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Előszó
A szociológia, illetve a „társadalomtan‖ olyan tudományág, amely a környezet társas életét
kutatja. A szociológus pedig az a szakember, aki környezete társadalmi jelenségeit szemléli,
kutatja, és az emberek együttéléséből fakadó jelenségeket, érdekkapcsolatokat elemzi.
Ez a kötet olyan szociológiai tanulmányokat tartalmaz, amelyek akár kutatási jelentésként is
felfoghatók, és elsősorban humán szakemberekhez szólnak. Olyan jelenségek vizsgálata és
ismertetése volt a célom, amelyek térségünk népességmozgásában és társadalmi
gyakorlatában tapasztalhatók, legfőképpen a Vajdaságban. Éppen ezért e térségnek és
lakosságának a bemutatásával kezdem. Ezek az ismeretek lehetővé teszik: a társadalom
(gazdaság, politika, kultúra) szabályszerűségeinek felismerését, az emberi erőforrás
jellemzését; a különféle társadalmi magatartásbeli problémák értelmezését, okainak
megértését; a kisebbségi életjelenségek elemzését. A feldolgozott témakörök:
identitáskutatás, vándormozgalmi elemzés, migráció- és ifjúságkutatás, karrierépítés,
politikai és vallásszociológiai problémák – mindez a vajdasági magyarság példáján
keresztül. Nem törekedtem arra, hogy a választott témák szerves egységben legyenek,
inkább az általam elvégzett, megrendelt és az alkalmi empirikus kutatások bemutatása
vezérelt. Egy-egy tanulmány külön-külön is olvasható, mert a téma úgy teljesedik ki, ha
megvannak
a
szükséges
adatok
(pl.
demográfiai,
társadalomismereti)
a
problémaelemzéshez. Ezért néhány adat többször is megismétlődik a könyvben.
A kötet háttéranyagként arra is szolgál, hogy a vajdasági kisebbségi élet témája iránt
érdeklődő egyetemi hallgatóságot (szemináriumok és gyakorlati illetve kutató munkákon
keresztül) alkalmassá tegyük önálló tudományos és kutatótevékenység végzésére. Ehhez
persze a kötelező műhelymunkákra és külön kiképzésre is szükség lesz.
A tanulmányok egy része a már korábban elkészített előadások, csoportkutatások,
projektjelentések és egyéb publikációk átdolgozott formája.
Szabadka, 2011. április 6.
Gábrity Molnár Irén
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1.

NÉPESSÉGMOZGÁS A
VAJDASÁGBAN
1.1. Vajdaság számokban1

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Szerbiában 7 498 001 ember élt, valamivel
kevesebb, mint az 1991-ben végzett népszámláláskor. Átlagosan 96,7 lakos jut egy km2-nyi
területre. A háztartások száma állandóan növekedett, a háztartások átlagos lélekszáma
viszont fokozatosan csökkent. A férfiak átlagos életkora 38,9 év, várható élettartama 69,9
év, a nők átlagos életkora 41,4 év, várható élettartama pedig 75,2 év. A városban élő
lakosság aránya fél évszázad alatt megháromszorozódott.
Vajdaság lakosságának a száma 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett, azóta
azonban stagnál. Ma kb. 2 millió. Az autochton lakosok száma 1961 óta folyamatosan
csökken. Az elmúlt évtizedekben a népsűrűség (főleg Bácskában) növekedett, de csak a
betelepülőknek köszönhetően. A délszláv háború eseményei miatt jelentős
népességvándorlások, emigrációs és immigrációs folyamatok mentek végbe. Teendők:
működőképes infrastruktúra kiépítése, regionális fejlesztési tervek kidolgozása, az elit
emigrációjának csökkentése, a határ menti kapcsolatok, illetve együttműködés kiépítése, a
beruházási és vállalkozási hajlam serkentése, intézményhálózatok létrehozása (pl. oktatási és
művelődési intézmények hálózata, települések közötti kapcsolatok), régiófejlesztési stratégia
és együttműködési tervek kidolgozása (a határon túli szakemberek folyamatos
közreműködésével), az EU-hoz való csatlakozás elősegítése.

1.2. Gazdaságföldrajzi alapadatok

Vajdaságban Bácska és Nyugat-Bánát egy folyók által feltöltött, homokos síkság, a
magyar Alföld folytatása. A Kárpát-medence nagy folyóinak ez a vízgyűjtő területe.
A Szerémségben a Tarcal-hegység (Fruška gora) húzódik, amely keletre tereli a Dunát.
Szerbiában a területfejlesztésnek nincs megfelelő hagyománya. A régiók kiegyensúlyozatlan
fejlődése miatt mára viszonylag nagy regionális különbségek alakultak ki.
A tanulmány annak az előadásnak az átdolgozott formája, amelyet a szerző a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke által szervezett, Magyarok a Kárpát-medencében elnevezésű
nemzetközi földrajzi konferenciára készített (Szeged, 2008. március 6.). Lásd az eredeti kéziratot: Gábrity Molnár
Irén: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. Szerkesztette: Szónoky Ancsin Gabriella. Kiadja:
Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Gazdaság- es Társadalomföldrajz Tanszék.
2008. ISBN 978-963-482-910-2; 29—42. oldalak.
1
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„A régió egy olyan konkrétan behatárolt terület, működőképes intézményrendszerrel,
forrásszabályozási kompetenciákkal, amelyeket a regionális identitás és társadalmi kohézió
foglal egybe.‖ A Szerb Képviselőház törvényalkotási folyamatában 2008 novembere óta
szerepelt a regionális fejlesztési törvénytervezet2, amely nagy várakozásokat követően –
2009. július 14-én látott hivatalosan is napvilágot a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönyében (Zakon RR, 2009)3.
A Szerb Köztársaság regionális fejlesztési stratégiája 2007—2012 (Strategija RR RS,
2007)4 által meghatározott általános célok megvalósítását a regionális fejlesztési törvény
szavatolja. ,,Kiindulópontként és a stratégiai célok operációanalizálásához szükség van az
ország régiókra való felosztására.5 A regionális fejlesztési törvény értelmében
kormányrendelet (Uredba NUTS, 2010)6 formájában történik a régiók behatárolása
(közigazgatási körzetek alapján), s ezek lesznek a felelősek a térség és közössége
mindennemű fejlesztési igénye tekintetében.‖7 Szerbiában a közigazgatás és területi
irányítás három szintjét különböztethetjük meg, ezek: a központi (köztársasági), a
tartományi és az önkormányzati irányítás. Az ország területi szervezettségét a Szerb
Köztársaság Alkotmánya, a Szerb Köztársaság területi szervezettségéről szóló törvény
(Zakon TO, 2007)8, a minisztériumok és különleges állami szervezetek székhelyen kívül
végzett tevékenységéről szóló kormányrendelet (Uredba MIN, 1992)9, valamint az
államigazgatási törvény (Zakon DU, 2005)10 szabályozzák. Ezek értelmében Szerbiát két
autonóm tartomány (Vajdaság, valamint Kosovo és Metohija), Belgrád városa, 29
közigazgatási körzet, 150 község és 23 város alkotja.
Az ország regionális felosztásával kapcsolatban az a nemzetközi elvárás, hogy olyan
nemzeti intézményrendszert kell kialakítani, amelynek a regionális politika tervezésében,
végrehajtásában és ellenőrzésében saját kompetenciája lesz. Szerbiában a meglevő
adminisztratív-területi tagoltsághoz hasonló hierarchikus, központi irányítású új intézményi
infrastruktúrát irányoz elő a regionális fejlesztési törvény értelmében (Zakon RR, 2009). A
2010 májusában eszközölt törvénymódosítással a korábbi körzeti szintre tervezett térségi
társulásokat eltörölték, mégpedig a NUTS 2 régiók kialakításával, s ezekben regionális
fejlesztési ügynökségeket hoznak létre.

2

Nacrt zakona o regionalnom razvoju. http://www.scribd.com/doc/4768521/ (2008. XI. 1.)
Zakon o regionalnom razvoju = Sluţbeni glasnik RS. Br. 51/09. Zakon o izmenama i dopunama zakona o
regionalnom razvoju = Sluţbeni glasnik RS. Br. 30/10.
4
Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine (2007) =
http://www.merr.sr.gov.yu/sektori/rrpolitika.php?lang=lat (2007. III. 1.)
5
A régiók kialakítása a szerb politikai közéletben vita tárgya volt 2007 óta. A 2010. évi törvénymódosítás és
kormányrendelet-módosítás alapján, Szerbia területén 5 NUTS2 régió van: belgrádi régió, vajdasági régió,
šumadijai és nyugat-szerbiai régió, dél- és kelet-szerbiai régió, valamint Kosovo és Metohija régió, illetve további
30 térség – NUTS3 régió (29 közigazgatási körzet és Belgrád városa).
6
Uredba o nomenklaturi statistiĉkih teritorijalnih jedinica = Sluţbeni glasnik RS. Br. 109/09. Uredba o izmenama
Uredbe o nomenklaturi statistiĉkih teritorijalnih jedinica = Sluţbeni glasnik RS. Br. 46/10.
7
Lásd Takács Zoltán tanulmányát!
8
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije = Sluţbeni glasnik RS. Br. 129/07.
9
Uredba o naĉinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta = Sluţbeni glasnik
RS. Br. 3/92.
10
Zakon o drţavnoj upravi = Sluţbeni glasnik RS. Br. 79/05. és 101/07.
3
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Közigazgatási szempontból Vajdaság hét körzetből áll: Észak-Bácska, NyugatBácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség körzetéből. A hét
vajdasági körzet összesen 45 községet11 ölel fel. A községek a legkisebb közigazgatási
egységek, általában a várost és a közvetlen vonzáskörét foglalják magukban, de terület és
népesség szempontjából igen eltérőek. A 45 község összesen 467 települést ölel fel, ezek
közül 52 településnek városi státusa van. A lakosság túlnyomó többsége a tartomány
városaiban koncentrálódik, a mezőgazdasági népesség viszont továbbra is a kistérségekben
van jelen.
A lakosságnak csak kis százaléka él kis településeken: 0,9% él 500 fő alatti
településeken; 2,2% 500 és 999 fő közöttieken; 8,4% 1000 és 1999 közötti lélekszámú
falvakban, a lakosságnak ez a része elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik. Jóval nagyobb
számban képviselteti magát Vajdaság lakossága a 2000—4999 lélekszámú településeken:
1/5-e (20,3%); 15,4%-a lakik 5000—9999 lélekszámú településen. A városok Vajdaság
településeinek 11,13%-át alkotják. A lakosság túlnyomó többsége éppen ezeken a
településeken koncentrálódik. Ennek több oka van, de elsősorban a II. világháború utáni
intenzív iparosodási folyamat, a mezőgazdasággal foglalkozó kistérségek erőteljes leépítése.
Ma a lakosságnak majdnem 2/3-a él városban (vezetnek a 10 000—49 999 lakosú városok,
Vajdaság lakosságának kb. 1/3-a él ezekben). Az 50 000—99 999 lélekszámú városokban a
lakosság 15,2%-a koncentrálódik, 1/10-e pedig a tartományi fővárosban, Újvidéken. 12
Hiánytalan városi infrastruktúrával csupán Újvidék van ellátva. Szabadka és
Nagybecskerek infrastruktúrája már nem teljes. A térségnek a lakosság életminőségét
meghatározó infrastruktúrája is igen változó, a kis településeken és a rurális térségekben
csupán a legszükségesebbekre korlátozódik, a (nagy)városokban viszont általában
elfogadható. Térségünkben a szilárd burkolatú út-, villany-, ivóvíz-, gáz- és telefonhálózat
jelentős szintet ért el, de felújításra szorul13.
A sok évtizedes restriktív gazdaságpolitika és az öröklött szerkezeti hiányosságok
miatt (is), a lakosság magasabb képzettségi szintje, munkakultúrája és mobilitása ellenére,
Vajdaság igen sokat veszített gazdasági súlyából és hatékonyságából. Amire építkezni lehet,
az elsősorban a mezőgazdaság, az élelmiszer-, a fém- és a vegyipar, valamint az építő- és a
textilipar. A tartomány területén 1,78 millió hektár kitűnő minőségű termőföld van.
A löszfennsíkokon a feketeföld (csernozjom), Európa egyik legtermékenyebb talaja
dominál14. A folyóvölgyek talaja termékeny, hordalékos réti feketeföld. A földnek mint a
térség legfőbb természeti kincsének racionális felhasználásával, megfelelő agrotechnikai
művelésével, öntözéssel, helyes fajtaválasztással Vajdaság jelentősen megalapozhatja
gazdasági fejlődését a jövőben is, mindenfajta haszonnövényt európai szinten termeszthet.

Statistiĉki godišnjak Srbije 2005, 75. o. (Szerbia statisztikai évkönyve, 2005)
Uo. 73. o.
13
A közúti hálózat hossza összesen 6005 kilométer, ebből 1650 km főút, 1795 km regionális út és 2558 kilométer
helyi út. A közúti gépjárműállomány is kielégítőnek mondható a szomszédos országok megyéihez viszonyítva. A
2005. évi statisztikák alapján 1000 lakosra 200 gépkocsi jut, telefonfővonalból pedig 285, legalábbis ekkora az
előfizetők száma, ami viszonylag fejlett hírközlésre utal.
14
Mezőgazdasági áganként a következő a helyzet: szántó és kert 1,58 millió hektár; gyümölcsös 18 ezer hektár;
szőlő 11 ezer hektár; gyep (rét és legelő együttvéve) 146 ezer hektár. A megművelhető földterületeken elsősorban
gabonafélét termesztenek.
11
12
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1.3. A tartomány lakosságának jellemvonásai

Vajdaság lakosságának és azon belül a magyar lakosság létszámának alakulása 1948tól kezdve nagyjából követi a környező országok és régiók lakosságmozgását.
1. táblázat: Vajdaság népességének alakulása 1948-tól 2002-ig
Régió neve
Vajdaság
Magyarok
Bácska
Magyarok
Bánát
Magyarok
Szerémség
Magyarok

1948
1 663 212
428 932
822 195
306 578
615 788
113 371
225 229
8 983

1961
1 854 965
442 561
910 981
318 867
664 3011
1112 785
279 683
10 909

1971
1 952 533
423 866
960 001
311 379
666 559
103 093
325 973
9 394

1981
2 034 772
385 356
1 010 640
286 732
673 735
911 259
350 396
7 365

1991
2 013 889
339 461
984 511
256 795
680 347
76 629
349 031
6 037

2002
2 024 487
290 207
1 076 438
223 081
612 845
62 890
335 204
4 236

Forrás: Mirnics K.: Demográfiai jellemzők, társadalmi mutatók, MTT, 2000 – a Statisztikai
Hivatal 30. közlönye alapján.
A tartomány lakosságának összlétszáma tehát az utóbbi fél évszázadban eleinte
(1981-ig) növekedett15, majd folyamatosan stagnál. A magyarok létszáma 1961-ben érte el
a csúcsot (442 561), majd attól kezdve rohamosan csökkent, a szerb népességé viszont a
folyamatos (hullámokban szervezett) betelepítés következtében gyarapodott. A magyarság
létszámcsökkenéséhez mindenképpen hozzájárult az alacsony természetes szaporulat, főként
pedig a fiatalok elvándorlása az asszimiláció különféle formáival együtt. Az 1991. évi és a
2002. évi népszámlálási adatokat összehasonlító elemzése azt mutatja, hogy a tartomány
lakosságának nemzeti összetétele egészében véve megváltozott, oly módon, hogy a
kisebbségi közösségekhez tartozók száma csökkent, a magukat szerbeknek vallók száma
pedig növekedett. Vajdaságban, 2002-ben 170 454-gyel több szerb élt, mint 1991-ben,
vagyis a százalékarányuk Vajdaság lakosságában 57,21%-ról 65,05%-ra nőtt (miközben a
lakosság száma az elmúlt 11 évben mindössze 19 475-tel emelkedett). Vajdaság lélekszáma
1948 és 1981 között, a titói korszakban, folyamatosan növekedett. A vajdasági magyaroké
1961 óta folyamatosan csökken, 2002-ben csak 290 207 volt. A 2011 októberére tervezett
népszámlálást még várjuk – attól tartok, hogy a lakosság számának a csökkenése (különösen
a nemzeti kisebbségek esetében) tovább folytatódott.
Az őshonos szerb lakosság és a nemzeti kisebbségek lélekszámát a vajdasági
népesség 1989 óta megfigyelhető természetes fogyása (1991-ben -1,9‰, 1992-ben -2,9‰,
2002-ben -4,6‰) is jelentősen csökkentette. A magyarok természetes szaporulata a délszláv
háború ideján már -10 alá esett. Vajdaságon belül Bácska a legnépesebb tájegység, itt él a
legtöbb magyar is.

Tito 1980 májusában halt meg. Nagyon valószínű, hogy nemcsak az emiatti válság, hanem inkább az elvándorlási
tendencia növekedése és a gyenge gyermekvállalási kedv okozta a lakosság létszámának a csökkenését.
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2. táblázat: Vajdaság kistérségeinek népessége 1991-ben és 2002-ben
Körzetek
Észak-bácskai
körzet
Nyugat-bácskai
körzet
Dél-bácskai körzet
Közép-bánáti körzet
Dél-bánáti körzet
Észak–bánáti körzet
Szerémségi körzet

Lakosok száma
1991-ben

Lakosok száma
2002-ben

202 287

199 413

98,6

210 372

213 242

101,4

543 185
216 251
314 321
177 351
302 600

591 752
207 493
311 765
165 618
335 204

108,9
96,0
99,2
93,4
110,8

Index 1991=100

Forrás: Statistički bilten, Beograd, 2002.
Vajdaság kistérségeinek népességében jelentős eltérések vannak. A két népszámlálás
közötti 11 év alatt (1991–2002) Észak-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Észak-Bánát
lakosságának a száma csökkent, Nyugat-Bácska, Dél-Bácska és Szerémség lakosságáé
viszont nőtt. A lakosság csökkenésének oka az észak-bánáti körzetben főleg az alacsony
natalitás és az elvándorlás, emiatt kb. 7%-kal csökkent a népesség. Ada és Zenta
községekben, ahol jelentős a magyarok lélekszáma, a legsúlyosabb a lakosság fogyása: kb.
10%-kal kisebb a népességük, mint 1991-ben volt. A legveszélyeztetettebb község a középbánáti Magyarcsernye, amelynek 11%-kal csappant meg a lakossága. Legnagyobb
mértékben – átlagosan 15,8%-kal – a szerémségi körzetben növekedett a lakosság
lélekszáma, mégpedig a betelepítés következtében. A községek közül ebben a tekintetben
Stara Pazova vezet: itt 2002-ben 21,11%-kal éltek többen, mint 1991-ben. Három
hullámban, tömegesen érkeztek a menekültek ide Horvátországból, Boszniából, de
Kosovóból is.
3. táblázat: Népsűrűség a Vajdaságban (fő/km²)
Évszám
Vajdaság
Bácska
Bánát
Szerémség

1991
93,64
109,9
76,6
90,9

2002
94,48
120,2
69,0
87,3

Forrás: Euroregion számokban 2002.
Vajdaság népsűrűsége az elmúlt években növekedett. A legjelentősebb növekedés
Bácskában történt, ahol 2002-ben 1 km2-en 10 lakossal élt több, mint 1991-ben. Bánát
népsűrűsége jelentősen csökkent, ma ott egy km2-en átlag 7,6 lakossal él kevesebb, mint
1991-ben. Szerémség népsűrűsége is csökkent, de nem jelentősen.
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1.4. A tartomány etnikumai

A tartomány etnikai összetétele rendkívül változatos: több mint 25 különféle etnikai
csoport alkotja a régió lakosságának egyharmadát. Vajdaságnak 6 hivatalos nyelve van, ami
tükrözi a vidék sokszínű etnikai és nyelvi összetételét, kulturális hagyományait.

1. grafikon: Vajdaság nemzetiségi összetétele (2002)
4. táblázat: Vajdaság nemzetiségi összetétele 2002-ben
Nemzetiség
szerbek
magyarok
szlovákok
horvátok
nem nyilatkozott
jugoszlávok
montenegróiak
románok
romák
bunyevácok
ruszinok
macedónok
ukránok
Egyéb
Összesen

Fő
1 321 807
290 207
56 637
56 546
55 016
49 881
35 513
30 419
29 057
19 766
15 626
11 785
4 635
55 097
2 031 992

%
65,05
14,28
2,79
2,78
2,71
2,45
1,75
1,50
1,43
0,97
0,77
0,58
0,23
2,71
100

Forrás: Statistički bilten, Beograd, 2002.
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1. térkép: Vajdaság hivatalos etnikai térképe (2002), Kocsis K., MTA
A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Szerbia Kosovo nélküli területén 295 379,
Vajdaság területén 290 207 magyar élt16. Részarányuk megközelíti a 15%-ot. A legutóbbi
összeírás idején a vajdasági magyarság 76,86 %-a Bácska, 21,67 %-a Bánát, 1,45 %-a
Szerémség területén élt. Észak-Bácskában és Észak-Bánátban koncentrálódik a
tömbmagyarság. E két régióban a lakosságnak majdnem a felét (kb. 45%-át) alkotja.
(A magyarok összlétszáma itt 165 732.) Itt él a délvidéki magyarok 57%-a. A többi régió
szórvánnyá válása elkerülhetetlen. A közösségi érdekek képviselői mind hangosabban
figyelmeztetnek: az a feladatunk, hogy optimális magyar iskolahálózat segítségével, új
munkahelyek és vállalkozási lehetőségek megteremtésével csökkentsük az elvándorlást, s
elősegítsük a nemzeti kisebbség szülőföldön maradását.
Szabadka a legnagyobb magyar tömb: több mint 57 ezer magyar él a községben. Az
elmúlt évtizedben a szerbek kedvelt célpontjává vált ez a határ menti, 1961-ig abszolút
magyar többségű nagyváros. A művelődési, oktatási és kulturális központként működő
Szabadkán a magyarok már nem képviselnek abszolút, csak relatív többséget. Vajdaságon
belül a többnyire a Tisza-melléken és Szabadka környékén elterülő magyar etnikai blokk
községei (együttesen 2810 km²) Vajdaság 13%-át foglalják magukba. Ezen a területen a

Lásd: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk; tanulmány a Kistérségek életereje – Délvidéki
fejlesztési lehetőségek kötetben, 2006, 57–71. oldal
16
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magyarság a 18. század dereka óta a lakosság abszolút többségét képezi.17 A magyarságot az
Újvidék, Nagykikinda és Szabadka székhelyű körzetek között osztották szét úgy, hogy a
vidék magyarjainak 48,9%-a maradt a természetes vonzásközpont, Szabadka körzetében,
40%-a pedig Nagykikinda, illetve 11,1%-a Újvidék körzetéhez került. Hat községben
(településcsoport) – Zentán (Senta), Adán (Ada), Magyarkanizsán (Kanjiţa), Kishegyesen
(Mali IĊoš), Topolyán (Baĉka Topola) és Csókán (Ĉoka) – abszolút többséget, további két
községben – Óbecsén (Beĉej) és Szabadkán (Subotica) – relatív többséget alkot.

gh

2. térkép: A magyarok községenkénti részaránya (2002. évi népszámlálás)
A magyar érdekeltségű önkormányzatok képviselik a régió tömbmagyarságát
(Szabadka, Kishegyes, Topolya, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Csóka, Óbecse), a többi
magyar lakosságú község pedig igyekszik megőrizni a nemzeti megmaradáshoz oly fontos
oktatási, művelődési és egyéb érdekszempontokat.
Bácska, a történelmi Bács és Bodrog vármegyék teljes területe a honfoglalástól a 16. század közepéig szinte
kizárólag magyar lakosságúnak számított.
17
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5. táblázat: A vajdasági magyar népesség demográfiai állapotmutatói
Határérték

Magyarok
1991-ben
2002-ben

16,59%
19,25%

30 év

1971-ben
1991-ben
2002-ben

37,7 év
41,5 év
43,1 év

Az öregedési index (a 60 évesek és
idősebbek aránya a 0–19 éves
korcsoporthoz viszonyítva)

0,40

1971-ben
1991-ben
2002-ben

0,743
1,142
1,363

Átlagos gyermekszám

2,3

1991-ben
2002-ben

1,62
1,50 alatt
(becslés)

Nemzetisége szerint magyar

…

1991-ben
2002-ben

339 490
290 207

Anyanyelve szerint magyar

…

Magyar nemzetiségű és anyanyelvű

…

1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben

344 667
284 205
325 396
…

Magát jugoszlávnak valló, de magyar
anyanyelvű

…

Születési ezrelék

14,3

1991-ben
2002-ben
1991-ben
2002-ben

Halálozási ezrelék

…

1991-ben
2002-ben

14 789
…
10,68
9,60
18,89
21,13
(becslés)

A születés és a halálozás aránya

1,00

1991-ben
2002-ben

0,52
0,50 (becslés)

Vitális index (0—14 évesek, valamint
60 évesek és idősebbek aránya

1,00

1961-ben
1991-ben
2002-ben

1,37
0,71
0,51

65 évnél idősebb népesség aránya az
összes népesség százalékában

10,0%

Átlagéletkor

Forrás: Mirnics Károly, MTT- kötet, Oktatási oknyomozó, 38. oldal
A vajdasági magyarság az anyaországtól való elszakadás idején
mint nemzeti kisebbségi tömb volt jelen, de azután számos társadalmi-politikai
intézkedés hatására szórványosodni kezdett a régiókban és az egyes településeken is. A
magyarok szórvánnyá válása, majd beolvadása az utódállam többségi, államalkotó szerb
népébe viszonylag gyors folyamatnak tűnik. Ha a magyar közösség anyanyelvű iskolái és
művelődési házai nélkül marad, akkor hiányozni fog a kohéziós belső kapcsolat, és
rendszeres magyar infirmációáramlás (média) híján beáll a teljes egyedi, kapcsolat nélküli
széttagolódása a szerb állam településhálózatában.
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2. A MIGRÁCIÓS HULLÁMOK
NYERTESEI ÉS/VAGY ÁLDOZATAI
VAGYUNK?
2.1. Bevezető tézisek

A Szerbiából való fél évszázados elvándorlás fő okai: a nehézkes társadalmi
szerkezetváltás, a tranzíció veszteseinek (munkanélkülieknek) a kiútkeresése, az egyre
rossazbbodó gazdaság-jövedelmi helyzet – mindez migrációs taszítást okozott (krízisek,
délszláv háború) –, végül pedig a karrierépítés lehetőségének a keresése („agyelszívás‖).18
Ma a befogadó ország szabja meg, hogy ki milyen feltételekkel vándorolhat be (iskolai
végzettség, szakma, életkor, státus/megélhetési garancia, nyelvtudás). A célországok
elsősorban az európai államok (78%): Németország, Ausztria, Svájc és Franciaország; majd
a távoli kontinensek (kb. 22%): Észak-Amerika (USA, Kanada) és Ausztrália.
Az immigránsok újabban főleg szakemberek (informatikus, mérnök, programozó,
mikrobiológus, a tudományok doktora, orvos, művész, sportoló), idegen nyelvet beszélők,
kezdő tőkével rendelkezők. Az emigráció következményei főleg negatívak: anyagi
veszteség (tőkeelvonás, visszatéríthetetlen képzési költségek), szakemberhiány,
demográfiai deformáció, lakosságfogyás (fiatal férfiak hiánya).
A vajdasági menekülttípusok: a polgárháborút megelőző időszakban (1989—1991)
vendégmunkások; a háború elején, a hiperinfláció idején (1992—1993) a távozók főleg
vállalkozók; a polgárháború (1992—1995) idején menekülők, feketézők és tanulók.
A magyarországi befogadókészség azt mutatja, hogy a menekültek iránti pozitív
viszonyulás csökkent, mert a lakosság türelme a százezres tömegeket látva egyre fogy.
A politikai menekülteket megértően fogadják, a gazdaságiakat viszont ellenszenvvel.

A tanulmány a Magyarságkutató Tudományos Társaság keretében végzett migrációkutatások eredményeképpen
született. A kézirat eredetileg a Határtalan határok elnevezésű, jubileumi nemzetközi földrajzi konferenciára íródott
(a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának szervezésében – Dobogókő, 2008. október 26-27.,
Magyarország), ezúttal az átdolgozott formáját közöljük. A kézirat kibövitett része a SCOPES nemzetközi kutatás
eredményképpen jött létre 2010-11 folyamán. Forrás: Integrating (trans)national migrants in transition states
(IMIG) Proposal for a joint research project in the framework of the co-operation programme SCOPES (20092012); Submitted to the Swiss National Science Foundation (SNSF) Submitted by Prof. Dr. Doris Wastl-Walter
(Department of Geography, University of Bern).
18
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2.2. Migrációs hullámok

Abból a hipotézisből indulok ki, hogy az utóbbi fél évszázadban a folyamatos szerbiai
elvándorlás jelenségének fő oka: a nehézkes társadalmi szerkezetváltás, a tranzíció
veszteseinek (a munkanélkülieknek) a kiútkeresése, ami immár két évtizede táplálja a
szerbiai krízist (délszláv háború, hiperinfláció), de nem utolsósorban a karrierépítés
lehetőségének keresése is, ami jelentősen hozzájárult az „agyelszívás‖ jelenségéhez.
Az emigrációs hullámok elsősorban nem Magyarországot érintették, hanem a fejlett nyugateurópai államokat és a tengeren túli kontinenseket.
A szakemberek úgy vélik, hogy ha egy ország nyitott, az migrációra ad okot.
Ugyanúgy motiválhatja az emigrálási készséget az, ha akadályozva van a külföldre távozás,
tehát ha viszonylag zárt társadalomról van szó. Fél évszázada, a titói Jugoszláviából
ugyanúgy költöztek külföldre az emberek, mind később a miloševići időkben, csakhogy
akkor más okokból. A szerbiai gazdasági krízis, a tranzíció lassúsága, a munkanélküliek
tömegei ma is táplálják az emigrációs hajlamot.
A második világháború után Jugoszláviából a többi kelet-európai államhoz
viszonyítva átlagos mértékben távoztak azok, akik nem értettek egyet az új kommunista
rendszerrel. Körülbelül harmincezer magyar elköltözött, de egyes adatok szerint húszezer
vérbosszú áldozata lett, köztük ártatlanok is. Voltak, akik a szülőföld elhagyása mellett
döntöttek, de az országhatáron belül változtattak lakhelyet (délről az északi régióba
költöztek). Amióta 1961 után elkezdődött a lakosság külföldre távozása, azóta folyamatosan
egyre nő az ideiglenesen külföldön munkát vállalók száma. A jugoszláv lakosság gazdasági
migrációja kezdetben nem kapott társadalmi támogatást: az akkori politikusok előszeretettel
minősítették ezt érdekes jelenségnek egy szocialista ország társadalmi fejlődésében.
A szervezetlen és spontán kivándorlás megengedett, de váratlan volt. A pártdokumentumok
később a munkaerő más országoknak való „átengedés’’-éről szólnak, s indokul a
túlnépesedés és a munkaerő-felesleg kedvezőtlen következményeinek ily módon való
elhárítását hozzák fel. 1965 óta a gazdasági migráció szervezetten folyt a munkaképes
lakosság mind tömegesebb távozása miatt, a politikusok azt remélték, hogy ezzel
helyreállítják a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat, szabályozzák a demográfiai nyomást,
az országnak pedig haszna származhat a visszatérők vagyonából. Az első migrációs hullám
közvetlenül az 1965. évi gazdasági reform után indult meg. Az új gazdaságpolitika
meghirdetett célja a gazdálkodás intenzívebbé tétele, a foglalkoztatottak improduktív
munkájának megszüntetése, az állami gazdaságfejlesztési tervek befolyásának csökkentése
volt (pl. a könnyűiparban), mégpedig a piaci keresleten és kínálaton alapuló gazdasági
törvényszerűségeknek az érvényesítése, valamint a hitel- és pénzügyi rendszer reformja
révén. A nyugat-európai országok éppen ebben az időszakban értek el viszonylag nagy
gazdasági fellendülést, s élénk kereslet alakult ki a szakképzetlen, a betanított és olcsó
munkaerő iránt. A jugoszláv reformerők arra számítottak, hogy a szakképzetlenek, a
munkanélküliek távozásával csökken majd a mezőgazdasági túlnépesedés, javul a munka
minősége és a külföldről visszatérő munkások révén csökkennek az egyes régiók gazdasági
fejlődésében mutatkozó aránytalanságok.
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Egyes becslések szerint19 1964-ben mintegy százezer honpolgárunk élt külföldön.
Az 1971-es összeírás 750 000 emigránst említ, 1973-ban már elérte az 1,1 milliót a
számuk.20 Az 1973-as első „olajsokk" (a kőolajipari termékek árának hirtelen emelkedése)
változást okozott a nyugat-európai országok gazdasági életében, mert a hetvenes évek
közepén/végén bekövetkezett a recesszió időszaka, ami munkanélküliséget szült. Emiatt, az
ideiglenes munkaengedéllyel rendelkezőket hazaküldték. Az 1981-es népszámlálás adatai
szerint 874 966-an dolgoztak külföldön családtagjaikkal együtt.21
A tömeges külföldre
távozás a hatvanas években, a legfejlettebb köztársaságokban (Szlovénia, Horvátország)
kezdődött, majd Vajdaságra is kiterjedt. 1968 és 1979 között a külföldön tartózkodók
legnagyobb hányada Szerbiából távozott, mintegy egyharmada Szlovéniából és csak
egytizede Kosovóból.22 Később Kosovóban mintegy tízszeresére nőtt az emigránsok száma.
A külföldi munkavállalás dinamikáját illusztrálja az az adat, mely szerint Szerbia területét
1970-ben két és félszer annyian hagyták el, mint az előző évben. A külföldön tartózkodók
száma mérsékelten, de folyamatosan növekedett, kivéve a legfejlettebb részt, Vajdaságot,
ahol 1991-ig a külföldi munkavállalók száma 33 957-re csökkent.
A kilencvenes években a háború közelsége és a háborús veszélyeztetettség
következtében tömeges menekültáradat indult meg az országon belül és külföldre is.
Az egész népeket és etnikai csoportokat sújtó tragédiák miatt számtalan család kényszerült
elhagyni szülőföldjét, egyesek közülük örökre. A huszadik század végén a bombázások
előzményei és következményei (elszegényedés, mozgósítás, bizonytalanság) tetézték a
tömeges emigrációt. Mérsékelt becslések szerint az utóbbi tíz évben kb. 50 000 magyar
vándorolt ki Vajdaságból, de van, aki ennél többre becsüli a külföldön tartózkodók számát.

2.3. A jugoszláv és a vajdasági magyarok migrációja

A vajdasági magyarok kivándorlási hullámairól tudjuk (Gábrityné Molnár, I.: 115—
162), hogy a két világháború között, az 1918—1924-es időszakban 45 000 magyar
értelmiségit, közigazgatási alkalmazottat, birtokost és tőkést utasítottak ki az országból,
1921 és 1929 között pedig 14 442-en vándoroltak ki Amerikába. Itthon maradt a föld nélküli
paraszt (a magyarok 44%-a), ők lettek az idénymunkások, kubikosok, napszámosok és
cselédek. A szegény falvakból több ezer magyar költözött be városba, még Belgrádba is –
egy időben, 30 000 magyar élt a fővárosban (Mirnics, K.: 9–76). A munkakeresés során a
vajdasági magyarok bányákba, turistaközpontokba is eljutottak, az értelmiség egy része
pedig az ország belsejében vagy délen kapott állást. Az 1920 és 1941 közötti földreformok

A jugoszláv lakosság statisztikai összeírását minden tíz évben elvégezték: 1921-ben, 1931-ben, 1948-ban, 1953ban, 1971-ben, 1981-ben, 1991-ben, de csak 1971-től kezdve található meg a statisztikákban az ,,ideiglenesen
külföldön munkát vállaló jugoszláv polgárok száma''.
20
Forrásanyagként a legmegfelelőbb adatsorokat a Stanovništvo i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981
publikációból nyerhetünk. A migrációs problémával már foglalkozik a Statisztikai Intézet és a Demográfiai
Központ is (Statistiĉki institut SR Srbije, Centar za demografska istraţivanja, Belgrád), 141. oldal.
21
A Jugoszláv Statisztikai Évkönyv (1986: 466) szerint 1981-ben Jugoszlávia lakosságának száma 22 424 711 fő.
22
Forrásanyagunk szerint az első hullámban a fejlettebb északi országrészekből mentek külföldre dolgozni az
emberek. Stanovništvo i domaćinstva SR Srbije prema popisu 1981, 1984.
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idején százezer szerb parasztcsaládot telepítettek be Vajdaságba (családonként 5 hektárt
kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok földjeit is szétosztották közöttük). Ezzel szemben a
második világháború alatt megkezdődött a délszláv „kolonisták” (betelepítettek) kiűzése és
a bukovinai csángók betelepítése. A második világháború után Jugoszláviából távoztak
azok, akik nem értettek egyet az új kommunista rendszerrel. Mintegy harmincezer magyar
elköltözött, egyes adatok szerint húszezer vérbosszú áldozata lett, köztük ártatlanok is (1945
őszén). Voltak, akik a szülőföld elhagyása mellett döntöttek, de csak az országhatáron belül
változtattak lakhelyet.
A jugoszláv lakosok (köztük a magyarok) kivándorlása több mint fél évszázada –
folyamatosan vagy hullámokban – tovább tart. Az első hullám, a fejlett tőkés országokban
való ideiglenes munkavállalás, 1965 után indult. Az állam a határok megnyitásával,
valamint új gazdasági és rendszerbeli intézkedésekkel kívánta megoldani a mezőgazdasági
lakosság túlnépesedésének, a munkanélküliségnek és a szakképzetlen munkaerőnek a
problémáját. A pártdokumentumok a munkaerő más országoknak való „átengedés‖-éről
beszélnek, azzal az indokkal, hogy így kívánják elhárítani a túlnépesedés és a munkaerőfelesleg kedvezőtlen következményeit. Az áramlás a nyugat- és közép-európai országok: az
NSZK, Ausztria és Franciaország felé tartott. A hatvanas évek második felétől a gazdasági
emigráció szervezetten folyt, a munkaképes lakosság mind tömegesebben távozott. A
rendszer azt várta, hogy megszűnnek a kedvezőtlen gazdasági folyamatok, s az országnak
haszna származik a visszatérők vagyonából. Az 1965-ös gazdasági reform célja a
gazdálkodás felélénkítése, a foglalkozottak improduktív munkájának megszüntetése volt.
A fejlesztési tervek meghirdették a kereslet-kínálat gazdasági törvényszerűségének a
bevezetését a piacon, valamint a hitel- és pénzügyi rendszer reformját.
A nyolcvanas évek végéig a kivándorlás anyagi indíttatású volt, tehát gazdasági
migrációról beszélhetünk. A belső vándorlásokhoz képest a tartomány területét elhagyó,
többnyire külföldre irányuló migráció súlyosabb veszteségeket okozott az itteni
magyarságnak, mint az asszimiláció. Kocsis Károly számításai szerint a magyar migrációs
veszteség 1948 és 1991 között 69 193 fő volt, ebből 25 228 az 1980-as évekre esett.
A nyugati munkavállalás, az akkor még csak ideiglenes jellegűnek, csupán munkavállalási
célúnak gondolt első nagy kiáramlás 1965 és 1970 között történt: 16 627 magyar, a
tartományból származó vendégmunkások 27,5%-a vállalt munkát a Nyugaton (Bukurov, B.
1977: 135–156). Legtöbb magyar a szabadkai, újvidéki, topolyai, zombori és adai
községekből kelt útra, legnagyobb arányban a bánsági és bácskai nyelvszigetekről.
A kilencvenes években változott az ok: a távozás politikai és pszichológiai jellegű
volt. A háború és a katonai mozgósítás veszélye, valamint a félelem a háború sújtotta
vidékeken új dimenziót adott a jugoszlávok kivándorlásának. A leszűkült szociális-kulturális
kisebbségi élet- és fejlődési tér lehetetlenné tette a megfelelő hagyományőrző életmód
megtartását, megnyirbálta az anyanyelvű oktatást (az óvodától az egyetemig). A politikai
emigránsok a kilencvenes évek elején jelentek meg, s általában arra hivatkoztak, hogy nem
akarnak eleget tenni a katonai behívónak, alapvető polgári jogaikat érzik veszélyeztetve a
kisebbségi nemzethez tartozásuk miatt. A magyarok többsége nem érezte szükségét, hogy
részt vegyen a délszláv viszályban. A távozás tömeges volt, fiatal szakemberek, egész
családok települtek át azokba az országokba, amelyek hajlandóak voltak menekültként vagy
politikai, illetve gazdasági bevándorlóként befogadni őket (Kanada, Ausztrália,
Németország, Magyarország stb.). A magyar szakemberek külföldre távozását serkentette az
a tény, hogy úgy érezték: elkallódik a tudásuk, a tehetségük, továbbá kihatott rá a
tudományos kutatások itteni kedvezőtlen helyzete, az újításokba, találmányokba való
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elégtelen befektetések, az anyagi megbecsülés hiánya. Európa viszont teret adott az új
kreatív törekvéseknek, szakembereink ott versenybe szállhattak a tudásukkal.
A Szerbiából távozó magyar emigránsok kezdetben európai célországot választottak
maguknak: Németország, Ausztria, Svédország és Franciaország szerepeltek többnyire az
első helyen, s kisebb számban indultak az emberek Európán kívüli országba (Kanada, USA).
Újabban, amikor az európai országokat ellepték a menekültek és vendégmunkások,
emigránsaink nemigen válogatnak, oda mennek, ahol befogadják őket: Kanadába, ÚjZélandra, Ausztráliába.

