás: SAS. Specialista Akadémiai Stúdiumokon. [JSZK: Újvidék; 2002. 
február 13.]
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[60.] Prisutnost patriarhalnog obrazca u sferi tržišta rada i poslovanja. Előadás, 
nemzetközi szeminárium: Ženske studije. [JSZK: Szabadka; 2002. február 
22–24.]

[61.] Vajdaság. Előadás: MOZAIK 2001 Ifjúságkutatás gyorsjelentés. 
[Magyarország: Budapest; 2002. március 23.]

[62.] A vajdasági magyarok vállalkozási hajlama. Előadás: Kerekasztal. Híd. 
[JSZK: Szabadka; 2002. április 15.]

[63.] Civil szervezetek nemzetközi tanácskozása. Előadás: Most–Híd. [JSZK: 
Palics; 2002. május 16–18.]

[64.] Társadalmi, gazdasági és morális válsághelyzet hatása a vajdasági fiatalok 
értéktudatára és vallásosságára. Előadás, nemzetközi tanácskozás: 
Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezeteiben. MTA 
Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; 2002. május 30–31.]

[65.] A civil szféra együttműködésének szerepe és jelentősége egy demokratizálódó 
folyamatban. Előadás, moderátor: Szabadka–Szeged testvérvárosok 
karnyújtásnyira. Városháza [JSZK: Szabadka; 2002. július 1.]

[66.] Az ifjúság – a Kárpát-medence új erőforrása. Előadás: I. Vajdasági 
Szabadegyetem. VIFO. Dombos Feszt. [JSZK: Kishegyes; 2002. július 7.]

[67.] Az egyházak és a vallásosság a Vajdaságban.  Előadás: Égig érő fa – 
Magyarazonosság és a szülőföld. Regionális pedagógus továbbképző 
program. Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége, 
Történelemtanárok Egyesülete. Tudomány és Technika Háza. 
[Magyarország: Szeged; 2002. július 29.–augusztus 2.]

[68.] A szociológiai és szociográfiai írások (kutatások) Vajdaságban. Előadás: 
Szociográfiánk jelene és jövője. 50. Írótábor. Kanizsai Szociográfiai Műhely. 
[JSZK: Magyarkanizsa; 2002. szeptember 6.]

[69.] Testvérvárosi együttműködés lehetőségei (civil szervezkedés). Tanácskozás: 
Szabadka Est. Szabadka–Szeged testvérvárosok karnyújtásnyira. Dugonics 
Társaság, Szeged Város Önkormányzata, Dél-magyarországi Civil 
Szervezetek Szövetsége. Városháza díszterme. [Magyarország: Szeged; 
2002. október. 29.]

[70.] A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű 
problémái. Tanácskozás:  A Kárpát-medencei Magyar Professzorok 
VI. találkozója. Miskolci Egyetem, Magyar Professzorok Világtanácsa. 
[Magyarország: Miskolc; 2002. november 8–9.]
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[71.] Ifjúságkutatások a Vajdaságban. Nemzetközi tanácskozás és könyvbemutató: 
A vajdasági magyar ifjúság jövőképe és értékrendje. Holnaplátók. Ifjúsági 
közérzetmérleg. Városháza. [JSZK: Szabadka; 2002. november 23.]

[72.] A középiskolába iratkozási szándék empirikus kutatása a Vajdaságban. 
Bemutató: A tehetséggondozó gimnáziumok iránti igény. Tolerancia 
többnemzetiségű környezetben. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2003. 
január]

[73.] Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. 
Tanácskozás: Učimo zajedno – Živimo zajedno. Tartományi Oktatási 
Titkárság, Pedagógiai Szövetség, Panonija. [Szerbia és Montenegró: 
Újvidék; 2003. február 15.]

[74.] A vajdasági magyar felsőoktatás jelene és jövője. Előadás: Pedagógustalálkozó. 
Itthon 2000. Vajdasági Magyar Módszertani Központ. Népkör. [Szerbia és 
Montenegró: Szabadka; 2003. február 28.]

[75.] Vajdasági kutatási eredmény. Beszámoló: A Határon túli felsőoktatási 
és K+F támogatások és hasznosulásuk. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 
Program. [Magyarország: Budapest; 2003. március 17.]

[76.] A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. Előadás, konferencia: A 
magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-
medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton 
Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA 
székház. [Magyarország: Budapest; 2003. március 26.]

[77.] A vajdasági magyar oktatás esélyei. Előadás, konferencia: A magyar 
nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-
medencében. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Márton 
Áron Szakkollégium, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. MTA 
székház. [Magyarország: Budapest; 2003. március 26.]

[78.] Szerbia felsőoktatási rendszere és a vajdasági magyar felsőoktatás. 
Előadás, nemzetközi konferencia: A határon túli magyar felsőoktatás az 
EU-csatlakozás tükrében. Oktatáskutató Intézet, Határon Túli Oktatás 
Fejlesztéséért Programiroda. [Magyarország: Budapest; 2003. március 27.]

[79.] A délvidéki magyarok fogyatkozása. Előadás: VMDP Szegedi Tagozat. 
[Magyarország: Szeged; 2003. május 20.]
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[80.] Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. Előadás, nemzetközi 
konferencia: Vándorlásaink. Akadémiai Napok. Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem Egyesület. [Szerbia és Montenegró: Palics; 2003. 
május 25–31.]

[81.] Ifjúsági közérzetmérleg – Értékrend, identitástudat, tolerancia. Előadás, 
vitatribün és könyvbemutató: Az Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. 
Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2003. június 5.]

[82.] Sorkérdéseink – teendők a vajdasági magyarok jövője érdekében. Előadás: 
A körzeti VMSZ évi díszülése. Városháza. [Szerbia és Montenegró: 
Magyarkanizsa; 2003. június 20.]

[83.] A falusi fiatalok. Előadás: Nyári Civil Tábor. Zenith. [Szerbia és Montenegró: 
Szabadka; 2003. június 27.]

[84.] Régiónk munkaerőpiacának és emberi erőforrásának jellemzői. Előadás: 
Vállalkozói tanfolyam. Híd. Diákkollégium. [Szerbia és Montenegró: 
Szabadka; 2003. június 28.]

[85.] A vajdasági magyarok gazdasági esélye a globalizációs folyamatok közepette. 
Előadás: Írótábor. Szociográfiai Műhely Kanizsa. [Szerbia és Montenegró: 
Magyarkanizsa; 2003. szeptember 5.]

[86.] Az oktatás szerepe az identitás kialakulásában. Előadás: Régiók Találkozása. 
Kárpát-medencei mozaik. Ifjúság–Magyarságtudat–Identitás. Magyar 
Kultúra Alapítvány, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet. [Magyarország: 
Budapest; 2003. szeptember 12.]

[87.] Kisebbségi magyar közösségek. Kutatási eredmények. Előadás: A vajdasági 
kutatóállomás publikációjának bemutatása (Kisebbségi létjelenségek). 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; 
2003. november 5.] 

[88.] Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban (előadók: GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN–SOMOGYI SÁNDOR). Előadás: A vajdasági magyar 
felsőoktatási konferencia. Magyar Nemzeti Tanács. [Szerbia és Montenegró: 
Szabadka; 2003. november 21–22.]

