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A Magyar Szociológiai Társaság 
Etnikai Kisebbségkutató

Szakosztálya és a Pécsi Akadémiai 
Bizottság Kisebbségkutató

Munkacsoportja szervezésében
„Tájak, tájegységek, etnikai 

kisebbségek Közép-Európában”
PPéécscs, 2, 2006. 006. 1111. . 2424--2525..

GGáábrity Molnbrity Molnáár Irr Iréénn
ÚÚjvidjvidééki Egyetem, ki Egyetem, 

KKöözgazdaszgazdasáággtudomtudomáánynyi Kar, Szabadkai Kar, Szabadka

MegmaradMegmaradáás, avagy s, avagy 
tovtováábbtanulbbtanuláási lehetsi lehetőősséégek gek éés s 

szszáándndéékok a Vajdaskok a Vajdasáágbangban
-- etnikai magatartetnikai magatartáásvizsgsvizsgáálatlat --

PPéécscs, 2, 2006. 006. 1111. . 2424--2525..
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Szerbia etnikai tSzerbia etnikai téérkrkéépepe

VajdasVajdasáág etnikai tg etnikai téérkrkéépepe
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A vajdasA vajdasáági magyarok tergi magyarok terüületi leti 
megoszlmegoszláásasa

A dA déélvidlvidééki magyarok ki magyarok 
szszáámama/r/réészarszaráányanya cscsöökken!kken!

FogyatkozFogyatkozááss
RRéészarszaráány: ny: 14,28%.14,28%.

290 207290 20720022002

CsCsöökkenkkenőő nnéépesspesséégg
RRéészarszaráány: 24%ny: 24%

449 587449 58719611961

NNöövekvvekvőő nnéépszaporulatpszaporulat
VajdasVajdasáági lakossgi lakossáág g 
rréészarszaráány: 26%ny: 26%

378 634378 63419001900
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A vajdasági magyarság nem csak számosságában, 
identitástudatában és emberi, közösségi jogaiban 
veszített sokat az elmúlt évtizedek során, sokkalta 
súlyosabb számára az a veszteség, amelyet 
viszonylagos gazdasági és intellektuális erőnléte, 
társadalmi szerepe tekintetében szenvedett el.

A súlyveszítés, az emigrációval, asszimilációval 
együtt, a közeljövőben tovább folytatódik. 
Szerbiában, a még esedékes privatizációs és 
vagyon-visszaszármaztatási folyamatok 
kirekesztettjei és kárvallottjai is a kisebbségek.

A vajdasági magyarok őshonos 
kisebbség Szerbiában, nemzeti 
megmaradásuk mégis attól függ, hogy 
mennyire tudnak alkalmazkodni a 
többségi nemzet által diktált állami 
intézkedésekhez, van-e azonnali 
válaszuk az esetleges diszkriminációra. 
A magyarok esetében a továbbtanulás 
dimenziója nem csak a szándékon 
múlik, de a hozzáférésen és a helybeli 
versenyképességen is.
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Feladat: az asszimilFeladat: az asszimiláácicióó, elv, elváándorlndorláás fs féékezkezéése se ––
identitidentitáásmegsmegöörzrzééss az iskolaz iskoláákbankban
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A magyar tanulók 
részaránya a 
demográfiailag elvárt 
(14%) alatt van
-legtöbben a főiskolát 
választják, nem pedig az 
egyetemet
- a hallgatók 1/3-a tanul 
(részben) magyarul

A magyar lakossA magyar lakossáág iskolai alulreprezentg iskolai alulreprezentááltsltsáága ga 
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Magyar Magyar ááltalltaláános iskolnos iskoláások ksok köözszséégenkgenkééntnt

A A fiatalokfiatalok tovtováábbtanulbbtanuláássalssal kapcsolatoskapcsolatos elkelkéépzelpzelééseisei ÁÁtlagtlagjegyjegy

1. 1. Minden megoldMinden megoldáás jobb, mint a ks jobb, mint a köözzéépiskola utpiskola utááni ni 
munkanmunkanéélklküülisliséégg