2.4. Kivándorló típusok

Ma az emigránsok főleg fiatal szakemberek (informatikus, mérnök, újító,
programozó, mikrobiológus, tudományok doktora, orvos, művész, sportoló), akik beszélnek
idegen nyelveket, és kezdőtőkével is rendelkeznek. Régiónk az ,,agyelszívás‖, a vállalkozóés tőkeelvándorlás miatt nagyon hátrányos helyzetben van. Az utóbbi évtizedek kivándorlóit
távolmaradásuk alapján a következőképpen csoportosíthatjuk:
a) Ideiglenesen külföldön munkát vállalók
A Nyugatra ment munkavállalók már fél évszázada államilag nyilván vannak tartva,
ezek az emberek főként szakképzettek, egész évben külföldön dolgoznak (legtöbben
családtagjaikkal együtt), csak nagyobb ünnepek alkalmával térnek haza rokonlátogatásra,
évente kétszer, háromszor. Ők addig próbálkoznak ezzel a státussal, amíg van munkájuk,
vagy amíg nem javul a helyzet Szerbiában, de az is lehet, hogy kivárják az ország EUcsatlakozását.
b) Vállalkozók, üzletemberek
A nyolcvanas évek végén Jugoszláviában és Vajdaságban is megjelent a vállalkozó
hajlamú kisiparosok, magántulajdonban levő kisüzemek, kereskedők, szolgáltatók nem túl
nagy csoportja. Tevékenységük természeténél fogva, munka és új piac után kutatva
kapcsolatra lépnek külföldi partnerekkel is. Új üzletemberek egész rétege próbált időről
időre vállalkozásokba fogni; a kritikus gazdasági években azért, mert nem volt biztos állami
munka, a gazdasági reformok és fellendülés időszakaiban pedig azért, mert újabb motivációt
kaptak. Az új vállalkozói réteg Szerbiában ma is – gyakran váltogatva tevékenységét – sok
mindennel próbálkozik, kihasználva a határon átívelő hasznosítási lehetőségeket is. Egy-egy
cég életciklusa általában rövid, de szerteágazó tevékenységet folytatnak, és örökmozgó,
utazó üzletvezetőkkel, menedzserekkel rendelkeznek.
c) Munkanélküliek gazdasági emigrációja
A kilencvenes években, a polgárháború idején, az állami vállalatok ,,technológiai
feleslege", illetve az új munkanélküliek egy része is külföldi munkavállalóvá lett.
Képzettségüktől függően próbálkoznak munkához jutni a szomszédos EU-s országokban.
Rajtuk kívül ott van még a mezőgazdaságban nélkülözhető személyek nagy hányada, akik
faluról mennek el külföldre alkalmi munkát keresni (idénymunkások).
d) Naponta vagy hetente a határ mentén ingázók
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A világháború után a gyors ütemű iparosítás elindította a lakosság belső mozgását.
Először a falvakból a városba ingázók tömege jelent meg, majd a kilencvenes évektől –
különösen az országhatár mentén élők körében – szemtanúi lehettünk az egyik országból a
másikba való ingázásnak a napi és heti munka vagy iskolába járás végett. Periodikus, de
tartós ingázást, illetve távollétet jelentett ez. Ide sorolhatók az építkezésen dolgozók, a
kéthetente-havonta hazautazó ipari munkások, a terepen dolgozók, a középiskolások,
egyetemisták, de a naponta a határon átjáró csencselők is. Köztük sok a feketéző, de a
bevásárló „shopping-turista‖ is.

2.5. Az emigráció következményei

A tömeges emigrációnak Szerbiában gazdasági, demográfiai, társadalmi és
pszichológiai következményei vannak. A lakosság gazdasági emigrációja többrendbeli kárt
okozott a társadalomnak és a gazdaságnak. Ezek:
1. A szakemberek eltávozása – emberi veszteség (fiatal férfiak hiánya, szakemberhiány
– a szakprofilok pótolhatatlansága) 23
2. Jelentős anyagi veszteség (tőkeelvonás, visszatéríthetetlen oktatási költség)
3. Demográfiai deformáció, lakosságfogyás (a falvak elnéptelenedése, a vitalitás, a
természetes szaporulat és a házasságkötések számának csökkenése, a válások, kiskorú
delikvensek számának növekedése, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás... )
4. A régió erőtlensége (fejlődési potenciál és innováció hiánya)
Egy 1971-es adat szerint Szerbia aktív lakosai közül minden tizenkilencedik
lakóhelyet változtatott, illetve minden száz foglalkoztatott közül nyolc; ez azt mutatja, hogy
a munkaerő mozgása (fluktuációja) igen nagy, de nem biztos, hogy jó irányú. Az emigrációs
területek nem a legfejletlenebb országrészek voltak, de nem is a legsűrűbben lakott és
legnehezebb életkörülményeket nyújtó területek. Kivándorlásra ösztönzött a
munkanélküliség, a szociális-anyagi helyzettel való elégedetlenség. Összességükben
szemlélve a dolgokat: a mai Szerbia területén a legnagyobb méretű kivándorlás Vajdaságban
volt, noha ez az északi terület a köztársaság legfejlettebb része. Vajdaságon belül a
legintenzívebb emigrációs régió a viszonylag fejletlen Dél-Bánát, valamint Észak-Bácska,
amely viszont gazdasági és kulturális szempontból is a legfejlettebb.
Különösen kedvezőtlen jelenség az, hogy az ideiglenesen külföldön munkát vállalók
szakképzettsége magasabb, mint az itthon foglalkoztatottaké. Napjainkban ez a kép még
rosszabb, mert a befogadó országokban nincs többé igény szakképzetlen munkaerőre. A
munkaerő-elvándorlás okozta közvetlen károk egyike az anyagi veszteség, amely a
társadalmat érte azoknak a szakembereknek a távozásával, akiknek a képzésére sok pénzt
fordított. Ugyanakkor az emberi és anyagi veszteséget elszenvedő országban lassul a
gazdasági fejlődés üteme és minősége is. Az ország, ahonnan nagy számban emigrálnak,

(Kis)Jugoszláviát 1990 és 1993 között 719 magiszter és a tudományok doktora címet viselő szakember hagyta el,
a vizsgált időszakban a külföldre távozóknak a 67%-át ők alkiották. Egyébként a jugoszláv háború kezdetén
mintegy 200 ezer fiatal szakember hagyta el az országot: a katonai kötelezettség, a háborús veszély és az etnikai
tisztogatás elől menekültek, vagy pedig azért mert nem látták biztosítva a megélhetésüket.
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nagyban függ a külföldi tőkebefektetéstől, amelyet az elvesztett szakmunkaerő pótlására
fordítanak. Kisebb lesz a munkaerő-versengés is, mivel az eltávozott jó munkaerő helyét az
alacsonyabb képzettségű munkanélküliek foglalják el.

2.6. Integrálódás új környezetbe

Azoknak a külföldön élőknek a helyzetét és magatartását vizsgálva, akik idővel
vissza akarnak térni hazájukba, ellentmondó nézetekkel találkozhatunk. Ha valaki egyszer
családostul elhagyta a szülőföldjét, az idő múlásával mind kevésbé kötődik azokhoz az
életkörülményekhez és munkaszokásokhoz, amelyektől megvált. Hogy könnyebben
áthidalhassa a beilleszkedési nehézségeket, arra törekszik, hogy mind jobban azonosuljon az
új felfogásokkal, életkörülményekkel és munkaszokásokkal. A vendégmunkások általában a
legracionálisabb életvitelre törekszenek, igyekeznek képességeikhez mérten maximális
teljesítményt nyújtani, és minél többet keresni. A befogadó ország hazai és külföldi
munkavállalói között természetes különbségek (kulturális, ideológiai, értékrendbeli,
történelmi, generációs eltérések) tapasztalhatók (Tanić, Ţ. 1972. 441—461). A hazaiak és a
„jövevény"-ek közötti kommunikációs nehézségeknek nemcsak nyelvi oka van (ez
viszonylag könnyen áthidalható); nagyobb gondot okoznak az életfelfogásbeli különbségek,
a más-más értékrend. A bevándorlók többnyire faluról vagy kulturális szempontból
elmaradott és gazdaságilag fejletlen területekről érkeznek. A vendégmunkások többsége
ideiglenesnek tekinti a külföldön való tartózkodását, és nem tesz különösebb erőfeszítést az
új szociális-kulturális szokások elsajátítására. Végső soron a gazdasági okokból külföldre
távozottakat a befogadó országban több szempontból is hátrányos megkülönböztetés éri,
nem fogadják el őket az ottani munkásosztály szerves részeként. A helyzetüket nehezíti,
hogy az idegenek és a hazaiak a munkaerőpiacon konkurenciát jelentenek egymásnak (sőt
az idegenek potenciális sztrájktörők).
A beilleszkedési nehézségek miatt a külföldiek a helybeliektől elkülönülten élnek.
Egyes városnegyedek a tömeges bevándorlás során török, lengyel, illetve jugoszláv
lakónegyedekké váltak; klubok, iskolák nyíltak a vendégmunkások gyermekei számára.
A lakáskörülmények a bevándorlók keresetétől, anyagi helyzetétől függenek. Mivel
általában kezdőtőke nélkül érkeznek, egymásra vannak utalva. Lakóhelyi és kulturális
bezárkózásuk előbb-utóbb gettó jelleget ölt, amivel a nemzeti és kulturális identitásukat
igyekeznek megőrizni. Másrészt viszont kialakulhat viszonylag sikeres kulturális és
szociális kommunikáció is a hazai és a külföldi munkások között. Erre elsősorban a fiatal,
képzett szakembereknek van esélyük korszerű életszemléletük révén, és mert ők
rugalmasabban képesek alkalmazkodni a változásokhoz. A műveltebb csoportok tudatosan
elfogadják az új magatartásmintákat, és csak a legszükségesebbnek tartott identitásmegőrző
szokásaikat gyakorolják. Az ünnepekre hazaérkező vendégmunkások körében végzett
felmérések azt mutatják, hogy az új környezetben nagyon fegyelmezetten dolgoznak,
tudatában vannak osztály- és szociális helyzetüknek, és kevesebbet lázongnak, mint itthon.
A magasabb szakképzettségűek és a városból származók könnyebben elfogadják az új
körülményeket, de távol tartják magukat a befogadó ország politikai és intézményes életétől.
Gazdasági kényszerből vállaltak külföldön munkát, tehát a munkahelyen kívül mást
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(kiváltságokat) nem igényelnek. Ha valamire vágynak, akkor az általában a nagyobb
jövedelem, a jobb munka- és lakáskörülmények. Az idegenek konfliktusba kerülhetnek a
hatalommal és az állami bürokráciával, főképp a tartózkodási és a munkavállalási engedély
meghosszabbításakor. A konfliktus azonban a vendégmunkások részéről ritka, mert a
bevándorlók tudatában vannak annak, hogy ha a hazai munkásokkal azonos jogokat és
feltételeket követelnek, veszélyeztetik az ott-tartózkodásukat. A konformisták
(alkalmazkodni vágyók) egy másik, kisebb csoportja, amely bármilyen munkafeltételekkel
beéri, boldog, hogy egyáltalán van munkája és keresete, tudomásul vette, hogy sorsa a
munkaadó kezében van.
A vendégmunkások legnagyobb része a harmadik magatartási csoportba tartozik: ők a
csüggedésre hajlamosak. Mélységesen elégedetlenek a helyzetükkel, ambícióik egyre
apadnak, kishitűek. Ha elégedetlenségük kritikus szakaszba érkezik, munkaadót
változtatnak, vagy a hazatérés gondolatát fontolgatják. Ez a magatartás a faluról származó,
idősebb munkásokra jellemző.
A bevándorlók lehetséges viselkedési modelljei:
–

Asszimilációról akkor beszélhetünk, ha a bevándorlók társadalmi vonzata kicsi, a
befogadóké viszont nagy.
– Izolálódó elhelyezkedésről akkor van szó, ha mindkettő kicsi.
– Adaptáció, sőt autonóm beilleszkedés akkor történik, ha mindkettő nagy.
Az adaptáció három, nem egészen pontosan megvonható szakaszhatárú lépcsőt
különböztet meg: az első a kontaktus, a mássággal való szembesülés, a második a krízis
(amikor a kritikus helyzetet radikálisan kétféleképpen lehetett feloldani: hasonulással vagy
ellenállással, visszavonulással), és végül a harmadik: az adaptáció. A bevándorlók
beolvadása az új környezetbe minden esetben nehézkes, elsősorban a kulturális, nyelvi,
ideológiai, értékrendbeli, történelmi-genetikai különbségek miatt.
Ebben a kontextusban a vajdasági magyarokra jellemző, hogy az 1990-es évek elejéig
Magyarország és Jugoszlávia, illetve Szerbia állampolgárai között jelentősebb migrációs
mozgás nem volt. Az anyaországba távozó vajdasági magyarokról több demográfus és
antropológus írt már Magyarországon. Legtöbb tanulmány a rendszerváltás közepette, a
bevándorlók adatainak összehasonlításával foglalkozik a Kárpát-medencében (Tóth, P.
1996). A Jugoszláviából érkezettek statisztikai adataiból kitűnik, hogy 1991-ben főleg a
katonaköteles fiatalok mentek át Magyarországra. 1989-ben a bevándorló férfiak 95%-a a
14—19 éves korcsoporthoz tartozott. Az 1993-ig érkezők között a férfiak aránya nagyobb,
ezt követően azonban a férfiak és a nők aránya kiegyensúlyozott és a gyermekek száma is
megnövekszik, ami a családok áttelepülését jelzi. 1988 és 1994 között a Jugoszláviából
bevándorlók a második helyen álltak (10 404), Románia mögött (74 298 fő). Sokkal több
Romániából érkezett bevándorló kérte a magyar állampolgárságot (45 021 fő), mint
jugoszláv (3845 fő) (Tóth, P. 1996: 111). Ebből az tűnik ki, hogy a jugoszlávok nemigen
akarták végleg elhagyni az országot, inkább csak a háború végét szerették volna kivárni
külföldön.
A délszláv háború idején az integrálódás helyett önszerveződéses bezárkózással
találkoztunk. A vizsgált csoport helykiválasztása alátámasztja a feltételezést, hogy
meghatározó volt a rokonok és csak másodlagos a magyarországi ismerősök jelenléte. Az
első hullámot követő többiben már az új környezetben magukat feltaláló otthoni ismerősök
segítik az áttelepülni vágyókat. A magyarországi átlagember a ,,jugó’’ gyűjtőfogalommal
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operál. A már magukat feltaláló rokonok vagy ismerősök, illetve a ,,magyar‖ barátok
valójában az integrálódás kritikus szakaszán segítik át a bevándorlókat.
A vajdasági áttelepülők csoporttípusai Magyarországon:
1. A vajdaságiak első (a polgárháborút megelőző időszakban indult, 1989 és 1991
közötti) hullámának tagjaira nem a menekült, inkább a kivándorló vendégmunkás kifejezés
illik. Az anyaország csak átmeneti hely volt a továbbutazók számára, ha a fejlett tőkés
országokban jobb/kifizetődőbb munkában reménykedtek.
2. A háború kezdetén és a hiperinfláció idején (1992/1993) kilépők a vállalkozók. Ők
alapítják meg a később helyzeti előnnyel (tőkével) rendelkező kis és közepes
magánvállalatokat (kft., bt.). Legtöbben a hiánypótló és a tercier szektorban találnak
megfelelő talajra.
3. A gazdasági bevándorlók és a polgárháború veszélye elől menekülők (1992—1995)
már egy kis tőkével, gyakran az otthoni kapcsolatokra támaszkodva jutnak át és lelnek
munkahelyre (feketézők). A hátrahagyott ingatlant csak ritkán értékesítik, így még
megadatott számukra a visszatérés lehetősége. A ,,jól fizető‖ idénymunkákat választják.
Akad köztük „menekülő vállalkozó‖ is.
4. Az anyaországba irányuló emigránsok között van 1990-től a tanulóifjúság is.
(Évente több száz középiskolás és egyetemi hallgató, akik többségükben külföldön is
maradtak.)

2.7. A határ menti migráció hatásai

A két ország, valamint a Vajdaság és a Dél-Alföld régiókapcsolatában megnyilvánuló
legmarkánsabb jelenségek közé a következők tartoztak: határon átívelő migráció,
lakosságmozgás, az EU által kezdeményezett nemzetközi együttműködési programok, az
intézményes kapcsolatok, valamint a lakossági civil- és vállalkozói kezdeményezések
sikerei.
A miloševići rendszer bukása után Szerbiában lassan halad a demokratizálódás és a
gazdasági stabilizálódás. Az emigrációs hullám mégis csökkent, és ezzel párhuzamosan
(különösen Magyarország EU-tagsága óta) észleljük a határon átívelő kapcsolatok
szükségességét. A határ menti együttműködéshez szükséges eszközök és keretek gyakori
vitatéma
egyes
gazdasági
intézmények,
önkormányzatok és
minisztériumi
partnerszervezetek között. A tömeges emigrációt immár felváltják a regionális kapcsolatokat
építő, határokon átnyúló érdekkapcsolatok, amihez nagyon fontosak a következő tényezők:
közös tervezés és programok (pl. régiókapcsolatok a Dél-Alföld és a Vajdaság között vagy a
határ menti kapcsolatok helyi szándékok megvalósítására), továbbá a forráskoordináció és
jövedelemhatékonyság (pl. szigetszerű fejlesztések, térségi optimalizálás, közös programok
szinkronja, együttes hatások). Mindebben fontos szerepük van a korábban spontánul
együttműködő szervezeteknek, amelyek ma már eurorégiós formációk vagy területi
együttműködési csoportosulások lettek (Pál, Á. 2003: 233).
Fontos úgy kezelnünk az utóbbi évtizedek intenzív (habár egyirányú) migrációs
folyamatait, hogy azokból előnyöket kovácsoljon magának mindkét ország. Ennek az egyik
igen jelentős útja a közös regionális fejlesztési elemek kidolgozása. Vegyük figyelembe,
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hogy 1991 és 1999 között Magyarországon megnégyszereződött a külföldi érdekeltségű
(főleg kis)vállalkozások száma (Szónokyné Ancsin, G. 2001). „… létezik idősoros adat az
ipar megyei szintű exportorientációjának alakulásáról. Eszerint az ipar értékesítésében az
export részaránya 1994 és 2002 között nemzetgazdasági szinten jelentősen megemelkedett,
szinte pontosan megduplázódott (a kezdeti 27,7 százalékról 55,1 százalékra). Az
exportorientáció növekedése valamennyi régióban jellemző volt, a mértékek azonban
eltérnek. 2002-ben a két leginkább exportorientált régió (70 százalék fölötti kiviteli
aránnyal) Nyugat- és Közép-Dunántúl volt. A legalacsonyabb az ipari értékesítésben a
kivitel részaránya a Dél-Alföldön.‖ (Antalóczy, K.—Sass, M. 2005: 510).
A 90-es évek végére Magyarországon a külföldi tőke sajátos térszerkezete ezt mutatta
(Szónokyné Ancsin, G. 2001: 3):
 A központi körzet a külföldi szervezetek 59%-át, a jegyzett tőke 65%-át vonzotta oda.
 A régiók közül a Nyugat-Dunántúlon van a befektetések 11%-a, a jegyzett tőke 10%-a.
 Következett a dél-alföldi régió az üzleti társaságok 8 és a jegyzett tőke 5%-ával.
Magyarországon a külföldi vállalkozássűrűség (1999) 2,6% (külföldi vállalkozások
aránya a regisztrált vállalkozásokhoz viszonyítva), a Dél-Alföldön viszont csupán 1,9%, de
Csongrád megye például az országos átlagot is felülmúlja a 2,9%-kal. A jugoszláv cégek
70%-át ebben a régióban alapították (ebből 44%-ot Csongrád megye képvisel). 1996 után
Bács-Kiskun megyében csaknem 10%-kal csökkent a jugoszláv cégek száma, Csongrád
megyében viszont 32%-kal nőtt. (Forrás: CD Céghírek, 1999. I. 31.) A jugoszláv
vállalkozások térbeli mozgása mint gazdasági innovációs terjedés kettős mozgást ír le: az
egyik a települési hierarchia mentén való terjedés, a másik a határ mentén, a határátkelőkből
való terjedés a határ és a megye területeire, jelentősen hatva a határ menti térség
gazdaságára.
A szerb, többségében a magyar nemzetiségű „vállalkozó-menekülők‖ csoportja 1990
és 1999 között főleg a következő vállalkozótípusokat mutatta:
1. Gyakorlott kis- és középvállalkozók, akik, olyan külföldi bedolgozó alvállalkozókra
építenek, akik tapasztalattal, befektethető tőkével rendelkeztek (vagyont, tőkét, gépeket is
átmenekítettek vámmentesen a határon). A vállalkozási céltelepülés az országhatárhoz
legközelebbi település volt vagy Szeged. (Szónokyné Ancsin, G. 2001: 69).
2. Sok fiktív vállalkozás is alakult a térségben, mert kellett a munkavállalási
engedélyhez vagy lakás-, ill. házvásárláshoz, tartózkodási engedélyhez.
3. A határ menti falvakban családi vállalkozásokat létesítettek a vajdasági magyarok.
Ezek főleg kisüzemi, néhány tíz főt foglalkoztató cégek, amivel innovációs feltételek
születtek a településen.
Az utóbbi tíz évben, a szerbiai helyzet normalizálódásával újra megindult az
intézményi kapcsolatok fejlődése is. Számos korábbi kapcsolatot felújítottak, vagy új
kapcsolatok létesültek. Jó példa erre a vajdasági városok testvértelepülési viszonya a délalföldi településekkel. Szinte nincs olyan nagyobb település, amelynek ne volna
magyarországi testvértelepülése (főleg a dél-alföldi régióban). Ezek a kapcsolatok a kultúra,
a sport, a gazdaság és az élet számos más területén fejlődnek tovább, ami a vajdasági
települések számára az európai kapcsolatokat jelenti. Újabban gyors ütemben fejlődnek az
intézményesített gazdasági kapcsolatok is, elsősorban a megyei és a körzeti kamarák
együttműködésével, a vegyes kamarák létrehozásával.
A Duna—Kőrös—Maros—Tisza Eurorégió történeti léptékű feladatra vállalkozott:
három ország határ menti területeinek a kooperációját kívánja megszervezni annak
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érdekében, hogy a térség a lehető legelőnyösebb pozícióhoz juthasson a kibővülő,
újraegyesülő Európában. A DKMT-ben az EU-s tag Magyarország három megyéje és
Románia négy megyéje, valamint az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat még meg sem
kezdő Szerbiához tartozó Vajdaság Autonóm Tartomány politikusain kívül a gazdasági és a
tudományos élet, valamint a civilszféra képviselői dolgoznak együtt. Az a feladatuk, hogy a
határmentiség eddig tapasztalt hátrányait előnnyé, lehetőséggé formálják, és helyzetbe
hozzák az itt élő embereket, gazdasági szervezeteket, tudományos intézményeket és
mindazon szereplőket, akik megértették, hogy csakis az együttműködés, a határok
átjárhatóvá tétele biztosítja e térség fejlődését.
A DKMT Eurorégió feladata három pontba sűríthető össze:
– az együttműködést egymás érdekeinek szem előtt tartásával, a kölcsönös bizalom
légkörében, a demokrácia, valamint az európai területfejlesztési politika elvei alapján
kell megszervezni;
– a kooperációnak biztosítania kell a térségben rejlő adottságok és lehetőségek lehető
legoptimálisabb kiaknázását;
– végül el kell érni, hogy a DKMT Eurorégió az erős, sokszínű és intézményesített
együttműködés révén a globalizálódó világ kihívásai nyomán egységesülő Európa
integráns részeként újjászerveződő Közép-Kelet-Európa egyik gazdasági, politikai,
kulturális, tudományos és innovációs centrumává váljon.

2.8. Magyarországi befogadókészség

A rendszerváltást a 90-es években az ország nyitása is jellemezte. Egyre több
bevándorló és menekült jelent meg Magyarországon. Számuk növekedésével a
menekültekre vonatkozó pozitív tartalmú állítások csökkentek, a negatívak pedig nőttek.
A lakosság türelme a százezres tömeget látva egyre fogyott. A politikai menekülteket
viszonylag megértően fogadták, a gazdaságiakat viszont ellenszenvvel. A szomszédos
országból érkezett magyarokat szívesebben látták.
A vajdasági áttelepülők a déli határ közelében, illetve a Duna és a Tisza folyók
közötti területen és a fővárosban tartózkodnak legnagyobb számban. A határ menti
munkaerőmozgásnak továbbra is nagy a jövője, mégpedig a következő lehetőségekkel:
 a kereskedelem, a szállítmányozás (a vasúti és a tiszai hajózás újraindítása), az
építőipar, a speciális logisztikai központok keretében
 közös kis- és középvállalkozások indításával, valamint
 oktatási és kulturális kapcsolathálózat kiépítésével.
A határon átívelő régiók munkaerő-fluktuációja, valamint az új migrációs hullámok
közös alapokra helyezett térségfejlesztést igényelnek! Szerbia az elmúlt években
határozottan az európai struktúrákhoz való felzárkózás mellett kötelezte el magát.
A reformok felgyorsítása és a befektetési környezet jogi-gazdasági hátterének
megszilárdítása magával hozhatja a magyar tőke nagyobb mértékű beáramlását is. A
potenciális magyar befektetők részéről egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható a szerb
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privatizációs és zöldmezős befektetési lehetőségek iránt. 24 Az elmúlt években a magyar kisés középvállalkozási szféra figyelme a szerbiai vállalatalapítási lehetőségek felé fordult.
Több száz magyar érdekeltségű vegyes vállalat alakult, főként a Vajdaságban és
Belgrádban, elsősorban a kereskedelem és a szolgáltatások területén. 25
A szerbiai migránsok ezredforduló utáni területi megoszlásának analízise azt mutatja,
hogy a szerb és a magyar (migrációs) centrum és (földrajzi) periféria területeinek jelentős
hatásuk volt a nemzetközi vándorlás alakulására. Budapest és Pest megye Magyarország
általános dinamikus bevándorlási központja, a Vajdaság pedig a kivándorlás központi
térsége. Jelentős földrajzi motívum a határ közelsége, a határsáv nem elválasztó elem,
hanem a kontaktzóna szerepét tölti be a migrációs áramlások szempontjából (Kincses—
Takács, 2010).26

24 A MOL megalapította szerbiai vállalatát, az Intermolt, amely 2005-ben kezdte el töltőállomásainak az építését, a
benzinkutak nyitását. Az OTP Bank Szerbiában 2007. május 21-étől, három bank sikeres akvizícióját követően egy
egységes bankként, OTP Banka Srbija a. d. néven, újvidéki központtal működik mintegy 3% piaci részesedéssel, a
szerbiai bankpiac tizenharmadik legnagyobb szereplőjeként. A magyar befektetések összértéke Szerbiában, 2008ban meghaladta a 300 millió dollárt.
25 HÍD hírlevél, Feliciter Kiadó, http://dkmt.netion.hu/textpage.html?lang=hu&loc=0&menu_id=196
26
A Magyarországra vándorlás leginkább érintett szerb települései: Szabadka (3365 fő), Zenta (1951), Újvidék
(1020), Topolya (705), Magyarkanizsa (694), Óbecse (524) és Nagybecskerek (508). A Szerbiából érkező
migránsoknak körülbelül 88%-a Vajdaság területéről vándorolt el. Másrészt Magyarország mint célterület
települései között leginkább preferált Szeged (4481), Budapest (3 896), Kecskemét (499) és Baja (336). (Kincses—
Takács, 2010).
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3.

EGYÜTTÉLÉSI HAJLANDÓSÁG
3.1. Bevezető helyzetelemzés

A vajdasági lakosság száma 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett, majd attól
kezdve stagnál. Ma körülbelül 2 millió lakosa van a tartománynak. Autochton27 lakos a
népesség fele. A bácskai lakosság létszáma az utóbbi húsz évben az ide
települők/menekültek
folytán növekszik. A délszláv háború hatására jelentősen
megváltozott a térség demográfiai arculata. A menekültek Vajdaságba telepedése
megváltoztatta az etnikai struktúrát, de az a tény is hozzájárult ehhez, hogy az itt élő
nemzetiség egy része elhagyta az országot. A térség „elszerbesítése‖ hatott a helyi
társadalom viselkedésére is. Az interetnikus kapcsolatok alakulása Vajdaságban 10 évvel a
háború után továbbra is szociológiai kutatások tárgya. A vajdaságiak valamikor előnyként
élték meg a multikulturális28 létet, mostanában viszont az itt élők egy része kényszerként
kezeli ezt a tényt. A kisebbségek körében megfigyelhető az etnikai begubózás29, az etnikai
és a regionális tudat együttes ápolása (Gábrity Molnár, 1988b).
A probléma feldolgozásához a délszláv háború utáni évek kutatási eredményeit
veszem elő, tehát a politikai hatalomváltás (Milošević bukása) utáni időszak etnikai
magatartás-vizsgálatával foglalkozom. Igen nehéz olyan hivatalos statisztikát találni, amely
teljes képet adhat az etnikai incidensek számáról 30. Maradok az empirikus adatok és a
Autochton = őslakó, esetleg bennszülött (eredete: görög. Forrás: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések
szótára), vagyis esetünkben a Vajdaságban született egyének, akiket a demográfiai szaknyelvben
megkülönböztetünk a jövevénytől, a betelepülőtől.
28
A meglehetősen bonyolult etnikai és közösségi kapcsolatok szabályozó elve a multikulturalitás. A vajdasági
multikulturalitás az interetnikus kapcsolatokban nyilvánul meg, amit legtöbbször a különféle nemzetek nyelvi és
egyéb kommunikációs, valamint együttélési készségén keresztül mérünk.
29
A mindennapi életben (munkahely, szórakozás, vásárlás stb.) a más nyelvi és etnikai közösségek felé irányuló
nyílt kommunikáció helyett a nemzeti kisebbségek képviselői a saját csoportkommunikációt tartják előnyösebbnek.
Felfoghatjuk ezt konfliktus-elhárítási eszközként is más nemzetek (esetünkben a szerbség) irányába. Példaként
említem azt, amire felfigyelhettünk az utóbbi két évtizedben. A vajdasági fiatalok szórakozási szokásaik során
kialakították az úgynevezett „szerb kocsmák‖ vagy a „magyar diszkók‖ fogalmát. A különböző nemzetiségűek
sérelmei sokasodtak a diszkóverekedések során. Az éjszakai bulikra immár homogén, egy nemzetiségű baráti körök
járnak el. Környezetemben még arra is fölfigyelhettem, hogy a szabadkai zöldségpiacon a vevők legtöbbször azt az
árust preferálják, aki őshonos/ismerős környékbeli, vagy akivel az anyanyelvűkön kommunikálhatnak, azzal a
kifogással, hogy ő „megbízható‖. Saját tapasztalatomból említem, hogy a titói időben a munkatársaim nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül kezdeményezték az együttműködést, sőt igyekeztek az akkoriban proklamált
„testvériség-egység‖ jelszónak is eleget tenni. A miloševići időkben azonban a szerbség (azután pedig a
kisebbségek is) tüntetően inkább egymást preferálta, nemcsak a politikai életben, hanem a kommunikáció és a
társadalmi önszerveződés különféle területein is.
30
Az egyik adatforrás: Izbeglički korpus u Srbiji, prema podacima popisa stanovništva 2002. godine (2004).
Gyakran különféle civilszervezetek és médiahonlapok gyűjtik az egyes nemzetiségi összetűzésnek minősített
verekedéseket, de hogy mi számít „hivatalosan‖, vagyis a rendőrség és a bíróság által is elismert magyarverésnek,
azt már nehéz eldönteni. Tény az, hogy a magyarellenes kilengések nem szűntek meg, csupán annyi történt, hogy a
hivatalos
jelentésekben
még
kevesebb
szó
esik
róluk.
Forrásként
lásd:
http://www.humanrightscenter.net/atrocitasok/content/blogsection/4/26/
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cselekvések gyakorlati elemzése szintjén, főleg abból az okból kifolyólag, hogy
Vajdaságban életvitelszerűen, közvetlen szemlélője lehetek a történéseknek. A magyarság
nem bízik sem a bűnüldöző szervekben, sem a politikusokban, sem a nyilvánosság erejében,
mert az elkövetők csak a legritkább esetben nyerik el méltó büntetésüket31. A tényleges
okokról, Vajdaság etnikai arányainak tudatos megváltoztatásáról kevés szó esik a médiában
és a tudományos elemzésekben is. Az etnikai incidenseknek egyébként a magyarokon kívül
szép számban voltak más nemzetiségű (elsősorban horvát, de szlovák, ruszin és román)
áldozatai is.
Az állítás, hogy a kulturális, nyelvi, etnikai és vallási sokszínűség Vajdaságban az
emberi gazdagság szempontjából a fejlődés mozgatórugója, a történelem kivételes
időszakaiban bizonyult csak igaznak. A multikulturális jellege gyakran nem vált előnyére a
tartománynak, különösen, amikor az aktuális hatalom megkísérelte egy domináns etnikum
érdekének alárendelni a térséget. Ilyenkor legtöbbször az újonnan betelepültekkel adódik
gond, ők ugyanis néhány generáción keresztül képtelenek beilleszkedni a multikulturális
hagyományú vajdasági társadalomba. Az állami intézkedések e téren nem bizonyultak
elegendőnek.
Az utóbbi évtizedekben a demográfiai adatok a Balkánon jelentős emigrációs és
immigrációs folyamatokat jeleznek. A hajdani titói Jugoszlávia felbomlását kísérő háborúk
során, 1991 májusa és 1995 szeptembere között, több mint 2 millió lakos vált földönfutóvá
és menekült többnyire a saját etnikuma által katonailag ellenőrzött területre. A boszniai
háború legádázabb időszakában, 1992. július elejéig az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának (UNHCR32) adatai szerint a hajdani Jugoszlávia polgárai közül 2 060 000
volt kénytelen az etnikai-vallási jelleget öltött háború következményei elől elmenekülni.
Az 1996 júniusában megjelent adatok szerint a menekültek és a háború által veszélyeztetett
személyek száma a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban elérte a 646 066 főt 33, akiknek
95,6%-a Szerbiában, 4,4%-a Montenegróban (Crna Gorában) tartózkodott. Az északi,
gazdaságilag legfejlettebb szerbiai tartomány területén, Vajdaságban, Szerbia
menekültjeinek 42%-a (több mint 250 ezer fő 34) került összeírásra35. Az 1999. évi
bombázások után Kosovóból tovább érkeztek a menekültek, kb. 350 ezren (becslés, mert
saját országukban nem jegyezték őket menekültként). 2000 tavaszán Szerbiában a családi
házukat kényszerből elhagyók száma összesen 996 066 fő volt (nem hivatalos adatok szerint
több mint 1 millió).
Vajdaságban a lakosság viselkedését az elmúlt néhány évtizedben több olyan
társadalmi-politikai tényező befolyásolta, amilyeneket Európa más népei nem éltek meg.

A hatóságok sok esetben lassan reagáltak, lehetőséget adva a manipulációra és az érvek nélküli vitára. 2005.
februárjának közepére még egyetlen etnikai incidens vizsgálata sem jutott el a bírósági szakaszba. A nacionalista
események belgrádi irányítására utaló jel nincs, már csak azért sem, mert a miloševići hatalomhoz képest a mostani
demokrata belgrádi kormány a vajdasági magyarságban egyik stabil szavazóbázisát tudja maga mögött. Forrás:
Vajdaság nem Koszovó. FÓRUM 2005/2. szám. http://www.zmne.hu/Forum/05masodik/vajdasag_.htm
32
UNHCR teljes elnevezése: United Nations High Commissioner for Refugees
33
A menekültügyi összeírás eredményeit a Belgrádi Városi Statisztikai Hivatal tette közzé az alábbi címen: Census
of Refugees and other War-affected Persons in the Federal Republic of Yugoslavia, UNHCR – Commissioner for
Refugees of the Republic of Serbia, Beograd, 1996.
34
Az UNHCR adatai szerint 1996 közepén Vajdaságban 259 719 menekült tartózkodott, közülük 229 811 személy
nemzetközileg is elismert menekültstátussal (C1) rendelkezett, 29 908 pedig „a háború által veszélyeztetett
személy‖-ként (C2) lett nyilvántartva.
35
A szerbiai menekültek 27,7%-át Belgrádban, 27%-át Közép-Szerbiában, 3,3%-át Kosovo és Metohijában vették
nyilvántartásba. A többi Vajdaságba jött.
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Ezt szemléltethetjük a népesség interkulturális 36 magatartását tükröző attitűdökkel37 vagy
akár a szociális (ezen belül az etnikai) distancia mérésével 38. Szerbiában és Vajdaságban a
nemzetiségek viszonyában változások történtek. Így, az utóbbi évtizedekben közvetetten
negatív hatással voltak az egyes emberek viselkedésére a szerb állam (háborút irányító)
intézkedései, a politikai pártok propagandája, sőt az iskolai hatás és a családok szociális
pozicionálása (elszegényedés, munkanélküliség) is. A legnagyobb befolyást a lakosságra a
közvetlen környezetükben megélt attitűdök gyakorolták: a településre érkező
menekülthullámok, az etnikai incidensek megélése, a kortársak és a médiapropaganda
hatása. Az egyes etnikumoknál (mint például a szerbeknél) jelentős még a nemzeti
érdekvédelem érvényesítésének sikere és a családban szerzett előítéletek. A frusztráció, a
megélhetési nehézségek, az általános kilátástalanság felszínre hozták a közember rejtett
komplexusait is, sőt fogékonnyá tették őt a szélsőséges gondolkodásra 39.

Interkulturalizmus a különféle kultúrák kapcsolatrendszerét felfedő/kutató elv. A kulturális különbségek
(másság) tudományos elemzésével foglalkozó kutatók, pl. Hofstede, Trompenaars, Hall és a GLOBE kutatás. A
szerbiai/vajdasági multikulturalizmusról lásd még a CMK folyóiratát: Habitus (1450—8710), Novi Sad. Forrás:
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=ceb510fb-1cbb-46fe-8bcd-afb6d3a876b0
37
A magatartásvizsgálat során az attitűdök kerülnek előtérbe. Az attitűdök egyéni mentális folyamatok,
lelkiállapotok, amelyek meghatározzák a személyek aktuális és potenciális reakcióit a szociális világban. (Thomas
és Znaniecki)
38
A szociális distancia fogalmát R. Park szociológus használta, de leginkább Emory Bogardushoz kötjük, aki e
jelenség vizsgálatához jellegzetes skálát készített, és az egyének vagy csoportok egymás közötti megértéséről és
pszichikai közelségéről (távolságáról) beszélt. Legismertebb attitűd-skála a Bogardus-skála, amely a „szociális
distancia‖ megállapítására szolgál: hétféle élethelyzet hét különböző intimitási szintet képvisel, a teljes elutasítástól
a teljes elfogadásig. (Pl.: ,,ugyanabban az országban sem élne vele együtt‖, vagy „hajlandó volna házasságkötésre
is‖) Az etnikai sztereotípia fogalmat Walter Lippmann (Public Opinion, 1922) publicista vezette be. Ő a
sztereotípiában különféle véleményeket és elképzeléseket látott, amelyek segítségével tájékozódunk a
társadalomban. Vele szemben a pszichológusok a sztereotípiában az előítéletek megjelenését látják az etnikai
csoportok tekintetében (Gordon Allport, Hans Jürgen Ajzenk vagy Szerbiában Nikola Rot, ĐorĊe Đurić, Bora
Kuzmanović, Dragomir Pantić).
39
A menekültek és immigránsok szocio-pszichológiai állapotának vizsgálatára több kutatás indult Szerbiában. A
Škola o prisilnim migracijama c. projektum 2006-ban íródott. A kutatáskoordinatorok Zagorka Aksentijević és
Ivana Vidaković voltak, s a Grupa 484 és az IAN adta ki (Vesna Golić) a Dosije Beograd nyomda gondozásában.
Forrás: http://www.grupa484.org.rs/files/Skola_o_prisilnim_migracijama.pdf (2010. 09. 09)
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3.2. Interetnikus kutatások a térségben

Szerbia40 demográfiai és etnikai-földrajzi helyzetét az utóbbi fél
évszázadban jelentősen befolyásolták a kolonisták, a hullámokban érkező
betelepülők. Az utóbbi évszázadban a tartomány autochton lakosságának
száma folyamatosan csökkent a különféle hullámszerű betelepítések
következtében41. Így például az 1920 és 1941 közötti földreform keretében
becslés szerint 80–100 ezer szerb parasztcsaládot telepítettek a Vajdaságba
(Mirnics, 2001:15)42. A földreformban, jóllehet elsősorban magyar
nagybirtokokat osztottak fel, magyar nemzetiségű nem kaphatott földet
(Mesaroš,1981:99), kizárólag szerb ,,dobrovoljac’’-ok (önkéntesek) és
partizánharcosok kaphattak. A pártutasításra végrehajtott betelepítések után,
1948-ban kezdetét vette még egy bevándorlási hullám, amelyet szekuláris
vándormozgalomként ismer a demográfia. A Vajdaságba települők a
családegyesítés lehetőségét keresve, továbbra is kapcsolatot tartottak fenn a
szülőföldjükön élő rokonaikkal és barátaikkal. A kolonizációnak és a
későbbi szerb vándormozgalomnak abban mutatkozott meg a hatása, hogy a
beköltözött családok átlag 5-6 tagúak voltak; természetes szaporodásuk
nagyobb volt, mint az őshonos szerbeké. Az 1961 utáni vándormozgalom
közvetett majorizációs hatása a természetes népmozgalomban úgy
mutatkozik meg, hogy megjavította a szerbek születési arányszámát. Azóta,
tudatosan és folyamatosan, tízezres nagyságrendben kolonizáltak főleg
szerbeket és montenegróiakat a magyarság lakóterületére (Tisza mente és
Nyugat-Bácska)43. Érkezésük és letelepedésük több községben megbontotta
a magyarság homogenitását, illetve a magyar többségi egyensúlyt44.