[89.] A vajdasági magyar felsőoktatás intézményfejlesztésének lehetőségei. Előadás: 
Kárpát–medencei Magyar Professzorok VII. találkozója. [Magyarország: 
Debrecen; 2003. november 28.]
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[90.] Egyházak és szórványmegtartás, egyházi szórványgondozás. Előadás, 
nemzetközi műhelykonferencia: A Kárpát-medencei szórványkutatás 
diszciplináris háttere és aktuális irányai a XXI. század első évtizedében. 
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; 
2003. december 12.]

[91.] Univerzitet u Subotici – zamisli i mogućnosti. Előadás: Egyetemalapító 
Kezdeményező Bizottság. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 
2004. február 10.]

[92.] Kisebbségi létezés a Vajdaságban. Előadás: Testvérvárosi kapcsolatok 
programsorozat. Szegedi Közéleti Kávéház estje. [Magyarország: Szeged; 
2004. február 17.]

[93.] Oktatásunk stratégiájához. Tanácskozás: Távlatok és lehetőségek. VMSZ, 
Vajdasági Művelődési Szövetség, Tóthfalusi Egyházközösség. [Szerbia és 
Montenegró: Tóthfalu; 2004. március 20.]

[94.] A vajdasági magyar felsőoktatás törekvéseiről. Előadás: Magyar felsőoktatás 
a környező országokban. MTA Külső Tagok Fóruma. [Magyarország: 
Budapest; 2004. május 3.]

[95.] A választópolgárok magatartásvizsgálata–elégedettségi színt és a 
reformtörekvések üteme. Előadás: IV. Vajdasági Ifjúsági Szabadegyetemen. 
Kátai tanya. [Szerbia és Montenegró: Kishegyes; 2004. július 10.]

[96.] Ifjúságunk a Vajdaságban – helyzetkép. Előadás: IV. Vajdasági Ifjúsági 
Találkozó. [Szerbia és Montenegró: Zobnatica; 2004. július 21.]

[97.] Sztereotípiák a vajdasági magyarokról. Előadás: Szociográfiai Műhely 
Kanizsa. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; 2004. szeptember 3.]

[98.] National or Regional Identity? Előadás, nemzetközi tanácskozás: Vojvodina 
– a Multiethnic and Multicultural Region in Cross-Border and Euro-
Regional Co-operation. Local Democracy Agency Subotica. [Szerbia és 
Montenegró: Szabadka; 2004]

[99.] A magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása a Vajdaságban.  
Előadás, nemzetközi tanácskozás: Megmaradás, korszerű felsőoktatás, 
tannyelv-választás. Debreceni Akadémiai Bizottság. [Magyarország: 
Debrecen; 2004. október 28–31.]

[100.] Magyar kutatók az Európai Unión belül és kívül. Tudományos tanácskozás: 
Tudományos   kutatás az EU-ban és a magyar-magyar együttműködések. 
Domus Ház. [Magyarország: Budapest; 2004. november 8.]
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[101.] Tájékozódás/médiafogyasztás (jelenségkutatás). Előadás: Holnaplátók-e a 
magyar fiatalok a Vajdaságban? Magyarságkutató Tudományos Társaság. 
Szabadka. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2004. december 4.]

[102.] A magyar anyanyelvű oktatás és szakképzés helyzete a Vajdaságban. 
Előadás, moderálás: Értelmiség 2004. Magyar anyanyelvű oktatás 
a Bánságban és a Vajdaságban euroregionális okatási konferencia. 
Értelmiségi Szabadegyetem Titkársága, Dél-magyarországi Civil 
Szervezetek Szövetsége, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. 
[Magyarország: Szeged; 2004. december 10–12.]

[103.] A vajdasági magyar felsőoktatás távlatai. Előadás: Pax Romana rendezvény. 
[Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2004. december 19.]

[104.] Magyarok a multietnikus Vajdaságban. Konzultáció: Az Európai Parlament 
Tényfeltáró Bizottsága (Doris Pack) és a szabadkai civil szervezetek. 
Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2005. január 29.]

[105.] Vajdasági tudományos eredmények – magyar szempontból. Előadás, 
nemzetközi konferencia: ISIRR (8.) International Symposium on 
Interdisciplinary Regional Research. Hungary–Romania–Serbia and 
Montenegro. Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences 
Szeged. [Magyarország: Szeged; 2005. április 19–21.] 

[106.] Mi ilyen nyelvben élünk. MTT könyv- és kutatásbemutató: Kanizsai 
Szociográfiai Műhely tavaszi konferencia. [Szerbia és Montenegró: 
Magyarkanizsa; 2005. április 29.]

[107.] Mit értünk szórványmagyarság alatt? Plenáris előadás: Esélyek és 
lehetőségek a vajdasági magyar szórvány felzárkózására. Petőfi Mozaik 
Alap Szórványkonferencia Tanácskozás. Mozaik Alapítvány. Petőfi Sándor 
Magyar Művelődési Egyesület. [Szerbia és Montenegró: Újvidék; 2005. 
április 30.] 

[108.] 1st European Conference on Higher Education for National Minorities 
(előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–SZLÁVITY ÁGNES). Virtuális 
konferencia: Hungarian National Council of Transylvania. [Románia: 
Cluj-Napoca; 2005. május 26.]

[109.] Táji tagolódás – településtípus migráció. Előadás: Írótábori tanácskozás. 
Szociográfiai Műhely. [Szerbia és Montenegró: Magyarkanizsa; 2005. 
szeptember 2.]
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[110.] A felsőoktatási igények és humántudományos kutatások a Vajdaságban. 
Előadás: MTT konferencia Közös úton! Támogatás és hasznosulás. 
Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról. Városháza. [Szerbia és 
Montenegró: Szabadka; 2005. október 14.]

[111.] A vajdasági értelmiség vallási magatartása. Előadás: Keresztény Értelmiségi 
Kör tribünje. Katolikus Kör. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2005. 
október 19.] 

[112.] Tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben. 
Előadás, plenáris előadás, nemzetközi konferencia: A határon túli magyar 
tudományos könyvkiadás helyzete. Konferencia a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából Szlovákiában. Fórum Kisebbségkutató Intézet. 
[Szlovákia: Komárom; 2005. november 7.]

[113.] Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih 
Mađara. Nemzetközi konferencia: Stanje i perspektive stanovništva 
Vojvodine i susednih regiona. [Szerbia és Montenegró: Újvidék; 2005. 
november 10–11.] 

[114.] Perspektiva vojvođanskih Mađara – vitalne karakteristike i uslovi 
obrazovanja. Előadás: Položaj nacionalnih manjina u Srbiji. Srpska 
akademija nauka i umetnosti, Međuodeljenjski odbor za proučavanje 
manjina i ljudskih prava. [Szerbia és Montenegró: Belgrád; 2005. november 
24–26.]

[115.] A közgazdasági és szociológiai tudományok oktatása és a kutatások 
perspektívája a Vajdaságban. Előadás: A magyar tudomány napja a 
Vajdaságban konferencia. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. 
[Szerbia és Montenegró: Újvidék; 2005. december 10.]

[116.] Közérzeti barangoló – aktuális magatartásvizsgálatok Vajdaságban. Plenáris 
előadás: Útkereszteződésben! A Magyarságkutató Tudományos Társaság 
tanácskozása. Városháza. [Szerbia és Montenegró: Szabadka; 2006. február 
22.]