3,613,61

2. 2. LLehetetlen elhelyezkedni a friss kehetetlen elhelyezkedni a friss köözzéépiskolai piskolai 
vvéégzetteknekgzetteknek

3,443,44

3. 3. CsakCsak ttööbb szakmbb szakmáával boldogulhat az emberval boldogulhat az ember 3,363,36
4. 4. AAzz éérettsrettséégi csak az gi csak az egyetemi fegyetemi főőiskolai felviskolai felvéételintelinéél l 
elelőőnynyööss

3,343,34

5. 5. A kA köözzéépiskola utpiskola utááni kni kéépzpzééss kell, dekell, de csak ha csak ha 
munkahelyet garantmunkahelyet garantááll

3,333,33

6. 6. A tovA továábbtanulbbtanuláással az ember fiatalnak ssal az ember fiatalnak éérezheti rezheti 
magmagáátt

3,293,29

7. 7. ÉÉrdemes felrdemes felssőőfokon tanulni, addig sincs munka fokon tanulni, addig sincs munka 
nnéélklküül l 

3,243,24
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AAz empirikus kutatz empirikus kutatáás (2002)s (2002) eredmeredméényei nyei 
(493 (493 tanultanulóó éés s szszüüllőő vváálasza)lasza)::

a) a a) a szszüüllőőkk 87 87 szszáázalzaléékaka ttáámogatjamogatja a a magyarmagyar tantannyelvnyelvűű
tovtováábbtanulbbtanuláástst
b) a b) a szszüüllőőkk 80 80 szszáázalzaléékaka ttáámogatjamogatja a a magyarmagyar tannyelvtannyelvűű
tehetstehetsééggondozggondozóó gimngimnááziumokaziumokatt megnyitmegnyitáássáát t ééss
66,4 66,4 szszáázalzaléékaka elkelküüldenldenéé gyermekgyermekéétt aa magyarmagyar specispeciáálislis
tehetstehetsééggondozggondozóóbaba

a.) a.) a a didiáákokkok 77,2 77,2 szszáázalzaléékaka magyarmagyar nyelvnyelvűű
kköözzéépiskolpiskoláábanban szeretneszeretne tovtováábbtanulnibbtanulni
bb) a ) a tanultanulóókk 25 25 szszáázalzaléékaka gimngimnááziumbaziumba ííratkoznratkozna.a.

Az anyanyelvAz anyanyelvűű kköözoktatzoktatáás az s az identitidentitáásmegsmegőőrzrzééss zzááloga!loga!

SzakSzak neveneve ElsElsőő opciopcióó
(%, N=194)(%, N=194)

MMáásodiksodik opciopcióó
(%,N=96)(%,N=96)

HarmadikHarmadik opciopcióó
(%, N=36)(%, N=36)

KKöözgazdaszgazdasáágigi 17,517,5 18,818,8 16,716,7
MMűűszakiszaki 1717,0,0 8,38,3 00

InformatikaInformatika 15,515,5 11,511,5 2,82,8
BBöölcslcséészsz 12,412,4 10,410,4 44,444,4

EgEgéészsszsééggüügygy 11,311,3 5,25,2 2,82,8
PedagPedagóógusgus 6,76,7 15,615,6 8,38,3
MMűűvvéészetiszeti 5,75,7 9,49,4 00

TermTerméészettudomszettudom.. 5,25,2 5,25,2 8,38,3

MezMezőőgazdasgazdasáágigi 3,13,1 3,13,1 2,82,8
JogJog 3,13,1 11,511,5 00

TestnevelTestnevelééss 1,51,5 11,0,0 00
EgyEgyéébb 11,0,0 00 00

ÖÖSSZESENSSZESEN 100100 100100 100100

MelyMely szakonszakon tanulnatanulna tovtováábbbb??
1515--28 28 ééves magyar fiatalok vves magyar fiatalok váálaszai (2002)laszai (2002)
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KutatKutatááseredmseredméényeknyek::