Szerbia (Kosovo nélküli) lakosságának száma a 2002. évi népesség-összeírás alapján: 7 498 001 fő. A Vajdaság
Autonóm Tartomány népessége 1948 és 1981 között folyamatosan növekedett, azóta azonban stagnál (kb. 2 millió),
ami nem zárja ki az élénk migrációs folyamatokat a régióban. A migrációk egyértelműen negatív szaldót mutatnak,
hiszen jóval többen hagyták el a térséget, mint amennyien érkeztek. A térséget elhagyók zöme gazdasági emigráns,
kisebb részük politikai okokra hivatkozott.
41
A szerb népesség államilag szervezetten kezdett betelepedni. „Ez az egyetlen, átfogó etnikai és megbízható
biztosíték a határ menti területek tartós birtokbavételére‖ – írja Vladan Jojkić Nacionalizacija Baĉke i Banata (Novi
Sad, 1931) című művében (112. oldal).
42
Családonként 5 hektárt kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok földjeit is.
43
A 2005. évi statisztikai évkönyv adatai alapján az immigrációs ráta (az 1000 lakosra jutó bevándoroltak száma)
évről évre növekedett; 2002-ben 19,17 volt, Közép-Szerbiában ugyanakkor 4,9. A különbség jelentős.
44
Az 1991. évi népszámlálási adatokból egyben az is kiderül, hogy a magyarok 34,3%-a – mintegy 117 834 fő –
költözött át szabad akaratából – főleg a szerbiai községekből – más községbe, elsősorban északra, a többségében
magyarlakta területekre (Szabadka és Zenta). Bővebben lásd a Magyarságkutató Tudományos Társaság
Fészekhagyó vajdaságiak c. kötetét (2001). Forrás:
http://www.mtt.org.rs/publikaciok/mtt_konyvsorozatok/04_Feszekhagyo_Vajdasagiak.pdf
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A belgrádi Társadalomtudományi Intézet kutatói45 több felmérést végeztek az
interperszonális viszonyokkal kapcsolatban (házasság, barátok, szomszédok, kollégák,
főnök-vezető), (nagy) Jugoszláviában46, Szerbiában és Vajdaságban is: 1966-ban, 1979-ben,
1988-ban, majd 1993-ban és 1995-ben. A kutatások egy részében külön figyeltek a fiatalok
magatartására.
1) Vajdaságban 1966-ban a hat legfontosabb interperszonális kapcsolat
tekintetében a lakosok jelentősen kevesebb nemzetiségek közötti distanciát mutattak, mint
Szerbia délebbi területein. Kiragadva a kutatási adatokat: 71%-uk semmilyen
megkülönböztetést nem mutatott ki, sőt a magyarok 85%-a elfogadta a más nemzetiségű
honfitársait. A distancia akkori jugoszláviai átlaga 59% volt (Pantić, 1967). A vajdaságiak
80%-a viszonylag elégedett volt saját társadalmi közösségével, ami azt jelezte, hogy az
ország délebbi területeihez viszonyítva a tartományban a ,,pozitív emberiviszony-orientáció
dominált‖, különösen a fiatalok körében.
2) Az 1979-ben végzett kutatások kimutatták, hogy Vajdaságban jelen volt a
kulturális paralelizmus és tolerancia is, a kulturális közeledés és egybekapcsolódás jeleivel
együtt. A kutatók akkor szinte teljes bizonyossággal azt állították, hogy ,,...Vajdaságban
megvannak a feltételek a pluralista (paralel) kultúrák kialakulásához – egy olyan rendszer
kialakulásához, amely az összes vajdasági nemzetiség kulturális értékein alapul, amelyben
egyensúlyban vannak az univerzális és a nemzeti kultúrák sajátosságai...‖ (Baćević, 1979:
95—98). Erről az időszakról írja ĐorĊe Đurić,47 hogy Vajdaságban dominál az identifikáció
internacionalista formája, ami a kulturális pluralizmus fejlődésének legmegfelelőbb alapja.
Centar za politikološka istraţivanja i javno mnenje Instituta društvenih nauka Beograd honlapja www.idn.org.rs.
Ezzel kapcsolatos: J. Komšić: Šanse interkulturalizma i iskušenja etnodemokratije, Otvoreni univerzitet, Subotica,
1997, 39. oldal.
46
A nemzetek közötti távolságtartást a (nagy) Jugoszlávia területén is kutatták. Ljiljana Baćević szerint a hetvenes
években az etnikai distancia nagyon alacsony fokú, különösen a soknemzetiségű Vajdaságban és BoszniaHercegovinában, amit a nagyszámú vegyes házasság is bizonyított (Pantić, 1987 vagy Baćević, 1990: 147—172). A
nyolcvanas évek közepén azonban már hangsúlyozzák a megnövekedett etnikai távolságtartás jeleinek meglétét, ezt
lakóhely és korosztályok szerint elemezték. A kutatók megállapítása alapján „domináns hatótényezők a vallási és
kulturális hovatartozás, a történelmi legitimitás, a nemzeti sztereotípiák és az előítéletek‖. Az empirikus adatok a
délszlávok „kölcsönös elfogadását‖ bizonyítják, az albánokat viszont kizárják (vice versa). Viszonylag elfogadó
közelség áll fenn a muzulmánok és az albánok között, valamint magas fokú elfogadottság a szerbek és a
montenegróiak között (Baćević, 1996). A kilencvenes évek elején (a háború intenzív időszakában) az újabb
kutatások szerint (Pantić, 1991) drasztikusan megnövekedett az etnikai distancia az akkori (nagy) Jugoszláviában
(SZFRJ). Ennek oka az „etnikai-nemzeti manipuláció‖, amit a harcban álló köztársaságok politikai oligarchiája
folytatott hatalmi törekvése során. A kilencvenes évek közepétől (a délszláv háború intenzitásának csökkenése
révén, 1995. november 21-én írta alá a délszláv háborúnak véget vető boszniai békemegállapodást az amerikai
Dayton város közelében Alija Izetbegović bosnyák, Franjo TuĊman horvát és Slobodan Milošević szerb államfő) az
etnikai distancia intenzitása csökkent. A különböző nemzetiségek közötti házasodási kedv még nem fokozódott, de
az egy országban vagy kistérségben való együttélés más nemzetiségiekkel már nem volt kizárva. Jellemző, hogy a
minta 45,2%-a (ennek 4/5-e szerb és montenegrói volt) nem volt hajlandó a horvátokkal kapcsolatot létesíteni
(Golubović—Kuzmanović—Vasović, 1995).
47
Lásd Đurić ĐorĊe doktori disszertációját: Psihološka struktura etniĉkih stavova dece i roditelja u razliĉitim
nacionalnim sredinama Vojvodine, Filozofski fakultet Beograd, 1978.
45
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Ez illusztrálható a Pantić kutatásaiból származó adatokkal (Pantić, 1979: 74—75): a nemzeti
kisebbségek heterogén nemzeti barátkozási szokásai magas szinten voltak (a szlovákok és a
ruszinok 9/10-e, a magyarok 3/4-e), a szerbek 45%-a közepes szinten barátkozott más
nemzetiségűekkel. A nyolcvanas években végzett empirikus kutatások szerint a lakosság
80%-a elégedett volt a tartományi státussal, és 71%-ának nem volt nacionalista
érzéskilengése. Ezután jutott hatalomra Slobodan Milošević. 1987 áprilisában tűnt fel a
jugoszláv politika színpadán mint a Kommunista Szövetség új embere, s 1989-ben a Szerb
Köztársaság elnökévé választották. 1990 júliusában megalapítja a Szerbiai Szocialista
Pártot, ennek haláláig ő volt az elnöke.
3) 1988 és 1990 között Jugoszláviában a Tito halálát követő politikai események
megbolygatták a nemzetiségi viszonyokat. A politikai hangulattól függően változott a
vajdasági lakosság etnikai attitűdje. A nemzetiségi tolerancia mellett a kutatók bizonyos
kulturális differenciálódást észlelnek, ami szerintük szociális természetű volt, és csak
kivételesen nacionalista színezetű: a nyolcvanas évek végén a tartomány lakosságának csak
10%-a mutatja a „nacio-kulturális bezártság‖ jeleit (Baćević, 1990: 107—115). Például a
szerbekkel kötendő vegyes házasságokkal kapcsolatban 1990-ben a magyarok 76%-a
pozitívan, 9%-a negatívan nyilatkozott. Ugyanakkor a szerbek a magyarokkal kötendő
esetleges házassággal kapcsolatban 57%-ban pozitív, 29%-ban negatív álláspontra
helyezkedtek. Ez már az etnikai distancia jeleit mutatja (Baćević, 1991: 180, 236).
4) 1993-ban a délszláv háború már heves nemzeti összetűzésekkel járt. A volt
Jugoszlávia területén és a Szerbiában dúló nacionalizmus a vajdasági népesség tekintetében
is érződött. A kutatók48 különösen a szerb lakosság körében fedezték fel a nemzeti
identifikálódás erősödését. Sőt ,,jelentős autoritárius-tradicionalista szindróma‖ mellett
magas fokú „xenofóbiás jellegű‖ bezártságot állapítottak meg. Konkrétan a szerbiai lakosság
egyharmada latens vagy kifejezett ellenszenvet, türelmetlenséget vagy gyűlöletet érzett más
nemzetiségi csoportok iránt. A legnagyobb fokú, 77,8%-os intolerancia az albánok iránt
mutatkozott meg, majd a muszlimok (73,1%), a horvátok (69,1%), a magyarok (56,6%) és a
macedónok (44,1%) következtek (Golubović—Kuzmanović—Vasović, 1995). Ugyanaz a
kutatás a vajdaságiak körében szintén erős (26,1%-os) nacionalizmust jegyzett, de kisebb
intenzitásút, mint Szerbia déli területein (ahol 41,7%-os volt). A vajdasági lakosság
nacionalista orientáltsága kifejezetten nagy mértékben emelkedett a korábbi évekhez képest.
A nem nacionalista érzelműek, a bizonytalanok és a gyengén nacionalisták számára
vonatkozó összesített eredmények (74,5%) azt mutatták, hogy a tartomány lakossága
körében megjelent az ún. ,,alternatív szindróma‖. Jellemző képviselőikre, hogy bírálóan
viszonyulnak a központosításhoz, támogatják a modernizmust, a liberalizmust és elfogadják
a kiegyensúlyozott nemzetiségi viszonyokat. (Golubović, 1995: 159, 206, 219, 248, 252).
5) 1995-ben a horvátországi menekültek tömeges érkezése nyomán a
vajdaságiakban erősödött a nacionalizmus, de a saját etnikai csoportba való bezárkózás a
szerb kutatókat nem aggasztotta, mert úgy látták, hogy ez nem domináns jelenség, és nem
okozhat nemzetiségi összetűzéseket (Ilić—Cvejić, 1997). Kutatásaik alapján a románok
például gyenge nemzetiségi tudatot mutattak, sőt „csoportos passzivitás‖-t és ,,magas színtű
A projektum eredeti címe: Istraţivanje društvenog karaktera i društvenih promena u svetlu meĎunacionalnih
sukoba na terenu Srbije bez Kosova (1993)
48
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toleranciá’’-t. A szlovákoknál „etnikai szegregáció’’-t észleltek, potenciális politikai akciók
nélkül, de ,,kimutatható identitásmegőrző képességgel’’. A magyarok viszonylag nagy
nemzeti toleranciát mutattak, de ezzel párhuzamosan kifejezték elégedetlenségüket a
kollektív és individuális jogaikkal kapcsolatban, „világos etnikai egyenlőtlenségi
percepció’’-jukról tettek tanúbizonyságot. A szerb kutatók szerint növekedett körükben a
nacionalizmus, de elsősorban annak a ,,polgári típusa, legális intézmények által
kanalizálva’’. A kilencvenes évek közepén a vajdasági szerbek körében a társadalomkutatók
a nacionalizmus csökkenését vélték felfedezni. Ugyanakkor azonban a más nemzetek iránti
bizalmatlanságuk nem enyhült. Részleges vagy teljes etnikai bizalmatlanság volt
kimutatható a szerbek 45%-a körében. Őket a szlovákok követték (15,2%), majd a
magyarok (13,2%) és a románok (11,2%). Például amikor a nemzeti kisebbségek
anyanyelvű oktatásának bővítéséről kérdezték a szerbeket, 40%-uk negatív választ adott.
Mivel a vajdasági nemzetiségi térséget a szerb–magyar viszonyok határozták meg
legerőteljesebben, a kutatók szerint e relációban lehetségesek a potenciális és nyílt etnikai
konfliktusok. Ezeket a jelenségeket jelentősen befolyásolták nemcsak a Vajdaságban lezajló
politikai események, hanem a háborús események, valamint a szerbiai és magyarországi
történések is (Ilić— Cvejić, 1997: 51, 126, 170—171).
6.) A politikai váltás (Milošević menesztése és Zoran ĐinĊjić hatalomra jutása
2000-ben) a menekültek és a kisebbségek tekintetében is hozott némi (de igen kis mértékű)
szemléletváltást. A multikulturalizmust elemző intézmények49 és az egyéni kutatók is a
tényfeltáráson kívül igyekeztek a megoldásokra fókuszálni 50. 2001 márciusában a
kisebbségek és a menekültek pozícionálásával, politikai szerveződésével és egymás
értékelésével kapcsolatban végeztek interjús felméréseket. Vladimir Ilić megállapította:
Vajdaságban elterjedt vélemény, hogy a menekültek aránytalan letelepítése következtében
etnikai szerkezetbontás történt, s emiatt változtak a nemzetiségi sztereotípiák, sőt a politikai
szervezetek is akcióba lendültek. A szociológus szerint a kisebbségek szórványosodása
miatt „nem egységes a területi humán erőforrás koncentráltsága‖ sem (Ilić, 2002: 6).

Lásd a Helsinki Committee for Human Rights ,,Minorities in Serbia’’ vagy a Centre for Multi-culturality Novi
Sad kutatócsoportjának az eredményeit (Habitus folyóirat), 2000, 2003
50
Bővebben lásd a National communities and ethnic groups in Vojvodina című projektmunkát és tanulmányt
(Samardţić, 2000)
49
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3.3. A menekülthullámok okozta változások

A délszláv háború alatt Vajdaságban jelentős népmozgalmi változások történtek 51.
Több alkalommal érkeztek menekültek a tartományba: 1991-ben (46 585 bejegyzett
menekült) Szlovéniából és Horvátországból, 1992-ben Horvátországból, majd tömegesen
1995/96-ban (152 230 bejegyzett52 menekült) Boszniából és Horvátországból53, 1999-ben a
bombázások után pedig Kosovóból54. A bevándorlási folyamat csak a hiperinflációs
időszakban (1993/94) lanyhult. Az 1995. évi menekülthullámmal 133 829 fő települt a
tartományba, ez volt a legnagyobb méretű áttelepülés55. A betelepülők 94%-a szerb
nemzetiségű volt, főleg (51%-ban) barátoknál, rokonoknál húzódtak meg, 22,9%-uk pedig
albérletbe kényszerült. A hivatalos összeírás szerint csupán 5,6%-uk élt kollektív (erre
kijelölt) szálláson, menekülttáborban, 11,3%-uk pedig (vásárolt, kiutalt, egyéb módon
megszerzett) magánlakásban. Vajdaságban még 2002-ben is 186 463 menekült volt.
Háromnegyed részük Bácska délnyugati részén és Szerémségben telepedett le végleg 56.
A menekültek életkörülményeit a foglalkoztatási helyzetükön kívül az új lakáskörülményeik
határozzák meg. A NATO jugoszláviai akcióját (bombázások 1999-ben) követően a
vajdasági magyar szervezetek becsléseken alapuló adatai szerint kb. 10-15 ezer újabb
menekült (elsősorban kosovói roma) érkezett a tartomány területére. Nagy részük végleges
letelepedési szándékkal jött, kisebbik hányaduk a visszaköltözést fontolgatta, vagy más
országba kívánt emigrálni.
A legutóbbi szerb immigrációs hullám jelentősen felgyorsította a tartomány
elszerbesedésének és multietnikus jellege csökkenésének korábbi ütemét 57. Az ide települt
A szerbiai statisztika menekültekkel kapcsolatos egyik legalaposabb adattárát az Emberi és kisebbségi jogok
minisztérium adta ki 2004-ben, a 2002. évi lakosságösszeírás adatai alapján: Izbeglički korpus u Srbiji, Beograd,
2004 (126 oldalas táblázatos kiadvány).
52
Bejegyzett menekültnek számít az a személy, aki ezt a státust kéri a hivatalos állami szervektől, és a
Menekültügyi Biztosság felveszi az adatait, bejegyzi az életkörülményeit. Megjegyzem, hogy a háború és a
menekülés forgatagában sokan nem jelentkeztek be menekülti státusba, különösen, ha alkalmuk volt rokonoknál
meghúzódni, vagy ha mindenáron a visszatérést tervezték.
53
Horvátország területéről legtöbben Kninből, Eszékről és Vukovárról érkeztek. 1995 nyarán a horvát hadsereg
Bljesak (villám) és Oluja (vihar) nevű akciói késztették menekülésre a szerbeket, akkor érkeztek Szerbiába.
54
Lásd az Izbeglički korpus u Srbiji (Beograd, 2004) adatait, amelyek 230 ezer kosovói menekültről szólnak.
Ezekből legalább 13 ezer Vajdaságba érkezett, legtöbben azonban Belgrádban maradtak.
55
A menekültek letelepedése néhány településen megváltoztatta az etnikai összetételt, aminek oka az ingatlanok
cseréje is (például azokon a szerémségi településeken, ahol eddig a horvátok voltak többségben). A felfegyverzett
szerb menekültek számos helyi atrocitást provokáltak, elsősorban horvát- és magyarlakta településeken. Amikor
megkezdték az eltávozottak vagy az ideiglenesen távol levők ingatlanjainak az összeírását, sőt birtokba vételét, az
őshonos lakosság joggal volt felháborodva.
56
2002 elején 388 kollektív menekültközpont létezett 26 863 lakóval. A Menekültügyi Biztosság (Komesarijat za
izbeglice) fokozatosan megoldva a menekültek életviteli gondjait, tervszerűen bezáratta ezeket a központokat. Ma
körülbelül 120 kollektív központ működik még, egy részük Szerbiában vagy Kosovóban (10 500 menekült
személlyel).
57
A szerbek aránya Vajdaság területén a három nagy bevándorlási hullám eredményeként az alábbiak szerint
változott: 1. hullám (1918—1931): a szerbek aránya 33,8%-ról (1910) 37,8%-ra (1931) nőtt, 2. hullám (1945—
51
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negyedmilliós menekültáradat következtében Vajdaság össznépességének 2/3-a szerb lett, s
az őshonos és a bevándorolt szerbek aránya kiegyenlítődött. Ez nem csupán az etnikai
arányokat, hanem a helybeli népesség politikai magatartását is jelentősen módosította,
rontva az autochton népesség autonómiatörekvéseinek esélyét58. A magyarok körében59
érezhető lett a bizalmatlanság és a távolságtartás a közintézmények iránt (különösen a
rendőrség és a katonaság intézménye iránt), a pártpolitika pedig az emberek többségét nem
érdekli.60 A Helsinki Bizottság 2003-ban küldött beszámolójában a helyzetjavító
intézkedések között találjuk a következőt is: „A kisebbségi jogok hatékonyabb védelme
érdekében az illetékes állami hatóságoknak idejében kell reagálniuk, különösen a nemzeti és
vallási gyűlölet, valamint az intolerancia esetében.― 61
A magatartásvizsgálatok62, de a médiumok is felfigyeltek azokra az új és az
eddigiektől eltérő viselkedésformákra, amelyek a kisebbségek által lakott községekben
jelentek meg, különösen, ha jelentős számú jövevény érkezett hozzájuk. Míg korábban, a
titói korszak jelentős részében a multikulturális létformát viszonylag széles körűen
elfogadták a vajdasági polgárok, addig újabban a lakosság bizonyos rétegeiben (különösen a
szerbség körében), az etnocentrizmus63 jelei mutatkoztak. A valódi gondok a 90-es években,
„nagyszerb’’ nacionalizmus és sovinizmus64 erősödésével, majd későbbi a délszláv háború
kiteljesedésével merültek fel. Milošević idején a kulturális sokszínűséget a szerb
nacionalista és állami érdekek érvényesítését akadályozó jelenségként ítélték meg, és nem
győzték hangoztatni az etnikailag homogén területek előnyeit. Ebben a helyzetben a
térségben őshonos kisebbségek is veszélyeztetve érezték magukat, és arra kényszerültek,
hogy spontán vagy szervezett módon tömörüljenek, etnikailag homogenizálódjanak. Az
etnikai distancia65 jelei erősen megmutatkoztak. A Vajdaság határai mentén zajló háborús

1948): a szerbek aránya 35,3%-ról (1941) 50,4%-ra (1948) nőtt, 3. hullám (1991—1996): a szerbek aránya 56,8%ról (1991) 64,3%-ra (1996) nőtt. 2002-ben a szerbek száma 1 321 807 volt, s a tartomány lakosságának 65%-át
alkották.
58
Lásd bővebben a szerző Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új alapokmányának
tükrében) (2009) című tanulmányát. Pécs. 117—129.
59
A vajdasági magyarok lélekszáma 1961 óta folyamatosan csökkent: 1961-ben 442 561 magyar élt a Vajdaságban,
számuk 2002-ben pedig már csak 290 207 fő. Az elöregedett népességű, a természetes fogyás és nagy emigrációs
veszteség sújtotta magyarok aránya 14,28%-ra, a horvátoké pedig 2,78%-ra (56 546 főre) zuhant. Lásd bővebben a
Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatásai nyomán született kötet tanulmányait a népesség számadatairól:
Kisebbségi létjelenségek (Szórvány és szociolingvisztikai kutatások), 2003.
60
Lásd bővebben Gábrity Molnár Irén: A választópolgárok véleménye a reformtörekvések üteméről című
tanulmányát (2005). 21–25.
61
Saját fordítás a 165. oldalról. Forrás: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, HUMAN RIGHTS AND
ACCOUNTABILITY, Serbia 2003, Belgrade, 2004
62
Itt a nemzetiségek viselkedésének különbözőségét és dimenzióit kutató empirikus adatokra gondolunk, mint
például más-más reakciók a szerb állam intézkedéseire a szerbek vagy a magyarok esetében (lelkes vagy elutasító
vélemények a hatalommal kapcsolatban) a háború idején, vagy a menekültek iránti befogadókészség.
63
Az etnocentrizmus az a szemlélet, amely szerint a saját nemzet vagy etnikai csoport mindennek a középpontja, és
minden más csoport kultúráját, dolgait, viselkedését, értékeit stb. ehhez viszonyítva becsülik. Forrás: Magyar
néprajzi lexikon
64
Sovinizmus = a népek között indulatot szító nemzeti előítélet
65
Forrás: http://goclenaus.freeblog.hu/archives/2009/04/13/Bacskai_Erzsebet_Pszichologiai_kisszotar/. Distancia:
távolság, az egyén másoktól való elkülönülésének érzése, nehézség közeli jelentős kapcsolatok kialakításában.
Ilyen távolságtartás fellelhető az egyes etnikai közösségek között is, aminek komplex társadalmi előzményei
vannak. Szociológusaink ezt a jelenséget összekötik a sztereotípia és az előítéletek fogalmával is. Bora
Kuzmanović az etnikai sztereotípián azokat a sematizált és durván megfogalmazott elképzeléseket érti, amelyeket
egyes személyi tulajdonságok alapján egy egész csoportra (ezúttal egy etnikai közösségre) alkalmazunk. Az előre
elfogadott személyiségképet tehát kiszélesítjük az egész etnikai csoportra. (Kuzmanović, 1992: 120).
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események ellenére nem volt példa a kisebbségek szélsőséges megnyilvánulásaira (pl.
katonai szerveződésre, fegyveres lázadásra, terrorista cselekedetek végrehajtására, ami
Kosovóban megtörtént). (Korhecz—Gábrity Molnár—Deli 2007:13)
A kilencvenes években, a soviniszta állampolitika hatásának eredményeként a
vajdasági szerbség nagy része erős ellenállást tanúsított a multikulturalizmussal szemben 66,
amihez hozzájárult a többszázezer boszniai és horvátországi szerb betelepülése is. Ők olyan
területekről érkeztek (teli bizalmatlansággal), ahol szörnyűséges nemzeti tisztogatások
történtek, így nehezen ment az új, többnyelvű vajdasági környezetbe való integrációjuk.
A háborúban elszegényedett állam ugyan igyekezett oltalmába venni őket, de a
menekülttáborok ellátása hatalmas gondot okozott, az újonnan érkezettek lelki zavaraival
pedig mit sem törődtek. A beilleszkedésük elsősorban a megélhetési esélyektől és a
munkalehetőségektől függött67.
Az őshonos szerbek a tartományban ma az összes szerbség felét képezik. Mindössze
egy évtized alatt a szerbség részaránya 56%-ról (1991) 65%-ra emelkedett (2002).
Ugyanakkor, a Tito halála utáni időszakhoz viszonyítva, néhány évtized alatt a magyar
népesség csökkenése jelentős volt. Húsz év alatt a magyarság részarányának csökkenése a
nagyvárosokban elsősorban az elvándorlásuk (külföldi emigráció, ideiglenes munkavállalás)
miatt, majd a menekültek letelepedése miatt történt; másodsorban hatott a gyenge natalitás
és az asszimiláció is, de nem erősebben, mint a korábbi időszakokban.

Ezt az állítást alátámasztják a Helsinki Bizottság tribünjén elhangzottak: A szerb nacionalizmus az utóbbi 20
évben egyszerűen marginalizálta a kisebbségeket, előidézte a szegregálásukat. Most arról van szó, hogy létezik-e a
többség részéről politikai hajlandóság arra, létezik-e olyan állampolitika, amely pozitív módszerekkel bekapcsolná
a kisebbségeket a politikai életbe. Szerbia kulturális modellje kizárólag szerb, amelyben nincs helyük a magyar
íróknak vagy akármilyen alkotásnak a magyar, a horvát vagy bármely más kisebbség részéről. Ez természetesen a
kisebbségek radikalizálódásához vezetett, ami szerintem természetes reakció. A kisebbségi elit nagy része elmegy
az országból, külöldön tanul, mondjuk, Magyarországon, Horvátországban vagy máshol, és csak kis százalékuk tér
vissza.
(A
szerző
szabad
fordítása
szerbből)
(Sonja
Biserko,
2009:26—27)
Forrás:
http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/madjari.pdf
67
Lásd a részleteket: FACT-FINDING MISSION BY THE EUROPEAN PARLAMENT AD HOC DELEGATION
TO VOÏVODINA AND BELGRADE (28—31 January 2005.) Az Európai Parlamentnek benyújtott beszámolóban:
„Currently, 12,8% of the province's population are refugees, only 1% of whom have registered jobs‖, 6. oldal.
66
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3.4. A „beilleszkedési” folyamatról

A menekültek beilleszkedési zavarai (még egy évtizeddel a délszláv háború után is)
megmutatkoztak az őshonos lakossággal (különösen a nemzeti kisebbségekkel) való
vitákban és összetűzésekben is. Az Európai Parlament felfigyelt arra, hogy a nemzetek
közötti incidensek 2003 szeptembere és 2004 decembere között voltak a legerősebbek. Az
Európai Parlament 2005. évi határozatának68 a meghozatala a politikusok szerint megfelelő
lépés volt, mert a dokumentum megállapításai tényeken alapulnak. A magyarellenes
cselekmények többnyire három kategóriába sorolhatók: verekedések (általában magyar
iskolások zaklatása), magyarellenes falfirkák és röplapok, illetve temető- és
templomgyalázások (síremlékek felborítása, összetörése, magyarellenes feliratok a sírokon,
templomokon, a művelődési házak, színházak ablakainak betörése, benzinespalackokkal
elkövetett gyújtogatások).
Az etnikai alapon történő incidensek legnagyobb számban a magyarokat érintették,
majd a megfogyatkozott horvátokat, leginkább a szerbek követtek el inzultusokat ellenük. A
hivatalos adatok igyekeztek kimutatni szerbek elleni nemzeti kilengéseket is. Albánok
Vajdaságban igen kevesen vannak, mégis érezhető volt irányukban a nemzeti intolerancia.
Megjegyzem, hogy a rendőrségi adatok igencsak hiányosak voltak, mert a fiatalok
verekedéseit sokszor nem voltak hajlandók nemzeti alapon kezelni (ugyanúgy, ahogy a
romák ellen elkövetett diszkriminációt sem). A nemrég letelepült menekültek frusztráltsága
(tekintet nélkül korukra) gyakran meggondolatlan vagy éppen szervezett kisebbségellenes
akciót szül, „Szerbiát a szerbeknek!― jelszóval. 1999-ben, nem a NATO-bombázások
heteiben, hanem a szerb kapituláció után, az esztendő második felében, látványosan
erősödött a magyarellenesség. 2000 októberében, a politikai fordulat után, a magyarverések
mintegy másfél éven át mérséklődtek Szerbiában. ĐinĊić miniszterelnök halálát követően
több hónapos rendkívüli állapotot vezettek be, majd ennek feloldásával újra aktivizálódtak a
különféle nacionalista huligánbandák is. Ugyanakkor látványos, hogy a magyarverések
problémája szoros összefüggésben van Szerbia Kosovo-politikájával. Abban az intenzív és
összetett alkudozási folyamatban, amit Belgrád folytat a nyugati hatalmakkal, de
mindenekelőtt az USA-val és az Európai Unióval, gyakran politikai mérlegelés tárgya
nemcsak a Szerbiában élő albánok, hanem a magyarság helyzete is. Szerbia azt igyekszik
Az Európai Bizottság határozottabb hatósági fellépést tartott szükségesnek a vajdasági incidensek ügyében, de a
Szerbia—Montenegróról készített friss országértékelésében az Európai Unió brüsszeli végrehajtó testülete azt is
jelezte, hogy „csak szórványos kilengések‖-ről van szó, amelyek „semmiképp sem szándékos politika
következményei‖. Olli Rehn bővítési biztos hozta nyilvánosságra az értékelést, amely alapvetően pozitív hangú, s
foglalkozik a kisebbségi jogok és a kisebbségvédelem kérdéseivel is. Ennek keretében megemlítette, hogy
szórványos incidensekről érkeztek beszámolók – Szerbia más részein kívül – a Vajdaságból, és ezek kisebbséghez
tartozókat, főleg magyar nemzetiségűeket érintettek. Nem szándékos politika eredményeként elkövetett
kilengésekről van szó, de a hatóságok részéről határozottabb és gyorsabb fellépés szükséges – áll a szövegben. – A
brüsszeli bizottság méltányolta, hogy tavaly ősszel, a vajdasági incidensek után létrejött a nemzeti kisebbségek
ügyeivel foglalkozó tanács, igaz, hogy eddig csak korlátozott eredménnyel dolgozott. (Forrás: Veres Béla, az MTI
brüsszeli tudósítója, HTMH, Reggeli sajtófigyelő, 2005. november 10. Határozottabb fellépést a vajdasági
incidensek ügyében, Magyar Szó, 2005. november 10., 1. o., Árgus)
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bizonygatni, hogy helyes kisebbségpolitikát folytat, a szerb népesség egy része azonban
mindezzel nem törődik, hiszen szembesül azokkal az elkeseredett nacionalistákkal, akik a
területek elvesztését nem tudják feldolgozni.
A leggyakrabban előforduló etnikai incidensek és kilengések területe: Újvidék—
Temerin, Nagybecskerek (szórványmagyarok), valamint Zombor és Szabadka
(tömbmagyarság). Láthatóan a magyarlakta községek és ugyanakkor a menekültek által
„elfoglalt‖ térség esik egybe. Az etnikai incidensekkel kapcsolatban az egyik hivatalos
adatforrás a Vajdasági Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárság
(Újvidék) térképe (honlap-forrás 2005).
A számos magatartásvizsgálat közül – a teljesség igénye nélkül69 – ezúttal négy olyan
felmérés eredményeiről számolok be (időrendi sorrendben), amelyeket az utóbbi években
folytattak a Vajdaság területén, egyrészt a fiatalok, másrészt a felnőtt lakosság körében.
1.) kutatás: Minorities and Refugees in a Tangle of Nationalistic Radicalization -- 2001
2001 tavaszán szerb egyetemisták járták a vajdasági településeket azzal a céllal, hogy
nemzeti kisebbségeket70 a menekültek iránti magatartásukról kérdezzenek, miközben egyéb
társadalmi és szociális, sőt önszerveződési kérdésben is nyilatkozhattak. A szervezők
bevallották, hogy a terepmunka során a kérdezőbiztosok némi kommunikációs gondba
ütköztek, mert nem beszélték a kisebbségek anyanyelvét. A magyarok esetében megtörtént,
hogy a kérdezett nem beszélte jól a szerb nyelvet, válaszai ezért néha hézagosak vagy nem
teljesen autentikusak (Ilić, 2002: 5).
Ez a felmérés megerősítette a korábbi kutatási eredményeket, melyek szerint a
nacionalizmus a vajdasági kisebbségi mintában viszonylag alacsony (Ilić, Cvejić, 1993; Ilić,
Cvejić, 1997). A helyzet azonban korántsem ideális, figyelembe kellett ugyanis venni azt a
tényt, hogy 2001-ben még arra a kérdésre, hogy a kisebbségi jogok érvényesülése milyen
mértékű, igen változatos választ kaptak a Helsinki Bizottság kutatói 71. Egyes szerbiai
állampolgárok szerint a kisebbségek, de a menekültek is, „túl sok jogot élveznek‖ (43%); a
lakosság egyharmada ezért csak az alapvető polgári jogokat biztosítaná nekik (35%).
Mindössze 12% biztosítana speciális kollektív jogokat a kisebbségeknek. Ugyanakkor a
kisebbségek válaszai arra a kérdésre, hogy vajon a menekültek státusa jobb-e vagy a sajátjuk
Szerbiában, így alakultak: a románok 39, a horvátok 38, a szerbek 38, a szlovákok 26 és a
magyarok 24%-a azt állította, hogy saját helyzetük rosszabb, mint a menekülteké. A szolid
vagy közepesen jó státusról a szlovákok 49, a szerbek 43, a horvátok 40, a románok 37 és a
magyarok mindösze 16%-a nyilatkozott. Csak 13% román, 4% szerb és 3% magyar
válaszolta azt, hogy a társadalmi helyzetük jobb a menekültekénél.
Arra a kérdésre, hogy mi a menekültek és a helyi lakosság közötti legnagyobb
probléma, a válaszok szóródása azt megmutatta, hogy főleg az anyagi források körüli
versengés okozza a nézeteltéréseket. A ,,mi zavar a menekültekkel kapcsolatban?’’ kérdésre
Csak azokra az empirikus és szociológiai kutatásokra figyelek oda, amelyek az utóbbi néhány évben
Vajdaságban folytak és amelyek az interetnikus együttélési hajlandóságra vagy a menekültek beilleszkedési
problémáira is rámutattak.
70
A reprezentatív minta szerkezete: 481 megkérdezettből 90 román, 100 szlovák, 97 horvát, 98 szerb és 96 magyar
nemzetiségű volt. A válaszadók nagy többsége (65%-a) falun él, csak kevesen laknak kisvárosban, 21%-uk pedig
Újvidéken, Szabadkán és Nagybecskereken él. Megjegyzem, hogy az azonos nemzetiségű házastársak erősen jelen
voltak a megkérdezettek körében: a szerbeknél 90, a magyaroknál 87, a szlovákoknál 80, a románoknál 62 és a
horvátoknál 44%-ban.
71
Ilic, V., 2001, ,,Otpor’’ – More than Politics, or Even Less than Politics, Belgrade, Helsinki Committee for
Human Rights in Serbia
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adott válaszok érdekesen alakultak. A magyarok 41, a horvátok és szerbek 38, a románok 25
és a szlovákok 16 százaléka mentalitásbeli tulajdonságokat sorolt fel a menekültekre
vonatkozóan: arrogancia, narcizmus, nacionalizmus. A magyarok és a szerbek válaszai
között találkoztunk ilyen megjegyzésekkel is: a menekültek jellemzője a narcisszoid vonás,
a lustaság, gazdagok (!), lopnak, kéregetnek, fölvágnak a korábbi gazdagságukkal és
hírnevükkel, túlhangsúlyozzák a menekültstátusukat.
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy favorizálják a menekülteket a munkerőpiacon, pozitív
választ adott a minta 44%-a (a románok 52%-a). Ide kívánkozik egy adatsor, amely arra ad
választ, hogy kit választanának a megkérdezettek legszívesebben kollégájuknak. A nem
fontos opciót a magyarok 72, a románok 69, a szerbek 63, a szlovákok 61 és a horvátok
39%-a választotta. Érdekes adat, hogy a lista élén a magyarok vannak, akikkel
legszívesebben együtt dolgozna a tartomány többi lakosa.
Egyébként a megkérdezettek szerint a menekülteknek jobb esélyük van a lakás- és a
földosztás terén is, de a szerb megkérdezettek relatív többsége ezt nem hiszi.
A munkaszokások kapcsán a szerbek 30%-a állította azt, hogy jelentős különbség van
köztük (vagyis hogy ,,lezserebbek’’ a menekültek), majd ugyanígy negatívan nyilatkozott a
horvátok 28, a szlovákok 26, a magyarok 15 és a románok 3%-a.
A kérdőív során fontos kérdésnek bizonyult, hogy vajon a menekülteket a 90-es
években felsőbb politikai rendelet értelmében telepítették-e Vajdaságba. A válasz: igen a
magyarok 30 és a szerbek 36%-a szerint is (!). A helyzetük megoldása végett a válaszadók
többsége inkább visszatelepítené a szülőföldjükre a menekültek java részét, de ha ez nem
megoldható, mielőbb szerb állampolgárságot adna nekik.
A kutatás összegzésében a szociológus megállapítja, hogy Vajdaságban az
őshonosokat a menekültektől kevésbé az etnikai, mint inkább a szociális problémák
különböztetik meg. A többség szociális kategóriaként tekint a betelepítettekre, nem pedig
úgy, mint az elszerbesítés politikai eszközeire. Ugyanakkor a politikai pártok kampánya
során a menekültek az etnikai politizálás bűvös körébe kerülhetnek, ezért ők a vajdasági
lakosság igen sérülékeny csoportja. Legjobban a szegénységük és a frusztrációs helyzet ad
lehetőséget a politikai manipulációkra. A kutatás végül megállapítja, hogy Szerbiában és
Vajdaságban latens extrémizmus és radikalizmus lappang a demokratizálódás mögött.
2.) kutatás: Tolerancia-program a középiskolások körében – 2006
2006 tavaszán kérdőíves felmérés zajlott le a Tartományi Végrehajtó Tanács
(Újvidék) támogatásával, a vajdasági iskolás fiatalok körében, Gábrity Molnár Irén
egyetemi tanár vezetésével, azzal a céllal, hogy feltérképezzék, milyenek a nemzetek közötti
viszonyok a diákság körében. A lekérdezést azon iskolák tagozataiban végezték el, amelyek
már részt vettek a tartományi tolerancia-program első, 2005. évi szakaszának a
megvalósításában (A multikulturalizmus és tolerancia erősítése Vajdaságban – A fiatalság
nemzetek közötti bizalmát erősítő intézkedések címet viselő projektum keretében72).