[117.] A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban – Szerbia felkészültsége az 
EU-csatlakozásra. Előadás: Szerbia és Montenegró csatlakozik-e valaha 
az Európai Unióhoz? Európai Uniós szakmai-közéleti konferencia. Esély 
a stabilitásra Közalapítvány. Tóthfalusi Konferenciaközpont. [Szerbia és 
Montenegró: Tóthfalu; 2006. február 25.]
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[118.] A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (vajdasági 
tapasztalatok). Előadás: A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. 
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Közművelődési Tanszéke. 
Harmincadik évforduló. [Magyarország: Szeged; 2006. március 6−8.]

[119.] Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei. Előadás: 
Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság megalapkulásának 10. éves évfordulója alkalmából. MTA 
székháza. [Magyarország: Budapest; 2006. május 10.] – publikálva: MTA 
MTK Elnöki Bizottság 13. kiadvány.

[120.] Felsőoktatásunk jövője. Előadás: Oktatási oknyomozó. A Magyarságkutató 
Tudományos Társaság tanácskozása. Városháza. [Szerbia és Montenegró: 
Szabadka; 2006. május 24.]

[121.] A vajdasági magyar felsőoktatás szerveződése. Nemzetközi konferencia, 
előadás: Régió és oktatás. MTA Nevelésszociológiai Albizottság, 
Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, KultúrÁsz Közhasznú 
Egyesület. MTA Székháza. [Magyarország: Budapest; 2006. június 2.] – 
publikálva: Régió és oktatás tanulmánykötet.

[122.] Generációkapcsolatok – teher vagy szükséglet? Előadás: Szociográfiai 
Műhely. Családszociográfia. Nyelvtanulás és szocializáció. [Szerbia: 
Magyarkanizsa: 2006. szeptember 8.]

[123.] A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján. Előadás: 
a MTA Bolognai folyamat a Kárpát-medencében c. VI. Országos 
Neveléstudományi Konferencia. Debreceni Egyetem Neveléstudományi 
Tanszék. MTA Székháza. [Magyarország: Budapest; 2006. október 26–28.]

[124.] Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője. Előadás: Magyar Regionális 
Tudományi Társaság IV. vándorgyűlése. Városháza. [Magyarország: 
Szeged; 2006. október 26–27.]

[125.] Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a 
Vajdaságban. Plenáris előadás: Tájak és tájegységek. Etnikai kisebbségek 
Közép-Európában. Magyar Szociológiai Társaság, Nemzeti- és Etnikai 
Kisebbségkutató Szakosztály. Pécsi Tudományegyetem.  [Magyarország: 
Pécs; 2006. november 24–25.] – publikálva: Tájak, tájegységek. Etnikai 
kisebbségek Közép-Európában konferenciakötet.
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[126.] Identitásunk nyomában – Vajdaság. Előadás: Identitás-megőrzés 
tömbben és szórványban. A határon túli magyarság a 21. században 
konferencia-sorozat (2.) a Sándor-palotában. Köztársasági Elnöki Hivatal. 
[Magyarország: Budapest; 2006. november 30.] 

[127.] Emberi erőforrás, oktatás. Plenáris előadás: Regionális Tudományi Társaság 
konferencia. Vajdaság magyarlakta községeinek Fejlesztési Terve. Magyar 
Ház. [Szerbia: Szabadka; 2006. december 22.]

[128.] Régiónk emberi erőforrása – oktatás. Előadás: MTA RKK Alföldi 
Tudományos Intézet Békéscsabai Osztálya keretében működő Magyar–
Szerb Területfejlesztési Információs és Dokumentációs Központ 
szervezésében megtartott konferencián. [Magyarország: Békéscsaba; 2007. 
március 2.]

[129.] Vajdasági magyar fiatalok vallási magatartása. Előadás: Keresztény 
Értelmiségi Kör. [Szerbia: Nagykikinda; 2007. április 2.]

[130.] A fiatalok és a jövőkép. Előadás: Svetozar Marković Gimnázium (Pannon 
TV műsorában). [Szerbia: Szabadka; 2007. április 19.]

[131.] A vajdasági magyarok vallási magatartása – kutatási eredmények. Előadás: 
Egyházak és civil szervezetek a regionális stabilitás szolgálatában. 
SZTE Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Tanszéke, Re-Dial 
Vallástudományi Egyesület. [Magyarország: Szeged; 2007. április 26–28.]

[132.] Civil Akadémia. Szakmai fórum, elnök, moderátor: Civil szervezetek 
szerepvállalása a közösségfejlesztés és a közösségi önszerveződés területén. 
Esély a stabilitásra Közalapítvány, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Közművelődési Tanszék, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar. Népkör. [Szerbia: Szabadka; 2007. május 24.]

[133.] A felsőoktatás, mint a tudásalapú társadalomfejlesztés utánpótlási alappillére: 
Vajdasági felsőoktatási helyzetkép.  Plenáris előadás: Civil Akadémia. 
Oktatás és képzés. A tudásalapú közösségfejlesztés szolgálatában. Esély 
a stabilitásra Közalapítvány, SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Közművelődési Tanszék, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar. Népkör. [Szerbia: Szabadka; 2007. május 25.]

[134.] Više pozitivnih primera o toleranciji… Kerekasztal, szervező, felszólaló: 
Međunacionalna tolerancija u Subotici – juče, danas, sutra. Agencija/
Centar lokalne demokratije. [Szerbia: Szabadka; 2007. augusztus 31.] – 
publikálva a Subotičke novine hetilapban.
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[135.] A regionalizmus tudatos megélése. Előadás: Írótábori tanácskozás. A 
regionalizmus és provincializmus közösségi kötődései. Szociográfiai 
Műhely. [Szerbia: Magyarkanizsa; 2007. szeptember 7.]

[136.] Oktatási helyzetkép – Oktatástámogatási okok. Felszólalás Sólyom 
László elnökkel folytatott kerekasztal beszélgetésen. Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar. VMSZ. [Szerbia: Szabadka; 2007. szeptember 13.] 

[137.] A turisztikai és szociális hálózati képzési mintaprogramok modul-
leírásainak közös meghatározása. Kárpát-medencei szintű műhelymunka. 
[Magyarország: Gyula; 2007. szeptember 21–22.]

[138.] Társadalomkutatás a Délvidéken. Író–olvasó találkozó: A Délvidék/
Vajdaság Társadalomtudományi tanulmányok könyvbemutatása. Szarvas 
Gábor Nyelvművelő Napok. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. 
[Szerbia: Ada; 2007. október 12.]

[139.] Tolerancia-építés esélyei a vajdasági iskolások körében. Előadás: Vajdasági 
Tolerancia Program euroregionális és EU-adaptációja, 2005–2006. 
Pannónia Alap, Magyarságkutató Tudományos Társaság. Magyar Ház. 
[Szerbia: Szabadka; 2007. október 15.]

[140.] EQUAL–REGINET Regionális munkahelymegtartó hálózat. Nemzetközi 
zárókonferencia: Pannon Forrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és 
Szolgáltatási hálózati kerekasztal vitája. Békéscsabai Regionális Képző 
Központ [Magyarország: Gyula; 2007. október 19.]