1. 1. GyermekGyermek lléétsztszáámcsmcsöökkenkkenééss hha a ilyenilyen rohamosanrohamosan
cscsöökkenkken a a magyarmagyar tanultanulóókk szszáámama a a kköözoktatzoktatáásbansban, , 
akkorakkor 1010--15 15 éévv mmúúlvalva csakcsak a a 30003000--3500 3500 ffőő feletfelett t 
szszáámlmláállóó teleptelepüülléésekenseken leleszsz magyarmagyar tannyelvtannyelvűű
oktatoktatááss. . SSzzíínmagyarnmagyar tagozattagozatúú ááltalltaláánosnos iskolaiiskolai
oktatoktatáástst csakcsak azaz 50005000--6000 6000 ffőőtt szszáámlmláállóó helyshelyséégekbengekben..

2. 2. KKéépzpzééslemaradslemaradáás       s       aa magyar gyermek magyar gyermek 
tovtováábbtanulbbtanuláási hajlamsi hajlamaa gyenggyengéébbbb, mint a t, mint a tööbbsbbséégi gi 
nemzetnemzetéé. . 

3. 3. SzakvSzakváálasztlasztáás s éés a tannyelv s a tannyelv öösszefsszefüüggggéése        se        a a 
kköözgazdaszgazdasáági, mgi, műűszakiszaki//informatikaiinformatikai, b, böölcslcséészsz kkéépzpzéésst t 
vváálasszlasszáákk, ut, utáána ana az egz egéészsszsééggüügy gy éés a pedags a pedagóógus gus szakszak

4.4. TTöömbmböössööddééss ÉÉszakszak--BBáácska cska éés s ÉÉszakszak--BBáánnáát t 
terterüületletéén, n, tanul tanul a magyara magyar kköözzéépiskolpiskoláássok 75,76%ok 75,76%--aa..

Feladatunk:Feladatunk:
TovTováábbfejleszteni az anyanyelvbbfejleszteni az anyanyelvűű oktatoktatáási hsi háállóózatot zatot 

(int(intéézmzméényesnyesííttééss, min, minőősséégemelgemelééss):):
1.1. ÉÉrettsrettséégit adgit adóó szakkszakköözzéépiskolpiskoláák k éés a gimns a gimnááziumok ziumok 

preferpreferáálláásasa
2.2. PiacigPiacigéényes szakok nyes szakok éés gyakorlatias tuds gyakorlatias tudáás bevezets bevezetéésese
3.3. MinMinőőssééges intges intéézmzméények, szaknyek, szakéértelmrtelműű tantanáárok rok 

(permanens tov(permanens továábbkbbkéépzpzéés, szs, száámmííttóóggéépp--, , 
nyelvtanulnyelvtanuláás)s)

4.4. KKüüllöön figyeln figyelnini a sza szóórvrváányban tanulnyban tanulóók sorsk sorsáát t 
(koll(kolléégiumok, utaztatgiumok, utaztatáás, s, öösztsztööndndííjazjazáás)s)

5.5. Emelni a tovEmelni a továábbtanulbbtanuláási szsi száándndéékotkot –– felnfelnőőttkttkéépzpzéés s 
reformjareformja
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A hallgatA hallgatóók terk terüületi megosztleti megosztáásasa
-- aa intintéézmzméény ny éés a s a szakszak kikivváálasztlasztáásskor kor ddööntntőő::
a a hallgathallgatóó éérdeklrdeklőőddéésese,, azaz intintéézmzméényny kköözelszelséégege a a 
kkööltsltséégek miatt gek miatt ééss a a tannyelvetannyelve..
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Fiatal tanFiatal tanáári utri utáánpnpóótltláást!st!
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Oktatáskutatási tapasztalatok:
1. PedagPedagóógushigushiáányny a a vajdasvajdasáági gi kköözoktatzoktatáásbansban
- legtöbb magyarul tudó általános- és
középiskolai tanár a tömbben, Szabadkán, 
Kanizsán és Topolyán hiányzik; az átmeneti 
megoldások kihatnak a tanítás minőségére!