A program általános célja Vajdaság többnemzeti és multikulturális társadalmi értékeinek ápolása és fejlesztése.
A projektum a 14 és 18 év közötti fiatalokat célozta meg, arra számítva, hogy üzenete rajtuk keresztül és a média
jelenlétének köszönhetően a vajdasági lakosság szélesebb köréhez is eljut, ezzel is jelentős mértékben növelve az
eredeti célcsoportot. A projektum megvalósítási helyszíneinek kiválasztásakor figyelembe vették az adott terület
nemzetiségi összetételét, a menekültek arányát, és megvizsgálták azokat a területeket, amelyeken az elmúlt
időszakban a leggyakrabban történtek nemzeti és vallási indíttatású incidensek. A minta 275 tanulóból állt.
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A kutatás a következő hipotéziseket tudta igazolni (Korhecz—Gábrity Molnár—Deli 2007:
18):
(1)
A multikulturális életszokások segítik a közösséget a másság elfogadásában, de egyes
etnikumok nem egyformán élik meg a kulturális súrlódásokat, és nem egyformán
toleránsak a különféle nemzetiségekkel vagy kisebbségekkel szemben.
(2)
A sztereotip felfogás alapján a lakosság zömének előítéletei vannak, miközben nem
ismeri eléggé szomszédjai nyelvét és kultúráját.
(3)
A tolerancia foka a környezet- vagy idegennyelv-tanulási hajlam fokmérője is,
aminek van ugyan korábbi gyakorlata a térségben, de nem kielégítő mértékű. Az
angol nyelven kívül nemigen van érdeklődés más nyelv tanulása iránt.
(4)
A nacionalista politikusok Szerbiában befolyásolják a tömegeket; a konfliktusok az
egyes etnikai csoportokat ért sérelmekből vagy hátrányos megkülönböztetésből
fakadnak; a konfliktusok alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a közemberek a saját,
személyes sérelmeiket orvosolják.
(5)
Nincs nyílt idegengyűlölet, de jelen van a rejtett idegenellenesség. Az iskolás fiatalok
elvileg elfogadják az idegent (számukra az idegen az, akit nem ismernek vagy
külföldi), de a gyakorlatban tartózkodók vagy elutasítók vele szemben.
(6)
Egy multikulturális, sőt etnikai színezetű háborút átélt közegben a személyes
ismeretség és a mindennapos kontaktusok csökkenthetik a más nemzet és az
idegenekkel szembeni tartózkodást és bizalmatlanságot. Ezzel különösen a
tömegtájékoztatási és oktatási intézményeknek és a közértelmiségnek 73 kellene
törődni.
A projektumcsapat javaslatai között voltak a következő megállapítások:
– A nemzetek közötti megromlott viszonyok, a kilencvenes évek kisebbségi politikája és a
délszláv háború miatt Vajdaságba települt nagyszámú menekült társadalmi integrációja,
valamint Vajdaság multikulturalizmusáról és nemzetei együttélésének történelmi és
kulturális hátterére vonatkozó ismeretek hiánya indokolttá tette egy hosszú távú, átfogó
beilleszkedési stratégia kidolgozását. Feltétlenül szükség van olyan célirányos
intézkedésekre, melyek hatására a fiatalok a szociális és kulturális integrációt, interkulturális
és interetnikus kommunikációt részesítik előnyben a területi és kulturális bezárkózás helyett.
Fontos a lakosság multikulturális tájékoztatása és edukációja.
– Több nemzetközi szervezet74 Szerbiáról készült jelentéséből egyértelműen kitűnik, hogy
az etnocentrizmus vonatkozásában a 20 és 23 év közötti fiatalok tanúsították a
legkifejezettebb nemzeti távolságtartást. Ez az a nemzedék, amely Jugoszlávia szétesése és a
véres háborúk idején járt általános iskolába és keveset utazott külföldre. A Belgrádi
Emberjogi Központ 2004. évi adatai szerint (UNDP 2005:41) a 15—25 éves nemzedék
51,5%-a sohasem járt külföldön, 14,2%-a csak egyszer utazott külföldre, és mindössze
31,1%-a járt már több alkalommal is ott.

Jobb híján „közértelmiségi‖-nek neveztem azt a csoportot, amelynek tagjai rendszeresen hallatják hangjukat a
társadalom széles rétegeit foglalkoztató ügyekben.
74
A menekültekkel kapcsolatos legteljesebb adatközlő a Belgrádban székelő UNDP volt: Human Development
Report Serbia 2005: The Strengths of Diversity
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– A megkérdezetteknek csak a fele beszél valamilyen idegen nyelvet, főként angolt,
feleakkora arányban oroszt, németül és franciául csak elenyésző százalékuk tud. A
kisebbségi nyelveket szinte kizárólag maguk az illető kisebbséghez tartozók beszélik. A
többség nem mutat érdeklődést a kisebbségi nyelvek elsajátítása iránt, de a vajdasági
kisebbségek sem ismerik egymás nyelvét. Megállapítható, hogy a viszonylagos etnikai
(nyelvi) távolságtartás nemcsak a többség és kisebbségek, hanem a különféle kisebbségek
egymás közötti viszonyában is tapasztalható.
– Az a meggyőződés, hogy a másság gazdagság, nem pedig fenyegető veszély, akkor alakul
ki a legsikeresebben, ha személyes tapasztalaton alapul; sokan azonban nem szerezhetnek
ilyen élményeket, mivel az etnikailag színes társadalmi környezetben gyakorlatilag egy
etnikailag homogén közegben mozognak (etnikai begubózás jelei az ugyanazon nyelvűek
keretében). A kutatók javaslata szerint különösen a fiataloknak lehetővé kell tenni azt, hogy
barátkozzanak és együttműködjenek más etnikumok és kultúrák képviselőivel (Korhecz—
Gábrity Molnár—Deli 2007:1–122).
3.) kutatás: Diákok közötti nemzetiségi viszonyok – 2007
A Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság, valamint a
Vajdasági Pedagógiai Intézet 2007-ben felmérést végzett az általános iskolák nyolcadik
osztályos, valamint a középiskolák második és negyedik osztályos tanulói körében 75.
Többek között a következő eredményekre jutottak (Radivojević 2007: 3–6):
– Főleg az öröklött kollektív kulturális normák azok a társadalmi viselkedési képletek,
amelyek meghatározzák az egyén viselkedésének, öltözködési szokásainak,
lakókörnyezetének, szórakozási szokásainak és érzelmei kifejezésének a formáját. Ezek
szerint a fiatalokra is jelentős hatással lehetnek a közelmúlt kollektív nacionalista eszméi.
– A kutatók feltételezték, hogy a modern társadalmakban az oktatási rendszerek expanziója,
a városi és globális kultúra együttes hatása meggyengítette a nemzeti identitást mint
társadalmi identitásformát. Az egyén társadalmi integrálódása a helyi normák helyett
univerzális normák szerint történik, amelyek megnehezítik a nemzeti viselkedésminta
befogadását.
– A vajdasági lekérdezés (2007) bebizonyította, hogy a fiatalság soraiban a nemzeti identitás
mint társadalmi és mint személyes identitás veszített szerepéből. Ugyanakkor a tartomány
területén élő fiataloknak és a szülőknek a nemzeti identitáshoz való viszonyulása különbözik.
A nemzeti közösségek és kultúrák keretei túl szűkké válnak a fiatalság társadalmi és
személyes identitásának megerősítéséhez. A megkérdezett tanulók 60,88%-a érezte magát
teljes egészében saját nemzetéhez tartozónak, 19,52%-a ,,főként a saját nemzetéhez
tartozónak’’ érzi magát, 9,76%-a indifferens saját nemzetével szemben, 2,10%-a általában,
1,49%-a pedig egyáltalán nem tartja magát a saját nemzetéhez tartozónak. Az etnikai
identitás foka a szülők vajdasági tartózkodásának idejealapján vizsgálva azt mutatja, hogy
saját nemzetükkel kevésbé azonosulnak azok, akiknek a szülei nagyon régóta élnek a
Vajdaságban, mint azok, akiknek szülei később költöztek ide.
A kutatás vezetője: Dr. Radoš Radivojević (szociológiaprofesszor), Dr. Gordana Vuksanović
(szociológiaprofesszor), Dr. Mirjana Franceško (pszichológiaprofesszor) és Tijana Vuĉević (okleveles szociológus,
asszisztens). A minta 60 vajdasági középiskolát és 59 általános iskolát foglalt magában. Minden iskolában, két-két
osztályban történt felmérés egyetemisták segítségével. Összesen 4310 tanuló töltött ki kérdőívet.
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– A nemzettel való azonosulás fontosságának, és ezen érzelmek kimutatásának mértéke a
legkifejezettebb a szerbeknél mint többségi nemzetnél, utána következnek a montenegróiak,
továbbá a ruszinok, szlovákok, románok, végül a horvátok és a magyarok. Arra a kérdésre,
hogy milyen mértékben érzik magukat a nemzetük részének, a szerb nemzetiségűek
73,85%-a válaszolta, hogy teljes mértékben a saját nemzetéhez tartozónak érzi magát.
A montenegróiaknak 86,49%-a adott ugyanilyen választ. A szerbek és a montenegróiak után
következnek a ruszinok, szlovákok, románok és a vegyes házasságban születettek.
A ruszinok 67,57%-a teljes mértékben a saját nemzetéhez tartozónak érzi magát, s így
nyilatkozott a szlovákok 63,87, a románok 60,40 és a vegyes házasságból származók
49,34%-a is. A nemzettel való azonosulás harmadik kategóriáját a magyarok és a horvátok
alkotják. A magyarok azonosulnak legkisebb mértékben a nemzetükkel, csupán 43,60%ban, a horvátok pedig 45,16%-ban.
– Az egy tannyelven tanuló diákok fele azt nyilatkozta, hogy nagyon közelinek érzi magát
saját nemzete tagjaihoz. A többnyelvűség megteszi a magáét, hiszen a két nyelven
tanulóknak csak 43,14%-a, a három nyelven tanulóknak 40,70%-a, a négy nyelven
tanulóknak a 39,39%-a vallotta azt, hogy nagyon közelinek érzi magát saját nemzete
tagjaihoz.
4.) kutatás: A felnőtt lakosság együttélési hajlandósága – 2008
Egy újabb felmérés a Cambridge-i Egyetem munkatársa, Dimitrijevics Anna
jóvoltából készült, 2008-ban. A kérdőíves felmérésében 702 válasz gyűlt össze: 486 szerb
nyelven és 216 magyar nyelven. A felmérést három fő vajdasági kistérségben/terepen
végezte el a kutató (helyszínek: Topolya, Temerin, Szőreg, Szávaszentdemeter/Sremska
Mitrovica)76, a következő három csoportra összpontosítva: őslakos szerbek (akik legalább
egy nemzedék óta a Vajdaságban élnek); az 1990-es években menekült szerbek; és az
őslakos magyarok77. Az eredmények értékelése jelenleg is tart. A vajdasági sajtóban
bemutatott eredmények többek között az alábbi konklúziókat tartalmazzák (Dimitrijevics
2009)78:
– A megkérdezettek vagyoni állapota igazolta, hogy a menekültek szociális helyzete
ingatag. Ugyanakkor extrém helyzet áll fenn: az adatok szerint a menekültek a
legalacsonyabb és a magas jövedelmi kategóriákban is az átlagosnál nagyobb arányban
vannak jelen. A tulajdonértékelési pontszám szerint csak az alacsony jövedelmi
kategóriákban vannak felülreprezentálva. Ennek az adatnak az értékelésekor figyelembe
kell venni, hogy földet vagy újabb házat, lakást sem volt annyi alkalma menekülteknek
vásárolni, mint a többgenerációs vajdasági lakosoknak. A magyarok szintén az átlagosnál
Az adatok nem képviselik a tartomány teljes lakosságát. Vajdaság három régiója közül Bánátban nem gyűjtöttek
adatokat. A székvárost sem fedték le, és a falusi lakosság létszámon alul volt képviselve. Ez a felmérés
szerkezetének tudatos következménye, mert a cél az volt, hogy azonosítsák a változókat, amelyek esélyt adnak a
temerini és a topolyai etnikai viszonyokkal kapcsolatos különbségek megmagyarázására, Sremska Mitrovica
kérdezettjeit használva kontrollként.
77
A kérdezőbiztosok többsége párban dolgozott, az egyikük szerb, a másikuk magyar anyanyelvű volt. A szerb
anyanyelvű biztos kezdte a kérdőívek bemutatását, a magyar biztos akkor vette át a szót, ha az első kérdésre adott
válasz szerint a családjukban a leggyakrabban használt nyelv a magyar. Ez a stratégia arra szolgált, hogy a vegyes
területeken megnövelje a válaszadási hajlandóságot, bizalmat és a válaszok pontosságát.
78
Dr. Dimitrijevics Anna rendelkezésemre bocsátotta kutatásának előzetes, Identitásvizsgálat a vajdasági szerb és
magyar felnőtt lakosság körében című értékelését. A Magyarságkutató Tudományos Társaság a készülő tanulmányt
a jövőben publikálni szeretné.
76
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nagyobb arányban vannak jelen a legalacsonyabb jövedelmi kategóriában, de az átlagosnál
kevesebben vannak a magas jövedelmi kategóriákban. Az eltérés még nagyobb, mint a
menekültek esetében. A magyarok 37%-a jelöli magát a legalacsonyabb jövedelmi
kategóriában, a menekülteknek pedig 21—30%-a (attól függően, hogy melyik változót
használták a menekültek azonosítására). Az összesített válaszok alapján a szerbek 18%-a
jelöli magát a legalacsonyabb jövedelmi csoportba. Egyes kategóriák szerint a
többgenerációs szerb lakosoknak a 16,4%-a, a bácskai szerb lakosoknak pedig a 27%-a.
– A kérdések között szerepelt a felkérés, hogy a válaszadó jelölje meg a saját benyomását a
szerbek, a magyarok és azok gazdasági helyzetével kapcsolatban, ,,akik 1990 óta települtek
be Boszniából, Horvátországból és Kosovóból‖ egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Ennek
alapján felbecsülhették a csoportoknak az egymás relatív jólétéről alkotott benyomásait.
A válaszokból kitűnt, hogy mindegyik csoport úgy érzékeli, hogy a saját csoportjának a
helyzete a legrosszabb. Minden csoport erősen lebecsüli a magyarok jóléti hátrányát,
beleértve magukat a magyarokat is. A szerb válaszadók többsége nem érzékel különbséget a
szerbek és a magyarok helyzete között. A menekültek úgy érzékelik, hogy a többgenerációs
szerb lakosokhoz viszonyítva is enyhén hátrányos a helyzetük. Minden más csoport, a
többgenerációs szerbeket is beleértve, úgy érzékeli, hogy a menekültek helyzete jobb, mint a
többi szerbé. A kisebbségek nagyobb különbséget érzékelnek itt, mint a szerb lakosok.
Kitűnt tehát, hogy a többgenerációs lakosok általában nincsenek tudatában annak, hogy a
menekültek is az átlagosnál nagyobb arányban szerepelnek a legszegényebb jövedelmi
kategóriában.
– A kutatás során érdekes összefüggést fedeztek fel: a szerbek és a magyarok jólétéről
alkotott benyomás messze a legbefolyásosabb tényező a vegyes házasságokról formált
vélemény kialakításában, függetlenül a valós adatoktól. A nagyobb jövedelem ugyanis
megtöbbszörözi a vegyes házasságok támogatásának esélyét, és az etnikailag vegyes
területektől távolodva, felére csökken ennek az esélye. Ezen felül a magyaroknak a
rendőrség kötelékében való elégtelen jelenléte erősen csökkenti a vegyes házasságok
támogatásának esélyét.
– Amikor az etnikai hovatartozáshoz kapcsolódó érzelmeket aktiválták, azok, akik
biztosabbak a csoportjuk politikai pozíciójában, kevésbé hajlottak arra, hogy a többséggel
való együttélést hangsúlyozzák, vagy legalábbis hajlamosak az elszigetelődésre.
– Arra a kérdésre, hogy hallottak-e az „etnikai alapon elkövetett incidensekről a
Vajdaságban, beleértve az erőszakot és fenyegetéseket is‖, a szerb válaszadóknak 66%-a, a
magyaroknak 93%-a válaszolt igennel. Egyébként más szerbiai felmérések is (Belgrádi
Emberjogi Központ 2001, 2004) azt firtatták, hogy a válaszadó elismeri-e a probléma
fönnállását. Egyes elhíresült incidensek részleteiről lényegesen más kép él a szerb és a
magyar válaszadók körében, a szerb válaszadók között mégis sokan voltak, akik
hozzátették, hogy az áldozatok főként a kisebbségek soraiból kerülnek ki. A tanulság az,
hogy tulajdonképpen a szerbek és a magyarok mást-mást értenek etnikai alapon elkövetett
incidensen. A magyar válaszadók többségének az a benyomása, hogy a szerb elkövetőket
általában nem vagy egyáltalán nem próbálják kézre keríteni, vagy jelképes büntetést
szabnak ki rájuk. A szerbek viszont azt is „hallották‖, hogy a magyar elkövetőket igen
könnyű büntetésekkel engedték el, a szerbekre meg súlyosabb ítéleteket mérnek ki.
– A szerb válaszadók jobban vonakodtak annak beismerésétől, hogy ismernek elkövetőket.
A szerb nyelvű válaszadók 6%-a személyesen ismer olyan embert, aki etnikai alapon
elkövetett erőszakos incidens áldozatául esett, a magyar válaszadók esetében ez a szám
30%-ra emelkedik. Nagy részük temerini, ahol a szerb válaszadóknak 11,8%-a, a
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magyaroknak pedig 55%-a közvetlenül ismeri az erőszakos incidens áldozatát. Ezzel
összevethetjük a bácstopolyai adatokat. Topolyán a szerbek 1,6%-a számol be ugyanerről, a
magyaroknak pedig 10,6%-a. Dimitrijevics megállapítja, hogy: „Az viszont elhihető, hogy a
magyarok több szerb elkövetőt ’ismernek’ abban az értelemben, hogy olyan incidensekről
számolnak be, amelyeknek szemtanúi voltak, és amelyek többségének magyar volt az
áldozata. Az eddigi mélyinterjúk alátámasztják ennek a magyarázatnak a fontosságát‖.
– Az interetnikus vitákban a média-effektus fontos szerepet játszik. A kutatók szerint a szerb
nyelvű média nemigen számolt be az egyes incidensekről (több temerini eset kivételével),
azt a benyomást keltve, hogy ha léteznek incidensek, azokat általában a kisebbségek követik
el a szerbek ellen. Ezzel szemben a magyar nyelvű média 79 részletesen beszámolt minden
incidensről, amelyek áldozatai vállalják a nyilvánosságot. A temerini eset nagyobb
nyilvánosságot kapott a magyar közösségben is, de itt a magyar fiúk ellen elkövetett
igazságtalan bánásmódról alkotott benyomás játszotta a főszerepet.
– A vegyes mikro-helyszíneken élő emberek nyitottabbak. Például a magyarlakta Temerin
adataiból azt látjuk, hogy azok, akik jártasabbak Vajdaság tradicionális multietnikus
történelmében, azok körében megnövekszik a vegyes házasságok támogatásának az esélye.
– Minél alaposabb a másik csoport ismerete, annál kisebb a feszültségek veszélye 80. A
felszínes érintkezés és a „külcsoport”-ról81 szerzett ismereteket a valódi ismeretség híján,
különösen, ha az egyénhez kizárólag a politikailag elkötelezett média szűrőjén keresztül
érkezik az információ, táptalaja a bizalmatlanságnak és félelemnek, amivel a politikai elit
manipulálhat, etnikai feszültségeket gerjeszhet.

A Magyar Szó című napilap például riportokkal, interjúkkal és illusztrációkkal is követte az eseményeket.
Dimitrijevics Anna szerint nemcsak a menekültnegyedben, hanem Topolyán és Temerinben a város többi
részében is erősebb a spontán szegregáció.
81
Külcsoportnak neveztük el a más nemzethez tartozókat. A magyarok esetében ezek főleg a szerbek, a szerbek
esetében pedig a Szerbiában élő kisebbségek.
79
80
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3.5. Magatartás-befolyásoló tényezők Vajdaságban

Az elmúlt években Vajdaságban végzett, a fiatal és a felnőtt népesség magatartására
vonatkozó empirikus kutatások azt mutatják, hogy a délszláv válság és háború igenis hozott
a szerbség és az etnikai kisebbségek körében is új, meglepő magatartási elemeket. A
szerbség esetében a legtöbb kutatás etnocentrizmust észlelt, a kisebbségek pedig etnikai
csoportosulásról tettek tanúvallomást. A legfontosabb attitűdök szemléltetésére, a teljesség
igénye nélkül, vázolom az interkulturális viselkedés néhány változójának az összefüggéseit.

2. grafikon: A szerbség etnocentrizmusát befolyásoló jelentős attitűdök
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tényezők

A szerb államnak a
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izoláltsága,
háborúvesztés

A multietnikus élet
negatív megélése,
rejtett
idegenellenesség
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Kulturális normák,
családi előítéletek

Az interkulturális
kontaktus és a
nyelvtudás hiánya

Ferde médiahatás,
informáltság
hiánya

3. grafikon: A vajdasági magyarság elzárkózását befolyásoló legfontosabb attitűdök
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3.6. Konklúzió és tanulság

1.
Kulturális, nyelvi, etnikai, vallási sokszínűségét tekintve Vajdaság az emberi
gazdagság a fejlődés mozgatórugója is lehetne, de ez csak a történelem kivételes
időszakaiban bizonyult előnynek. Az utóbbi évszázadban a mindenkori központi hatalom
megkísérelte alárendelni a térséget, egy domináns etnikumnak. Ez történik a jelenlegi
elszerbesítési folyamatban is.
2. A múlt század kilencvenes éveiben, amikor az ágyúk hangja még hallatszott a régióban,
a kutatások azt mutatták, hogy a nacionalizmus és a konfliktusok forrása nem Vajdaságban
volt/van, hanem a tartományon kívüli fővárosokban. A térségben akkor is voltak
(Jugoszlávia egyéb térségeihez viszonyítva hatékonyabb) modern kozmopolita társadalmi
trendek, és demokratikus politikai versenyszellem alakult ki a tartományban működő
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érdekszervezetek között. A nemzettudat természetesen Vajdaságban is felértékelődött, az
etnikai bizalmatlanság pedig nőtt.
3. A magyarság nem bízik sem a bűnüldöző szervekben, sem a politikusokban, sem a
nyilvánosság erejében, mert az elkövetők csak a legritkább esetben nyerik el méltó
büntetésüket. A nyilvánosság egyre jobban támogatja a civil szervezetek, az iskola és a
média megfelelő beavatkozását a problémák megoldásába. A nemzeti alapú atrocitások
gyakorisága miatt szükségessé váltak a tolerancia-programok Szerbiában. Kölcsönös
megismerési programokra és szisztematikusan interaktív válság- és változáskezelő
foglalkozásokra van szükség az iskolákban, valamint a médiumok közvetítő szerepe is
fontos.
4. Az életminőség és az életfelfogás fokozatos változásával részben enyhíthető a
nacionalizmus burjánzása és a kisebbségi érzés is. A kutatási eredmények megmutatják,
hogy minél nagyobb különbséget vélnek észlelni a válaszadók a saját etnikai csoportjuk
javára, annál nagyobb a toleranciakészségük; minél nagyobb különbséget észlelnek a másik
csoport javára, annál kisebb a toleranciakészségük. A félreinformáltság csökkentése, a
valódi társadalmi és szociális helyzetek megismerése várhatóan kedvező kihatással lenne a
toleranciakészségre. Megjegyzem, semmit sem ér az anyagi jólét, ha nem épülnek rá a
kulturális, nyelvi/kommunikációs, erkölcsi szempontok, amelyek a kölcsönös, nem pedig az
egyoldalú toleranciát érlelik.
5. A másság elfogadását a másság megismerésével erősíteni lehet. Az őshonos
vajdaságiaknak a multikulturalizmus előny, viszont hátrányként éli meg ugyanezt a háborús
környezetből érkező menekült vagy a frissen betelepült személy. Tény az, hogy csakis a
példás büntetés az, ami a nacionalista forrófejűt elriasztja attól, hogy olyasmit cselekedjen,
ami ellentétben áll a törvénnyel, az emberi együttélés szabályaival. Ha Szerbiában az állami
szervek mindig következetesen reagálnának az etnikai atrocitásra, akkor nem hangzana üres
szólamnak a sokat emlegetett békés együttélés, a demokrácia, valamint az Európa felé
törekvés. Szerbiának sokkal többet kellene tennie a kisebbségek védelme érdekében, mert
továbbra is eltérés mutatkozik egyrészt az elvileg elfogadott nemzetközi kötelezettségek,
másrészt a kisebbségek normatív és tényleges helyzete között.

Tanulság:
Valamennyi kutatás azt mutatta, hogy Vajdaságban a nemzettel való azonosulás
fontosságának, és ezen érzelmek kimutatásának mértéke a legkifejezettebb a szerbeknél mint
többségi nemzetnél. A legutóbbi délszláv háborúban minden igyekvésük az volt, hogy
kiépítsék a homogenizált, kollektív, államnemzeti öntudatukat. A probléma azzal
komplikálódik, ha egyes etnikai csoportok és nemzetiségek a saját etnikumuk iránt erősebb
lojalitást éreznek, mint a szerb állam iránt. Ilyen esetben a szerbek attól tartanak, hogy a
nemzetiségek folyamatosan „pozitív diszkrimináció‖-t követelnek.
A nemzeti kisebbségeknek és a hátrányos helyzetű menekülteknek is könnyebb
esélyt adni az integrálódásra egy stabil és erős államban, amely egész területén
gyakorolhatja szuverén hatalmát. Ez jelenleg Szerbiában nem alkalmazható, mert Kosovo
eldöntetlen nemzetközi státusa miatt nem véglegesítette jogállami formáját. Miközben a
nemzetközi diplomácia terén az elszakadó tartományért küzd az ország, külpolitikájában
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nem tudja mindig a békés koegzisztencia elvét gyakorolni a szomszédállamokkal szemben
sem (amelyek viszont az egyes etnikai közösségek anyaországai). Újabban a
kormányintézkedések folytán remélhetőleg lesz esély mielőbb elfogadni az európai
regionalizálódás gyakorlatát is, valamint az országhatárokon átívelő nemzetközi és
regionális kapcsolatokkal enyhíteni az ország bezártságtraumáját.
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4. MEGELÉGEDETTSÉG A
VAJDASÁGI LAKOSSÁG KÖRÉBEN82
A lakosság életminőségét, boldogságérzetét, megelégedettségét széles körű empirikus
kutatásra alapozva lehet csak elemezni.83 A 2008-ban végzett vajdasági kutatásban
mindenekelőtt hangsúlyt helyeztünk a megelégedettségre az általános közérzet, az
iskolázottság, az írásbeliség, a továbbfejlődési lehetőségek, az egészég és a fogyasztás
bizonyos elemei tekintetében.

4.1. A HDI-mutatók értékelése

A kilencvenes évek háborúi teljesen tönkretették Jugoszlávia/Szerbia gazdaságát,
talpra állítása a becslések szerint is legalább két évtizedet igényel. A kosovói események
következtében ismét a legszigorúbb gazdasági büntetőintézkedések érvényesültek
Szerbiával szemben, s a bajok 1999-ben a bombázásokkal tetéződtek. Akkor az ország ipari
termelése az 1990. évi szint 40%-ára esett vissza, a hiperinfláció miatt a pénzügyi rendszer
már 1993-ban szétesett. A fokozatosan növekvő kereskedelmi hiányt az egyre zsugorodó
vállalati és lakossági tartalékok már nehezen fedezték. Az országra azóta is az erejét messze
meghaladó terheket ró a csaknem 1 milliónyi munkanélküli eltartása. A feketegazdaság
részvétele a gazdasági folyamatokban megközelíti a 40%-ot. Az általunk vizsgált
magyarlakta községek gazdaságában a mezőgazdaság és az erre épülő feldolgozóipar
dominál. A legtöbb községben nőtt a mezőgazdaság súlya a nemzeti jövedelem
szerkezetében, ami nem tekinthető előremutató fejleménynek. A mezőgazdaság még mindig
nagyon nagy arányban van jelen e községeknek a gazdaságában (2004-ben néhol
megközelítette az 50%-ot).
Ezen kívül hangsúlyozni kell, hogy korábbi kutatásainkban felöleltük a HDI
vizsgálatát is Szerbia vonatkozásában. A Human Development Report – Serbia 2005
(UNDP, 2005) mellékletében (Main socioeconomic and human development indicators)
találhatók a Human Development Index – HDI mutatói Szerbiára vonatkoztatva – az
adathiányból adódó nehézségek ellenére. Az 1999. és a 2002. évi indexek a 6. táblázatban
láthatók.
A szerző is részt vett a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) által indított kutatás megszervezésében és
elemzésében. Lásd a kutatás alapján készült első publikációt: Somogyi Sándor–Gábrity Molnár Irén: Elégedettség –
elégedetlenség néhány jellemzője Vajdaság északi részén/ Some Characteristic of Satisfaction and Dissatisfaction
in the North Vajdaság; The Central European Journal of Regional Development and Tourism (CEJRDT); ISSN
1821-2506, Vol. 1 Issue 1, 2009. pp. 122–155.
http://www2.zf.jcu.cz/public/projects/cejrdt/index.php (online publiched). A most publikált verzió e tanulmány
rövidített és átdolgozott változata. Szerzőként tehát dr. Somogyi Sándor is szerepel.
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A szabadkai székhelyű Regionális Tudományi Társaság 2008-ban kutatta a vajdasági magyarság
megelégedettségét – elégedetlenségét jellemző tényeket. Kutatásvezető Somogyi Sándor.
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6. táblázat: HDI Szerbiában
1999
2002
Változás %

Képzettségi index
0,850
0,885
4

Várható élettartam
0,773
0,780
1

GDP index
0,563
0,651
16

HDI
0,729
0,772
6

Forrás: Somogyi Sándor—Gábrity Molnár Irén: Elégedettség – elégedetlenség néhány
jellemzője Vajdaság északi részén, 2009.
A 0,772 HDI alapján Szerbia a 74. helyen állt a HDI-számításokkal felölelt 178
ország között. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 0,8 és annál magasabb indexet tekintik a
fejlettek csoportjának, akkor Szerbia a közepesen fejlettek csoportjának felső részében
helyezkedett el. A várható élettartamindex alapján Szerbia a 73., az írástudás- és
képzettségindex alapján a 62., a GDP-index alapján pedig a 92. helyen állt.
A 2006. évre ugyanabból a forrásból megjelentetett adatok szerint Szerbia mutatói és
pozíciói megváltoztak: a HDI 0,821, ami Szerbiát a 65. helyre, a várható élettartam (73,8 év)
az 59. helyre, az írástudás (96,4%) a 41. helyre, a GDP/capita (9468 $) pedig a 74. helyre
sorolja. A mutatók ilyen változásai abból is adódnak, hogy az adatgyűjtést és a számítások
módszertanát korrigálták, ami akadályozza a reális összehasonlítást, de könnyen
megállapítható, hogy Szerbia helyzete az összes nehézség ellenére konszolidálódik és
megerősödik a közepesen fejlett országok csoportjában. A volt jugoszláv köztársaságok és
tartományok közül Szerbiánál csak Szlovéniának és Horvátországnak van kedvezőbb
mutatója, de a szomszédos országok megelégedettségi indexe is alacsonyabb.
Egy másik szempont is az életminőség méréséhez járul hozzá. A boldogságindex 84
azért tekinthető fontosnak, mert szakít a gazdasági növekedés kizárólagosságával. A
felmérés is azt tükrözi, hogy a GDP önmagában nem alkalmas a társadalom
elégedettségének mérésére. Békés, kulturált országban, tiszta környezetben és tisztességes
viszonyok között az emberek szerényebb jövedelemmel is boldogabbak, mint rossz
társadalmi légkörben, magasabb GDP mellett.
A boldogságindex alapján képzett listát a kutatás eredményei alapján Hollandia,
Ausztria és a skandináv országok vezetik, vagyis azok a társadalmak, ahol a piacgazdaság
erős szociális rendszerrel párosul. Hollandia 1,5, Finnország 1,7 pontot kapott, a lista
legvégén 3,7 ponttal Egyiptom áll mint a legboldogtalanabb, legfrusztráltabb ország.
Magyarország 2,4 ponttal a középmezőnyben helyezkedik el, ugyanakkora pontszámmal,
mint Észtország, Görögország és Chile. Romániában az index 2,8 pont. Kiemelkedő GDPjükhöz képest az amerikaiak sem túl boldogok a 2,1 indexszel. Ezek szerint ez a felmérés is
azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés csak a szociális méltányossággal együtt értékes,
ezért vezetik a listát a hollandok és a skandinávok.
A 2007. évi európai életminőség-vizsgálat (EQLS- 2007) olyan tényezők vizsgálatát
ölelte fel, mint a foglalkoztatás, jövedelem, képzettség, lakáskörülmények, családi
viszonyok, egészség, a munka- és életkörülmények kiegyensúlyozottsága, megelégedettség
és az érzékelt társadalmi minőség. A tízes skálán az EU27 átlagos mutatói: 7 az
elégedettség- és 7,5 a boldogságérzetre. Hasonló jellegű kutatásokat végzett a Nielsen
piackutató vállalat (2009) a fogyasztók boldogságérzetét vizsgálva: a legboldogabbak a
finnek, rögtön utánuk a dánok, a norvégok és a svájciak következnek. A boldogságérzet
A rotterdami Erasmus Egyetem (2007) kutatói egy kutatásuk során arra voltak kíváncsiak, hogy az egyes
országok polgárai hogyan érzik magukat hazájukban, az anyagi kérdéseken túlmenően mennyire elégedettek az
életükkel, életkörülményeikkel, boldognak gondolják-e magukat, és ezt boldogságindex-számítással fejezték ki.
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európai átlagos mutatója 6,2. Az élen álló finnek indexe 7,3, a cseheké csak 5,4, a
magyaroké és a portugáloké pedig egyaránt 5,6 volt.85
Szerbiában is foglalkoznak a kutatók a boldogságérzettel. Uzunović (2007)
megállapította, hogy az életminőség nehezen meghatározható, mert sok feltételtől függ; a
gazdasági, kulturális, vallási és oktatási tényezőkön kívül fontos kérdés az egyéni célok,
hozzáállások rendszere is, ami meghatározza az egyének közérzetét. Továbbá a társadalmi
és politikai tényezők is döntő hatást gyakorolnak az életminőségre, a társadalmi célokra. A
személyes felfogások alapján megfogalmazott életminőségcélok és -kritériumok példái a
lelki kritériumok (vallási elkötelezettség – szerzetesi fogadalom), elhivatottság (tudomány,
zene, festészet, írás stb.), a múlt és a szokások iránti elkötelezettség. Uzunović szerint a
társadalomnak feltételeket kell biztosítania az egyéni kritériumok érvényesítésére is, mert ez
emberi jogot és szabadságot jelent, ami szintén része a globális kritériumoknak. A globális
életminőség-kritériumok jelentősége növekedni fog, de az egyéni célok megvalósítása az
egyének világában és a társadalomban elért életminőség keretében marad, amely
körülmények között egyéni céljait is megvalósíthatja az ember képességeihez és
lehetőségeihez mérten. Szerbia elkötelezettsége az EU-csatlakozás kérdésében szorosan
kapcsolódik az életminőség kérdéséhez. Az EU vezetői már 1993 júniusában,
Koppenhágában elfogadtak három kritériumot, amelynek a tagjelölt országok meg kell hogy
feleljenek a felkészülés időszakában, ezek: stabil intézményrendszer a demokrácia, a
jogrend, az emberi jogok és a kisebbségek tiszteletének garantálására, egészséges
piacgazdaság, az EU jogrendjének teljes átvétele és az EU célrendszerének követése.
Egy másik kutató, Milivojević (2006) és társai megállapították, hogy az objektív
mutatók mellett az Allart-féle, a személyi megelégedettséget mutató számok is fontosak. Az
életminőségi vagy megelégedettségi mérőszámokat nagyon eltérő területi egységekre lehet
alkalmazni, kezdve a helyi önkormányzattól, várostól, régiótól az államig és a nemzetközi
közösségig. Minél alacsonyabb a vizsgált szint, annál többféle mutatórendszert használnak
az életminőség reális szintjének megállapítására (városi szinten pl. több száz mutató is
használható). A nemzetközi összehasonlítások majdnem lehetetlenek, mert a nemzeti
mutatórendszerek nagyon eltérőek. Az USA 12 mutatórendszert használ, és nagyon fontosak
számára az emberi jogok és a menekültek státusa. Új-Zéland 9 mutatórendszert használ, és a
környezetminőség nagyon fontos számára, akárcsak Ausztrália számára is. Az Egyesült
Királyság 15 mutatórendszert használ. Az EU 8 mutatórendszere elsősorban a családot és a
személyes gazdagságot értékeli.
Az életminőség, a boldogságérzet szociológiai, filozófiai vagy egészségügyi
megközelítése eltér egymástól. Ugyanakkor észlelhetők hasonlóságok is, mert mindhárom
megközelítés feltételezi az objektív és szubjektív tényezők létezését, hangsúlyozza a
szubjektív elégedettséget, szubjektív egészségérzetet, boldogságérzetet.
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Ez derül ki a világ 51 országában, összesen 28 150 lekérdezettől kapott válaszokból.
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4.2. A Vajdaságban végzett empirikus kutatások eredményei

Kutatásunkban az életminőség szubjektív elemeivel, az elégedettséggel és
elégedetlenséggel foglalkozunk, és az amerikai modell lekérdezési technikáját adaptáltuk,
tiszteletben tartva a kérdőívek szociológiai megalapozásának alapelveit. Különösen
fontosnak tartottuk, hogy az életkörülmények nem közvetlenül, hanem az emberek
szubjektív tapasztalatán keresztül hatnak az életvitellel való elégedettségre és a boldogságra,
ezért elsősorban a szubjektív tapasztalatokra kérdeztünk rá a kérdőívekkel. A félezres minta
reprezentatívnak tekinthető a térségben élő felnőtt magyar lakosság számához viszonyítva, s
a megkérdezettek élethelye, neme, életkora és iskolai végzettsége szerint is. A
megkérdezettek nemzetiségi hovatartozása azért billent a kisebbségek felé, mert a kutatás
alapcélja, 2008 végén, a magyarok véleményének a lekérdezése volt, de kontrollcsoportként
persze a többségi nemzet képviselőit is kikérdeztük.
Az észak-vajdasági lakosság többnemzetiségű környezetben él évszázadok óta. A
történelem során a határok észak–déli irányban tolódtak el, voltak kitelepítések és
betelepítések, migrációs hullámok. A térségben fontos kérdés a biztonság, a szomszédokkal
való kapcsolat, a különféle nemzetiségek tagjainak egymás iránti bizalma. Arra a kérdésre,
hogy milyen a viszonyuk a saját nemzetiségük, illetve más nemzetiségek tagjaihoz a
településen, a válaszadóknak több mint a fele azt felelte, hogy jó. A saját nemzetiségük
tagjai iránt 62%-ban jó, 22%-ban pedig kitűnő a kapcsolat, más nemzetiségek tagjai iránt
kb. 59%-ban jó, 18%-ban kitűnő. A tűrhető kapcsolatok mellett a rossz és a gyenge
viszonyulás szinte elhanyagolható. Ezek az adatok igen biztatóak, és megfelelő etnikai
kapcsolatokra utalnak. Valószínűsíthető azonban, hogy (az anonim válaszadás közepette) a
megkérdezettek viselkedésében jelen volt a konformizmus, és olyan válaszokat adtak,
amelyeket – érzésük szerint – elvár a közvélemény.
7. táblázat: Az egymás közötti viszonyok minősítése
Viszonyok

Saját nemzetiségűekhez

Más nemzetiségűekhez

Rossz

0,20

1,21

Gyenge

1,62

4,83

Tűrhető

13,59

16,30

Jó

62,07

58,95

22,52
100,00

18,71
100,00

Kitűnő
Összesen

A válaszadók bizalma nem minden irányban egyforma:
8. táblázat: A bizalom minősítése
Bízik-e a
Nem bízok
Igen is, nem is
Bízok
Összesen

saját nemzetiségűekben

más nemzetiségűekben

szomszédokban

3,87

6,92

4,45

49,90

56,62

39,47

46,23
100,00

36,46
100,00

56,07
100,00
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Legjobban (56%) a szomszédokban, aztán a saját nemzetiségűekben (46%) bíznak, a
más nemzetiségűekben viszont már csak 36%-ban. A kétes értékű ,,igen is meg nem is’’
válasz a más nemzetiségűek esetében a leggyakoribb (56%), de százalékban nincs messze a
saját nemzetiségűek esetében sem (50%). Az ide vonatkozó „vannak-e félelmei?‖ kérdésre a
válaszok részaránya igen kedvezőtlenül alakult:
9. táblázat: Vannak-e félelmei?
Válaszok száma

%

Nem tudja

6

1,20

Nincsenek

153

30,80

Vannak

333

67,00

5

1,00

497

100,00

Nincs válasz
Összesen

A megkérdezettek nagy része (67%-a) félelmekkel él, ami önmagában is aggasztó.
A megkérdezetteknek mindössze 30%-a állította azt, hogy általában nincsenek félelmei.
Vajon a válságos múlt vagy a jövő aggasztja-e a megkérdezetteket? Vajon személyes vagy
közéleti, illetve társadalmi gondok nyomasztják a lakosságot? Ezekre a kérdésekre ezúttal
csak részben adunk választ.
Ha a szerbiai lakosságot az ország bármely részén megkérdezzük, mennyire elégedett
az életszínvonallal vagy a politikai helyzettel, a megkérdezett egyén ösztönösen a
kilencvenes évek háborús időszakával és gondjaival hasonlítja össze a jelenlegi helyzetét.
Pszichológiai szempontból érthető, hogy a felnőtt lakosság az élete legmarkánsabb
korszakából meríti a tapasztalatait, és ehhez hasonlít. A válaszadók egyértelműen jobbnak
ítélik meg a miloševići korszakot követő periódust, de álláspontjukból az is kiviláglik, hogy
nincsenek megelégedve a demokrácia jelenlegi fejlettségi szintjével. A megkérdezettek
közepesen elégedettek a közbiztonsággal, a közművekkel, de inkább negatív irányba tolódik
el az elégedettség a demokráciával, a rendőrséggel és az életszínvonal alakulásával
kapcsolatban
10. táblázat: Megelégedettség a társadalmi és az életfeltételekkel (%)
Elégedetlen