[141.] A társadalmi gazdasági folyamatok résztvevőinek és céljainak viszonya 
Észak- Vajdaságban (előadók: SOMOGYI SÁNDOR–LAKNER ZOLTÁN–
KAJÁRI KAROLINA–SEFCSICH GYÖRGY–GÁBRITY MOLNÁR 
IRÉN–RICZ ANDRÁS). Előadás: Magyar Régionális Tudományi Társaság 
V. vándorgyűlése. [Magyarország: Miskolc; 2007. október 25–26.] 

[142.] A délvidéki identitástudat nyomában a 2007. évi kutatási eredmények 
alapján. Előadás: Történelmi tudat – kulturális emlékezet nemzetközi 
konferencia. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, MTA Kisebbségkutató 
Intézet. [Szerbia: Zenta; 2007. november 2–3.]

[143.] Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban. Előadás: Helyünk 
Európa gazdaságában nemzetközi konferencia. TSF Gazdasági Főiskolai 
Kar. [Magyarország: Békéscsaba; 2007. november 8.]



370 Regionális kaleidoszkóp

[144.] Oktatásügyünk és a friss diplomások esélyei a Vajdaságban. Előadás: 
A Magyar tudomány napja a Délvidéken 2007. Tudományosságunk 
lehetőségei, útvesztői és közös nevezői c. konferenca. Vajdasági Magyar 
Tudományos Társaság. [Szerbia: Újvidék; 2007. november 10.]

[145.] A regionális identitás jellemzői (Vajdaság). Előadás: KÁRPÁT–PANEL 
szociológiai kutatás bemutató konferenciája. MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet. [Magyarország: Budapest; 2007. november 15.]

[146.] Vajdasági fejlesztési lehetőségek, mit tegyünk – mit tettünk? Konferencia: 
Regionális Tudományi Társaság, Magyar Ház. [Szerbia: Szabadka; 2007. 
november 16.]

[147.] Vallási magatartás a multietnikus Vajdaságban. Előadás: Vallás és etnikum 
Közép-Európában. Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató 
Szakosztálya, Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja. 
[Magyarország: Pécs; 2007. november 23–24.] – publikálva: Vallás és 
etnikum Közép-Európában tanulmányok konferenciakötet.

[148.] Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. Plenáris előadás: 
Magyarok a Kárpát-medencében nemzetközi tudományos konferencia. 
SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Városháza. [Magyarország: 
Szeged; 2008. március 6.]

[149.] Esély és esélyegyenlőség c. kiadvány szerepe, rendeltetése és hasznosulása. 
A Vajdasági Módszertani Központ HazaéRsz – Esély és esélyegyenlőség 
a Vajdaságban kutatómunkájának és kiadványának bemutatása. Népkör. 
[Szerbia: Szabadka; 2008. június 18.]

[150.] Régiónk humán erőforrása. Előadás: Regionális erőnlét szakmai konferencia 
és könyvbemutató. Szabadkai Kerekasztal, Magyarságkutató Tudományos 
Társaság [Szerbia: Szabadka; 2008. június 27.] – publikálva: Szabadkai 
Kerekasztal kiadványa.

[151.] Ifjúsági magatartás – karrierépítés. Előadás: MOST, Fiatalok erősek, itt és 
most c. konferencia. VAMADISZ. [Szerbia: Szabadka; 2008. június 19.] 

[152.] Regionális erőnlét. Előadás: VII. Vajdasági Szabadegyetemen. Vajdasági 
Ifjúsági Fórum. [Szerbia: Kishegyes; 2008. július 3–7.] 

[153.] Hazaé®sz projekt hasznosulása. Előadás: Vajdasági Módszertani Központ. 
Magyarkanizsai Művészetek Háza. [Szerbia: Magyarkanizsa; 2008. 
augusztus 28.]
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[154.] Oktatási reformfolyamatok Szerbiában. Előadás: A tanítóképzés jövőképe 
c. nemzetközi konferencia. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. [Szerbia: 
Szabadka; 2008. szeptember 18–19.]

[155.] A   vajdasági   magyarság   élettere   és   jövőképe. Előadás: A vajdasági 
keresztény magyarság jövőképe. Pax Romana jubiláris konferenciája. 
[Szerbia: Szabadka; 2008. szeptember 20.]

[156.] A szerbiai emigráció fél évszázada. Plenáris előadás: Határtalan határok c. 
jubileumi nemzetközi földrajzi konferencia. [Magyarország: Dobogókő; 
2008. október 26–27.]

[157.] Identitástudatunk összetevői. Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – 
kulturális emlékezet c. könyv bemutatója. Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet. [Szerbia: Zenta; 2008. november 7.] 

[158.] Vajdasági oktatási helyzetkép. Előadás: Tízéves a Vajdasági Magyar 
Óvodapedagógusok Egyesülete. Jubileumi konferencia. Vajdasági Magyar 
Óvodapedagógusok Egyesülete, Újvidéki Egyetem MTTK. [Szerbia: 
Szabadka; 2008. november 8.]

[159.] Az oktatás és felnőttképzés szerepe a Vajdaságban. Előadás: Nemzetiségi–
Nemzeti–Európai Identitás tudományos konferencia. SZTE JGYPK 
Felnőttképzési Intézete, Identitáskutató Műhely. [Magyarország: Szeged; 
2008. november 12–13.] – publikálva: Nemzetiségi–Nemzeti–Európai 
Identitás, Konferencia CD-kiadvány. 

[160.] Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új 
alapokmányának tükrében). Előadás: Kisebbségi autonómia-törekvések 
Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Magyar Szociológiai 
Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya, Pécsi Akadémiai Bizottság 
Kisebbségkutató Munkacsoportja. PTE Bölcsészttudományi Kar. 
[Magyarország: Pécs; 2008. november 14–15.] – publikálva: Kisebbségi 
autonómia-törekvések Közép-Európában kötet.

[161.] Kulturni identitet Mađarske zajednice u Vojvodini. Előadás, panel: Mađarska 
zajednica kao most između Srbije i EU. Konferencija Helsinškog odbora za 
ljudska prava u Srbiji. Hotel Galerija. [Szerbia: Szabadka; 2008. november 
19.] – publikálva: Uloga Mađarske zajednice u Srbiji kiadvány. 
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[162.] Evropeizacija Srbije – strateški interes vojvođanskih Mađara. Plenáris 
előadás: Mađarska zajednica kao most između Srbije i EU – Uloga Mađarske 
zajednice u promovisanju evropskih vrednosti. Konferencija Helsinškog 
odbora za ljudska prava u Srbiji. Hotel Park. [Szerbia: Újvidék; 2008. 
december 12.] – publikálva: Uloga Mađarske zajednice u Srbiji kiadvány. 

[163.] A fiatalok jövőképe. Előadás: Magyarkanizsai Önkormányzat. Városháza. 
[Szerbia: Magyarkanizsa; 2009. január 24.]

[164.] Képzetteké a jövő (előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–VERÉB-
MISKOLCI ZSÓFIA). Előadás: A Kárpát-medencei regionalizmus 
útján… nemzetközi konferencia. Magyarságkutató Tudományos Társaság, 
Regionális Tudományi Társaság. [Szerbia: Szabadka; 2009. március 6.]