2. A A SzerbiSzerbiáában/Vajdasban/Vajdasáágban gban ééllőő magyarok a magyarok a 
balkbalkááni hni hááborborúú miatt elmiatt elhhalasztottalasztottáák k 
a felsa felsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméényalapnyalapííttáási si 
lehetlehetőősséégeket.geket.

Egy Egy éévtizedes vtizedes öösszefogsszefogáás, s, 
munka eredmmunka eredméénye:nye:

LLéétrejtrejöött az Tartomtt az Tartomáányi alapnyi alapííttáássúú
áállami llami Magyar NyelvMagyar Nyelvűű TanTanííttóókkéépzpzőő KarKar
ÚÚjvidjvidééki Egyetem keretein belki Egyetem keretein belüül l ––
2006 janu2006 januáár 31r 31--ttőől Szabadkl Szabadkáán.n.
TovTováábbi lbbi lééppééseksek……
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Kar alapKar alapííttáási dilemmsi dilemmáák k –– alternatalternatíívváákk::

1. 1. Az Az etnikaietnikai egyetemegyetemii modellmodell vagy a vagy a versenykversenykéépespes
egyetemegyetemii modellmodell kell a rkell a réégigióóbanban??
2. A 2. A kisebbskisebbséégigi tudomtudomáánymnyműűvelvelééstst áállamillami
felsfelsőőoktatoktatáásisi intintéézmzméényekbenyekbe éérdemesrdemes
öösszpontossszpontosíítanitani vagyvagy a civil a civil tudomtudomáányosnyos
ttáársasrsasáágokragokra éés alaps alapíítvtváányokra nyokra ttáámaszkodnimaszkodni,,
magmagáánkarokat nyitni?nkarokat nyitni?
3. Egy 3. Egy regionregionáálislis felsfelsőőoktatoktatáási si -- kutatkutatóóintintéézetizeti
kköözpont vagy kutatzpont vagy kutatóóhháállóózatzat kialakkialakííttáásasa??

Konkrét célok, megoldási alternatívák a 
vajdasági magyar felsőoktatási programhoz

A.)A.) LLééppéést tartva az eurst tartva az euróópai felspai felsőőoktatoktatáási rendszerrel, si rendszerrel, 
igazodni a szerbiai felsigazodni a szerbiai felsőőoktatoktatáási reformhozsi reformhoz

B.) B.) A prioritA prioritáások kidolgozsok kidolgozáása sa 
-- konkrkonkréét intt intéézmzméényes megoldnyes megoldáások:sok:
1. Szabadk1. Szabadkáánn magyarulmagyarul: pedag: pedagóógus, mgus, méérnrnöök, k, üüzleti zleti 
szakemberszakemberkkéépzpzééss
2.2. ÚÚjvidjvidééken tanken tanáár (magyarul/rr (magyarul/réészben magyarul), szben magyarul), 
jogjogáászsz-- éés orvosks orvoskéépzpzéés (anyaorszs (anyaorszáági rgi réészkszkéépzpzéések), sek), 
lektorlektoráátus;tus;
3. Zent3. Zentáán a kertn a kertéészkszkéépzpzéés s -- legalizlegalizáált kihelyezett lt kihelyezett 
tagozaton beillesztve a szerbiai felstagozaton beillesztve a szerbiai felsőőoktatoktatáásba is.sba is.
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MMagyarorszagyarorszáágigi oktatoktatááststáámogatmogatáásoksok VajdasVajdasáágbagba::

-- nincsnincs folyamatosfolyamatos, , hosszhosszúú ttáávvúú, , 
intintéézmzméényfenntartnyfenntartóó ttáámogatmogatááss

-- csakcsak alkalmialkalmi--kiegkiegéészszííttőő ttáámogatmogatáásoksok éérkeznekrkeznek
-- az az eddigeddig kialakultkialakult alapalapíítvtváányinyi ttáámogatmogatáásisi
forma forma alkalmatlanalkalmatlan
-- elelőőnynyöös a s a magyarorszmagyarorszáágigi szakszakéértrtőőii
kköözremzreműűkkööddééss azaz egyetemszervezegyetemszervezéésbensben
-- éés s a a magyarmagyar––magyarmagyar szakszakéértrtőőii csoportokcsoportok
folyamatosfolyamatos mműűkköödtetdtetéésese a kutata kutatáásokbansokban