Demok- Közbizrácia
tonság
27,42
18,71

Közművek
12,47

Rendőr- Egészs. Munkafel- Bevásár. Életszín.
ség
környez. tételek
lehetőség alakulása
26,46
11,04
13,17
9,05
19,84

Nemigen

33,67

24,35

19,92

23,64

16,67

14,25

12,27

28,86

Közepesen

30,24

33,00

38,63

32,12

35,74

34,13

26,96

33,47

Többnyire

7,26

20,52

23,74

14,34

29,52

26,57

32,80

13,83

Nagyon

1,41

3,42

5,23

3,43

7,03

11,88

18,91

4,01

Összesen

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

A lakosság nemcsak a lassú társadalmi és gazdasági fejlődéssel elégedetlen, hanem a
jogállam túl lassú konszolidálódásával is. Sokszor egybemosódik a megkérdezettek
véleménye a gazdasági és az állami intézkedések vonatkozásában. Ehhez kapcsolódik az is,
hogy a megkérdezettek kétharmada (67%) az állam szerepét elsősorban a gazdaság
felemelkedésében látja.
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Ha az aktuális adatokat figyeljük, látható, hogy a 2008 elején beharangozott és a várt
meghatározó gazdasági szabályozási módosítás mégsem valósult meg az országban. Igaz,
Szerbiában, 2007-ben, a GDP (bruttó hazai termék) növekedése 7% körül volt, ezzel az egy
főre jutó GDP értéke megközelítette az 5500 USA dollár értékét. A költségvetési egyenleg 2
és 3% közötti többlete a tervezett módon alakult. Az elmúlt években Szerbiának a
makrogazdasági stabilizációban elért eredményét jól bizonyítja, hogy a Standard&Poor's,
Szerbiát 2006 februárjában a kedvező kilátások kategóriájába sorolta (a befektetési és
spekulációs kockázat jelentősen csökkent), ugyanakkor 2007-ben a kedvező
makrogazdasági mutatók86 ellenére az ország besorolása nem javult tovább, főként
belpolitikai tényezők miatt (a parlamenti választásokat követő kormányalakítási nehézségek,
Kosovo rendezetlen státusa). Hozzájárult ehhez a kérdőíves lekérdezés idején kirobbant
világválság is (2008 novembere és decembere).
A megkérdezettek legfőbb vágya az állami szervek iránti elvárásban tükröződik: ez
pedig a gazdaság talpra állítása (67%), amihez képest az EU-tagság elérése (11%) is messze
lemarad. Az állam feladatai közé sorolják még a szociális kérdések megoldását, a háborús
bűnösök kiadatását is. Érdekes, hogy ebben a pillanatban a megkérdezetteknek alig 2%-a
tartja fontosnak a hadsereg és a rendőrség reformját vagy a külföldön dolgozó
szakembereink hazahívását. Ez a problémakör szinte kitörlődik a vajdasági magyarok
látóköréből. Amire ők legfőképp fókuszálnak, az a gazdasági erőnlét, munkalehetőség.
11. táblázat: Az állam legfontosabb feladatai a megkérdezettek szerint
Állami szinten legsürgősebb

Válaszok
332

%
67,2

EU-tagság

55

11,1

Szociális nyugalom

42

8,5

A háborús bűnösök kiadása

40

8,1

A külföldre vándorolt szakemberek visszahívása

12

2,4

A hadsereg, rendőrség megreformálása

10

2,0

A gazdaság talpra állítása

Egyéb
Összesen

3

0,6

494

100

A 2007. novemberi adatok ismeretében kijelenthető, hogy Szerbia gazdasága 2007-ben alapvetően pozitív
irányban változott, az elmúlt években folyamatosan nőtt az ipari termelés (4,5%-kal). Megfigyelhető az export
rekordméretű, 26,9%-os növekedése, de a behozatal is 27,8%-kal nőtt. A külkereskedelmi hiány ebből adódóan
tovább emelkedett, éves szinten várhatóan meghaladja majd a 6,5 milliárd eurót. Forrás: Szerbia gazdasági
helyzetének alakulása 2007-ben, http://dkmt.netion.hu/textpage.html?lang=hu&loc=0&menu_id=186
86
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Mindezzel összhangban van a válaszok szóródása azzal kapcsolatban is, hogy mi
aggasztó a megkérdezettek szerint. A válaszadóknak majdnem a fele a pénzhiánytól tart,
majd a munkanélküliség87 aggasztja őket. Harmadik helyen állnak az egészségügyi gondok.
A lakásgondok és a családalapítás így háttérbe szorult.
12. táblázat: Mi aggasztó a megkérdezettek számára
Válaszok

Ami aggaszt:

234

%
49,5

Munkanélküliség

74

15,6

Lakásgondok

31

6,6

Gyerekek iskoláztatása

39

8,2

Egészségügyi problémák

61

12,9

Családalapítás

17

3,6

Pénzhiány

Egyéb
Összesen

17

3,6

473

100

A munkanélküliségi ráta, amely Szerbia egyik legégetőbb problémája, 3%-kal
csökkent 2008 folyamán, ennek ellenére a régión belül talán még mindig a legmagasabb
(22%-os). Az életszínvonal emelkedő tendenciát mutat, de a legalacsonyabbak közé tartozik
Európában.
Szerbia és Vajdaság lakosságának aktivitás szerinti megoszlása nagyjából hasonló,
jelentősen eltér viszont ehhez képest a magyarság statisztikája. Az összlakosságon belül az
aktív lakosok aránya már eleve alacsonyabb, de az igazán nagy eltérés az ún. személyes
bevétellel rendelkezők (nyugdíjasok, ingatlanhasznosításból élők) és az eltartottak
(gyerekek, háztartásbeliek, rokkantak) között tapasztalható, az előbbiek javára. Ami
egyrészt annak köszönhető, hogy a magyarságon belül egyrészt kisebb a gyerekek aránya,
másrészt pedig nagyobb a nyugdíjaspopuláció. Ez a szám is az elöregedésre utal, valamint
arra, hogy a magyarságon belül ez a probléma még fajsúlyosabb.
13. táblázat: A lakosság és a magyarság munkapiaci aktivitás szerinti megoszlása (2002)
Szerbia
Vajdaság
Vajdasági magyarok

aktív lakosság
45,5 %
45,1 %
43,7 %

személyes bevétellel
20,2 %
20,1 %
25,5 %

eltartottak
34,3 %
34,8%
30,8 %

Forrás: Szerbia nemzetiségi mozaikja, 154., 176.

Szerbiában a munkanélküliség igen nagy, évek óta 22 és 29% között mozog, még akkor is, amikor hivatalosan az
életszínvonal 7%-kal emelkedett a korábbi évhez viszonyítva. Vajdaságban a munkanélküliek legnagyobb csoportja
a fémiparból és a kereskedelemből, a vendéglátóiparból és a turizmusból kerül ki. Népes a mezőgazdasági és
közgazdasági szakterületű munkanélküliek csoportja is, kedvező körülmény azonban, hogy a legtöbb szabad
munkahely is az utóbbi években a kereskedelem és közgazdaság területén van (a közgazdasági, jogi és
adminisztrációs szakterületen 11%).
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Az aktív lakosság (munkavállalók és munkanélküliek együtt) foglalkozás szerinti
megoszlását ábrázolja a következő táblázat:
14. táblázat: Az aktív lakosság foglalkozás szerinti százalékos megoszlása (2002)
Köztisztviselők, vezetők
Szakképzettek
Szakmunkatársak, technikusok
Közalkalmazottak
Szolgáltatók, kereskedők
Mezőgazdaságban dolgozók
Kisiparosok
Gépek és berendezések kezelői
Ipari munkások
Egyéb

Vajdaság
4,4
6,5
17,2
6,6
11,3
15,6
12,0
14,5
9,6
2,4

Szerbia
4,2
7,8
17,1
5,7
10,4
19,1
11,1
12,4
8,4
3,7

magyarok
2,6
4,0
13,0
5,1
8,2
24,1
14,4
15,4
12,3
0,9

Forrás: Szerbia nemzetiségi mozaikja, 191., 203.
A fenti táblázatból látható, hogy a magyarság számbeli csökkenésénél jóval
jelentősebb a pozícióvesztése az elit foglalkozások körében. A táblázat első soraiból kitűnik:
presztízsszakmákban a magyarság aránya mindenhol alacsonyabb az országos, illetve a
vajdasági átlagnál. Különösen igaz ez a köztisztviselők, a szakemberek, a szakmunkatársak
esetében. A magyarság körében jóval átlagon felül vannak képviselve a fizikai munkát
végzők, vagyis a földművesek, a munkások és a kisiparosok.
Mindezek után, ha megnézzük a szerbek és a magyarok elégedettségét az
életszínvonal alakulásával kapcsolatban, megfigyelhető a többségi nemzet nagyobb
elégedetlensége! Mi okozza azt, hogy a szerbek kritikusabbak, a kisebbség pedig
beletörődőbb? Vajon a kisebbségi lét megszokása okozza azt, hogy a magyaroknak
„mindössze‖ 42,41%-a jelezte elkeseredettségét az életminőségével kapcsolatban, a
szerbeknek pedig majdnem 60%-a? Ennek a kivizsgálása alaposabb szocio-pszichológiai
elemzést igényel.
15. táblázat: Mennyire elégedett az életszínvonal alakulásával?
összesen %

szerbek %

magyarok %

Egyáltalán nem

19,84

28,96

14,56

Nemigen

28,86

30,60

27,85

Közepes mértékben

33,47

26,23

37,66

Többnyire elégedett

13,83

12,02

14,87

4,01

2,19

5,06

100,00

100,00

100,00

Nagyon elégedett
Összesen (totál)

A kérdőíves lekérdezés egyik fontos problémaköre volt az észak-vajdasági lakosság
politikai hangulatmérése is. A politikai elégedettség fokmérőjeként értelmezhető a 14.
táblázatban felölelt kérdéscsoport. A legjelentősebb, az életminőséget is befolyásoló
intézmények tevékenysége került lekérdezésre, vagyis az önkormányzatok, polgármesterek,
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a közvállalatok, a rendőrség munkája, majd ezt követte az állami döntéshozó szervek
munkájának a megítélése.
A megkérdezettek közepesen vagy kevésbé elégedettek a lokális állami szervek
működésével (önkormányzat és polgármester), de még kevésbé a köztársasági állami
szervekével, ami jelzés értékű, hiszen a választási kampány hatása alatt voltak éppen.
A kommunális közvállalatokkal jobb a helyzet, de a rendőrség esetében inkább negatív
tendenciát mutat a vélemények elhajlása, hiszen a megkérdezetteknek majdnem a fele nem
vagy kevéssé elégedett. A közvállalatok, a vajdasági kormány és a szerb elnök esetében
figyelhetjük csak meg az enyhén javuló tendenciát, vagyis a közepesen elégedettek és a
jobbára elégedettek már észlelhető számát.
Összesítve: a válaszadók átlagosan közepesen elégedettek a helyi önkormányzattal, a
polgármesterrel, a vajdasági kormánnyal, sőt elég sokan még az ország elnökével is, de
nincsenek megelégedve a rendőrséggel, leginkább pedig a szerbiai parlamenttel és a
kormánnyal! A közbiztonság és a makrogazdasági helyzet javításában az elvárások szerint
éppen a köztársasági állami szervek a mérvadók. A válaszadók csak a gazdasági és politikai
helyzet stabilizálódása után várják a munkalehetőségeket, illetve az EU-csatlakozási
esélyeket is.
A kérdezés során igyekeztünk megtudni a lakosság véleményét a különféle szintű
állami szervekről, hiszen ezek a különféle érdektörekvések hatékonyságát is befolyásolják.
A kutató számára fontos volt látni a lokális, a tartományi és a köztársasági szervekről
alkotott álláspontokat nemcsak általában, hanem a nemzetiségi hovatartozás szempontjából
is.
16. táblázat: Mennyire elégedettek a szerb és a magyar megkérdezettek a…

Egyáltalán nem
Kevésbé
Közepesen
Jobbára igen
Teljes mértékben
Összesen

a helyi önkormányzattal
össz. %
szerb %
magyar %
15, 23
19, 67
12, 66
28, 26
30, 60
26, 90
40, 88
39, 89
41, 46
12, 22
8, 20
14, 56
3, 41
1, 64
4, 43
100, 00
100, 00
100, 00

a polgármester munkájával
össz. %
szerb %
magyar %
12, 25
13, 11
11, 75
25, 90
30, 05
23, 49
36, 75
34, 97
37, 78
18, 47
17, 49
19, 05
6, 63
4, 37
7, 94
100, 00
100, 00
100, 00

A magyar és a szerb válaszadók között nincs lényegbevágó különbség, de látható a
magyar válaszadók viszonylag nagyobb elégedettsége a helyi önkormányzattal és a
polgármesterek munkájával kapcsolatban. Ezek szerint a lokális szervek működésével a
magyarlakta térségben 2008 végén egy árnyalattal elégedettebbek a magyarok, mint a
szerbek.
Ha a tartományi szervek munkáját elemezzük, azonnal megállapítható, hogy jelenleg
Szerbiában rendkívül nehéz tárgyilagosan elemezni az autonómia problémakörét. Az ország
konszolidációját a központosított szerbiai hatalom szemszögéből nézve megnehezíti Kosovo
tartomány önállósodása, a vajdasági autonómiatörekvésekkel együtt. Ugyanez a probléma
Vajdaság szemszögéből csak akkor tekintendő megoldottnak, ha ez a terület történelmi
múltjához és gazdasági erőnlétéhez képest is megfelelően (autonóm státusban) illeszkedik a
szerb államisághoz. Magyarán még a jelenlegi demokratikus politikai körök sem állították
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föl azt a mércét, aminek alapján központosul a hatalom a köztársaság kezében, illetve
decentralizálódik a tartományi önálló hatáskör.
A régióban ismert a tartományi és a szerbiai érdekek gyakori összeütközése, főleg az
anyagi és a fejlesztéspolitikai kérdésekben. A vajdasági magyarok szemszögéből fontos
leszögezni, hogy szerintük Szerbia erősen központosított állam, amelyben a hatásköri és a
pénzügyi decentralizáció korlátozott mértékben érvényesül. Az önálló vagyonnal és saját
bevételekkel, gazdasági, politikai és közigazgatási autonómiával rendelkező Vajdaság
gyorsabb gazdasági fejlődést, jogállamiságot eredményezne, az emberi és kisebbségi jogok
hatékonyabb érvényesítését tenné lehetővé. A magyar megkérdezettek szerint egy
decentralizált hatásköri és finanszírozási rendszer bevezetése az önkormányzatok
vagyonának visszaállításával együtt jelentősen növelné a kistérségek fejlődési esélyeit.
A magyarok Vajdaság tartomány autonómiáját szinte a regionális identitásuk részeként élik
meg – erősebben, mint az itt élő szerbek (Gábrity Molnár, 2008). Ezen belül erősebb a
kistérségi tudatuk és a lokálpatriotizmusuk is. Vajdaságban a több mint húsz nemzeti
közösség külön-külön másképp fogalmazza meg önmagát, sőt azt is, hogy milyen kulturális
kötődései vannak a régióhoz vagy a szerb államhoz. A többségi vagy a kisebbségi
közösségek a közelmúlt háborús eseményeihez sem egyformán viszonyulnak, sőt a jelen
megélése (esélyek, politikai fajsúly) is különböző: a szerbek az erős szerb államban keresik
az esélyüket, a kisebbségek viszont, köztük a magyarok is, Vajdaság fokozott
autonómiájában látják a jövőjüket.
A következő táblázat a megkérdezettek elégedettségét tükrözi a tartományi, illetve a
köztársasági végrehajtó szerv munkájával kapcsolatban.
17. táblázat: Mennyire elégedettek a szerb és a magyar megkérdezettek…

Egyáltalán nem
Kevésbé
Közepes mértékben
Jobbára igen
Teljes mértékben
Összesen

a vajdasági kormány munkájával
össz. %
szerb %
magyar %
13, 27
17, 88
10, 61
19, 18
18, 99
19, 29
44, 29
39, 66
46, 95
19, 59
21, 79
18, 33
3, 67
1, 68
4, 82
100, 00
100, 00
100, 00

a szerb kormány munkájával
össz. % szerb %
magyar %
28, 31
30, 73
26, 92
34, 62
35, 20
34, 29
28, 72
25, 70
30, 45
7, 13
8, 38
6, 41
1, 22
0, 00
1, 92
100, 00
100, 00
100, 00

Ha a tartományi és a köztársasági állami szervek munkáját elemezzük, azonnal
előtérbe kerülnek a térséget már régóta érintő politikai nézetkülönbségek. Megjegyzem,
hogy ezúttal nem kérdeztük le az egész Vajdaságot, a minta csak Észak-Vajdaságot
érintette. Az itt élő szerbek több mint 60%-a közepesen vagy jobbára elégedett a tartományi
kormánnyal, a magyarok pedig náluk egy árnyalattal elégedettebbek a vajdasági végrehajtó
szerv jelenlegi munkájával (70%).
A szerb kormány esetében összességben és külön-külön is dominálnak az
elégedetlenek. Az észak-vajdasági szerbek kritikusak voltak, kb. 65%-uk ugyanis
kifejezetten elégedetlen az ország vezetőségével, a magyarok pedig, akik esetleg többet
várnának el a köztársasági támogatásokból a tartomány vagy saját önkormányzatuk
fejlesztése érdekében, mégis láthatóan mérsékletesebbek. (61%-uk elégedetlen.)
A szerb parlament munkájában huzamosabb ideje afférok és olykor erőteljes
válsághelyzetek vannak, parlamenti pártok szakadnak ketté, vagyis tulajdonképpen ma már
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a képviselők száma nem tükrözi a választók jelenlegi párttámogatását. A parlament
munkájával a válaszadók többsége egyáltalán nincs vagy csak kevésbé van megelégedve.
A szerbek ezúttal is kritikusabbak voltak, akárcsak a szerb elnök esetében is, habár
megmutatkozott, hogy az elnök tekintélye jelenleg viszonylag kielégítő, legtöbben ugyanis
közepesen vagy kevésbé elégedetlenek vele, de az elégedettek száma sem elhanyagolható.
18. táblázat: Mennyire elégedettek a szerb és a magyar megkérdezettek…

Egyáltalán nem
Kevésbé
Közepes mértékben
Jobbára igen
Teljes mértékben
Összesen

a szerb parlament munkájával
össz. %
szerb %
magyar %
37, 68
41, 90
35, 26
28, 72
27, 37
29, 49
27, 49
25, 14
28, 85
5, 09
5, 59
4, 81
1, 02
0, 00
1, 60
100, 00
100, 00
100, 00

a szerb elnök munkájával
össz. %
szerb %
magyar %
20, 89
24, 58
18, 79
24, 95
20, 67
27, 39
32, 05
30, 73
32, 80
16, 43
17, 32
15, 92
5, 68
6, 70
5, 10
100, 00
100, 00
100, 00

A fenti adatokból kitűnik, hogy az észak-bácskaiak új szerbiai parlamentet
szeretnének választani, ezenkívül a kormány és az elnök munkáján is látnak javítanivalót. A
tartomány munkáját elfogadják, a jelenlegi önkormányzatokhoz viszont közepes értékeléssel
viszonyulnak. Ezt úgy is értékelhetjük, hogy a megkérdezettek legtöje a makrogazdasági és
a nemzetközi problémákat látja kilátástalannak, a helyi és a térségfejlesztési kérdésekben
viszont világosabban érzi a politikum törekvését. Minél közelebb van a politikai/állami
aktivitás az ember mindennapi problémáihoz, annál könnyebben kiismeri a választópolgár,
és támogatja is. Ha viszont „távolabb van tőle az állami szerv‖, kevésbé támogatja, mert
nem ismeri fel benne az érdekképviseletét.

4.3. Záradék

Az életminőség tipikusan interdiszciplináris probléma, mivel nagyon sok tényezőn és
azok egymásra hatásán alapul, s nagyon sok formában jelenhet meg. Kutatásainkban a HDI
alapján hasonlítjuk össze Szerbiát, Vajdaságot és az egyes régiókat.
A fenntarthatóság és az életminőség kapcsolatát úgy is lehet értelmezni, hogy a
magas GDP/capita emeli a HDI és minden más index értékét, de az olyan fejlődés, amely
nem fenntartható, az megkérdőjelezhető. Körülményeink között ez a kérdés fokozottan
kényes, tekintettel a századforduló gazdasági és társadalmi visszaesésére. A fontosabb
gazdasági és életminőségi problémák a Vajdaság északi részén élő lakosság szerint:
1.
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A titói időkben viszonylag jól élt a jugoszláv lakosság; a nyugati életmódot
utánozva a vajdasági lakosság is jóval nyitottabb volt, és az anyaországhoz
viszonyítva irigylésre méltó életszínvonallal rendelkezett. A Vajdaság esetében a
szerb gazdaságon belül egy viszonylag fejlettebb régióról van szó, amelyet azonban
az általános szerbiai válság azért sújtott jobban, mert az elvárásokhoz képest az itt

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

élők megtorpanást észleltek a beruházások és a területfejlesztés terén. A magyar
nemzetiség által lakott régiók Vajdaságban elmaradottabbak, kevesebb fejlődési
potenciállal rendelkező vidéknek számítanak.
Az anyagi helyzet romlása, a térségben megvalósítható társadalmi-gazdasági és
politikai aktivitás sorvadása (főleg a 90-es években) jelentősebben befolyásolta a
magyar lakosság életminőség-élményét, a hátrányos kisebbségi helyzet és a
degradált állapottudat az összefogás igényét váltotta ki. Első reakcióként a szerbiai
társadalmi krízisre a vajdasági magyarok negatív irányú változásokat (feladás,
hontalanság, jövőkép hiánya, bezárkózás) mutattak fel, majd kezdetben
fragmentálisan, később átfogóan is kialakultak a pozitív válaszreakciók azzal a
céllal, hogy önvédelmi és értéknövelő hatást keltsenek.
A vajdasági magyarok anyagi helyzete, vagyis ennek megélése, sőt a térségben
kifejtett társadalmi és gazdasági aktivitása is befolyásolja az identitástudatuk, de a
boldogságérzetük kialakulását is. A gazdasági erőnlét sorvadásával, a megélhetési
nehézségekkel párhuzamosan növekedett az elvándorlási készség, hiszen ebben a
helyzetben nem tudott már hatni a marasztaló, érzelmi típusú vagy kulturális alapú
nemzettudat. A Tito-korszakban sokat utazó és világjáró lakosság többsége ma is
rugalmas az elvándorlási lehetőségek szempontjából, de a többség mégis
ragaszkodik a szülőföldjéhez, jövőjét főleg a tartomány (Vajdaság)
életképességéhez köti. A külföldre vándorlás szándéka a magasabb életszínvonal és
a kereseti lehetőségek függvénye, s ez a fiatalabb, szakképzett korosztály vágya.
Tanulságos, hogy a gazdasági, kulturális, vallási és oktatási tényezőkön kívül az
észak-vajdaságiak számára fontos az egyéni célok, hozzáállások rendszere is, mert
ezek meghatározzák az egyének közérzetét. A válaszadóknak majdnem a fele a
pénzhiánytól fél, majd a munkanélküliség aggasztja. Harmadik helyen állnak az
egészségügyi aggodalmak. A lakásgondok és a családalapítás így háttérbe szorult.
A lakosság elégedettsége a várható szinten alakult: a megkérdezettek közepes
mértékben elégedettek a közbiztonsággal, a közművekkel, s inkább negatív irányba
tolódik el az elégedettség a demokráciával, a rendőrséggel és az életszínvonal
alakulásával kapcsolatban. Ugyanakkor Észak-Vajdaságban inkább pozitív irányba
tolódik el az elégedettségi szint a munkafeltételekkel, a bevásárlási lehetőségekkel
és a környezeti tényezőkkel kapcsolatban.
A vajdaságiakat legfőképp a pénzhiány, majd a munkanélküliség és végül az
egészségügyi problémák aggasztják.
A válaszadók közepesen elégedettek a helyi önkormányzattal, a polgármesterrel, a
vajdasági kormánnyal, sőt elég sokan még az ország elnökével is, de nem
elégedettek a rendőrséggel, majd a szerbiai parlamenttel és a kormánnyal.
Ha a tartományi és a köztársasági állami szervek munkáját elemezzük, azonnal
előtérbe kerülnek a térséget már régóta érintő politikai nézetkülönbségek. A
magyarok jobban pártolják, mint az itt élő szerbek, Vajdaság tartomány
autonómiáját. A magyaroknak erősebb a kistérségi tudatuk és lokálpatriotizmusuk
is, a szerbek a jövőjüket egy erős és kiegyensúlyozott szerb államban látják.
A többségi vagy a kisebbségi közösségek a közelmúlt háborús eseményei kapcsán
sem egyformán reagálnak, sőt a jelen megélése (az esélyek, politikai fajsúly) is
különböző: a szerbek az erős szerb államban keresik az esélyüket, a kisebbségek
pedig, köztük a magyarok is, Vajdaság kibővített autonómiájában látják a
jövőjüket.
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10. A megkérdezettek legtöbbje a makrogazdasági és nemzetközi problémákat ítéli
meg kilátástalannak, a helyi és térségfejlesztési kérdésekben viszont világosabban
tervez. Minél közelebb van az állami szerv aktivitása az ember mindennapi
problémáihoz, annál könnyebben kiismeri (pl. a helyhatósági szervek munkája) a
választópolgár, és támogatja is.
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5.

A TÁJTUDAT ÉS A NEMZETI
IDENTITÁS ÖTVÖZETE88
5.1. Bevezető gondolatok

Az identitás az embereknek a kapcsolatrendszerük és társas interakcióik során
kialakított, szubjektív tapasztalatukon alapuló énképe. A vajdasági magyarok tudata
összetett kategória, amit ezúttal a regionális tudatukon keresztül közelítek meg. A
tájidentitás ugyanis az énkép egy alkotóeleme, és legalább három rétegű
szempontrendszerrel89 jellemezhető. Az alapszinten vannak az objektív jellemzők (a táj
természeti, kulturális és társadalmi összetevői), azután az észlelési és interakciós szint
következik (az emberi kapcsolatok megélése, mozgástere), végül pedig az „asszociációkkal
és jelentéstani jellemzőkkel‖90 leírható érzelmek (emocionális viszonyulás). Felmérhető,
hogy vajon konzerválódtak-e az optimális tájhasználati tényezők, avagy ma már a
magyarság kisebbségi élete következtében nem hasznosítja kellőképpen a korábban megélt
materiális vagy kulturális értékeit. Kiszorul-e például a korábbi történelmi értékeiből
(kulturális, politikai vagy oktatási intézményekből), az anyagi javak birtoklásából (pl.
hátrányos munkahelyek, földtulajdon-veszteség, alacsonyabb jövedelemszint). Ilyenkor azt
szokták megállapítani, hogy a közösség tájidentitása veszélybe került-e annyira, hogy
nincsenek
megmaradási
válaszreakciók,
önszerveződésre
törekvések,
nincs
hagyományőrzés, valamint rugalmas illeszkedés a térség gazdasági igényeihez. A lakosság
migrációja ilyenkor erővesztésre vagy újonnan kialakult vonzáskörzetekre utalhat.
A tájidentitás kialakulására kihatnak a materiális és immateriális elemek is91, hiszen a
társadalmi-gazdasági tevékenységeknek tájalakító szerepük van. A jelen tanulmányban a
vajdasági magyar lakosság kapcsán összefüggést keresünk a materiális tényezők által
nyújtott életfeltételek, a jövőkép, a regionális tudat kialakulása, valamint az EU-s
csatlakozás reménye között. Azok az indikátorok, amelyek segítségével szemléltetjük az
élettér megélését, vagyis a tájhasználatot, a következők: a magyarok részéről a régióátlag
feletti vagy alatti anyagi lehetőségek (pl. jövedelemszint, életszínvonal), és a társadalmi
mobilitás lehetőségei (munkaéletút, továbbtanulás, migráció).

A tanulmány a korábban publikáltnak a bővebb feldolgozása: Tájidentitásunk a materiális és immateriális
tényezők ölelésében. In: Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban, Szerk. Gábrity Molnár Irén
és Mirnics Zsuzsa, mtt 13. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2008. pp. 9–72.
89
A háromrétegű szempontrendszerről lásd a www.sos-projekt.org honlapon a Sustainable Open Space 2004
műhelymunka-beszámolóját (Parc naturel régional du Vexin francais, Prototype 1 Spatial planning towards
Landscape Identity, workshop report, Ile-de-France).
90
Lásd Duray Balázs tanulmányát: Tájidentitás és területfejlesztés a határ mentén, a Határkonstrukciók magyar–
szerb vizsgálatok tükrében című tanulmánykötetben. MTA RKK Békéscsaba, 2007, 114. o.
91
Lásd: Gábrity Molnár Irén: Tájidentitásunk a materiális és immateriális tényezők ölelésében, a Magyarságkutató
Tudományos Társaság Regionális erőnlét c. kiadványában (2008). 9–72. oldalak
88
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5.2. A vajdasági magyarok anyagi erőnléte

A térség materiális feltételeinek alapos elemzése nélkül, röviden szólok azokról a
tényezőkről, amelyek befolyásolták e terület állapotát. A kilencvenes évek háborúi teljesen
tönkretették Jugoszlávia/Szerbia gazdaságát, talpra állítása a becslések szerint is legalább
két évtizedet igényel. A délszláv háború következtében Jugoszlávia ENSZ-tagságát
felfüggesztették, majd 1992. június 2-ától gazdasági szankciókkal sújtották az országot.
A daytoni egyezmény feltételeinek teljesítése után 1995 novemberétől a szankciókat
enyhítették, megszüntetésük azonban az 1996. évi helyhatósági választásokon elkövetett
csalások és egyéb okok miatt megakadt. 1998 tavaszától, az ismert kosovói események
következtében ismét a legszigorúbb gazdasági büntetőintézkedések érvényesültek
Szerbiával szemben. Az ország ipari termelése az 1990. évi szint 40%-ára esett vissza, a
hiperinfláció miatt a pénzügyi rendszer szétesett. A fokozatosan növekvő kereskedelmi
hiányt az egyre zsugorodó vállalati és lakossági tartalékok fedezték. Az országra erejét
messze meghaladó terheket rótt a körülbelül 1 millió főre tehető munkanélküli eltartása.
A feketegazdaság részvétele a gazdasági folyamatokban megközelítette a 40-45%-ot.
Milošević bukásával (2000) Jugoszlávia a társadalmi-gazdasági reformoktól függően a
közeljövőben ismét tagja lehet azoknak a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek, amelyekből
az 1990-es években kizárták, majd 5-6 éven belül az Európai Uniónak is92.
Megjegyzem, hogy az általános gazdasági szempontokat figyelembe véve, a
magyarlakta vajdasági területek fejlettsége megalapozottnak mondható. Egyes községek
gazdasági életképességet mutatnak (Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta). Marginalizálódás az
északi határrégió két községében figyelhető meg: Csóka és Ada községben. Itt minden
mutató a vajdasági fejlettségi szint alatt van. Az összes többi község a tartományi átlagos
szinten mozog. Némely községek az egy főre eső nemzeti jövedelem tekintetében
viszonylag jól állnak (Szabadka, Magyarkanizsa, Törökkanizsa). A foglalkoztatottság
esetében ez már nem mondható el. Szinte minden község (Szabadka és Zombor kivételével)
egy kicsivel elmarad a vajdasági fejlettség mögött, főleg pedig Csóka. Az utakat illetően
Szabadka és Ada község mutat hiányosságokat; a 100 főre jutó orvosi ellátás Csókán, Adán
és Magyarkanizsán a legrosszabb.93

Az ország súlyos bel- és külföldi tőkehiánytól szenved. Számítások szerint a gazdaság egészséges
dinamizmusának beindításához 20–22 milliárd USA dollárt kitevő azonnali tőkére lenne szükség, továbbá fontos
feltétel lenne a szomszédos országokkal, elsősorban a volt jugoszláv köztársaságokkal való viszonyok
normalizálása. Ez a folyamat megkezdődött ugyan, de a belső politikai viszonyok (Kosovo státusa, a hágai
nemzetközi törvényszékkel való elégtelen együttműködés) miatt igencsak lassan halad.
93
Lásd: Takács Zoltán Nem materiális tényezők és a határ menti települések társadalom- és gazdaságföldrajza c.
tanulmányát a Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetőségek c. kötetben, 2006, 39–56 oldalak.
92
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Konkrét kutatáselemzéseink (a Kárpát Panel projektum94 vajdasági magyarok
mintája) megmutatják, hogy a válaszadók egyéni és háztartásonkénti havi teljes (nettó)
jövedelme a gazdaságilag aktívak esetében 234 euró, ami megközelíti a térség
átlagjövedelmét.95
Az inaktívak 155 eurója már jóval ez alatt van. Az egy főre jutó (a
gazdaságilag aktívak esetében) családi havi teljes (nettó) jövedelemátlag 121 euró. Ennél
még alacsonyabb az inaktívak havi jövedelme: 108 euró.
6. grafikon: A válaszadók egy főre jutó családi havi teljes (nettó) jövedelemátlaga
(euróban)
120.8
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108.4
inaktív
72.5
125.5
Ö sszesen
74.1
0.0

100.0

Átlag

200.0

300.0
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A következő ábra szerint egy viszonylag kis havi családi költségvetés (353,5 euró)
fogyasztási struktúrája azt mutatja, hogy majdnem 90 euró élelemre, 74 pedig a
lakásfenntartásra ment el. Nagyobb tételnek számít még az oktatásra fordított költség (46,8
euró), a háztartási, ruházkodási, utazási és egyéb költségek pedig 30 és 35 euró között
vannak. Az alkohol és a cigaretta 20 eurót visz el havonta, ennél alig nagyobb az
egészségügyre vagy a kultúrára/szabad időre fordított összeg.

A Kárpát Panel 2007 kutatás részvevői: az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete (Magyarország,
főpályázó), Max Weber Társadalomkutató Alapítvány (Erdély, Románia), Fórum Kisebbségkutató Intézet
(Felvidék, Szlovákia), LIMES Társadalomkutató Műhely (Kárpátalja, Ukrajna), Magyarságkutató Tudományos
Társaság (Vajdaság, Szerbia). A kutatás célja a megismételhető identitás-felmérés és időszerű magatartás-vizsgálat
volt, a módszere pedig kvótás kérdőívezés (Vajdaságban 380 fős minta, ami 26 települést ölelt fel Bácska és
Bánság térségében).
95
Az átlagos havi jövedelem 2007 végén Szerbiában 24 000 YUD körül mozog, ami a felmérés idején kb. 300
euró.
94
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7. grafikon: Az elmúlt egy hónapban a családi költségvetésből kb. mekkora összeget
fordítottak az alábbiakra? (összesen 353,5 euró)
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A viszonylag alacsony jövedelemszintre jellemző, hogy az emberek sokat költenek
élelmiszerre. Tanulságos, hogy a vajdasági magyar családok a havi jövedelmüknek átlag
25%-át élelemre, 21%-át rezsiköltségekre, 13%-át oktatásra és 10%-át öltözködésre,
utazásra költik el. A többi 30%-nyi jövedelemrész marad a kulturális, szórakozási és egyéb
kiadásokra (háztartás, bútor, közlekedés, alkohol, cigaretta). Ezek szerint a megtakarított
tétel jelentéktelen. Nagyobb beruházásra a folyó jövedelemből nem telik. Az egészségügyi
kiadások, valamint a rekreációra, a kultúrára és az oktatásra fordított kiadások is elmaradnak
a fejlett országok mutatói mögött.
A magántulajdoni viszonyok tekintetében kedvezőbb a helyzet, ami a néhány
évtizeddel korábbi magasabb életszínvonalnak köszönhető. A mintában a családtag
tulajdonában van a lakások 92%-a, ami rendkívül jó adat. Mindössze 3%-uk bérel lakást,
illetve 5%-uk egyéb megoldást választott. A lakás és a háztartás felszereltségével
kapcsolatban már kedvezőtlenebb a helyzet. A válaszadók majdnem 89%-ának van saját
tulajdonú lakása, 96,3%-nak színes tévéje, 88%-ának mélyhűtője, majdnem ugyanannyinak
mosógépe. 77%-ának mobiltelefonja, 75%-ának vezetékes telefonja is. CD-lejátszója a
minta több mint a felének van. Saját autót használ a vajdasági minta 53,1%-a,
motorkerékpárt pedig 36,3%-a. Mikrohullámú sütőt használ 48,9%. Számítógépe, hifiberendezése, DVD-je vagy videója a megkérdezettek 43—46%-ának van, internetcsatlakozása viszont csak 32%-nak. Értékes műtárgyat mindössze 9%-uk őriz otthon,
mosogatógépet, videokamerát kevesen vásároltak.
Tanulságos, hogy a lakástulajdonosok részaránya a vajdasági magyarok körében
viszonylag magas, a háztartás közepesen van felszerelve, de a havi összjövedelem és a
közlekedési feltételek (elhasználódott autók) jelenlegi mutatói elégtelen életminőségre
utalnak, ugyanúgy, mint a havi fogyasztási szerkezet, amikor egy-egy átlagos háztartásban
nem tudnak semennyit megspórolni, és hónapról hónapra élnek. Az ilyen anyagi feltételek
azt jelzik, hogy a vajdasági magyarok materiális életfeltételei nem kielégítőek, a tájkaraktert
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meghatározó materiális tájidentifikációs elem degradációt mutat. Erre válaszlehetőségek
lehetnek: munkahelyváltás, vállalkozások beindítása, elköltözés, továbbtanulás stb.
A mutatók alapján elemezzük a munkaéletutat, valamint az utazási és a költözködési
hajlamot.