[165.] A vajdasági magyarok médiafogyasztása. Közvita: Pannon RTV évfordulója 
alkalmából. Magyar Ház. [Szerbia: Szabadka; 2009. március 10.]

[166.] Képzési lehetőségek kisebbségi létben. Előadás: A kisebbségi lét előnyei és 
hátrányai. Kanadai Rákóczi Családi Kör délvidéki találkozója. Magyar 
Ház. [Szerbia: Szabadka; 2009. március 20–22.]

[167.] Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában. Előadás: A Tehetség 
Napja 2009. A  tehetségek szolgálatában. I. Nemzetközi Tehetséggondozó 
Konferencia. [Szerbia: Magyarkanizsa; 2009. március 23.] – publikálva: A 
tehetségek szolgálatában kiadvány.

[168.] Magyar közoktatási intézmények részvétele a felnőttoktatásban. Előadás: 
Esélyt adó felnőttképzés. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény. 
Művészetek Háza. [Szerbia: Magyarkanizsa; 2009. március 28.] – 
publikálva: Pannon-forrás hálózatépítés Vajdaságban.

[169.] Az életminőség néhány jellemzője Vajdaság északi részén (előadók: 
SOMOGYI SÁNDOR–GÁBRITY MOLNÁR IRÉN). Előadás: II. 
Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia. Regionális fejlődés és 
életminőség. Kaposvári Egyetem. [Magyarország: Kaposvár; 2009. április 
2–3.]

[170.] Talentovan pedagog u službi otkrivanja talenta/A tehetséges tanár a 
tehetségek felferdezésének szolgálatában. Előadás két nyelven: Szervó Mihály 
Általános Iskola. [Szerbia: Muzslya–Nagybecskerek; 2009. április 3.]
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[171.] Vajdasági karrierépítés – ifjúságunk oktatása és esélyei. Előadás: Eszményektől 
a kompetenciák felé. Világkockázati társadalom. Ifjúság–ifjúságpolitika–új 
kihívások tudományos konferencia. EIKKA, SETUP Alapítvány, Belvedere 
Meridionale Alapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram, SZTE Alkalmazott 
Humántudományi Intézete. SZTE Tanulmányi és Információs Központ. 
[Magyarország: Szeged; 2009. április 4.]

[172.] A vajdasági magyarok médiafogyasztása. Előadás: A magyar nyelvű 
televíziózás jelene és  jövője Magyarországon és határon túl c. 
médiakonferencia. Magyar Nemzeti Tanács, Sodalitas Alapítvány. MTTK 
díszterme. [Szerbia: Szabadka; 2009. május 15.]

[173.] Új együttműködések az Európai Unió határtérségeiben – Szerbia és a 
Nyugat-Balkán változásban. Előadás: Új együttműködések az Európai 
Unió határtérségeiben nemzetközi  konferencia. Esély a Stabilitásra 
Közalapítvány. Szegedi Városháza. [Magyarország: Szeged; 2009. június 19.]

[174.] Fórum a regionális tudomány jövőjéről a Kárpát-medencében. Konferencia: 
Regionális tudomány és településpolitikai gyakorlat a Kárpát-medencében. 
MTA Regionális Kutatások Központja alapításának 25. évfordulója. 
[Magyarország: Pécs; 2009. június 25–26.]

[175.] DARFT Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács. Munkacsoport-
megbeszélés: Kezdeményezések határokon átívelő innovációs és kulturális 
klaszterek létrehozására. [Magyarország: Szeged; 2009. augusztus 11.]

[176.] Továbbképzési esélyek a kisebbségi létben – A vajdasági magyarok 
esélyegyenlőségének példáján. Előadás: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás 
vetületei az oktatásban c. nemzetközi tudományos konferencia. Újvidéki 
Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. [Szerbia: Szabadka; 2009. 
szeptember 17–19.]

[177.] A vajdasági magyarok migrációs motívumai. Előadás: Vándorló 
kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában – történeti és 
jelenkori metszetben c. konferencia. Magyar Szociológiai Társaság Etnikai 
Kisebbségkutató Szakosztálya, Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató 
Munkabizottsága. [Magyarország: Pécs; 2009. november 6–7.] – publikálva: 
Vándorló kisebbségek kötet.  

[178.] A ‚90-es években lezajlott balkáni válság okozta változás a Vajdaság 
népességének magatartásában. Előadás: Változás–Válság–Váltás.hu. 
Magyar Szociológia Társaság 2009. évi konferenciája. Debreceni Egyetem. 
[Magyarország: Debrecen; 2009. november 13–14.]
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[179.] Tehetségpontok a tehetségeknek Vajdaságban. Rejtett tartalékaink. Előadás: 
Tehetségpont alapítói tanácskozás. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. 
[Szerbia: Szabadka; 2009. december 10.]

[180.] Képzés–esélyek–lehetőségek. Előadás: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete. III. Közoktatási Konferencia. [Szerbia: Szabadka; 2010. február 
20.]

[181.] A civil szervezetek szerepe a változó politikai légkörben. Nyílt kontaktműsor 
a Szabadkai Rádióban. [Szerbia: Szabadka; 2010. március. 2.]

[182.] Az oktatási rendszerek felépítése és a kisebbségi oktatás sajátosságai. Előadás-
sorozat: Identitás Kisebbségkutató Műhely, Oktatás-kutató képzésén. 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium. [Szerbia: Zenta; 2010. március 13.]

[183.] Vallási tudat és magatartás a multietnikus Vajdaságban. Előadás: Keresztény 
értékek a nevelésben, tematikus tanulmányi nap. Pax Romana. [Szerbia: 
Szabadka; 2010. június 19.]

[184.] Szerbia, Vajdaság emberi erőforrása és a fiatalok esélye a térségben. Előadás: 
Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Diákkollégium könyvtára. 
[Szerbia: Szabadka; 2010. október 9.]

[185.] Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine. Előadás, nemzetközi 
konferencia: Održivi regionalno-demografski razvoj. Pokrajinski sekretarijat 
za socijalnu politiku i demografiju, Univerzitet u Novom Sadu, Matica 
Srpska. Velika sala Skupštine. [Szerbia: Újvidék; 2010. november 11–12.]

[186.] Oktatás és ifjúság a régiókapcsolatokban. Projekt-nyitó konferencia: 
INNOAXIS. A határ mint, innovációs megújulási tengely. Szakegyesületek 
és Társulatok Szövetségének székháza. [Szerbia: Szabadka; 2010. november 
16.]

[187.] Kárpát-medencei Megbékélési Mozgalom. Szerb–magyar kerekasztal-
beszélgetés. Szabadkai Városháza Díszterme. [Szerbia: Szabadka; 2011. 
február 26.] 

[188.] Oktatási intézményi kapcsolatok Szerbia–Magyarország határtérségében 
(előadók: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN–TAKÁCS ZOLTÁN–KOVÁCS 
ANDRÁS DONÁT). Előadás: INNOAXIS. A határ mint, innovációs 
megújulási tengely. [Magyarország: Mórahalom; 2011. május 10.]
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[189.] A vajdasági magyarlakta térség társadalmi és gazdasági felzárkózásának 
az esélye. Előadás: A  Vajdaság, mint történeti régió sorsa a 19. századi 
előzményektől napjainkig. III. régiótörténeti kutatások konferencia. MTA 
Regionális Tudományi Bizottság Régiótörténeti Kutatások Albizottsága, 
Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya, SZAB Filozófia és Történeti 
Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, KEK folyóirat. 
[Magyarország: Szeged; 2011. május 20.]