Melyek azok az intézmények, finanszírozási 
formák és kisebbségi közösségépítő
stratégiák, amelyek megerősíthetik a határon 
túli magyar közösségek identitását, javítják 
versenypozícióikat, összhangba hozhatók a 
többségi társadalom elvárásaival? 
Milyen további eszközökre lenne szükség? 
Áthárítható-e a finanszírozás az EU-ra?
Túl kell-e, túl lehet-e lépni a „templom 
és iskola” identitásőrző szerepén?
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KONKLKONKLÚÚZIZIÓÓK:K:

1. A kisebbségek megmaradásának fontos 
szempontja az anyanyelvű oktatás és a művelődési 

szervezetek fenntartása

2. A Kárpát-medencében szükségeltetik egy nemzeti 
felsőoktatási stratégia és együttműködés kidolgozása, az 

anyaországi és a határon túli szakemberek 
közreműködésével

3. Regionális fejlesztési és kutatóintézeti hálózat 
kialakítása – a beruházási és vállalkozási hajlam emelése 

az otthonmarasztalás módja

4. Együttműködő magyar nyelvű médiahálózattal 
folyamatosan informálni/vonzani a határon túlikat is

TanulsTanulsáágok     TENNIVALgok     TENNIVALÓÓ
1.1. HHosszosszúú ttáávvonon stratstratéégiaigiai tervterv kidolgozkidolgozáásasa ((szakemberekszakemberek, , 
Magyar Magyar NemzetiNemzeti TanTanáácscs): ): úúj j politikaipolitikai, , erkerköölcsilcsi ééss anyagianyagi
ttáámogatmogatáásisi modellek a szmodellek a szüüllőőffööldldöönn marasztalmarasztaláásshozhoz

3.3. A A jjöövvőőtervterv elemeielemei: a : a magyarmagyar éértelmisrtelmiséégg, a , a vváállalkozllalkozóókk
szerepvszerepváállalllaláássaa, a , a falufalu nnééppééneknek bbííztatztatáásasa, a , a tanultanulóó ifjifjúússáágg
versenykversenykéépesspesséégege, a , a magyarmagyar ttöömegtmegtáájjéékoztatkoztatááss úújj formformááii..

4.4. A A ssüürgrgőőss tennivaltennivalóókk: : teljesteljes magyarmagyar nyelvnyelvűű ooktatktatááss ((óóvodvodááttóóll
azaz egyetemigegyetemig), ), kollkolléégiumigiumi--, , tovtováábbkbbkéépzpzéésisi rendszerrendszer, , 
diplomahonosdiplomahonosííttááss; ; áátgondolttgondolt öösztsztööndndííjreformjreform, , úújj beruhberuháázzáások sok éés s 
munkahelyekmunkahelyek,, vváállalkozllalkozááskskéészsszséégg;;

5.5. A A magyarmagyar lakosslakossáágg jobb jobb öönszerveznszervezőőddéésese:: mműűvelvelőőddééss--
szervezetekszervezetek a a szszóórvrváánynybanban; a ; a nemzetinemzeti identitidentitáástudatstudat áápolpoláásasa, a , a 
magyarmagyar csalcsaláádokdok szervezettszervezett erkerköölcsilcsi éés s szociszociáálislis ttáámogatmogatáásasa; ; azaz
egyhegyháázz lelkilelki segsegéélynylynyúújtjtáásasa;;
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KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

MegmaradMegmaradáásunksunk
zzááloga a szakemberiloga a szakemberi-- éés s 
éértelmisrtelmiséégkgkéépzpzéés, s, 
helythelytáálllláás a s a 
munkaermunkaerőőpiacon piacon éés a s a 
vváállalkozllalkozáásokban!sokban!
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