5.3. A munkaéletút biztosította társadalmi mobilitás lehetőségei a
térségben

Szerbiában a mezőgazdaság, a halászat és az erdőgazdaság a statisztikai és gazdasági
kimutatások szerint elsődleges (primer), az ipar, a bányászat, az építőipar és a kisipar
másodlagos (szekunder), a szolgáltatások harmadlagos (tercier) fontosságúak. Ezt a szektori
klasszifikációt alapul véve – Mirnics Károly kutatásai96 szerint – az 1953 és 2002 közötti
kezdeti arányok az időszak végére megfordultak:
19. táblázat: Vajdaság aktív népessége termelési szektorok szerint, 1953 és 1991 között
Termelési szektorok
Év

Összesen¹

Szekunder²

Primer

Tercier és más

szám

%

Szám

%

szám

%

szám

%

1953

728 567

100,0

520 536

71,4

108 303

14,9

99 728

13,7

1961

769 720

100,0

457 646

59,5

190 260

24,7

121 814

15,8

1971

768 526

100,0

369 714

48,0

232 305

30,1

166 507

21,9

1981

788 645

100,0

260 141

33,0

286 724

36,4

241 780

30,7

1991

767 259

100,0

204 052

26,6

296 127

38,6

267 080

34,8

Magyarázat: 1) A termelési szektorokon kívüli aktív népesség nélkül, 2) A kisiparral együtt.
Forrás: Stanovništvo i domaćinstvo Srbije prema popisu 2002 godine. Repulički zavod za
statistiku Srbije, Beograd, 2006, 237. o.
Az aktív népesség zöme előbb a primer gazdasági tevékenységből áttevődött a
szekunder gazdasági tevékenységbe (1953 és 1971 között), onnan pedig a tercier
tevékenységekbe (1971 és 1991 között)97. Az 1953—1991-es időszakban az aktív népesség
gyors ütemben szabadult meg a nehéz mezőgazdasági kézi munkától. Vajdaságban 1991-ig
az aktív népesség 35,8%-a hagyott fel a mezőgazdasági termeléssel, és ipari jellegű
foglalkozásokba kezdett. A 2002. évi népszámlálás azt mutatja, hogy a vajdasági
Mirnics Károly: Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gazdasági szerkezete és változásai
(1953–2002), a Magyarságkutató Tudományos Társaság Regionális erőnlét c. kiadványában (2008). 159–245
oldalak.
97
Mivel a 2002. évi népszámlálás nem 14 gazdasági tevékenységet különböztet meg, hanem 17-et, megszakad,
megakad az azonos alapú besorolás és összehasonlítás lehetősége.
96
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mezőgazdaságban már ugyanolyan volt a szakképzettségi összetétel és szint, mint az ipar
legtöbb ágazatában.
Figyelembe véve a szerbek számának folyamatos növekedését (a menekültek 1991
után szinte elözönlötték Vajdaságot; többszázezres tömegükkel az össz- és állandó népesség
részei!), meg kell állapítani, hogy minden ellenére az összes aktív kereső népesség
tömegében elsősorban ők jutnak a legjobb munkahelyekhez. Ez látható a következő
táblázatból is.
20. táblázat: Szerb és magyar aktív kereső népesség foglalkozás szerint – 2002. évi
népszámlálás
Foglalkozások

Szerb

Magyar

Szám

Szerkezet %

Szám

Szerkezet %

Összesen

457 436

100,0

102 794

100,0

Törvényalkotó, közigazg., gazd. vezető

22 157

4,8

2679

2,6

Szakember (önálló értelmiségi)

32 309

7,1

3985

3,9

Szakmunkatárs (beosztott értelmiségi)

84 187

18,4

13 275

12,9

Irodai dolgozó

32 007

7,0

5 205

5,1

Szolgáltató, kereskedő

56 105

12,3

8425

8,2

Mezőgazdasági magántermelő

59 718

13,1

24 978

24,3

Kisiparos

52 538

11,5

14 792

14,4

Gép- és gépsorkezelő, -szerelő

65 743

14,4

15 913

15,5

Elemi foglalkozásúak

39 773

8,7

12 635

12,3

Egyéb foglalkozás

12 899

2,8

910

0,9

Forrás: Ednički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. Ministarstvo za
ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 192–193. o.
Az aktív magyar népesség száma több mint 33%-kal csökkent az 1961–2002.
időszakban. Az aktív keresőké viszont ugyanakkora maradt! Vajdaságban a munkanélküliek
legnagyobb csoportja a fémiparból és a kereskedelemből, a vendéglátóiparból és a
turizmusból kerül ki. Jelentős számú a mezőgazdasági és közgazdasági szakterületű
munkanélküliek csoportja is, de kedvező körülménynek tekinthető, hogy a legtöbb szabad
munkahely az utóbbi években a kereskedelem és a közgazdaság területén van. Sok szabad
munkahely volt a közgazdasági, jogi és adminisztrációs szakterületen is (11%). A
fémiparban ugyancsak számos szabad munkahely adódott, és a munkát talált dolgozók
10,6%-a ezen a területen helyezkedett el. Vajdaságban, 2004-ben 269 910 munkanélkülit
tartottak nyilván, így a munkanélküliségi ráta 30,65% volt. A munkanélküliek között a nők
és az első munkahelyüket keresők is kb. 53%-ban szerepeltek.
Mirnics Károly statisztikai elemzései98 szerint Vajdaságban az inaktív (nem
foglalkoztatott) népesség99 száma és aránya állandóan nő, 1953-ban ugyanis 100
Lásd: Mirnics Károly Vajdaság és a magyar nemzeti kisebbség népességének gazdasági szerkezete és változásai
(1953—2002) a Magyarságkutató Tudományos Társaság Regionális erőnlét c. kiadványában (2008). 159—245.
98
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gazdaságilag aktív személyre 98 gazdaságilag inaktív kereső személy jutott; 1991-ben 108,
2002-ben pedig már 120 fő. Az inaktív keresők, vagyis egy önálló jövedelmi forrással
rendelkezők száma 1953 és 2005 között csaknem a háromszorosára nőtt (1953-ban 68 948
fő, 2002-ben 221 165 fő). Részarányuk az összes népességben: 1953-ban 4,0%, majd 2002ben az elképesztő 21,1%. Vajdaságban tehát 2002-ben minden ötödik lakos nyugdíjból, más
jellegű önálló jövedelmi forrásból, állandóan folyósított munkanélküli vagy szociális
segélyből élt. Ennek az inaktív kereső népességnek 94%-a nyugdíjból tartotta fenn magát.
A Kárpát Panel kutatáselemzésünkben a munkahelyi életútra vonatkozó adatok azt
mutatják, hogy a vajdasági magyar felnőtt népességnek (N=334) alig több mint a fele
(58,1%-a) aktív kereső, az inaktívak részaránya 29%. A válaszadók 7,8%-a még tanul, a
munkanélküliek száma pedig csupán 5,1%. A munkanélküliek meglepően alacsony aránya
talán azzal magyarázható, hogy ezek jelentős hányada inaktívként (háztartásbeli, eltartott
stb.) nyilatkozott.
6. grafikon: A vajdasági magyarok a gazdasági aktivitás szerint (N=334)
70,0

58,1

60,0

50,0

40,0

29,0
30,0

20,0

7,8

10,0

5,1

0,0

gazdaságilag
inaktív

tanul

munkanélküli

gazdaságilag
aktív

A nemek szerinti megoszlás szerint: a férfiaknak 65%-a aktív, a nőknek viszont csak
53%-a. A nők jelentősen felülreprezentáltak az inaktívak csoportjában: 33%-ban vannak
képviselve (különösen a háztartásbeliek és a gyermektartási segélyt élvezők), de a tanulók és
a munkanélküliek között is ők vannak többen. Az inaktívak többsége öregségi (41,2%) és
rokkantnyugdíjas (14,4%), a háztartásbeliek aránya pedig majdnem 30%.
A foglalkoztatott népesség több mint 71%-a alkalmazottként, 12,9%-a pedig családi
gazdaságban dolgozik, a vállalkozók és önfoglalkoztatottak aránya még a besegítő
családtagokkal együtt sem éri el a 9%-ot. Viszonylag kevesen vallották be az alkalmi és a
feketemunkát.

Tágabb értelemben és meghatározásban az inaktív népesség felöleli a foglalkozását nem gyakorló, de önálló
jövedelmi forrással rendelkező (például nyugdíjas) személyeket, valamint az eltartott (tehát önálló jövedelmi
forrással nem rendelkező) személyeket.
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7. grafikon: A gazdaságilag aktívak foglalkoztatottság szerint (N=194)
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A vajdasági magyarok közül kevesen tartanak fenn saját vagy családi vállalkozást.
Legtöbben még mindig állami alkalmazottak, pedig a munka elvesztésének veszélye
folyamatosan jelen van. A magyarok foglalkoztatottságának nemzetgazdasági ágazatok
szerinti összetétele ipari (8,1% építőipar, 23% egyéb) és mezőgazdasági (23,8%)
dominanciát mutat, minden nyolcadik alkalmazottat az építőipar foglalkoztat. A vajdasági
magyar keresőknek kb. 16,1%-a dolgozik főként az állami egészségügyi, szociális, oktatási
stb. szektorban. Milošević hatalomátvételével megszűnt a titói Jugoszlávia nemzetiségi
kulcsrendszere, amelynek értelmében a kisebbségek esetében alkalmazni kellett az arányos
részvételt a társadalmi, a kulturális és a gazdasági életben. A szakmai alkalmasság
kizárólagossága elvének hangsúlyozása a nemzetiségek tagjait az állami és a társadalmi élet
peremére szorította. Ennek hatására a magyarok ma már a tömbmagyarság által lakott
területeken is a számarányukhoz viszonyítva mélyen alulreprezentáltak az állami vállalatok
vezetői között vagy a közigazgatásban.
A kereskedelem és a vendéglátóipar 14,1%-ukat foglalkoztatja, ami a többségi
nemzethez képes alulreprezentáltságot jelent. Az üzleti forgalommal jellemezhető piaci
ágazatokban (közlekedés, logisztika, hírközlés, pénzügy, bank stb.) a szerbiai magyarok
részvétele szintén alacsonynak mondható (4,8%). A tipikus magyar foglalkozások
Vajdaságban: építőmunkás, gyári, mezőgazdasági alkalmazott, egészségügyi dolgozó,
pedagógus. Alulreprezentáltság tapasztalható viszont az informatikai, pénzügyi és
közigazgatási szakmában.
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8. grafikon: Milyen ágazatba tartozott/tartozik a cég/vállalat/intézmény, ahol Ön
dolgozott/dolgozik? (N=248)
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A vajdasági magyar lakos viszonylagos immobilitást mutat, hiszen 85%-uk a
lakhelyével megegyező településen dolgozik/dolgozott. Tudnunk kell, hogy többségük falun
és kisvárosban él. Az adatokból kiderül, hogy a foglalkoztatottaknak mindössze 12,8%-a
ingázik 50 kilométeren belüli másik településre.

5.4. Vonzáskörzetek a régióban

A tájidentitás jellemzőjeként mérhető a térben tapasztalható mozgás, az útvonalak
használata. Erre vall a lakóhelyi kötődések szubjektív megítélése, az utazási szokások, a
napi ingázás gyakorisága és céliránya stb. A Kárpát Panel kutatás szerint a vajdasági
magyarok életvitelük szempontjából a lakóhelyi kötődésüket bizonyítják: 55%-uk a
térséghez kötődik, 42%-uk viszont inkább a településhez. Vajdasági polgárnak érzi magát
20%-uk, 11%-uk pedig egy bizonyos kistérséghez kötődik. A szórványban élők 16%-a a
kistérségét szórványként definiálta, a tömbben élő magyaroknak viszont csak 8%-a
nyilatkozott úgy, hogy a tömbben élő magyarokhoz tartozik. A településhez kötődés szintén
jelentős: 29%-uk kifejezetten falusi magyarnak, 13%-uk pedig városinak tartja magát.
A vajdasági magyarok életvitelük szerint csak 3%-ban kötik magukat Szerbia polgáraihoz.
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9. grafikon: Magyarként Szerbiában/Vajdaságban életvitele szerint hova tartozik?
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A térség keretében a magyarok migrációs szokásai viszonylag gyengék. Legtöbben
(71–88%) azt válaszolták, hogy több éve nem utaztak például Kikindára, Nagybecskerekre,
Zomborba, Óbecsére, Adára vagy magyarországi városba. (Megjegyzés: ebbe a kategóriába
soroltuk azokat is, akik még soha nem jártak ezekben a városokban vagy nem válaszoltak.)
A legnagyobb vonzásterület mégis Szabadka és Újvidék. Valószínűleg munka vagy tanulás
céljából, a válaszadók 31,8%-a naponta ingázik Újvidékre, majdnem 30%-a Szabadkára,
csaknem 24%-a Szegedre, 20%-a pedig Zentára. A többi vajdasági nagyvárosba a magyarok
7–10%-a ingázik naponta. Heti vagy havi ingázással nagy valószínűséggel a
középiskolások/egyetemisták és a bejáró munkások utaznak főleg Szabadkára (23,8+8,4%),
majd Újvidékre (16+3,6%), Zentára (12+3,1%), Szegedre (10,4+1,8%). Azon az ötös
értékskálán, amelyen azt kellett megjelölniük a válaszadóknak, hogy milyen gyakran
utaznak egyes városokba, a legnépszerűbb város Szabadka – 1,4 átlagjeggyel –, majd
Újvidék (0,8), egyéb vajdasági városok (0,7), illetve Zenta (0,6), Szeged és Ada (0,5)
következik.
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10. grafikon: Milyen gyakran utazik a következő városokba... (átlagkimutatás, ahol a:
0 – több évente/nem járt ott/nincs válasz; 1 – évente; 2 – havonta; 3 – hetente; 4 – naponta)
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A kutatás alapján megállapíthatjuk, hogy a vajdasági magyarokat tevékenységük
(munka, iskola, vásárlás) szerint életvitelszerűen Szabadka és Újvidék vonzza legjobban,
mögöttük azonnal megjelenik még Zenta és Szeged is. Tény, hogy az aktuális körzetesítési
rendszer éppen ezeket a vonzásterületeket osztja meg. Az észak—déli irányú közlekedési és
tevékenységi vonalak még elfogadhatóan működnek, de a Bánát és Bácska közötti, kelet—
nyugati kapcsolatrendszer nem elégíti ki a magyarokat. A tájhasználat ezen a téren
degradációt vagy elégtelenséget mutat. Mit lehet tenni azért, hogy megkönnyítsük a
magyarok ingázását, migrációját és élettevékenységét ebben a térségben? Szükséges-e
területi átszerveződést tervezni, vagy megfelelnek a jelenlegi adminisztratív megoldások?
Alternatívák keresésével tettük fel a kérdést, hogy mi a teendő. (1) Szükséges-e a
magyarlakta területi önkormányzatok egybefogása, vagy/és (2) Vajdaság tartomány
státusának megváltoztatása?
11. grafikon: Támogatná-e a magyarok által sűrűn lakott területek együttműködését?
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A körzetek és a települések jelenlegi adminisztratív megoldásaival a vajdasági
magyarok nincsenek megelégedve. Többségük változtatna a magyarlakta területek, de az
egész tartomány státusán is! A magyarok által sűrűn lakott területek együttműködéséről
hallottak már politikai elvárásokat, de stratégiai terv híján nemigen van elképzelésük a
vajdasági magyaroknak arról, hogy miként lehetne ezt megvalósítani100. A válaszadóknak
több mint a fele elfogadja a regionális egybekapcsolást: 36%-uk területi autonómiával, 21%uk körzetesítéssel támogatná a magyarlakta önkormányzatok együttműködését, 43%-uk
azonban bizonytalan, 33% nem tud ezzel mit kezdeni, 10% pedig ellenzi, mivel
valószínűnek tartja, hogy szórványban élőként kirekesztődne ebből a térségből. A vajdasági
magyarok kifejezetten „autonomisták‖. Vajdaság státusán a megkérdezettek 81%-a nagyobb
autonómia kikövetelésével változtatna, a többi nem tudja (14%), vagy nem követelne
autonómiát (5%).
21. táblázat: Regionális tudatformák a vajdasági magyarok körében
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Negatív viszonyulást tanúsítanak Magyarország, Kelet-Közép-Európa és Szerbia
esetében. A konkrétan megélt tájtudat azonban nem fejezi ki azokat az elképzeléseket,
kitörési reményeket, amelyet a térség magyarsága az EU-hoz köt.

Több vajdasági magyar párt kötelezte el magát a perszonális autonómia és a területi önkormányzatiság mellett is
(7 magyarlakta község együttműködése révén). Ennek a megvalósítási lehetősége a szerb állam reakciójától függ.
100

78

5.5. Az EU-s csatlakozás a vajdasági magyarok reménysége?

A vajdasági magyarok többségének az a meggyőződése, hogy Szerbia gazdasága
számára a túlélési esély az Európai Unióhoz való közeledés és csatlakozás. Feltételezések
szerint ez a csatlakozás az ország viszonylag merev gazdaságpolitikai és kisebbségi,
valamint emberjogi feltételei miatt sem várható 2012 előtt. Az ország teljes jogú EUtagállammá válásáig a régió és azon belül a vajdasági magyar közösség számára elsőrendű
politikai és gazdasági jelentőségű a határokon átívelő, több szomszédos ország
területrészeire kiterjedő nagyrégiókkal való kooperáció (pl. a Duna–Körös–Maros–Tisza és
a Duna–Tisza–Dráva–Száva EU-régiók), ill. a Kárpát-medence és Kelet-Közép-Európa
valamennyi országára kiterjedő nagytérségi együttműködés. Ezek a nemzetközivé bővülő
kapcsolatrendszerek regionális léptékű gazdasági előnyeiken túlmenően igen jótékony
szerepet játszhatnak a kistérségek társadalmi és gazdasági potenciáljainak mozgósításában,
az ott élő népesség életkörülményeinek javításában. A térségben élő magyarok mennyire
vannak tudatában annak, hogy a határon átívelő kapcsolatok esélyt jelentenek a számukra?
Igénylik-e az anyaországgal vagy az EU-s országokkal való kapcsolattartást?
A kérdőíves kutatáseredményeink azt mutatják, hogy Szerbia Európai Unióhoz való
csatlakozásának évét a csalódott vajdasági magyaroknak majdnem 23%-a a végtelenbe
helyezte („soha‖), a minta zöme azonban a 2010 és 2020 közötti években lát reális esélyt
erre.
12. grafikon: Véleménye szerint Szerbia mikor, melyik évben csatlakozhat az Európai
Unióhoz? (százalékban)
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A vajdasági minta zöme nem tudja pontosan, mit fog jelenteni számára a csatlakozás.
A csatlakozási szándékot a válaszadók 44%-a jónak tartja, 31%-a se jónak, se rossznak,
10%-a gondolja úgy, hogy ez rossz lesz, 15%-a pedig nem tudja. Az EU-ról általában
pozitív a vélemény (30+19%), de itt van a 33% semleges és a 9% negatív álláspont is.
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13. grafikon: Általánosan milyennek tartaná Szerbia EU-csatlakozását?
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Kárpát-medence országai számára ez a csatlakozás a vajdasági válaszadók 51%-a
szerint elősegítette a magyar nemzetiségűek összetartozását, 27%-a szerint ez a
kapcsolattartás nem jött létre, a többi (22%) nem tudja. A határok átjárhatósága a válaszadók
számára igen fontos, 65%-uk úgy látja, hogy ez elősegíti a magyarok kapcsolattartását.
A vajdasági magyarság az Európa Unióhoz elsősorban a következő fogalmakat
társítja: első helyen áll a béke (36,3%), ami érthető módon a Szerbiában élők régi vágya;
második helyen szerepel a gazdasági jólét fogalma (17,4%), majd a vízummentes, szabad
utazás, tanulás és munka az EU-ban (14,2%) következik. Ezenkívül a válaszadók kb. 6%ának fontos még az utazási lehetőségek kibővülése és az egységes pénznem. (Ma is sokan
euróban spórolnak.) Mindezek az értékek az EU-val kapcsolatban új esélylehetőségeket,
életszínvonal-emelkedést jelentenek, ami nem a tájtudat gyengeségét jelzi, sem pedig a
régióhoz való ragaszkodás sorvadását.
Arról, hogy mit eredményez majd az ország EU-csatlakozása a megkérdezett
személyek szempontjából, a vajdaságiak egy ötfokú skálán nyilatkozhattak. Számukra az
ország megnyitását eredményezné, és új lehetőségeket hozna a csatlakozás. Legtöbben a
szabad utazást említik (4,7 átlagjeggyel), majd a jobb jövőt (4,3), az új munkalehetőségeket
(4,1), az állampolgári jogvédelmet és a személyes védelmet (3,9), a békét (3,8) és a közös
EU-kormányzatot (3,5).
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14. grafikon: Az alábbi kijelentések mennyire fejezik ki azt, amit az Ön számára az
EU jelent?
(Válaszok ötfokú skálán: 1 – egyáltalán nem, 2 – inkább nem, 3 – igen is meg nem is, 4 –
inkább igen, 5 – teljes mértékben)
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Arra a kérdésre, hogy mit jelent az Európai Unió polgárának lenni, legtöbben (72,1%)
az EU-s tagállamok közti szabad átjárhatóságot említik, de a válaszadók nagy többsége a
szabad munkavállalás jogát is említi bármelyik EU-s tagállamban (68,2%). A tanulási
lehetőség az EU területén bárhol a válaszadók 59,7%-ának lenne fontos. Meglepően nagy
azoknak a válaszolóknak a száma, akik (valószínűleg téves információk alapján) az orvosi
ellátás és a szociális intézmények szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférést várják az EU-tól
(38,2%). Ebből látszik, hogy mélyponton van Szerbiában az egészségügyi ellátás.
A szavazati jogok körüli változások nemigen érdeklik a vajdasági magyarokat.
22. táblázat: Az alábbi kijelentések közül melyik jelenti inkább, hogy: „az Európai Uniónak
a polgára lenni”? (Első említések aránya)
Kijelentés
1. Az EU-s tagállamok közti szabad átjárhatóság
2. A szabad munkavállalás joga bármelyik EU-s tagállamban
3. Szavazati jog a helyi választásokon abban a tagországban, amelyben élsz, akkor is,
ha ez nem azonos a szülőhazáddal
4. Szavazati jog az országos választásokon abban a tagországban, amelyben élsz,
akkor is, ha ez nem azonos a szülőhazáddal
5. Szavazati jog az Európai Parlament-i választásokon abban a tagországban,
amelyben élsz, akkor is, ha ez nem azonos a szülőhazáddal
6. Orvosi ellátás, a szociális intézmények szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférés
7. Tanulási lehetőség bárhol az EU területén
8. Egyik sem az előzők közül
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Tanulságos, hogy a vajdasági magyarok mozgásteret, nyitott munkaerőpiacot
igényelnek, átjárható országhatárokat szeretnének. Jelenleg ez a közösség bezártnak és
esélytelennek érzi azt a területet, ahol él.

5.6. Zárógondolatok

1. Vajdaságban fontos elemezni a tájidentitás sorvadásának vagy erősödésének a
jeleit egy-egy lakossági csoport esetében, mert a tájkaraktert meghatározó tájidentifikációs
elemek a jövőbe mutatnak, sőt megsejtetik velünk egy-egy régió fejlesztési lehetőségeit,
hiszen a legtöbb negatív irányú változást is felválthatja egy új keletű tájhasználat, ami
pozitív válasz lehet a természeti, társadalmi, kulturális örökségek kiaknázására. Történelmi
tevékenységükben és sorsuk építésében a Vajdaságban élő magyarok a tartományhoz
kötődnek legerősebben; munkájuk, mozgásterük a kistérségekhez kapcsolódik, még akkor
is, ha a közösség viszonylag nagy része bezártnak és esélytelennek érzi a területet, ahol él.
Európai orientáltságuk – ami erősebb, mint a többségi nemzeté – nemcsak az anyaországhoz
való kapcsolódási lehetőséget jelenti számukra, hanem az esélyt is a szabad mozgástérre, a
megélhetésre, a jobb munka- és életfeltételekre.
2. Az anyagi helyzet romlása, a térségben megvalósítható társadalmi-gazdasági és
politikai aktivitás sorvadása (főleg az utóbbi két évtizedben) jelentősebben befolyásolta az
identitástudat kialakulását, mert a hátrányos kisebbségi helyzet és a degradált állapottudat az
összefogás igényét váltotta ki. Első reakcióként a szerbiai társadalmi krízisre a vajdasági
magyarok negatív irányú változásokat (identitásfeladás, hontalanság, jövőkép hiánya,
bezárkózás) mutattak fel, majd kezdetben fragmentálisan, később átfogóan is kialakultak a
pozitív válaszreakciók, azzal a céllal, hogy önvédelmi és értéknövelő hatást keltsenek.
3. A térségben a magyarok anyagihelyzet-megélése, sőt a társadalmi és gazdasági
aktivitása is befolyásolja az identitástudatuk kialakulását. A gazdasági erőnlét sorvadásával,
a megélhetési nehézségekkel párhuzamosan növekedett az elvándorlási készség, hiszen
ebben a helyzetben nem tudott már hatni a marasztaló, érzelmi típusú vagy kulturális alapú
nemzettudat. A titói korszakban sokat utazó és világjáró lakosság többsége ma is rugalmas
az elvándorlási lehetőségek tekintetében, a többség mégis ragaszkodik a szülőföldjéhez,
jövőjét főleg a tartomány (Vajdaság) életképességéhez köti. A külföldre vándorlás szándéka
a magasabb életszínvonal és a kereseti lehetőségek függvénye, s ez a fiatalabb, szakképzett
korosztály vágya.
4. Vajdaságban az aktív magyar népesség száma több mint 33%-kal csökkent az
1961—2002. időszakban. Ugyanakkor az aktív keresők száma szó szerint azonos maradt.
Az inaktív népesség száma és aránya nőtt: 1953-ban 100 gazdaságilag aktív személyre 98
gazdaságilag inaktív személy jutott; 1991-ben 108, 2002-ben pedig már 120 fő.
5. A vajdasági magyarok mozgásteret, nyitott munkaerőpiacot igényelnek, átjárható
országhatárokat szeretnének. Jelenleg ez a közösség bezártnak és esélytelennek érzi azt a
területet, ahol él. Arra a kérdésre, hogy mit jelent az Európai Unió polgárának lenni,
legtöbben (72,1%) a tagállamok közti szabad átjárhatóságot említik, majd a szabad
munkavállalás jogát (68,2%) és a tanulási lehetőséget bárhol az EU területén (59,7%).
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A vajdasági magyarok nemzeti identitásvesztésének okai tehát a következők:

 elsősorban a természeti-ökológiai örökség elvesztése (a termőföldtulajdon, a
munkahelyi esélyek és az élőhely leszűkülése, a mobilitás gyengülése),

 másodsorban a demográfiai szerkezetváltozások (elöregedés, emigráció és a



betelepítések által kiváltott lakosságfogyás),
harmadsorban a gazdasági erőtlenség és a társadalmi-politikai peremlét,
végül a társadalmi örökség sorvadása (kulturális, vallási másodrendűség megélése,
nyelvhasználati gondok).
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6. AZ OKTATÁSBAN ÉS A
TOVÁBBTANULÁSBAN VAN A
MAGYAROK ESÉLYE
6.1. Helyzetábrázolás

A vajdasági iskolahálózat képzési palettája és minőségi szintje nem mindig felel meg
a munkaerőpiaci elvárásoknak101. A magyar értelmiségiek száma tekintetében is
lemaradásról beszélhetünk. Elsősorban az oktatás- és az egészségügy alsó szintjein
dolgoznak az értelmiségiek. Szerepük szinte jelentéktelen a gazdasági élet tervezésében és
szervezésében, az összetettebb adminisztrációs munkában. A gazdasági tevékenységekben
főleg a középfokú végzettséget igénylő munkahelyeken dolgoznak a magyarok. Ugyanakkor
felülreprezentáltak mezőgazdasági magántermelőkként (24,3%). Zömmel 2-3 hektáros
törpebirtokon folytatnak intenzív mezőgazdasági termelést.
A szerb népesség kihátrál a mezőgazdaságból, és a vagyonbiztosításban, a
pénzforgalomban, az ingatlanközvetítésben, az államigazgatásban, katonai pályán és az
állambiztonsági hivatalokban kíván elhelyezkedni.
23. táblázat: Szerb és magyar aktív kereső népesség gazdasági tevékenységek szerint
(2002. évi népszámlálás)
Tevékenység
Összesen
Mezőgazdaság, vadászat, erdészet

Szerb

Magyar

457 436 100,0 102 794 100,0
89 886

19,6

34 143

33,2

606

0,13

188

0,18

2 739

0,6

276

0,3

117 774

25,7

28 431

27,7

6 358

1,4

1 627

1,6

Építőipar

21 553

4,7

4 988

4,9

Kiskereskedelem

62 318

13,6

10 124

9,8

Szálloda- és vendéglátóipar

11 075

2,4

1668

1,6

Közlekedés és raktárgazdálkodás

25 789

5,6

3 311

3,2

Halászat
Bányászat
Feldolgozóipar
Energiagazdaság

101
Lásd bővebben: Képzetteké a jövő, A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Szerk.:
Gábrity Molnár Irén. Kiadó: Regionális Tudományi Társaság, Szabadka 2008, I. fejezet: Gábrity Molnár Irén:
Oktatásügy a térségben, pp. 31– 108. Alcím: Képzési igények és kínálatok térszerkezete.
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Tevékenység
Pénzforgalom

Szerb

Magyar

7 971

1,7

823

0,8

Ingatlanközvetítés

12 049

2,6

1 682

1,6

Államigazgatás, katonaság, társadalombiztosítás

24 028

5,3

2 382

2,3

Oktatás

20 975

4,6

4 158

4,0

Egészségügy és népjólét

27 967

6,1

5 545

5,4

Kommunális és személyi szolgáltatás

13 032

2,8

2 457

2,4

Vállalkozó háztartási mikrogazdaság

295

0,06

142

0,14

33

0,01

7

0,01

12 988

2,8

842

0,8

Exteritoriális gazdasági egység
Egyéb

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. godine.
Ministartstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 235. és 240.
oldalak.
A vajdasági magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei a többségi fiatalokéihoz
viszonyítva nem mutatnak megnyugtató képet. Az államalkotó nemzet minisztériumok,
közigazgatási irodák, tanfelügyeletek segítségével ellenőrzése alatt tartja a kisebbségeket
érintő oktatási intézményeket, a közigazgatási szervekben és fontos állami posztokon102 való
munkába állást, ami miatt a magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és
a munkaerőpiac privilegizált szféráiban is.
Tény az, hogy a magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei Szerbia/Vajdaság, illetve a
térség munkaerőpiacától és igényétől függnek103. Az oktatásban és a munkakeresés terén a
vajdasági magyarok a többségi nemzettel veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi
vagy európai mintát követik. Az történik ugyanis, hogy történelmi hagyományainknak
megfelelően európai normákat követ a térség magyar fiatalsága, mégis mindinkább
kénytelen valamilyen helybeli normákat is követni. Így például a magyar fiatalok igénylik
az anyanyelvű iskoláztatást, de a magyar nyelven is elérhető iskolai szakok gyakran nem
esélyesek a munkahely szempontjából; vagy akár a munkába álláskor számukra nem mindig
előny a több nyelv ismerete, hanem hátrány az, hogy nem szerbül szereztek közép- vagy
felsőfokú végzettséget. A szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli
munkaerőpiaci tényezők a döntők, nem pedig az európai normafeltételek.
A régióban felfedhető gazdasági húzóágazatokról megoszlik a vélemény. A városban
élő fiatalok a szolgáltatásokat tartják ,,menő‖-nek, a falun és kisvárosban élők pedig inkább
a mezőgazdaság és a feldolgozóipar lehetőségeit emelik ki. Városban a keresett szakmák és
húzóágazatok: közgazdász-menedzser, informatikus, logisztikai szakember, építészmérnök,
könyvelő, pénzügyi szakértő, marketingszakember, reklámszakértő, pszichológus,
gyógyszerész, szakorvos, fogorvos, állatorvos, szimultán fordító, turisztikai szakember,
(vendéglátóipari) vállalkozó, építész, szobafestő, kőműves, textilmunkás. Ezek szerint a
térségben érvényesülő presztízsszakmák a következők: menedzseri, banki/pénzügyi,
marketing-, informatikai munkák, programozás, vállalkozás, közgazdászi, képzett
Rendőrség, bíróság, posta, áramszolgáltatás, gázművek, iskolaigazgatók stb.
Lásd: Szlávity Ágnes, Kovács Krisztina: Munkaerőpiac (2006). In: Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési
lehetőségek. Kiadó: Regionális Tudományi Társaság Szabadka, 2006. 83—93. oldal.
102
103
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könyvelői, ügyvédi, egyetemi tanári, logisztikai, építészmérnöki, szakorvosi. Ezek után
feltehető a kérdés, hogy melyik az a szakma, amivel a falun élő fiatalok ott is
maradhatnának? Kevés az ilyen, hiszen a munkaadói statisztika szerint a nem igényelt
(viszonylag telítődött) szakmák a régióban a következők: fémmunkás, gépésztechnikus,
fodrász, kereskedő-eladó, ápoló, vegyész, gépkocsivezető, kertész és bölcsész.

6.2. Képzési kínálat

A vajdasági felsőoktatási intézmények közé sorolható: az egyetlen állami, Újvidéki
Egyetem 14 karral (Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek és Zombor székhellyel), az állami
főiskolai intézmények (Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek, Kikinda, Sremska Mitrovica,
Versec székhellyel), majd a magánfőiskolai intézmények (akkreditált és nem akkreditált
szakokkal) és végül a külföldi/magyarországi kihelyezett tagozatok (Szabadka, Zenta).
A felsőoktatás működését Szerbiában 2005. augusztus 24-étől új felsőoktatási
törvény104 szabályozza, amely vajdasági felsőoktatási intézmények létrehozására és
működtetésére vonatkozó elemeket is magában foglal. A vajdasági felsőoktatási
intézmények szabályozása két szinten történik: köztársasági és tartományi szinten105. Az ún.
omnibusz-törvény alapján a tartományban levő állami karok alapításának joga az autonóm
tartomány hatáskörébe tartozik, de az Újvidéki Egyetem keretében történő változásokhoz az
Egyetem jóváhagyása is szükséges.
A szerbiai jogszabályok a belföldi karalapítást preferálják, s ez az egyetemek
létrehozására is vonatkozik. Külföldi jogi személy csak egyetemi szintű kart (fakultást)
alapíthat, belföldi jogi személy viszont egyetemet is. A külföldi egyetemek kihelyezett
tagozataira nem tér ki a törvény. Egy kar működését akkor engedélyezi a szerb köztársasági
vagy a tartományi kormány, ha eleget tesz bizonyos oktatói, tárgyi és anyagi feltételeknek.
(Pl.: a szerb kormány akkreditációs bizottsága által jóváhagyott stúdiumokon, továbbá az
induló karon az oktatók 70%-a teljes munkaidőben dolgozik, s megfelelő épület,
laboratóriumok, előadótermek, könyvtár biztosítják számukra a kellő munkafeltételeket.)

Zakon o visokom obrazovanju – Sluţbeni glasnik RS br. 76/2005. A törvény rendezi a Bolognai Nyilatkozattal
kapcsolatos szabályok, így a kétciklusú képzés implementációjának szabályait is, s a kompetenciákat három
szervezet között osztja meg: 1.) az állam alapít, akkreditál, egyesít, megszüntet, finanszíroz, ellenőriz/elismer
(minőséget, képesítést), jogokat szavatol; 2.) a felsőoktatási intézmény munkaviszonyt létesít, felvesz, tanulmányi
programokat ír elő, diplomát ad, továbbképez. 3.) szakértői csoportok: Felsőoktatási Nemzeti Tanács,
Akkreditációs Központ és a konferenciák. A törvény az együttműködési elven alapuló korporatív oktatási modell
kialakítása mellett száll síkra (a tiszta piaci és közszolgálati modell helyett), ahol a magánegyetemek alapítása
hatékonyabb ellenőrzési folyamaton esik át. A felsőoktatási intézmények autonómiája részben abban nyilvánul
meg, hogy maguk ezek az intézmények írják elő a tudományos személyzet (oktatók és kutatók) megválasztásának
kritériumait, ami az akkreditáció során ellenőrizhető.
105
Az oktatási rendszert jelenleg az alábbi törvények szabályozzák: Kisebbségügyi törvény (Szövetségi
Képviselőház – 2002 februárjának vége); Omnibusz-törvény (Szerb Képviselőház – 2002); Felsőoktatási törvény
(Szerb Képviselőház – 2005).
104
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A képzési kínálat feltérképezésével és az egyes karok hallgatói létszámának alakulásával a
következő táblázatok foglalkoznak. Az Újvidéki Egyetem 1960. június 28-án alakult meg,
alapítója a Szerb Köztársaság. Az egyetemen kívül még 9 állami és jó néhány
magánfőiskola és magánkar fogadja be a hallgatókat.
24. táblázat: Állami felsőoktatási intézmények a Vajdaságban a 2008/09. tanévben
Felsőoktatási intézmény

1.
(14) Újvidéki Egyetem (Univerzitet
u Novom Sadu)
Bölcsészettudományi Kar
(Filozofski fakultet)
Építőmérnöki Kar
(GraĎevinski fakultet)
Jogtudományi Kar
(Pravni fakultet)
Közgazdaságtudományi Kar
(Ekonomski fakultet)
Mezőgazdasági Kar
(Poljoprivredni fakultet)
Mihajlo Pupin Műszaki Kar
(Tehnički fakultet Mihajlo Pupin)
Műszaki Tudományok Kara
(Fakultet tehničkih nauka)
Művészeti Akadémia
(Akademija umetnosti)
Orvostudományi Kar
(Medicinski fakultet)
Pedagógiai Kar (Pedagoški
fakultet)
Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar (Učiteljski fakultet na
maĎarskom nastavnom jeziku)
Technológiai Kar
(Tehnološki fakultet)
Testnevelési Kar
(Fakultet sporta i fizičkog
vaspitanja)
Természettudományi-matematikai
Kar (Prirodno-matematički
fakultet)
(9)

Jelentke- Állami
zők száma finanszí
(maximális rozás
kvóta)
Állami egyetem

Székhely

Újvidék
Szabadka
Újvidék
Szabadka
Újvidék
Nagybecskerek
Újvidék
Újvidék
Újvidék
Újvidék
Szabadka
Újvidék
Újvidék
Újvidék

Költség
térítés

Jelentkezés
%

1 421
(913)
80
(144)
903
(880)
1 062
(660)
556
(685)
291
(485)
1 517*

438

304

156

74

6

55

180

668

103

221

284

161

386

124

81

147

108

60

868

437

na

240
(177)
613
(525)
178
(265)
na

83

27

136

362

25

117

110

134

67

38

12

na

173
(240)
na

127

15

72

120

180

na

1 030
(940)

434

200

110

na

na

na

2. Állami főiskolák
Műszaki Szakfőiskola (Visoka Nagybecskerek
na
tehnička škola strukovnih studija
u Zrenjaninu)
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Műszaki Szakfőiskola (Visoka
tehnička škola strukovnih studija
u Subotici)

Szabadka

222
(380)

159

57

58

Műszaki Szakfőiskola (Visoka
tehnička škola strukovnih studija
u Novom Sadu)

Újvidék

na

na

na

na

Óvóképző Szakfőiskola (Visoka
škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača u Kikindi)

Nagykikinda

na

60

34

na

Óvóképző Szakfőiskola (Visoka
škola strukovnih studija za
obrazovanje
vaspitača
u
Sremskoj Mitrovici)

Sremska
Mitrovica

na

na

na

na

Óvóképző Szakfőiskola (Visoka
škola strukovnih studija za
obrazovanje
vaspitača
u
Subotici)
Óvóképző Szakfőiskola (Visoka
škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača u Novom
Sadu)

Szabadka

93
(66)

66

27

141

Újvidék

328
(175)

81

94

187

Óvóképző Szakfőiskola (Visoka
škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača u Vršcu)

Versec

na

na

na

na

Ügyviteli Szakfőiskola (Visoka
poslovna
škola
strukovnih
studija u Novom Sadu)

Újvidék

825
(630)

200

523

131

25. táblázat: Magánegyetemek és önálló magánkarok**
1. Educons Egyetem (Univerzitet Educons), Sremska Kamenica
Klasszikus Festészeti Akadémia (Akademija klasičnog slikarstva), Sremska Kamenica
Környezetvédelmi Kar (Fakultet zaštite ţivotne sredine), Sremska Kamenica
Szolgáltatói Menedzsment Kar (FABUS – Fakultet za usluţni biznis), Sremska Kamenica
(2002 óta)
Ügyviteli Gazdaságtan Kar (Fakultet poslovne ekonomije), Sremska Kamenica
2. Gazdasági Akadémia (Privredna akademija), Újvidék
Fogorvosi Kar (Stomatološki fakultet)
Gazdasági és Műszaki Menedzsment Fakultás (Fakultet za ekonomiju i inţenjerski menadţment),
Újvidék
Igazságszolgáltatási és Alkalmazott Gazdasági Jogi Kar (Pravni fakultet za privredu i pravosuĎe),
Újvidék
Kis- és Közepes Vállalkozások Menedzsmentjének Fakultása (Fakultet za menadţment malih i
srednjih preduzeća), Újvidék
Menedzsment Kar (Fakultet za menadţment), Újvidék
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3. Önálló magánkarok
Gyógyszerészeti és Gyógyszerészeti Menedzsment Magánkar (Fakultet za farmaciju i
menadţment u farmaciji), Újvidék
Jogi és Ügyviteli Tudományok Kara (Fakultet za pravne i poslovne studije)
USEE, Union of South Eastern Europe Faculties, Újvidék
Mezőgazdasági Szakfőiskola (Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija), Topolya
TIMS Sport és Turizmus Magánkar (TIMS Fakultet za sport i turizam), Újvidék
4. Belgrádi magánegyetemek kihelyezett karai
Biogazdálkodási Kar (Fakultet za biofarming)
Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Zombor, Topolya
Jog- és Politikatudományi Kar (Fakultet za pravno-političke studije)
Univerzitet Singidunum, Sremska Kamenica
Vállalkozói Menedzsment Kar (Fakultet za preduzetni menadţment)
Univerzitet „Braća Karić”, Újvidék
5. Magyarul (is) oktató felsőoktatási intézmények kihelyezett tagozatai
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának zentai kihelyezett tagozata, Zenta
Szolgáltatói Menedzsment Kar (FABUS – Fakultet za usluţni biznis) Sremska Kamenica –
szabadkai kihelyezett tagozata (a 2007/08. tanévtől)
Megatrend Univerzitet (Beograd), Faculty of Biofarming Topolya (a 2007/08. tanévtől)
Megjegyzés:
na = Nincs rendelkezésre álló adat
* 2006/2007-es tanévre vonatkozó adat
** A magánkarokra vonatkozólag nincsenek rendelkezésre álló adatok. A belgrádi Oktatáspolitikai
Központ (Centar za obrazovne politike) kutatási eredményeire, Ivošević—Miklaviĉra alapozva a
Vajdaságban a magánhallgatók számát 4000-re becsülhetjük (2009).
Forrás: Takács Zoltán szerkesztése az abszolutóriumi dolgozatában használt honlapról106

Szerbiában (az állami szférában) magyar nyelvű oktatás az Újvidéki Egyetemen
folyik, igaz, itt sem működik intézményesített magyar felsőoktatás, csak annak részleges
jegyeit találjuk meg: az egyetem 4 karán, egy akadémián, 107 illetve néhány főiskolán.108 Az
anyaországi kihelyezett tagozatok szabadkai és zentai főiskolai próbálkozásai még nem
akkreditáltak Szerbiában, és csak részben illeszkednek az itteni felsőoktatási rendszerhez
konzultációs központokban folytatott távoktatási formaként. Ennek ellenére lehetséges az ott
szerzett diplomák honosítása.
A vajdasági egyetemi karokon és főiskolákon munkaviszonyban levő, magyarul tudó
tanárok és tanársegédek száma (207) a vajdasági lakosság összetételében a magyarok
részaránya alatt van: a főiskolákon a tanárok 17,13%-a magyar, az összes egyetemi tanárnak
pedig csak 7,74%-a. Átlagéletkorukat tekintve a tanárok fiatalabbak a főiskolákon, mint az
egyetemi karokon. Magyar nyelven oktató tanársegédnek alig jelentkezik valaki, sok helyen
hiányzik az utánpótlás.
Az érettségiző középiskolások közül évente mintegy félezer iratkozik be egyetemre.
Egyetemválasztáskor a vajdasági fiatalokra jellemző a „kudarckerülő magatartás‖. Ez azt
jelenti, hogy szívesebben tanulnak a legközelebbi városban, a szülői sugallatot is elfogadják
(költségkímélő megoldásként), sőt gyakori a napi/heti ingázás, magyar nyelven szeretnének
Prijemni. Infostud. Vredi studirati: http://prijemni.infostud.com (Letöltve: 2009. április 1.)
Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Építőmérnöki Kar, Közgazdasági Kar és Újvidéken a
Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, valamint a Művészeti Akadémia.
108
Műszaki Szakfőiskola és Óvóképző Főiskola Szabadkán.
106
107
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továbbtanulni (energiakímélő helyzet, hiszen sokan küszködnek a szerb nyelvtudással).
Megfigyeltük, hogy a hálózathatás/városvonzás (tömbmagyar térség) érezhetően kihat a
felsőoktatási intézmény kiválasztására. 2002 óta a szabadkai karokon (és a kihelyezett
tagozatokon) több a magyar hallgató, mint a Vajdaság többi egyetemi városában együttvéve.
Legtöbb magyar első éves egyetemista a közgazdaságtudományi karon volt (2005ben): 127, utána a természettudományi (78) és a műszaki kar (55) következik. Több mint 30
elsős iratkozott be még a tanítóképzőbe, az orvosi, a jogi és az építőmérnöki karra. A többi
karon a magyar hallgatók alulreprezentáltak. Újabban megfigyelhető az a jelenség is, hogy
alkalmi munka mellett, magánkarokon vagy kihelyezett tagozaton távoktatásban vesznek
részt a magyar fiatalok.
Aggasztó, hogy hosszabb időszakon át csökkent a magyar egyetemi hallgatók száma:
1966/67-ben még 4364 volt a magyar főiskolai és egyetemi hallgatók száma – a jelenlegiek
majdnem kétszerese. Az 1991-es és a 2002-es népszámlálás adatait összehasonlítva némi
pozitív változás tapasztalható a felsőfokú végzettségűek statisztikájában: 9,4%-ról 11,0%-ra
emelkedett a felsőfokú végzettségű lakosság száma.109 (Az EU átlaga már 1991-ben 18%
volt.) Feltehető a kérdés: vajon ez a magyar fiatalok gyengébb továbbtanulási szándékán
múlik?
Az Újvidéki Egyetemre a 2005/06. tanévben 39 761 hallgató járt, ebből 9878 első
éves, s közülük csak 5,75% magyar ajkú. Ugyanebben a tanévben nem volt 1300 magyar
főiskolás sem. A vajdasági állami főiskolákon összesen 466-an tanultak magyar tannyelven
(a szabadkai Műszaki Szakfőiskolán 360-an, a többiek az óvóképző karon). Az egyetemen
825 magyar hallgató tanult az anyanyelvén (vagy részben az anyanyelvén). Ebből 477-en a
közgazdasági karon, 145-en a tanítóképzőben, 128-an a bölcsészettudományi karon, 58-an
az építőmérnöki karon és 17-en a Művészeti Akadémián.
A rendezetlen magyar nyelvű felsőoktatás miatt a magyar hallgatóknak kicsi a
lehetőségük az állami karokon és a főiskolákon arra, hogy az anyanyelvükön tanuljanak.
Mindössze 1/3-uk tanul az anyanyelvén vagy részben az anyanyelvén (főleg a szabadkai
karokon), 2/3-uk szerb nyelven hallgatja az előadásokat. A magyar egyetemisták
legnagyobb része az Újvidéki Egyetem karain vagy a vajdasági főiskolákon tanul.
Elenyésző részük iratkozik a Belgrádi Egyetem karaira, s viszonylag sokan (700-800-an)
tanulnak az anyaországban.
A magyar hallgatók a Vajdaságban 10 felsőoktatási intézményben mintegy 25–30
szakon tanulhatnak magyarul (lásd a 6. táblázatot). A szakok száma nem adható meg
pontosan, mert változó: az érdeklődéstől és a tantervektől függően nyílnak meg, néhány év
alatt azonban nem nagy a változás. Általános tendencia, hogy a szakok száma lassan
növekszik.