[190.] Szórványt mentünk, a tömböt erősítjük – népesedési helyzet a Délvidéken. 
Előadás: Egyesült Magyar Ifjúság EMI tábor. [Szerbia: Magyarkanizsa; 
2011. július 8–10.]

[191.] Tehetség – kitörési pontok a Vajdaságban. Előadás: Tehetséggondozás 
– Tudományos műhelyek c. konferencia. Balassi Intézet Márton Áron 
Szakkollégium. [Magyarország: Budapest; 2011. július 11–13.]

[192.] A vajdasági magyar nyelvű oktatásügy jelenlegi helyzete és jövője. Előadás: 
Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi 
Szakosztály I. nemzetközi tudományos konferenciája. Pécsi 
Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar. [Magyarország: Pécs; 2011. 
szeptember 2.]

[193.] A felnőttoktatás helye a humántőke társadalom-gazdasági felerősítésében 
Szerbiában – Észak-Vajdaságban. Régióspecifikus tanulmány bemutatása: 
Kézfogás. Magyar és szerb szakképzési és felnőttképzési rendszerek 
fejlesztése, kompetencia-alapú képzési tevékenységek. Probitas. [Szerbia: 
Szabadka; 2011. szeptember 30.]

[194.] Kapcsolatok a szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok 
között. Előadás: Határon innen és határon túl c. tudományos konferencia. 
SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszéke. [Magyarország: 
Szeged; 2011. október 21.]

[195.] A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban. Előadás: 
Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel megtudod változtatni a 
világot. A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és 
túl c. konferencia. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési 
Biztosa, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai 
Kara, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság 
Kisebbségtudományi Munkabizottsága. Eszterházy Károly Főiskola. 
[Magyarország: Eger; 2011. november 16–17.] 
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[196.] A   vajdasági   magyarok   szerepe   és   motívumai   a   szerb–magyar   
határmenti kapcsolatépítésben. Előadás: Az 1944–45-ös délvidéki magyar 
tragédia, a magyar–szerb történelmi kapcsolatok tükrében c. tudományos 
konferencia. A Délvidéki magyar golgota 1944–45 rendezvénysorozat. 
MTA Székház és Duna Palota. keretében. [Magyarország: Budapest; 2011. 
november 25.]

[197.] Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei. Előadás: A kisebbségkutatás 
20 évének állomásai tudományos konferencia. Magyarságkutató 
Tudományos Társaság. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. [Szerbia: 
Szabadka; 2011. december 17.]

[198.] A magyar népesség nemzetközi migrációs folyamatai (előadók: ILLÉS 
SÁNDOR–GÁBRITY MOLNÁR IRÉN). Nyitókonferencia: Voice of the 
Village. Kapcsolattartás az elszármazottakkal EU-s project. Kistérségek 
Fejlesztéséért Tudományos Egyesület. [Magyarország: Lajosmizse; 2012. 
február 23.]

[199.] Útkeresés – régiónk Európa felé tart? Előadás: Múzeumi esték. Művelődési 
Ház. [Szerbia: Topolya; 2012. április 3.]

[200.] 20 éves a Magyarságkutató Tudományos Társaság. Előadás: Külhoni magyar 
tudományosság és a hazai közművelődés konferencia. Magyarságszolgálati 
Alapítvány. TIT Stúdió Egyesület. [Magyarország: Budapest; 2012. június 
27–28.]
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Kutatási projektumokban való részvétel, koordinálás

[1.] Efikasnost studija – stanje i neki predlozi za pouzdanije praćenje i poboljšanje 
(koordinátor: ĐUKIN, Z.). Támogató–megrendelő: Nastavno-naučno 
veće Univerziteta (Szerbia: Újvidék). [1976]

[2.] Društveno-ekonomske osnove komunalnog sistema: Društveno-političke 
organizacije (nedržavne strukture) u komunalnom sistemu (koordinátor: 
ĐURĐEV, A.). Támogató–megrendelő: Ekonomski fakultet, Ekonomski 
institute (Szerbia: Szabadka). [1980–1981]

[3.] Socijalno prestruktuiranje stanovništva i menjanje načina života sa gledišta 
stambene politike, potrošnje  trajnih  potrošnih  dobara,  promene  stručnog  
profila  i  razvoja  društvene delatnosti: Tema br. 1.: Otvorena pitanja 
strukture stanovništva; Tema br. 6.: Prognoze u  promenama načina života 
kao izraza jačanja samoupravnih socijalističkih odnosa i preovlađujućeg 
uticaja radničke klase (koordinátor: REHAK, L.). Partnerek: Ekonomski 
fakultet–OOUR Ekonomski institute (Szerbia: Szabadka)–Poljoprivredni 
fakultet, OOUR Institut za ekonomiku poljoprivrede (Szerbia: Újvidék). 
Támogató: SIZ za naučni rad AP Vojvodine (Szerbia: Újvidék). [1984–
1985]

[4.] The Role and Influence of Education on the Position of Women in a Small 
Industrial Enterprise (koordinátorok: Dr. ZIMÁNYI, V.–GABRIĆ-
MOLNAR, I.). Támogató–megrendelő: Faculty of Economics (Szerbia: 
Szabadka). [1984]

[5.] Žena kao faktor razvoja proizvodnih snaga i unapređenja društveno-
ekonomskih odnosa (kutatók: ZIMANJI, V.–LAKI, L.–GABRIĆ-MOLNAR, 
I.–BALJ, B.). Támogató–megrendelő: Ekonomski fakultet, Ekonomski 
institut (Szerbia: Szabadka). [1985–1986]

[6.] Funkcionisanje i ostvarivanje delegatskog sistema – istraživanje značajan 
za razvoj nastavne discipline (kutatók: GABRIĆ-MOLNAR, I.–STAJŠIĆ, 
S.). Támogató–megrendelő: Ekonomski fakultet, Ekonomski institute 
(Szerbia: Szabadka). [1987]

[7.] Tehnološke promene u proizvodnji i uloga žene (GABRIĆ-MOLNAR, I.: 
izrada studije slučaja, anketiranje i pisanje studije): Preduzeća u društvenom 
vlasništvu zemljama u razvoju. Partnerek: Ekonomski fakultet u Subotici 
(Szerbia: Szabadka)–Jugoslovenski centar, Istraživanje upravljanja rada 
(Szlovénia: Ljubljana). [1989–1990]
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[8.] Vallásszociológiai empirikus kutatás (589 kérdőív) koordinálása. 
Támogató–megrendelő: KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet 
(Magyarország: Budapest). [2000]

[9.] A vajdasági magyarok fogyatkozása (kutatók: GÁBRITY MOLNÁR 
IRÉN–MIRNICS KÁROLY–BIACSI ANTAL–PAPP ÁRPÁD). Kutatás 
és kéziratrendezés. Támogató–megrendelő: A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia (Magyarország: 
Budapest). [2000]

[10.] A vajdasági magyar értelmiség időszerű magatartásformája. Támogató–
megrendelő: Illyés Közalapítvány (Magyarország: Budapest). [2000]