109

Forrás: Republiĉki zavod za statistiku: Statistiĉki godišnjak Srbije. Beograd: 2005, 78 p.
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26. táblázat: Vajdasági magyar vagy részben magyar nyelvű felsőfokú képzések (2005)
Székhelye

Magyar
hallgatók Szakok

Szabadka

728

2. Újvidéki Egyetem, Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar
(2006-tól)
3. Újvidéki Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszék
4. Újvidéki Egyetem,
Építőmérnöki Kar

Szabadka

193

Újvidék

134

magyar nyelv és irodalom

Szabadka

128

5. Újvidéki Egyetem,
Színművészeti Akadémia
6. Műszaki Főiskola

Újvidék

60

Szabadka

470

7. Óvóképző Főiskola
8. Belgrádi Egyetem,
Hungarológiai Tanszék
Magyarországi kihelyezett tagozat
9. Budapesti Corvinus
Egyetem,
Kertészettudományi Kar,
Kertészmérnöki szak határon
túli levelező tagozata –
Konzultációs központ
1 Szolgáltatói Menedzsment
0. Kar (FABUS – Fakultet za
usluţni biznis) Sremska
Kamenica – Szabadkai
Kihelyezett tagozata (a
2007/08. tanévtől)
Összesen karok/főiskolák

Szabadka
Belgrád

121
néhány

építőmérnök, vízépítési szak
(hidraulika, hidrológia, vízgazdálkodás),
településrendezési, közművesítési,
közlekedési építőmérnöki szak (4 szak)
színművészeti szak minden második
évben
villamossági, gépészeti és informatikai
szak (3 szak)
óvodapedagógus
magyar nyelv és irodalom

Zenta

166

kertészmérnök

Szabadka

47*

szolgáltatói menedzser

Székhely

Hallgatók Szakok száma
száma
2000
24

Az intézmény neve
Állami
1. Újvidéki Egyetem,
Közgazdaság-tudományi Kar

10

4

agrárgazdaságtan és agrobiznisz,
európai gazdaságtan és biznisz,
pénzügyi és biztosítási szak, kvantitatív
gazdaságtan, marketing,
menedzserképző szak, ügyviteli
információs rendszerek, számvitel és
revízió, kereskedelem (9 szak)
osztálytanító-képzés, mesterkurzusok,
karközi tanárképzés

* A Most – Híd szervezésében, a 2008/09. tanévben (nem számítottuk be a 2005. évi
hallgatói létszámba)

91

Vajon mi befolyásolja az egyetemisták szakválasztását? Tudjuk, hogy a
munkaerőpiacon való érvényesülés a felsőoktatásban szerzett szakismeretektől, képesítéstől
függ. A magyar hallgatók esetében a szakok megválasztásakor részben a hagyományos
természettudományi mérnöki orientáltság van jelen, ugyanakkor a választásban inkább a
szak helyszíne és a tannyelv a döntő szempont!
Az iskolastatisztika alapján a legtöbb magyar hallgató a közgazdászi, mérnöki
(műszaki) és pedagógusi képzésben vesz részt, ebben nyilván szerepet játszik a képzések
földrajzi közelsége is (Szabadka és kisebb részben Újvidék). A pedagógusképzést is (főleg a
tanítóképzést) nagy számban választják a magyar nemzetiségűek; mégis megoldatlan a
magyar oktatók hiánya. Ennek oka egyrészt az, hogy a tanárképző szakokon nem magyar
nyelven oktatnak (a természettudományi-matematikai karon pl. csak 2-3 általános tárgyat –
ebből nem érthető, hogy ennyit oktatnak, vagy ennyit nem oktatnak!), másrészt a hallgatók
egyenlőtlenül oszlanak meg az óvodapedagógusi és a középiskolai tanárképzés között. Míg
az előbbi esetben kielégítő a jövendő pedagógusok száma, az utóbbiban egyes szakokon már
súlyos hiány tapasztalható. A magyar hallgatók a jogászképzésben, az egyes
bölcsészszakokon (szociológia, pszichológia, pedagógia, történelem) és a mezőgazdasági
képzésben is alulreprezentáltak.
Konklúzió: a korábbi empirikus kutatások kimutatták, hogy a szakválasztásban a
hallgató szakmai érdeklődésén kívül döntő az oktatási intézmény közelsége, sőt tannyelve is.
A magyar fiatalok szívesen tanulnak az anyanyelvükön, egyetemi szinten viszont nincs elég
magyar tagozat. A felsőoktatási intézmény esetében a magyar érettségizők Újvidék,
Szabadka, Szeged, Zenta közül választanak.
Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy Szabadka vonzásterülete megnőtt.
2000-ben az újvidéki állami felsőoktatási intézményekben csaknem 1500 hallgató tanult,
Szabadkán pedig kb. 1100. Három év múlva megváltozott a helyzet: 2003-ban Szabadkán
már csaknem 1600 volt a számuk, Újvidéken pedig 1230. Ennek az lehet az oka, hogy a
magyar fiatalok szívesebben választották a magyar vagy részben magyar tannyelvű
intézményeket, de közrejátszhatott az olcsóbb albérlet és a kedvezőbb utazási lehetőség is.
Legtöbb fiatal a kreativitásfejlesztés lehetőségét hiányolja az egyetemeken, de az
állami karok esetében mégis a legbiztonságosabb az, hogy a diploma elismert és nem kell
honosítani vagy akkreditálásra várni (magánkar esetében). Az állami karoknak tradicionális
elismertek és tekintélyesek a régióban. Többen hangsúlyozták a két tannyelvű lehetőség
előnyeit, de ez nagyjából csak a szabadkai székhelyű intézményekben lehetséges. A műszaki
főiskola esetében a fiatalok a továbbképzési esélyeket várják. A tanítóképzős hallgatók a
magyar tannyelvű pedagógusképzés minőségének javulását látják a 2006 óta önálló magyar
tanítóképzésben. Ez nem pótolja az alap- és középszintű oktatás tanárhiányát, tehát a
kétszakos tanárképzés bevezetésére lesz szükség még a közeljövőben, minden tanítóképző
esetében.
A friss diplomások leggyakrabban az egyes karok versenyképtelenségére
panaszkodnak, valamint arra, hogy nem nagy a szakválasztási lehetőség, a kétéves főiskolák
nem reformképesek, nehezen akkreditálhatók a bolognai elvek alapján; néhány szakon nem
elég modern és nem elég gyakorlatias a tanítási program. Az utóbbi időben sok olyan
magán/alapítványi kar jelent meg, amelyek felületes tudást adnak. Például a „divatos‖
menedzserképzéssel foglalkozna olyan kar is, amelyen nem folyik ilyen jellegű kutatás.
Tekintet nélkül arra, hogy a megkérdezettek magyar vagy szerb tannyelven végeztéke az iskoláikat, ugyanúgy vélekedtek az egyetemek versenyképességéről. Távlatilag jónak
92

ítélhető, hogy a régióban lassan kialakulóban van az európai kritériumok szerint szerveződő
intézmények elfogadása, és minőségellenőrzésük, versenyképességük elsősorban ettől is
függ.
Az egyes karokról alkotott különvélemények szerint a friss diplomások a műszaki
kart és a főiskolát, majd a közgazdasági kart tartják versenyképesnek belföldön és külföldön
egyaránt, a pedagógus- és óvóképzőt azonban nem. Negatív munkakeresési tapasztalatról
számolnak be a pedagógusok, akikkel lassan telítődnek a városok.
A munkaerőpiaci helyzetről tanúskodik például egy fiatal közgazdász véleménye:
„Szerbiában meg lehet élni belőle, Magyarországon a szerbhorvát nyelvtudásunkért
szívesen alkalmaznak bennünket, Nyugat-Európában viszont esetleg csak egy parkolóőri
állást kaphatnánk meg vele.”110 A diploma külföldi értékéről legjobb véleménnyel a
műszaki végzettségűek vannak, mert úgy gondolják, hogy megfelelő nyelvtudással ott is
érvényesülnének vele.
A Vajdaságban megszerzett diplomának külföldön tehát akkor van értéke, ha konkrét
munkahelyen alkalmazható. Ez érvényes a műszaki, orvosi, művészeti, részben a
menedzseri szakokra, a pedagógusszakmák azonban ebből a körből kiesnek. A fiatalok
tudatában vannak annak, hogy a diplomahonosítási nehézségek miatt külföldön eleinte nem
a szakmájukban dolgoznának, és csak fokozatosan helyezkedhetnének el abban.
A munkát kereső fiatalok pozitív tényezőként sorolják fel az ismerősök, rokonok
ajánlóleveleit. Ez a kapcsolati tőke. Szerintük előnyben vannak a fiatal műszaki
menedzserek, ha vannak mögöttük gyakorlati évek; ritkán, de segít a munkaközvetítő iroda
is (továbbképzési programokkal, információkkal). Előnyösebb helyzetben van a több szakos
képzésben részesült fiatal, aki még folyamatos továbbképzésre is hajlamos, hiszen ismerni
kell az új számítógép-programokat, a piaci trendeket. A fiataloknak érdemes folyamatosan
figyelniük az új álláshirdetéseket az újságokban, az interneten és látogatniuk az
állásközvetítő magánirodákat.

6.3. A magyar felsőoktatás jövője Vajdaságban

A magyar tannyelvű felsőoktatás jövőjéről évtizedeken keresztül vitáznak, főleg a
magyar értelmiségiek. A vita egyik legfőbb témája az, hogy szükséges-e a teljes magyar
tannyelvű egyetemi oktatás a magyar ajkúaknak, vagy két- esetleg többnyelvű karok
szükségeltetnek. A döntéshez felsőoktatási projekttervek születtek több alternatívában. A
megválaszolandó kérdések ezzel kapcsolatban a következők:
1. Etnikai egyetem modellje vagy versenyképes egyetem modellje kell-e a
régióban?
2. A kisebbségi tudományművelést állami felsőoktatási intézményekben
érdemes-e összpontosítani, vagy a civil tudományos társaságokra és
alapítványokra kell támaszkodni, és magánkarokat nyitni?
3. Szükség van-e egy Regionális Felsőoktatási Kutatóintézeti Központra, vagy
célszerűbb volna nemzeti hálózat kialakítása?
110

Ugyanott
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A vajdasági magyarok felsőoktatásának kérdése semmiképpen nem korlátozódhat
csupán Észak-Bácska térségére. A racionalitás elve azt sugallja, hogy intézmények közötti
együttműködésre lenne szükség. Az oktatási intézmények hálózatos kapcsolatteremtése
megkönnyítené a regionális szintű versenyképes intézményrendszer kialakítását.
Előnyös volna, ha a határon túli magyar felsőoktatás (a vajdasági is) integrálódhatna
egyfajta „magyar felsőoktatási térbe‖, rajta keresztül pedig az egységesülő európai
felsőoktatásba, amely olyan új összefüggéseket helyez előtérbe, amelyek megkövetelik
nemzeti felsőoktatási stratégia kidolgozását. Evégett újragondolandó a térség magyar–
magyar és magyar–nem magyar nyelvű intézményei közötti regionális együttműködés
gyakorlata, finanszírozása, amelynek nyomán egy olyan regionális felsőoktatási tömörülés
jöhet létre a Kárpát-medencében, amely az egységes európai felsőoktatási piacon is
megállja a helyét.
A régióban működő oktatási intézmények képzési kínálatának racionális kihasználása
a cél, a felsőoktatási tömörülést képviselő érdekek és a piaciigények összeegyeztetésével.
A felsőoktatási piacon kialakult verseny egyre fokozódik, ezért folyamatos szakmai
munkamegosztásra van szükság, akár a határon átlépve is (tudományos műhelyek,
hálózatok, egyetemek, karok terveinek egybehangolásával). A lehetséges délvidéki magyar
intézményalapítás elsődleges célja a megfelelő kínálat biztosítása, megszervezése, nem
pedig a párhuzamos szakok létrehozása. Ez meg is valósítható a határon túli
együttműködésre hajlamos intézmények hálózatának megteremtésével, ha azok magukra
vállalják a piaciigénynek megfelelő, innovatív szakok bevezetését.
Szerbiában/Vajdaságban nem eléggé hatékonyak az oktatási vagy a felnőttképzési
programok az azonos tevékenységi területen jegyzett munkanélküliek szabad munkahelyre
történő irányításához. Ha a tapasztalattal nem rendelkező, 19–25 éves középkáder a
munkanélküliek 12,1%-át teszi, valószínűsíthető az oktatási rendszer hiányossága,
rugalmatlansága a modern szakirányok megnyitása szempontjábó. A legnagyobb probléma a
szakközépiskolák gyenge szakmakínálata.
A szerbiai iskolák merev programjai, a régi gazdasági rendszer alapjaira épülő
szakosodási rendszerek, a rugalmatlan átképzési feltételek kilátástalan helyzetbe juttatták a
munkanélküliséggel küszködőket. Párbeszédet kell kezdeményezni a szakmakínálat
megtervezésére (az oktatási rendszer és a foglalkoztatási hivatal képviselőivel, valamint a
munkaadókkal). Alaposan át kellene rázni a tanmeneteket, széles körű szakoktatást
biztosítva, flexibilis, gyakorlatias programokkal. Az oktatási rendszer innovációja és a piaci
szükségletek revíziója a felnőttoktatás új, törvényes keretek közötti megformálásával
valósítható meg. Szerbiában még hiányzanak az egységes, egész életen át tartó tanulási
koncepció operatív programjai, a rugalmasabb, interdiszciplináris képzési magatartás.
Az egyetemeknek, főiskoláknak fejlesztési stratégiai terveikben is nagy hangsúlyt
kell helyezniük a nemzetközi kapcsolatrendszerük kiépítésére, intenzív bővítésére.
Rendszeres intézményes együttműködés híján a személyes, illetve szakmai kapcsolatok
(oktatók és hallgatók részéről) segíteni tudják az intézményes együttműködést a
magyarországi egyetemekkel is. A nemzetközi együttműködés jelentősen befolyásolja majd
az intézmények versenyképességét.
A vajdasági magyarság jövőjét meghatározó felsőoktatási intézmény alapításával
kapcsolatos tervek tisztázásához szükség lenne az eddigi tapasztalatok koordinálására, a
javaslatok összegzésére. A vajdasági magyar kisebbség is igényli az európai színtű tudást,
miközben megőrizheti nemzeti identitását, anyanyelvét és kultúráját.
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7.

IFJÚSÁGSÁGKUTATÁSOK A
TÉRSÉGBEN111

A vajdasági fiatalok kérdőívezését, a Magyarságkutató Tudományos Társaság
koordinálásával, három alkalommal végeztük el. Ezek a munkák a következők:
1.
Felmérés a vajdasági magyar fiatalok időszerű politikai nézeteiről és
magatartásáról – 2001 tavaszán, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság és a
Vajdasági Ifjúsági Fórum közös projektje, melyet a HTMH (a Határon Túli Magyarok
Hivatala) támogatott.
A minta 264, 18 és 28 év közötti vajdasági magyar fiatalból állt (átlagéletkoruk
22,25 év). A megkérdezettek 20 vajdasági helységben élnek. A bánáti és a bácskai térségből
megközelítőleg azonos számú megválaszolt kérdőív érkezett. A populáció reális mutatóihoz
viszonyítva a férfiak enyhén túlreprezentáltak (nők 47,3%, férfiak 52,7%).
2.
Mozaik 2001 – Kárpát-medencei fiatalok – 2001 őszén. A sok-sok adatot nyújtó
kutatást a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató Intézet megrendelésére végeztük el. Ennek az
adattárnak a feldolgozása még folyik.112
A kérdőívezésből 1526 (1017 magyar és 509 szláv) személy adatai kerültek
feldolgozásra. A kutatás fő célja a vajdasági magyarok adatainak elemzése volt, a többségi
nemzethez tartozó (főleg szláv) csoport tagjai kiegészítő (összehasonlításra alkalmas)
mintaként szolgáltak. A magyar fiatal lakosság 15 és 28 év közötti számarányának a
magyarlakta települések szerinti vizsgálata során a következő mintavételi sémához tartottuk
magunkat: 24 település, ebből 14 falu, 6 kisváros, 4 város.
3.
A fiatalok továbbtanulási szándéka – 2002. január 15. és február 15. között.
Megrendelő a Határon Túli Magyarok Hivatala, Budapest. Projektkoordinátor: a Határon
Túli Felsőoktatási Programiroda. Igényfelmérő kutatás a 15—26 évesek körében a vajdasági
magyar fiatalok továbbtanulási hajlandóságáról, 523 kitöltött kérdőívvel. A minta
reprezentatív volt a fiatalok korcsoportja, neme (50,3% férfi, 49,7% nő) és lakhelye szerint,
valamint a magyarlakta települések szerint is.

Lásd az eredeti kéziratot bővebb formában: Gábrityné dr. Molnár Irén: Értékrend, identitástudat, tolerancia. In:
A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata 6., Térfoglalók, Ifjúsági szerep- és közösségvállalás. Szerk.:
Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa, Szabadka, 2003
112
A Vajdaságról szóló tanulmányt Gábrity Molnár Irén és T. Mirnics Zsuzsanna írta.
111
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7.1. Az empirikus kutatások részeredményei (2001)

A mintában 1017 magyar fiatal szerepelt, mintegy 24 vajdasági településről (14 falu,
6 kisváros, 4 város). Nemek szerinti megoszlásuk megegyezik a vajdasági demográfiai
valósággal az 1991. évi népszámlálást véve alapul: 523 (51,4%) férfi, 494 (48,6%) nő.
A megkérdezett vajdasági magyar – 15—29 éves – fiatalok többsége befejezte az általános
iskolát (39%), majd jellegzetes módon következnek azok, akik négyéves szakközépiskolát
(20%) vagy hároméves szakmunkásképzőt (13%) végeztek. Sajnálatos, hogy a gimnáziumot
(11%), főiskolát (10%) vagy egyetemet (7%) végzettek száma csak ezután következik. A
vajdasági magyar fiatalokra 2003 körül egyébként még jellemző volt, hogy az általános
iskola befejezése után sokan a szakközépiskolát választották, és csak azok iratkoztak
gimnáziumba, akik biztosak voltak abban, hogy eljuthatnak egyetemre (városlakók,
értelmiségiek gyermekei, kitűnő tanulók). A mintában az egyetemi és a főiskolai hallgatók
aránya jobb, mint a vajdasági összlakosság körében. A mintára általánosságban a
középfokú végzettség jellemző. Családi állapotuk szerint a megkérdezettek három
jelentősebb csoportja különíthető el: nőtlen vagy hajadon fiatalok, házasok és élettársi
kapcsolatban élők. A megkérdezett vajdasági fiatalok, úgy látszik, nemigen igyekeztek
házastársi kapcsolatot kötni: kb. háromnegyedük nőtlen, illetve hajadon. A nehéz gazdasági
helyzet és a háborús évek valószínűleg nem eléggé serkentették őket családalapításra
huszonéves korukban sem. A hosszú tanulmányi időszak és a munkalehetőség hiánya miatt a
fiatalok viszonylag sokáig maradnak hajadonok/nőtlenek.

7.2. Értékek a fiatalok életében – Vajdasági és Kárpát-medencei
összehasonlítás

A vajdasági fiatalok válaszára jellemző, hogy az immateriális értékek a
legfontosabbak számukra: a béke, a család biztonsága és az alapvető emberi értékek; a
barátságot és a szerelmet is nagyra becsülik (ezek az értékek egy ötfokú skálán 4,5 fölött
vannak). A béke jelentőségét nyilvánvalóan az elmúlt háborús időszak növeli, s ez
magyarázza azt is, hogy válaszadóink egy válságokkal és veszélyekkel teli világban a család
felé fordulnak, tehát család- és kapcsolatcentrikus életet élnek, amelyben döntő jelentőségű
számukra mások társasága. A belső harmónia érzésének preferálása a fiatalok befelé, a lelki
élet felé fordulásáról tanúskodik. A viszonylag magas átlagjeggyel jelölt válaszok között
van még a szabadság is. Fontos értékként kezelik azokat a dolgokat, amelyeket 4—4,5
átlagjeggyel jelöltek meg. Ezek részben anyagi értékek, de akkor sem a pénz, hanem a
tartalmas élet, a környezet állapota, a társadalmi rend, a változatos élet, a kreativitás a
legfontosabb számukra.
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A vajdasági magyar fiatalok kevésbé fontos (3,0—3,9) értéknek tartják a
gazdagságot, a hagyományt, sőt a nemzetet és a szépség fogalmát is. A megkérdezettek
legkevésbé fontosnak a vallást és a hatalmat vélik. Egyértelmű, hogy a közelmúlt
diktatórikus hatalma és a következetlen vallásgyakorlás, a más vallásúak gyűlölete stb.
hatott a szemléletükre. Dominálnak náluk a nem anyagi természetű értékek, és nem becsülik
a társadalmi tudatelemeket (nemzeti, vallási tudat, hatalom).
A nem magyar válaszadók értékrendjének mutatói megegyeznek a magyarokéival,
azzal a különbséggel, hogy a magyar válaszadóknál a rangsorban fontosabb helyet foglal el
a béke, a szlávoknál pedig hangsúlyosabb a szerelem, a barátság, a szépség.
15. grafikon: Az élet legfontosabb értékeinek rangsorolása
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Válaszadóink egy másik értékrendskálát is kitöltöttek. A tízfokú skálán nyert
eredményekből, az előzőekhez hasonlóan, kitűnik a család és a barátok reprezentatív
jelentősége, valamint a saját jövővel való törődés és a tervek megvalósítására való törekvés.
Kevésbé preferált érték a politika, sőt még a vallás is, amiből arra lehet következtetni, hogy
a válaszadók idegenkednek a politikai szerepvállalástól.
A nem magyar (főleg szerb) válaszadóknál az értékek rangsora ebben a kérdésben is
többnyire megegyezik a magyarokéval, kivétel a kultúra és a műveltség fontossága, amely a
magyaroknál kifejezettebb, a 4. helyen áll, a szerbeknél viszont csak a 11. helyen.
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16. grafikon: Alapvető értékek fontossága a fiatal válaszadók számára
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Tekintsünk ki határainkon túlra, a többi fiatal értékfelfogására. A fiatalok
értékpreferenciái régiótól függően más-más képet mutatnak. Az emberek életvitelére
vonatkozó megadott értékkategóriákat tekintve a régiókban három alapvető típus
különböztethető meg. A fiataloknál legfontosabbak a harmonikus, boldog élethez köthető,
nem anyagi természetű értékek. Ide sorolhatjuk a család biztonságát, az őszinte barátságot, a
szerelmet, a békés világot, valamint a belső harmóniát. Ezek az értékek rendkívül jó
(4 feletti) értékelést kaptak. A felsorolt értékekből felállítható egy másik (valamivel kisebb,
négyes átlagú) homogén csoport is, az anyagi javakhoz való viszonyulás alapján, amely
számára fontos a gazdagság, a pénz; s jelentősnek tartja a rendet, a tartalmas és változatos
életet is. Végül az értékek között volt egy harmadik típus, amelyet általános társadalmi
tudatként fogalmazhatunj meg, s ide sorolható: a politikai, a nemzeti és a vallási tudat. Az
adatok azt mutatják, hogy a határon túli magyar fiatalok számára a legkisebb jelentősége az
értékkategóriák közül a hatalomnak (politikának) van.
A fiatalok azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mennyire fontosak számukra az
alábbi értékek – egy 0-tól 10-ig terjedő skálán –, a következő sorrendet alakították ki (az
átlagértékek alapján):
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17. grafikon: Az egyes értékek fontosságának megítélése; régiónként a négy legfontosabb
érték (a 0-tól 10-ig terjedő skála értékei)
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A fentiekből jól látható, hogy a régióktól függetlenül a két legfontosabb érték a
Kárpát-medencében élő magyar fiatalok számára a család és a saját jövő. Régióktól függően
változik a harmadik, illetve a negyedik legfontosabbnak tartott érték. Magyarországon a
jövedelem, a pénz következik, majd a magyarság; a Vajdaságban megbecsült érték még a
barátok és a műveltség, Erdélyben a munka és a hivatás. Székelyföldön a magyarság
fontossága kiemelkedő helyen áll, Belső-Erdélyben pedig a környezet állapotát ítélik meg
fontosnak. A Felvidéken a barátokat és a pénzt emelik ki. Kárpátalján harmadik helyen a
környezet állapota, majd a magyarság következik.
Az értékrenddel kapcsolatos eredményeket kiegészítik egy további kérdésre adott
válaszok, nevezetesen, hogy megfelel-e eszményeiknek a szüleik élete. A vajdasági fiatalok
jelentős hányada vélte úgy, hogy szívesen élne a szüleiéhez hasonló életet (30,2%), ennél
többen (45,2%) csak részben szerettek volna a szülőkhöz hasonlóan élni. Mindez ismételten
megerősíti a család fontosságát, jelentőségét. A minta 18%-a azonban nem tartja jónak a
szülei életmódját.
A különféle korcsoportokba tartozó fiatalok esetében a szülői értékek elfogadása
eltérő. Ezen értékeket a két idősebb korcsoport utasítja el leginkább, s legkevésbé a középső
korcsoport. A csak az egyik szülő értékeit elfogadók aránya a három korcsoportnál
megközelítőleg azonos.
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18. grafikon: Megfelel-e az Ön eszményeinek a szülei élete? (Vajdaság)
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Hogyan alakul a fiatalok véleménye a Kárpát-medencében? – ez látható a következő
grafikonon:
19. grafikon: Megfelel-e az Ön eszményének a szülei élete? –
összehasonlítás (%)
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A Mozaik 2001 kutatásban megjelenő eredmények113 szerint a határon túli magyar
fiatalok értékei, értékítéletei – a 2000-ben mért magyarországi eredményekhez hasonlóan –
az elmúlt évtizedben részben átalakultak, de részben követi is az ifjúság szüleinek
gondolkodásmódját. Jelzi ezt az is, hogy régiók szerint eltérő módon a 15—29 éveseknek a
harmada-fele gondolja úgy, hogy szüleik gondolkodásmódja, értékítéletei megfelelnek saját
eszményeinek, további harmaduk-negyedük úgy tartja, hogy részben megfelelnek. Mintegy
15% körül mozog azoknak az aránya, akik elutasítják szüleik eszményeit. A fentiek jól
illusztrálják, hogy a változó világ hatására csak bizonyos értékek alakulnak át.
Legkitartóbban követik szüleik értékrendjét a székelyföldiek és a Kárpátalján élők. Már csak
részben fogadják el szüleik életmódját a vajdasági, a magyarországi és a felvidéki fiatalok.
A legelutasítóbb réteg legnagyobb számban a Vajdaságban jelent meg. Ők új életmódot
szeretnének, mert szüleik háborút előidéző magatartása nem elfogadható számukra.
Kárpátalján a legkisebb az elutasítás, itt ragaszkodnak legjobban a szülők értékrendjéhez.

113

Gyorsjelentés, 36-37. old.
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7.3. Társadalmi közérzet, politikához való viszony

A tranzíciós országok114 közül az elmúlt tíz évről nyilatkozva a vajdasági fiatalok
igen nagy százaléka fejezte ki, hogy romlott az életszínvonala és az anyagi helyzete. A múlt
megítélésével kapcsolatban egybehangzó a véleményük. Jelentős többségük negatívan
nyilatkozott az elmúlt tíz évről minden vonatkozásban, talán a magánélet tűnik a legkevésbé
érintett területnek. A megkérdezettek 91,2%-a életszínvonalának romlását tartotta az elmúlt
évtized legjellemzőbb eseményének, 90,3%-a gazdasági helyzete romlásáról vallott, 65,5%a pedig a személyes helyzetének a romlásáról, 59%-a a magyar–szerb viszonyt tartotta
rosszabbnak. A megkérdezett fiatalok mindössze 9,2%-a szerint javult a személyét érintő
állapot, 35,9% szerint pedig nem változott a magyar–szerb viszony Vajdaságban.
20. grafikon: A 90-es (háborús) évek megítélése (Vajdaság)
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A jövő megítélésében – ahogy a 12. ábrán is látható – válaszadóink véleménye
kevésbé egységes, az álláspontok azonban optimistább szemléletmódot tükröznek. A
bizakodók aránya 50 és 60% közt van, legkedvezőbb a saját jövő értékelése (63,6% javulást
vár), majd az általános gazdasági helyzetről vélik úgy, hogy hamarosan jobbra fordul
(56,7%). Legkedvezőtlenebb a szerb–magyar viszony alakulásával kapcsolatos jövőkép
(60,2% rosszabbodással számol).

114

Volt szocialista országok
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21. grafikon: Az elkövetkező tíz év megítélése (Vajdaság)
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A jelenlegi társadalmi közérzet egyik fontos mutatója az volt, hogy mennyire
elégedettek a megkérdezettek az aktuális államiság működésével. A grafikon is szemlélteti,
hogy – egy tízfokú skálán ítélve meg a kérdést – a minta jelentős része (több mint a fele)
véli úgy, hogy a demokrácia nincs megfelelő szinten. Minden régióban a megkérdezettek
négy-öt százaléka állította, hogy az adott országban nem tapasztal demokráciát. A skálaátlag
– Vajdaságban 3,8, Kárpátalján 4,3, Szlovákiában 4,4, Belső-Erdélyben 4,2, Székelyföldön
3,9 – egyik régióban sem érte el a skála közepét, így nem véletlen, hogy a demokrácia
működésével való teljes elégedetlenség minden régióban 10 százalék körül mozgott.
22. grafikon: A demokrácia működésének megítélése (Vajdaság)
25

20

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Az ország problémái közül legnagyobbnak a kilátástalan jövőt, a munkanélküliséget
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és a pénztelenséget tartják – mindez arra vall, hogy a lakosság hosszú időn keresztül
fennálló nélkülözése valószínűleg a jelenben is erősen befolyásolja a társadalmi közérzetet.
Az életkörülmények szintjén ez a munkanélküliség és a szegénység veszélyében, lelki
szinten pedig a céltalanság, kilátástalanság, reménytelenség érzésében nyilvánul meg.
Legtöbben tehát a kilátástalan jövőtől és a céltalanságtól félnek, amit sokszor nem tudnak
befolyásolni, mert az a tágabb értelemben vett társadalmi feltételektől (politikától) függ.
23. grafikon: Szerbia legfontosabb problémáinak megítélése (%)
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A társadalmi közérzetet vizsgáló elemzések kapcsán elmondhatjuk, hogy az egyes
régiókban a válaszok a jövőt illetően egyfajta enyhe vagy visszafogott derűlátást jeleznek.
Ez különösen az egyéni, személyes helyzetre vonatkozik. 2001 őszén a legderűlátóbbak a
vajdasági fiatalok. Az összes válaszadó 62%-a javulónak ítélte meg a saját helyzetét, s több
mint a fele az ország gazdasági helyzetéét és az emberek életszínvonaláét is – persze másmás volt az egyes régiók (országrészek) viszonyítási alapja. Másként ítélték meg a helyzetet
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ott, ahol egy háború után nyilatkoztak, és másként, ahol egy korábbi fellendülés eredményeit
tartották szem előtt. E téren a Felvidéken történt a legkisebb változás, ott a javulás mértéke
csak a személyes helyzet esetében figyelemreméltó. A magyarok és a többségi nemzet
egymáshoz való viszonya esetében nemigen történt jelentős javulás, kivéve Kárpátalján,
ahol a megkérdezetteknek több mint 40%-a javulást lát. Az ifjúságkutatás fontos kérdése
volt, hogy a fiatalok mit tekintenek az ifjúság legégetőbb problémájának közvetlen
környezetükben.
27. táblázat: Mi az ifjúság három legégetőbb, legsúlyosabb problémája fontossági
sorrendben

Munkanélküliség
Kilátástalan jövő
Pénztelenség
Kábítószerek
elterjedése
Lakáshelyzet
megoldatlansága

BelsőErdély

Felvidék

Kárpátalja

26 (I.)*
15 (II.)
13 (III.)

38 (I.)
–
13 (II.)

25 (I.)
19 (II.)
13 (III.)

–

9 (III.)

–

–

–

–

–

–

–

–

Székelyföld
34 (I.)
11 (III.)
19 (II.)

Vajdaság
14 (III.)
20 (I.)
17 (II.)

Magyarország
Ifjúság2000
42 (I.)
–
13 (III.)
–
18 (II.)

* Megjegyzés: zárójelben az adott probléma helyezési sorrendje olvasható
„Az adatokból kitűnik, hogy a Kárpát-medencei fiatalok számára elsősorban az
anyagi természetű gondok a legjelentősebbek, a legfontosabbak. Az összes régióban
megjelenik a munkanélküliség, mint az egyik legégetőbb probléma, illetve mind a négy
régióban a legnagyobb gond. A pénztelenséget a második/harmadik helyen említik. A
magyarországi vizsgálathoz hasonló problémafelvetések azt jelzik, hogy az egész régiót
érintő gazdasági visszaesés, illetve gazdasági válság, a szilárdnak hitt politikai rendszer
szétesése jelentős nyomot hagyott a fiatalok hozzáállásán, és ez független az adott régió
földrajzi helyzetétől. Összességében feltételezhető, hogy itt egy általános közös
szocializációs tapasztalatról beszélhetünk a Kárpát-medencei fiatalok körében.
A közös szocializációs hálót jelzi az is, hogy a társadalmi, gazdasági fejlettségtől,
valamint az elmúlt évtizedben bekövetkezett változásoktól függetlenül a jelenlegi élettel
való elégedettség mind az öt régióban egyaránt közepes mértékű (átlag 3–3,2 az 1-től 5-ig
terjedő skálán). Egyértelműen elégedett az életével az összes régió fiataljainak 5–7%-a.
Ezen általánosítás alól egyedül Kárpátalja kivétel, ahol 100 fiatal közül 13 fejezte ki
egyértelműen elégedettségét jelenlegi életével kapcsolatban. Régiótól függetlenül igaz az a
megállapítás is, hogy a válaszadók 48–49%-a helyezi magát a skála közepére, azaz majd
minden megkérdezett elégedett és elégedetlen is élete alakulásával.‖ 115

115

Gyorsjelentés, 40. old.
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7.4. Identitáskérdések

A vajdasági magyar fiatalok az identitáskérdésekre a következő válaszokat adták:
elsődleges identitásként legtöbben a „vajdasági magyar‖-t választották (56%), majd a
magyart (28,5%). A jugoszláv állampolgárság és az európaiság elsődleges identitásként
elenyésző a mintában. A másodlagos identitásban megnőtt a magukat jugoszláv
állampolgárnak vallók száma (27,1%), de az európaiak száma is (12,4%). A másodlagos
identitásként majdnem 30% szintén a magyart, 26,4% pedig a vajdasági magyart választotta.
Vajdaságban tehát a megkérdezett fiatalok (84,5%) elsősorban a magyarságukat tartják
fontosnak, és másodlagos identitásként is (56,5%) ezt választották. Rendhagyó lehet, hogy a
vajdasági magyar fiatalok a mindkét identitáskérdést egybevéve sem vallották magukat
nagyszámban jugoszlávnak (9%+27%). Ez a tény onnan eredhet, hogy már nem is igen
tudják, hogy „melyik Jugoszláviá"-nak az állampolgárai: a titói Jugoszláviában születtek, és
a Kis-Jugoszlávia határai bizonyos értelemben még mindig definiálatlanok. A fiatalok 17%a elsődleges vagy másodlagos identitásonatkozásában európainak vallotta magát.
A szláv minta esetében elsődleges identitásként a megkérdezettek 50,7%-a szerbnek,
a többiek (26,5%) pedig főként egyéb nemzetiségűnek (pl. montenegrói, szlovák, ruszin,
román, német stb.) vallották magukat. A másodlagos identitás esetében többségben van az
„egyéb nemzetiség‖ kategória (48,1%), ami magyarázható azzal is, hogy a vegyes
házasságokból származó válaszadóknál a családban nem domináló nemzeti hovatartozás
fogalmazódik meg másodsorban. Biztató, hogy a vajdasági szláv minta mintegy 18,1%-a
európainak vallja magát (másodlagos identitás).
24. grafikon: A fiatalok identitása (önbesorolás Vajdaságban)
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Az öt régió fiataljainak a nemzeti önazonosítást meghatározó válaszai két csoportra
oszthatók: egyeseknél a regionális kötődés, másoknál a nemzeti kapocs a döntő. Minden
régióban meghatározó jelentőségű az adott területhez (Székelyföld, Kárpátalja, Vajdaság)
való tartozás, de minden térségben a megkérdezetteknek legalább az egyharmada
egyszerűen magyarnak vallja magát. A magyarsághoz tartozás kritériuma minden régióban
azonos elemekre épül: ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, magyarnak kell tartania
magát, és beszélnie kell a magyar nyelvet.
25. grafikon: „Leginkább úgy írnám le magam, mint…‖ – válaszok megoszlása a Kárpátmedencében (%)
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A megkérdezett fiatalok kis hányada tartja magát elsősorban európainak, inkább a
régióhoz kapcsolódik, vagy etnikai kötődésű. A 15–29 éves székelyföldi fiataloknak
csaknem háromötöde elsősorban romániai/székelyföldi magyarnak érzi magát, egyharmada
pedig a magyarokhoz tartozónak. A vizsgált székelyföldi korosztály 90%-a büszke arra a
csoportra, amelyhez tartozónak érzi magát, jóllehet a többségük számára ez nem
egyértelműen előnyös, ezért elmondható, hogy a székelyföldi fiatalok magyarságtudata
rendkívül erős. A 15–29 évesek véleménye szerint ahhoz, hogy valaki magyarnak
számítson, sorrendben a három legfontosabb dolog a következő: hogy magyarnak tartsa
magát, hogy magyar legyen az anyanyelve, és hogy jól beszéljen magyarul.
A Magyarországon való születés és a magyar állampolgárság nem feltétele a magyarsághoz
tartozásnak. Ehhez nagyon hasonló a másik romániai régióban élő fiatalok identitásfelfogása. A vizsgált belső-erdélyi korosztály 90%-a büszke magyarságára, és önazonosságtudata szempontjából magyarságtudatát meghatározó elemnek tekinti.
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A kárpátaljai fiataloknak csaknem hatvan százaléka tartja magát kárpátaljai
magyarnak, egyszerűen „magyar‖-nak pedig tíz megkérdezett közül valamivel több mint
három. A kárpátaljai közösség szerint abban, hogy ki számít magyarnak, az önbesorolás, a
nyelvi közösség és a magyar kultúra ismerete a leginkább meghatározó, sokkal kisebb
jelentősége van a politikai meggyőződésnek és a vallásnak. A legkevésbé az számít, hogy
valaki Magyarországon született-e, vagy hogy van-e magyar állampolgársága. Vállalt
identitásával nincs ellentétben a megkérdezett fiatalok nagy többsége. Általában büszkék a
csoportjukra, személyiségük meghatározó jegyének tekintik a csoporthoz való tartozásukat.
A felvidéki 15–29 éveseknek több mint a fele leginkább magyarként, további
csaknem háromtizede szlovákiai magyarként határozza meg magát. A felvidéki magyar
ifjúság büszke az identitására, önmeghatározása szempontjából alapvető fontosságúnak
gondolja magyarságát. Ahhoz, hogy valaki magyarnak számítson, az északi régió fiataljai
szerint legfontosabb szempont, hogy annak tekintse magát, továbbá hogy magyar legyen az
anyanyelve, és jól beszélje az anyanyelvét.
A vajdasági fiatalok 59%-a vajdasági magyarnak vallja magát, 29%-a általában
„magyar‖. (Vagyis a válaszadó fiatalok 88%-a magyartudatú!) A magyarsághoz tartozás
számukra nem az anyanyelv jó ismerete, hanem inkább az, hogy valamelyik szülő magyar,
és maga az egyén is annak mondja magát. Európainak a vajdasági fiatalok 9%-a, a többségi
nemzethez tartozónak (szerb, jugoszláv) pedig 5%-a tartja magát.