[11.] Promene socijalnog identiteta aktivnog stanovništva Jugoslavije u 
uslovima tranzicionih procesa u društvu (kutató: GABRIĆ-MOLNAR, 
I.): Mikroekonomski i makroekonomski aspekti tranzicionih procesa u 
funkciji implementacije.  Támogató–megrendelő: Univerzitet u Novom 
Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Katedra za ekonomsku i društvenu 
teoriju (Szerbia: Szabadka). [2001]

[12.] Munkaerőkutatás Vajdaságban. Támogató–megrendelő: Apáczai 
Alapítvány–Márton Áron Szakkollégium (Magyarország: Budapest). 
[2001]

[13.] A vajdasági magyar migráció hatása társadalmi szerkezetünkre. Partner: 
Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka). Támogató–
megrendelő: MTA (Magyarország: Budapest). [2000–2001]

[14.] MOZAIK 2001. Ifjúságkutatás – Vajdaság. Magyar fiatalok a Kárpát-
medencében. Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: 
Szabadka). Támogató–megrendelő: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 
(Magyarország: Budapest). [2001–2002]

[15.] A vajdasági magyarság társadalmi közösségének jövőképe. A regionális és 
nemzeti tudat konfliktusai. Támogató–megrendelő: Illyés Közalapítvány 
(Magyarország: Budapest). [2001]

[16.] A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének társadalmi feltételei, 
változó politikai és tranzíciós gazdasági feltételek közepette. Támogató–
megrendelő: Arany János Közalapítvány, MTA (Magyarország: Budapest). 
[2001]

[17.] Magyar szervezetek a Kárpát-medencében c. adatbázis kialakítása 
(koordinátor: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN). Támogató–megrendelő: 
Márton Áron Szakkollégium (Magyarország: Budapest). [2001–2002]
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[18.] Közvélemény-kutatás – a vajdasági választópolgárok álláspontja és 
magatartásvizsgálata, a Zenith Műhely (Szerbia: Szabadka) koordinálásával. 
Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka). 
[2002]

[19.] Kárpát-medencei inter-etnikai tudásmenedzsment. Délvidéki terepmunka, 
adatbázis kiépítés (koordinátor: GÁBRITY MOLNÁR IRÉN). 
Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka)–
Zenith Műhely (Szerbia: Szabadka). Támogató–megrendelő: MTA 
Kisebbségkutató Intézet (Magyarország: Budapest). [2002–2003]

[20.] Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény megvalósíthatósági 
tanulmánya.  Támogató–megrendelő: Nemzetközi és Határon Túli 
Felsőoktatás Fejlesztési Programiroda, HTMH (Magyarország: Budapest). 
Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka). 
[2001–2003]

[21.] A jugoszlávok/vajdasági magyarok migrációjának okai és következményei 
a társadalmi- politikai krízis okán. Támogató–megrendelő: Arany János 
Közalapítvány, MTA (Magyarország: Budapest). [2002]

[22.] Promene demografskih obeležja vojvođanskih Mađara u multikulturalnoj 
sredini. Támogató–megrendelő: Vajdaság AT Tartományi Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Szerbia: Újvidék). [2002]

[23.] Namere osnovaca u završnim razredima i njihovih roditelja – prilikom 
upisivanja u srednje škole. Támogató–megrendelő: Vajdaság AT Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Szerbia: 
Újvidék). [2002]

[24.] A vajdasági magyarok esélyei az EU-n kívül. Médiakutatás. Támogató–
megrendelő: Illyés Közalapítvány (Magyarország: Budapest). [2003]

[25.] Znanje i stepen koriščenja kompjutera od strane profesora i nastavnika u 
Vojvođanskim školama. Támogató–megrendelő: Vajdaság AT Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Szerbia: 
Újvidék). [2003]

[26.] A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer 
működésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata. A magyar 
tanuló ifjúság magatartása és a magyar szakemberi és elitképzés felső 
szinten Vajdaságban. Támogató–megrendelő: Arany János Közalapítvány, 
MTA (Magyarország: Budapest). [2003]
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[27.] A választópolgárok elégedettségi szintje a reformtörekvések ütemével. 
Szociológiai-antropológiai kutatás, empirikus közvélemény-kutatás. 
Támogató–megrendelő: Arany János Közalapítvány, MTA (Magyarország: 
Budapest). [2004]

[28.] Hol tartunk jövőnk felmérése/tervezése kapcsán? Empirikus kutatás egy 
észak-bácskai község polgárai körében. Támogató–megrendelő: Illyés 
Közalapítvány (Magyarország: Budapest). [2004]

[29.] Analiza stanja obrazovanja mađarske nacionalne manjine u Vojvodini sa 
posebnim osvrtom na potrebe u visokom školstvu. Támogató–megrendelő: 
Vajdaság AT Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi 
Titkárság (Szerbia: Újvidék). [2004]

[30.] A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység 
támogatásának vizsgálata, elsősorban hazai és külföldi humán erőforrások 
bevonásával. A Határon Túli Felsőoktatási és K+F Támogatások és 
Hasznosulásuk, Nemzeti kutatási és fejlesztési program (koordinátor:  
BERÉNYI DÉNES akadémikus; kutatók: BENDA ISTVÁN–BÍRÓ A. 
ZOLTÁN–EGYED ALBERT–FISCHER FÜLÖP ILDIKÓ–GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN–HARDI TAMÁS–KECSKÉS  MIHÁLY–KOZMA 
TAMÁS– KULCSÁR SZABÓ ENIKŐ–OROSZ ILDIKÓ–TARNÓCZY 
MARIANN–TÓTH KÁROLY–TÓTH PÁL PÉTER–UJVÁRY GÁBOR). 
[2001–2004] 

[31.] A vajdasági magyarlakta önkormányzatok felnőtt lakosságának magatartása 
és álláspontjai. Empirikus   kutatás, 4 500 kérdőív. Támogató–megrendelő: 
Szabadkai Önkormányzat (Szerbia: Szabadka). [2004]

[32.] A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer 
működésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata. A magyar 
tanuló ifjúság magatartása és a magyar szakemberi és elitképzés felső 
szinten Vajdaságban. Támogató–megrendelő: Arany János Közalapítvány, 
MTA (Magyarország: Budapest). [2004]

[33.] Oktatásunk jövője. A vajdasági magyar felsőoktatási tervek és 
működtetésének lehetséges intézményrendszere. Támogató–megrendelő: 
MTA Arany János Közalapítvány (Magyarország: Budapest). [2005]

[34.] A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei. 
Magatartásvizsgálat a változó demográfiai, politikai és tranzíciós gazdasági 
feltételek közepette.  Támogató–megrendelő: Vajdaság AT Tartományi 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Szerbia: 
Újvidék). [2005]
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[35.] Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk. (témavezető: 
GÁBRITY MOLNÁR IRÉN). Regionális fejlesztési terv kidolgozása. 
Partner: Regionális Tudományi Társaság (Szerbia: Szabadka). Támogató: 
Szülőföld Alap Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma (Magyarország: 
Budapest). [2006]

[36.] CIVIL ÚT-MUTATÓ I.-X. Multimédiás CD és internet adaptáció 
elkészítése. Partner: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 
Közművelődési Tanszék. Támogató–megrendelő: Esély a Stabilitásra 
Közalapítvány (Magyarország: Szeged). [2006]

[37.] Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs 
tendenciája, felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében. Támogató–
megrendelő: Apáczai Közalapítvány, MTA Etnika-nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet (Magyarország: Budapest). [2006]

[38.] A Kárpát-medencei magyar felnőttképzés rendszere. Támogató–megrendelő: 
Apáczai Közalapítvány, Felsőoktatási Programiroda (Magyarország: 
Budapest). [2006]

[39.] Határon túli magyar közoktatási rendszerek hatásvizsgálata a munkaerő-
piaci relevancia tükrében. Támogató–megrendelő: Apáczai Közalapítvány, 
Márton Áron Szakkollégium, Felsőoktatási Programiroda (Magyarország: 
Budapest). [2006]

[40.] Oktatásügy – a tudásalapú társadalomhoz (témavezető: GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN). Regionális fejlesztési terv kidolgozása. Partner: 
Regionális Tudományi Társaság (Szerbia: Szabadka). Támogató: Szülőföld 
Alap Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma (Magyarország: Budapest). 
[2006] 

[41.] Karakteristično ponašanje ljudskog resursa u regionu (migranti, mladi). 
Esettanulmány készítése, kérdőívezés, elemzések készítése (témavezető: 
GABRIĆ-MOLNAR, I.). Evropske regionalne politike sa osvrtom na 
perspektivu Vojvodine. Partnerek: Közgazdasági Kar (Szerbia: Szabadka)–
Európa gazdasága és ügyvitele departman (Szerbia: Újvidék). Támogató: 
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (Szerbia: Újvidék). 
[2006] 

[42.] Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban (kutató: GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN). Regionális fejlesztési terv kidolgozása. Partner: 
Regionális Tudományi Társaság (Szerbia: Szabadka). Támogató: Szülőföld 
Alap Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma (Magyarország: Budapest). 
[2006] 
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[43.] MÉDIA 2007. Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: 
Szabadka). Támogató–megrendelő: Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási 
Bizottsága, VAT Végrehajtó Tanács (Szerbia: Újvidék). [2007]

[44.] A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján (témafelelős: 
GÁBRITY MOLNÁR IRÉN, koordinátor: KOZMA TAMÁS). Bolognai 
folyamat Közép-Európában. Támogató–megrendelő: Debreceni Egyetem 
TEK, Felsőoktatáskutató és Fejlesztő Központ (CHERD). Oktatásért 
Közalapítvány (Magyarország: Debrecen). [2007] 

[45.] KÁRPÁT PANEL 2007. Empirikus adatfeldolgozás, gyorsjelentés 
és tanulmányírás. Támogató–megrendelő: MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet (Magyarország: Budapest). 2007–2008.

[46.] MÉDIA 2007. Tájékoztatási igények a Vajdaságban. MTA HTMT Ösztöndíj 
Program kutatási támogatása (Magyarország: Budapest). [2007]

[47.] Identitáskutatás. Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság 
(Szerbia: Szabadka). MTA HTMT Ösztöndíj Program kutatási támogatása 
(Magyarország: Budapest). [2007]

[48.] Identitásjelenségek a Vajdaságban. MTA HTMT szenior egyéni pályázat 
(Magyarország: Budapest). [2007]

[49.] Hazaé®sz. Munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi 
programsorozat. Partner: Vajdasági Módszertani Központ (Szerbia: 
Szabadka). Támogató: Szülőföld Alap (Magyarország: Budapest). [2008]

[50.] A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac 
függvényében. Támogató–megrendelő: MTA Határon Túli Magyar 
Tudományosságért Ösztöndíjprogram, MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézete (Magyarország: Budapest). [2008]

[51.] Regionális szakképzési hálózatépítés. Partner: Regionális Tudományi 
Társaság (Szerbia: Szabadka). Támogató: Szülőföld Alap (Magyarország: 
Budapest). [2008]

[52.] Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása Vajdaságban. 
Felnőttképzési Háló Terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára. 
Partner: Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka). 
Támogató: Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság (Szerbia: 
Újvidék). [2008]
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[53.] Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-
Ethnic and Multi- Confessional Eastern Europe. The Carpathian Basin and 
the Baltics in Comparison – CC. 1900–1950). Támogató–megrendelő: CEU 
Central European University (Magyarország: Budapest). [2008–2011]

[54.] A vajdasági magyar tudományfejlesztés és kutatások stratégiája. A Vajdasági 
Magyar Akadémiai Tanács tevékenységének középtávú terve. Támogató–
megrendelő: MTA HTMT Ösztöndíj Program, MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézete (Magyarország: Budapest). [2008]

[55.] The Inclusion of Roma Pupils in Secondary Schools in Vojvodina. Támogató: 
Roma Education Fund (REF) (Svájc: Zug). [2009]

[56.] Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za 
proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne pokrajine Vojvodine. 
Partnerek: Regionális Tudományi Társaság (Szerbia: Szabadka)–Centar 
za Strateško ekonomska istraživanja Vojvodina CESS (Szerbia: Újvidék). 
Támogató: Austrian Development Agency (ADA) (Ausztria: Bécs). [2009–
2010]

[57.] Integrating (Trans)national Migrants in Transition States (TRANSMIG) 
(koordinátor: WASTL-WALTER, D.); Joint research project in the 
framework of SCOPES (Scientific Cooperation between Eastern Europe 
and Switzerland). Partnerek: Department of Geography, University of 
Bern (Svájc: Bern), Geographical Research Institute, Hungarian Academy 
of Sciences (Magyarország: Budapest), Centre for Regional Studies, 
Hungarian Academy of Sciences (Magyarország: Pécs), Department 
of Geography, Tourism & Hotel Management, University of Novi Sad 
(Szerbia: Újvidék), Scientific Association for Hungarology Research 
(Szerbia: Szabadka). Támogató: Swiss National Science Foundation 
(SNSF). [2010–2013]

[58.] INNOAXIS. The Borderline as an Axis of Innovation, Education and 
Youth Research. Partnerek: MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 
MTA RKK ATI Kecskeméti Osztálya (Magyarország: Kecskemét)–
Regionális Tudományi Társaság (Szerbia: Szabadka)–Mórahalom Város 
Önkormányzata (Magyarország: Mórahalom). Támogató: IPA CBC, EU. 
[2010–2011]
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[59.] HANDSHAKE. Development of Hungarian and Serbian Vocational and 
Adult Education Systems through Competency-based Training Activities. 
Partnerek: Probitas Civil Organisation (Szerbia: Szabadka)–Scientific 
Association for Hungarology Research (Szerbia: Szabadka). Támogató: 
IPA, EU. [2011]

[60.] Szerb állampolgárok Magyarországon (koordinátor: KINCSES 
ÁRON). Partnerek: Kincses–Kovács Kft. (Magyarország: Budapest)–
Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szerbia: Szabadka); Támogató: 
Európai Unió Európai Integrációs Alap, a magyar Belügyminisztérium 
megrendelésére. [2012]

[61.] Voice of the Village (A hely szelleme – Kapcsolattartás az elszármazottakkal); 
A migrációs és remigrációs folyamatok az Alföldön és a Vajdaságban 1990–
2010. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (Magyarország: 
Budapest)–Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Szerbia: Zenta). 
Támogató: IPA CBC, EU. [2012]
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