7.5. A szülőföld és a haza fogalma

A vajdasági magyar fiatalok többsége (43,3%-a) a Vajdaságot jelölte meg
szülőföldjeként. A vajdasági autonóm terület tehát a szülőföldtudatban van jelen. A
válaszadók 25,3%-a azt a települést említi szülőföldként, ahol jelenleg él, 11,9% pedig azt a
helységet, ahol született. A fiatalok 37%-a településhez köti a szülőföld fogalmát.
Jugoszláviát csak 10% -uk jelölte meg szülőföldként.
A haza fogalma a magyar fiataloknál két területre osztódott: a minta 39,4%-a
Jugoszláviát tartja hazájának, 38,2%-a pedig Vajdaságot. Hazafogalomként a települések és
régiók nem jelentősek. A megkérdezettek jelentéktelen számban ismerik el a történelmi
Magyarországot hazájukként. A fiatalok tudatában jelentős mértékben dominál Vajdaság,
mint területi egység. Összegezve: a szülőföld vagy a haza fogalmának megjelölésében is
kiemelkedő helyen áll Vajdaság (regionális tudat).
A nem magyar válaszadók közül legtöbben Jugoszláviát tartják szülőföldjüknek
(34,8%), második helyen pedig a történelmi Szerbia és Vajdaság (egyenlő arányban)
szerepel. Ez annak a jele, hogy a válaszadók között egyformán voltak őslakosok és
bevándorlók (menekültek, akik főként az elmúlt tíz évben költöztek be Vajdaságba).
Hazaként e csoport abszolút többsége (53%) Jugoszláviát ismeri el, jóval meghaladva a
magyarok által képviselt vélemény gyakoriságát. Második helyen a szlávok Vajdaságot
fogadják el hazájuknak (21%), harmadik helyen pedig a történelmi Szerbiát (14,1%).
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26. grafikon: A szülőföld és a haza fogalmával kapcsolatos válaszok –Vajdaság
60

50

40

30

20

s
10

0
Vajdaság

település, ahol

magyarok: szülőföld
él

település, ahol
Jug oszlávia
magyarok:haza
született

régió

történelmi

történelmi

szerbek: szülőföld Szerbia szerbek:
Magyahaza
rország

A „magyar‖ kategória kritériumaként a vajdaságiak egyértelműen az egyén
szubjektív becslését véleményét tartják mérvadónak, s ennél valamivel kevésbé jelentős
számukra a magyar anyanyelv és a megfelelő szintű magyar nyelvtudás. A magyar
állampolgárság és a magyarországi születés a legkevésbé lényeges. Mivel ezt a kérdést az
egész mintára nézve értékeltük, elmondható, hogy a mintának szilárd a magyarságtudata,
amelynek fő alkotóelemei a nyelv és a kulturális hovatartozás.

7.6. Önmagunk és mások értékelése, tolerancia

Külön elemeztük azoknak az adatait, akik elsődlegesen vajdasági magyarnak
határozták meg magukat. E csoport önbecsülését hasonlítottuk össze a többségi nemzetről és
a magyarországi magyarokról kialakult sztereotípiáikkal.
Az ábrán is látható, hogy a minta e részének sztereotípiáiban a saját kulturális csoport
a másik két csoporttól erősen különböző pozitív jellemzőkkel, erényekkel rendelkezik.
Ezek: a tolerancia, a becsületesség és az intelligencia. A saját csoportjuk, viszonyítva a
szerbek összetartását, jobbnak ítélik meg. Érdekes, hogy a szerb fiatalokat egyben
összetartónak és törekvőnek is vélik. Az ellentmondásból nyilvánvaló, hogy a saját
csoportjukat és a magyarországi magyarok csoportját széthúzónak tartják. Törekvés és
szorgalom szempontjából a saját csoporthoz viszonyítva a magyarországi magyarok kaptak
jobb minősítést.
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A megitélés szerint a magyarországi magyarok toleranciában lemaradnak a
vajdasági magyarok megítélése mögött, ami megerősíti korábbi kutatási eredményeinket. A
három csoport esetében a barátság nem kapott sok szavazatot, de a szerbeket mégis a
leginkább barátkozóknak ítélik meg.
26. grafikon: Kulturális sztereotípiák a saját csoportról, a magyarországi magyarokról és a
szerbekről
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7.7. Tanulság

Amikor a fiatal nemzedék társadalmi viselkedését tanulmányozzuk, bátran állíthatjuk,
hogy a fiataloknak jellegzetes szociopszichológiai tulajdonságaik vannak. A
magatartásforma, az értékrend minden nemzedék számára tipikus, mert hasonló társadalmi
és csoportviselkedésnek, valamint feltételeknek van kitéve. Egy fiatal egyén érdeklődési
köre, kíváncsisága hihetetlenül sok dologra kiterjedhet. A fiatalok erőteljesen igyekeznek
önállóan építeni egyéniségüket különféle lehetőségek kihasználásával. Nem tűrik a
sablonokat, sem az intézményes korlátokat (állami szabályozások, iskolai rendeletek, szülői
szigor stb.). A jugoszláv rendszerváltozás idején a fiatalok (és szüleik) korábbi politikai
ideáljai szertefoszlottak, és meg kellett birkózniuk az új társadalmi kritériumokkal, új
eszményképekkel. A mai fiatalok számára természetes, hogy vannak közöttük szociális,
intellektuális és politikaiszemlélet-beli különbségek. Magától értetődőnek tekintik a
másságot és a különbségek társadalmi vonatkozását; többségük nem is törekszik az
egyenlőségre és az átlagosságra.
A vajdasági magyar fiatalok kockázatvállalási készsége rendkívül nagy, hisz
gyermekkoruk válságos, háborús időszakra esett. Erkölcsi normáik kialakításában legtöbben
családközpontúak, vagy családcentrikusak, sokáig szüleik házában keresik a helyüket. Az
elszegényedés, a társadalmi biztonság hiánya akkor is fennáll, amikor éppen körvonalazzák
a jövőképüket, a lehetőségeik határait (még nincs munkájuk, ingatlantulajdonuk, új
családjuk, társadalmi tekintélyük stb.). Nem ábrándoznak, hanem reálisan ítélnek; de talán
többet kívánnak a lehetségesnél... Ehhez a fiataloknak erkölcsi joguk van, mert valóban
előttük a jövő. A vajdasági fiatalok fontos tulajdonsága, hogy mindenkor kritikusak tudnak
lenni, néha túl nagy pesszimizmussal vagy éppen optimizmussal ítélkeznek, de egészében
véve érett meglátásaik vannak környezetükről, a közélet eseményeiről.
A fiatal keresi a helyét a társadalomban, igyekszik kialakítani a világnézetét.
Némelyek jobban engednek a nevelésnek, az irányításnak, mások kritikusan ellenállnak, de
valamennyien építik azt az értékrendszert, amely nemzedékük életében majd dominálni fog.
A legtermészetesebb, hogy az idősebb korosztály előbb-utóbb enged ennek a „nyomás‖-nak.
A társadalom átalakulásával egyre nagyobb és újabbnál újabb társadalmi cselekvéstér alakul
ki, amit a fiataloknak kell kihasználni, kitölteni.
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8. A POLGÁROK
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA ÉS
EGYESÜLETI TEVÉKENYSÉGE116
8.1. A civil társadalom és a civil szektor

Civil nonprofit szektoron azokat a társadalmi önszerveződéseket értjük, amelyek
működését nem a megszerezhető profit és nem az állami közfeladat ellátása mozgatja,
hanem a valamely közösségi szükséglet kielégítését szolgáló társadalmi öntevékenység.
A civil társadalom az önkéntes, öntevékeny társulások, érdekközvetítő és -érvényesítő
csoportok, szakmai egyesületek működésén alapul. E társulások alapító tagjaiknak a szabad,
egyéni döntése folytán jönnek létre. A civilszervezetek olyan egyesületek, amelyek tartós
jelleggel szerveződnek meg nagyobb társadalmi csoportok céljainak elérésére, de sem
haszonszerzésre, sem a politikai hatalom megszerzésére nem törekednek. A haszonszerzési
tevékenység kizárása nem jelenti azt, hogy egy pénzgyűjtő alapítvány nem lehet
civilszervezet, de a befolyt javakat nem oszthatják szét a tagok között, hanem
dokumentálhatóan céljaik elérésére fordítják. A politikai hatalom iránti törekvés kizárása
pedig nem jelenti azt, hogy civilszervezetek vagy tagjaik időnként nem folytathatnak
politikai jellegű tevékenységet, de pártoktól és a mindenkori hatalomtól (kormány,
önkormányzatok) függetlennek kell lenniük.
A civil társadalomra az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb figyelem irányul,
ezért a nonprofit szervezetek száma és szerepe jelentősen megnövekedtet. Szerbiában a
társadalmi problémamegoldás ,,reményhozói‖-nak számítanak, és a korábbi csekély
szerepük után ma népszerűbbek lennének, ha az állam nem igyekezne ignorálni
tevékenységüket.
A civil szervezetek a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei, tevékenységük,
szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társadalmi problémák hatékony
kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez. Ezek a szervezetek gyakorlatilag az
élet minden területén (a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek esetében különösen) jelen
vannak, lehetőséget biztosítanak az embereknek arra, hogy definiálják közös érdekeiket,
kifejezzék igényeiket, szerveződjenek.
Az egyesületi jogról szóló törvény szerint az egyesületek, illetve szervezetek
alapításában, munkájában, tevékenységében a fiatalok, sőt a kiskorúak is részt vehetnek, sőt
életkori sajátosságaiknak megfelelően különféle tisztségeket is betölthetnek. A civil
Az alábbiakban a szerző A szerbiai és a vajdasági civil társadalom és civil szektor című tanulmányát összegzi,
ami a Vajdasági betekintőben jelent meg. A füzet az Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és
Kommunikációs Központ (EIKKA), valamint a Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) együttműködésével jött létre.
Szeged—Szabadka 2008.
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szervezetekbe való betagodosásnak, illetve az ott folytatott önkéntes munkának számos
pozitív hatása van az egyénre nézve. A fiatalokban a szocializációs folyamat által kialakul
az ún. civil tudatosság, a mások megértésére, megsegítésére való hajlandóság, az önkéntes
cselekvési hajlam. Jártasságot szereznek a társadalomban, bekapcsolódhatnak a csoportos
vagy közösségi cselekvésekbe. Ráéreznek arra a viselkedésmódra, amely az öntudatos
polgár magtartásához, az aktív részvételen alapuló demokrácia megteremtéséhez szükséges.
A diákönkormányzatok, a különféle ifjúsági szervezetek munkájába való bekapcsolódás
során sok hasznos tudásra és képességre tehetnek szert, olyan élmények, illetve információk
birtokába juthatnak, amelyeknek később hasznát vehetik.
A társadalmi önszerveződéseknek fontos társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági
funkciójuk van, tevékenységük, szerepvállalásuk révén hozzájárulnak a társadalom
egészségesebb működéséhez. Az élet szinte minden területén jelen vannak, hozzájárulnak a
demokrácia működéhez, a társadalom jólétéhez és fejlődéséhez, kulturális sokszínűségéhez.
Jelenleg Szerbiában nagyobb jelentőségűek, mint bármikor az idők folyamán.

8.2. A civil szféra megszerveződésének légköre és közösségfejlesztő
funkciója

A magyar nemzeti kisebbség vajdasági érdekképviselete és közösségfejlesztése két
társadalmi szervezeti csoport feladataiban és céljaiban mutatkozik meg. Az egyik az
autentikus regionális (magyar) politikum, a másik a (magyar érdekeltségű) civil szféra (ezen
belül az egyházi, társadalmi és polgári egyesületek, művelődési szervezetek). A kilencvenes
években nemcsak a titói időkből öröklött önigazgatási társadalmi szerveződés vett új irányt,
hanem a többpártrendszer és a demokratikusságot mímelő társadalmi szerveződés is
lendületet kapott. A vajdasági civilszféra erősödését és a régió magyar nemzeti
kisebbségének kulturális, szellemi, szociális és gazdasági önszerveződését a sorsa iránti
elkötelezettsége és a balkáni háborús nehézségek tették indokolttá. A magyarokat képviselő
pártok a közösség érdekvédelmében (széthúzásuk ellenére is), heves politikai küzdelem
folyt, ami közösségfejlesztési erőt ad. A mindennapi életben, lokális szinten azonban, mégis
mindinkább a civilszféra jeleníti meg és képviseli a közösségfejlesztés gyakorlati feladatait.
A civil szervezetek a polgári reflexiók, a véleményezésnek, a közvetlen demokráciának a
fórumai, a kezdeményezés, a közösségi közéletiség demokratikus műhelyei.
A régió civil szerveződését legfőképpen a következő tényezők határozzák meg:
1. Az öröklött autentikus társadalmi magatartásformák, amelyek a titói önigazgatási
korszak után, a nacionalizmussal és háborús helyzettel terhelt időszakban alakultak
ki, az ország addig nem ismert elszigetelődését és elszegényedését okozták. A
polgárok társadalmi aktivitása ilyen légkörben általában csökken, elzárkózó, sőt
gyakran elkeseredett passzivitással párosul.
2. A politikai pártok hullámzó aktivitása egy viszonylag diktatórikus légkörben,
amelyet csak 2000 után váltott fel demokratizálódási folyamat.
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3. A civil- és nonprofit szervezetek aktivitása – egy számukra nem irigylésre méltó
társadalmi légkörben –, miközben a hatalom képviselői nehezen fogadják el őket
partnerként. A kisebbségi civilszervezetek külön elvárásokkal terhelve
vállalják/vállalnák a közösségfejlesztési funkciót.

8.3. A kulturális kapcsolódások feltételei és a hagyaték

A jugoszláviai magyarok körében már a hatvanas években kialakult egy jellegzetes
vajdasági magatartás. Nem tudva szembeszegülni a csendes asszimilációs politikával,
(főleg) az értelmiség jobbnak látta elfogadni a multikulturalizmus eszméjét. A jugoszláv
társadalom Tito idejében viszonylag nyitott volt, és magasabb életszínvonalat nyújtott, mint
a többi kelet-európai ország, ezért a vajdasági magyar nem vágyott az anyaországába, sőt
Jugoszláviát büszkén vallotta hazájának. Nem a nemzeti értékek voltak a legfontosabbak,
hanem a jólét, a „demokratikus‖-nak vélt értékek (önigazgatás, elnemkötelezettség,
internacionalizmus, pacifizmus), akár asszimiláció árán is. Ezt bizonyítja a vegyes
házasságok és a magukat jugoszlávnak valló magyarok nagy száma is.
A szocialista önigazgatás eszméje és a multikulturális törekvések ellenére az egyes
köztársaságokban és a tartományokban megmaradtak a hagyományos kultúrák, gazdasági
összefonódások, és a politikai viselkedésformák is sajátosak maradtak minden föderatív
egységben. Tito ugyan leszámolt a hetvenes évek elejének ellenzéki hangnemet megütő,
polgáriasodást sejtető mozgalmaival (az ún. anarcho-liberalizmussal), de ettől kezdve a
jugoszláv társadalom szinte folyamatosan válságban volt. A gyakori alkotmányváltozások, a
rendszerváltást beharangozott reformok az önkényuralom és a centralizmus újabbnál újabb
formájára vetettek fényt, s legtöbbször maradtak ugyanazok a káderek. Így elmaradtak az
esélyek a hagyományos polgári értékek kialakítására.
Tito halálával összeomlott az önigazgatási szocializmus, és letűnt a kvázi testvériségegység is. A többségi nemzethez tartozók (szerbek) számára, akik rászoktak a kollektív
gondolkodásmódra, Tito haláláig az állami irányítás biztosította a nómenklatúrában való
megmaradást. A decentralizált Jugoszláviában azonban elvesztették a talajt a lábuk alól, és
ezt a nyolcvanas években egy új közös identitástudattal – nemzeti tudattal vagy nacionalista
elvekkel – próbálták kompenzálni. A hatalom újraépíthette hierarchikus szerkezetét, a
médián keresztül pedig elhitette a tömeggel, hogy minden a nép érdekében történik. A szerb
polgárok önálló véleményformáló készsége így sohasem alakulhatott ki igazán, hiszen a
civilmozgalom és a társadalmi szerveződés kontroll alatt állt.
Milošević (1987-től 2000-ig szerb párt- és államvezető) a titói korszakot a szerb
sérelmek és a nagymértékű állami decentralizálódás szempontjából bírálta, azt állította,
hogy a szerb gazdaság előnytelen cserének van kitéve, hogy a tartományok államjogi státusa
miatt a szerb nemzetet balsors és lemaradás sújtja, hogy Kosovóban a szerbek az albánok
genocídiumának vannak kitéve. A miloševići pártpolitikának azt kellett elérnie, hogy a
tömeg nacionalista felbújtatásával (szervezett népgyűlések Szerbia nagyvárosaiban) és az
értelmiségnek a nyilvános politikai és művelődési életből való kitaszításával végbemenjen a
nacionalista centralizáció. A tömeg többé nem a multikulturális előnyöket, hanem a politika
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etnifikációját részesítette előnyben több délszláv balkáni államban is. Ez az etnifikáció
racionális stratégiaként jelenik meg, vagyis egy nem létező gazdasági átalakulási program
helyett egy nacionalista ábrándokkal teleszőtt programot nyújt a naiv tömegnek. Szerbia
lakossága azonban nem reagált egyformán a pártállam intézkedéseire. A régiók és a
tartományok jelentős különbségeket mutattak. A lakosság kulturális szintje, a történelmi
múlt, a nemzettudat és a regionális tudatkülönbségek alapján az egyes országrészek
lakossága más-más mentalitással és magatartással fogadta a változásokat. A hiperinflációs
és háborús időszakban volt, aki a versengő pártokon keresztül próbált előnyhöz jutni, mások
a civilszervezetek tevékenységével igyekezett reális és demokratikus, alternatív mozgalmi
értékeket fabrikálni (nem kis veszélynek kitéve magát). Sajnos a tömeg nagy része passzív
maradt, és engedte, hogy az orránál fogva vezessék.
Vajdaság tartomány lakossága nehezen viselte el a konfliktusokat, a háborús veszélyt.
E tartomány multikulturális lakossága körében 1990-ben még gyakoriak voltak a vegyes
házasságok, másfél évtized után azonban megváltozott a helyzet. Empirikus kutatások117
kimutatták, hogy a többségi nemzet fő értékei között a nemzeti identitástudat megőrzése
szerepelt, a kisebbségek (köztük a magyarok) legfőbb értékei között pedig a területi
hovatartozás vagy lojalitás állt: a kilencvenes évek elején legtöbben a Jugoszláviához
tartozást becsülték legnagyobbra, utána következett a szülőhelyhez, a lakhelyhez való
ragaszkodás – lokálpatriotizmus –, majd a regionális-tartományi érdekek, sőt (végül) az
Európához tartozás.
1993-ban, az egész Szerbia területén (kivéve Kosovót) folytatott empirikus
kutatások118 szerint Vajdaság lakossága kevésbé mutatott nacionalista magatartást, mint a
szűkebb értelemben vett Szerbiáé (26,1% és 41,7%).119 A nem nacionalista magatartás
kifejezettebb volt Szerbia északi részében, azaz Vajdaságban, mint a köztársaság déli
részében (36,4% és 16,7%). Nemzeti diszkriminációs jeleket a tartomány lakosságának
mindössze 1/3-a mutatott, a Belgrádtól délre eső területeken viszont a lakosságnak a fele
kizárólagos volt más nemzetekkel szemben. Akkoriban a vajdaságiak 81%-a reformokban
látta a kiutat, s csak 32%-a volt nacio-forradalmi hangulatban. A kutatások eredménye
szerint a tartomány lakosságának 64%-a a háború ellen, a békére szavazott. A szerb nemzeti
eufória tetőzése idején pl. a katonai behívó megtagadása „szégyenletes‖, sőt büntetendő
volt:. Két évvel később (1995) a vajdaságiak körében is erősödött a nacionalizmus és a
nemzeti bezárkózás. Akkorra már néhány menekülthullám érkezett az országba. A különféle
etnikumok nem egyformán reagáltak: a románok nagy toleranciát, a szlovákok etnikai
elszigeteltséget mutattak. A magyarok elég erős egyéni és kollektív kulturális és nemzeti
szervezettséggel, a megmaradás érdekében saját intézményeik (pártok, civil szervezetek,
egyház) és az anyaország felé fordultak.

Zagorka Golubović i saradnici: Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba. Filip
Višnjić Kiadó, Beograd, 1995.
118
Ugyanott, 154. o.
119
Emlékeztetőül: ez az idő a hiperinfláció és pénzügyi összeomlás ideje, a háború kellős közepe, Milošević
hatalmának csúcsa.
117
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8. 4. A kisebbségi párt szerepvállalásáról

A pártfeladatokkal kapcsolatban az empirikus kutatás során megkérdeztük, hogy: mi a
kisebbségi pártok feladata? A válaszok a következő sorrendben alakultak:
1. Kizárólag a nemzeti kisebbségek érdekének védelme – vagyis a polgárok véleménye
szerint van kisebbségi kérdés Szerbiában/Vajdaságban és kisebbségi probléma is,
amelynek érdekében egy kisebbséget képviselő párt felléphet.
2. Politikai tevékenység minden polgár érdekében – vagyis hogy a párt ne csak a
kisebbségek érdekében, hanem a többségbe való beilleszkedés érdekében is mindenki
problémájával foglalkozzon. (Ezt a feleletet valószínűleg a szerbek válaszolták.)
3. Az általános gazdasági problémák megoldására irányuló tevékenység; annyira súlyosak
a gazdasági problémák, hogy a kisebbségi pártok is (!) hivatottak a megoldásukra.
4. Művelődési, oktatási téren való tevékenység – ezt meglepően kevesen preferált.
5. Az anyaországgal való kapcsolattartás – meglepően kevesen választották ezt is. Az
anyaországgal való kapcsolattartástól nem sok hasznot várnak a magyarok és a
horvátok sem, a szerbek pedig nem támogatják.
28. táblázat: Mi a nemzeti kisebbségek pártjainak fő feladata?
Szám

%

Kizárólag a nemzeti kisebbség érdekvédelme
Az anyaországgal való kapcsolattartás

1398
249

33,9
6,0

Művelődési-oktatási tevékenységek
Politikai tevékenység minden polgár érdekében

476
1104

11,5
26,8

Részvétel az általános gazdasági problémák megoldásában
Összes válaszadó

849
4076

20,6
98,8

Nem válaszolt
Megkérdezettek száma

49,0
4125

1,2
100,0

Az adatok a következő tanulságot mutatják:
 A nemzeti kisebbségek (magyarok, horvátok) „a nemzeti kisebbség érdekvédelme‖
választ jelölték meg legszívesebben, a szerbek pedig „a politikai tevékenység
minden polgár érdekében‖ feleletet.
 Sokan választották a ,,részvétel az általános gazdasági problémák megoldásában‖
feleletet, pedig egy kisebbségi pártnak erre nincs ereje.
 Az „anyaországgal való kapcsolattartás” sehol sem jelenik meg érdemleges
válaszként, kevesen választották. Érthetetlen, hogy miért vélték úgy 2004
decemberében az anyaországi szavazók, hogy a vajdaságiaknak esetleg óriási
elvárásaik vannak Magyarországgal szemben.
Megjegyzés: ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az összesített mintában legtöbb a magyar
lekérdezett személy, tehát az ő válaszuk eleve bizonyos irányt vett.
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A közvélemény-kutatás tanulságai:
1. A vajdasági választópolgár – attól függetlenül, hogy párt- vagy civil szerveződés
közelében ténykedik-e, vagy éppen passzív – politikailag (általános kérdésekben,
nem pedig a napi politika szintjén) viszonylag tájékozott, és kritikus szemmel figyeli
a politikai és gazdasági történéseket az országban. 120
2. A magyar önkormányzatok lakossága elkeseredett a pénztelenség és a gazdasági
helyzet miatt. Többségük az egészségügyre, az utakra és az ivóvízellátásra
panaszkodik (elsősorban az életminőség javítását tartja fontosnak).
3. A legnagyobb bizalmat az a jövőprogram kaphatja a választók részéről, amely
elfogadható megoldást nyújt a következők terén: pótolni az Európától és a világtól
való lemaradást; felgyorsítani a gazdasági reformokat; visszaállítani Vajdaság
autonómiáját.
4. Helyi szinten legtöbb tennivaló az egészségügyben és a végrehajtó tanácsok
munkájában van. Ide kell tehetségesebb, leleményesebb, rátermett szakembereket
választani. A társadalmi-gazdasági problémák csökkenésével a polgárok elvárásai is
nagyonnak lesznek, legfőképpen a gazdasági kérdések megoldása (beruházások, új
munkahelyek) tekintetében.
5. A gazdasági problémák annyira súlyosak, hogy a polgárok azok megoldásához is a
kisebbségi pártot és a civil szervezeteket, alapítványokat, donátorokat hívták
segítségül a megoldások megtalálására.

8.5. A civilszerveződés Szerbiában

A polgárok olyan nonprofit, párton kívüli szerveződéseit (egyesületek, szervezetek),
amelyek a különféle érdekek és igények kielégítésére önszerveződéssel jönnek létre,
Szerbiában is civilszervezeteknek nevezzük. A harmadik szektornak is nevezett nonprofit
szervezetek a polgári/civiltársadalom egyik pillére. „Az a tényező, hogy az egyének,
csoportok, illetve a társadalom problémáit civil szervezetek oldják meg, azért fontos, mert
így alakul ki a civiltársadalom, vagyis az államtól független kapcsolathálózat. Ezáltal nő az
állampolgárok részvétele a napi politikában, e részvétel jelentőségének tudata, illetve az
őket körülvevő társadalom iránti felelősségtudat. Ezért a civilszféra kiterjedtsége, szerkezete
és tagjainak száma sokat elárul egy társadalomról és a polgári/civil öntudat szintjéről. Fejlett
államokban (különösen a nyugati demokráciákban) a civilszervezetek megkerülhetetlen
partnerei az állami intézményeknek. A civilszervezetek és az állami intézmények közötti
együttműködés fontosságát nemzetközi szinten – ENSZ, Európai Unió – is elismerték.‖121

A kutatás kiterjedt a választópolgároknak a média útján történő tájékozódásra is, ezt azonban jelen dolgozatom
nem tárgyalja.
121
Lásd a civilszervezetek címszó alatt a Társadalomtudományi szótárban. Romániai Magyar Adatbank 2006;
Gabriela Colţescu (szakmai vezető): Szótár plurális társadalmaknak. Vocabular pentru societăţi plurale. Kétnyelvű
kiadás.
120
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Több tízezer civilszervezet létezik és tevékenykedik párhuzamosan világszerte, ami
azt jelenti, hogy a nemzetközi rend globalizálódik, illetve a civil, demokratikus
kezdeményezések igyekeznek e tevékenységet globálisan kiterjeszteni. Hogy egy állam
közigazgatása mennyire tartja fontosnak az emberi, polgári és politikai jogokat vagy az
ökológiai fenyegetettséget, az arra ösztönözheti a hasonló gondolkodású nemzeti civil
szervezeteket, hogy összefogjanak. Ugyanakkor a nemzetközi szervezetek egy adott
országban akkor kezdenek el tevékenykedni, ha az az állam nyitott, demokratikus és
toleráns. Országonként változó a civil szervezetek státusa, megítélése, helyzete és
fontossága. Számos országban régi hagyománya van annak, hogy a polgárok önkéntes
alapon olyan csoportokat alakítsanak, amelyek kiterjedt kezdeményezőhálózattal
rendelkeznek.
A civilszervezetek infrastruktúrájukat és tevékenységüket a nyertes pályázatokból,
valamint a tagok és szimpatizánsok hozzájárulásából finanszírozzák. Adókedvezményekkel
és különféle más témogatésokkal, közvetlen segéllyel akár a kormány is támogathatja
működésüket. Egyre terjed az a meggyőződés, hogy a civilszervezetek munkája
hatékonyabb és olcsóbb a költséges, bürokratikus állami szervekénél és szociális
intézményekénél, melyek gyakran több pénzt fordítanak az adminisztrációs költségekre,
mint magára a szociális tevékenységre és szolgáltatásokra. Az önkéntes szerveződésnek az
Egyesült Államokban van a legnagyobb hagyománya, ami történelmi, kulturális és vallási
okokra vezethető vissza.122 Nagy-Britanniában az egyháznak van hagyományos szervező
szerepe. Rajta kívül a civil szektor munkáját koordináló nemzeti tanácsok, valamint az
állami intézmények képviselnek fontos tényezőt a nonprofit szektor fejlődésében. A
kontinentális Közép-Kelet-Európában a civilszektor megerősödésének egészen másfajta
okai vannak, ott a folyamatban levő tranzícióhoz, gazdasági és politikai átmenethez
köthetők. A gazdasági válságokat/változásokat követő időszak és a bizonytalan szociális
helyzet, az állami reformok önszerveződésre késztették a polgárokat. Ezekben az
országokban a nonprofit és a civilszektor nemcsak az eredménye, hanem a jelentős
előmozdítója is azoknak a tényezőknek, amelyek a változást elindították. A felmérések
szerint a kelet-közép-európai országokban rohamosan növekszik a civilszféra jelentősége,
főként a következő területeken: jólét, emberi jogok, környezetvédelem, kutatás, közérdek és
regionális problémák.123
A nonprofit szervezet célja a közérdekű projektek megvalósítása adományozók és a
kormány segítségével, az önkéntes alapokon társult tagok, valamint a volontőrök projektjei
és munkája alapján. A kormányzati szektor viszont egy társadalmon belül a szociális
rendszer hierarchikusan és politikailag rendezett vérkeringése, amely a képviselőház és a
kormány határozatain keresztül, a minisztériumok közvetítésével szabályozza és rendezi az
ország társadalmi környezetét. A kormányzati szektor sok mindenben különbözik az
önkéntestől. A célok hasonlósága, de a hatalomban, pénzelésben tapasztalható különbségek
miatt nagy nehézségek merülnek fel a két szektor együttműködésében. Konfliktust és
bizalmatlanságot szülhet az is, hogy a nonprofit szektor külföldi tőkével és a társadalmi
problémák iránti rugalmasabb viszonyulása révén gyakran kiveszi az adott feladatok
megoldását a kormányzati szervek és intézmények kezéből.
A civil szervezeteket 26 adótörvény védelmezi. Országszerte körülbelül egymillió civilszervezet van, melyek 90
millió önkéntest foglalkoztatnak.
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Lásd a civilszervezetek címszó alatt a Társadalomtudományi szótárban Romániai Magyar Adatbank 2006;
Gabriela Colţescu (szakmai vezető): Szótár plurális társadalmaknak. Vocabular pentru societăţi plurale. Kétnyelvű
kiadás.
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29. táblázat: A három szektor fő különbségei124
Kommerciális szektor

Kormányzati szektor

Önkéntes szektor

Termékek gyártása,
szolgáltatások eladása

A szociális rendszer
kialakítása

A szociális elképzelések
megvalósítása

Piac

Hierarchia

Szerződéses forgalom
alapján

Hatalom
és kényszer

Szerződések, a
kölcsönösség szabályai
Pl. korporáció

Felügyelet és közigazgatásijogi viszonyok
Pl. katonaság

Konszenzus
Vezérelvként
meghatározott közös
értékek
Erkölcsi
kötelezettségek
Pl. egyház

A fejlett nyugati országokban, de a posztkommunista országokban is mindinkább
bevált gyakorlat a legálisan alapított szervezeteknek e három szektorba történő besorolása.
A tranzíciós Szerbiában is fokozatosan rendezik az átalakulás folyamatát (a gazdasági
rendszer már túlnyomórészt a piacgazdaságra épül), és részben megteremtődik a társadalmi
rendszer demokratikus formája. A kommerciális szektort főleg a magántulajdonban levő
közép- és kisvállalatok alkotják, amelyek célja az áru és szolgáltatás piaci értékesítése,
nyereség megvalósítása.125 A kormányzati szektor felöleli a közfelhatalmazású
szervezeteket, amelyeket az állami költségvetésből, illetve a közbevételek és közkiadások
rendszerén keresztül finanszíroznak. Szerbiában az önkéntes, azaz a harmadik szektort,
„maradék kategóriá‖-nak nevezik, hiszen ide sorolják mindazokat a szervezeteket, amelyek
nem tartoznak az első két szektorba, amelyek természetüknél fogva nem kormányzati (civil),
illetve nonprofit szervezetek. Az új alkotmány is ennek a felosztásnak a beépítését irányozza
elő.
A civil szerveződés gyakorlatában vannak tehát nehézségek. Akkor tudjuk majd
fokozatosan felszámolni őket, ha az állam nem riválisként vagy a maga bírálóiként kezeli
őket, hanem tisztában lesz azzal a nagy előnyükkel, hogy a polgárok önkéntesen társulnak
benne, megtanulják definiálni és kifejezni érdekeiket. Amikor a civilek nyomást
gyakorolnak a nemzeti és a helyi hatalomra, akkor azt azért teszik, hogy biztosítsák például
a stabilitást, a törvényességet, az egészséges életkörülményeket, az igazságos adóztatást
vagy egyszerűen csak a jobb minőségű kommunális szolgáltatásokat. Az önkéntesség a
harmadik szektorba tartozó szervezetek legfőbb ismérve, hiszen működésük a tagság és
támogatóik energiájától, erőforrásaitól függ, illetve a küldetésben, a társadalmi szerepben
való hitüktől. A donátorok nem azért támogatják őket, mert a hierarchia csúcsán kialakított
politikát végrehajtó állami szerkezethez tartoznak, nem is nyereségvágyból, ami az ilyen
céllal alapított kommerciális szervezetek sajátossága.
A nonprofit szektor fejlődése négy szakaszra osztható. Ezek:
1. A nem kormányzati szervezetek létrejöttének kezdetei a 2. világháború előtt
2. A nem kormányzati szervezetek a szocialista rezsim idején 1945–1990 (számos régi
szervezet betiltása, az állami ellenőrzés alatt álló új szervezetek megalapítása)
3. „Új”, nem kormányzati szervezetek a politikai pluralizmus formális bevezetése idején
és az autonóm, független nem kormányzati szervek létrehozása (1990 –2010).
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Ibid.
Megjegyezendő, hogy a szürkegazdaság felszámolása lassan halad.
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4.

Az újra bejegyzett, EU-standardok alapján szabályozott nonprofit szervezetek (2010-től
kezdve)

Az első szakaszt a szolidaritás hagyományos formái jellemezték, különösen a falusi
közösségekben. Ez alatt az idő alatt a szerb pravoszláv egyház és a királyi család fontos
szerepet töltött be a védnöksége alatt megalakult szervezetek létrehozásában és munkájában.
A nem kormányzati szervezetek a társadalmi élet szerves részei lettek, mert az
alapítványokon kívül ők hozzák létre a szerbiai nonprofit szektor és önkéntes munka
magvát. Általában az alapítványok előzték meg a nem kormányzati szervek megalakítását.
Egyházi alapítványok már a középkor elején is léteztek, az első magánalapítványok pedig a
19. század közepén keletkeztek. Ezek többsége rövid ideig tevékenykedett, némelyiküket
pedig még a kormány is betiltotta. Ezek egyike volt a Szerb Ifjak Társasága (1847—1851),
amely alapszabályába foglalta, hogy „nagyobb fokú szabadságra és demokráciára‖ fog
törekedni az országban. (1851-ben betiltották.) Nem kormányzati szervezetek
tevékenykedtek az egyesülési szabadságról szóló törvény (1881) meghozatala előtt, a
„nevladina organizacija‖ fogalmát pedig először 1874-ben használták a Glas javnosti című
folyóiratban.126 A szerbiai liberalizmus létrejöttével számos új nem kormányzati szervezet
alakult meg.
A második szakasz 1945 után kezdődött, amikor minden magánjellegű szervezetet,
alapítványt, hagyatékot és alapot államosítottak, tevékenységüket pedig korlátozták. 1945től a nyolcvanas évek végéig a bolgárok számára nem volt engedélyezve a szabad társulás, a
szervezetek pedig csupán az állam által szigorúan meghatározott és a kormányzat által
ellenőrzött szűk keretek között tevékenykedhettek – más szóval polgári egyesületek és ún.
társadalmi szervezetek csak akkor jöhettek létre, ha a meglevő eszmerendszer keretében
vagy annak erősítésére alakultak meg. Nem voltak azonban semmiféle akadályai a sport-,
sportüdülési, szakmai vagy hobbiegyesületek megalapításának a Szocialista Szövetség
keretében. Ezeknek a szervezeteknek nem voltak politikai ambícióik, és nem is törekedtek
társadalmi változásokra, kezdeményezéseiket a Kommunista Szövetség ellenőrizte. Az
abban az időszakban alapított szervezetek magukon viselték a nem kormányzati szervek
számos ismérvét: a polgárok hozták őket létre bizonyos problémák megoldása vagy
bizonyos érdekek érvényesítésére, továbbá nonprofit jellegük volt és többé-kevésbé volontőr
munkára épültek. Mégis, ami megkülönböztette őket a modern civil szervezetektől, az, hogy
nem voltak autonómak: az állam/párt ellenőrzése alatt álltak. Szerbiában a polgárok
egyesülete megfogalmazás ma is szerepel a jogi terminológiában.
A harmadik fázist, amely nagyjából 1990-ben kezdődött, a pluralizmus törvényesítése
és a polgárok szabad társulása jellemzi, miközben kifejlődött a nem kormányzati
szervezetek tarka sokasága (több ezer bejegyzett szervezet expanziója). Ebben az
időszakban esett szét a jugoszláv állam, tört ki a háború, nagyszámú menekült és
kitelepítettek érkezett a térségbe, és óriási mértékben zuhant az életszínvonal. Az
egyesületek és polgári csoportok egy része azzal a céllal alakult meg, hogy szembeszálljon a
gyűlöletbeszéddel, hogy megállítsa a háborút és az erőszakot, hogy megvédje az alapvető
emberi jogokat. Ezek egészítették ki a meglevő kisszámú alternatív egyesületet és
szervezetet, azokat, amelyek addig túlnyomórészt környezetvédelemmel és művelődéssel
foglalkoztak.
A nem kormányzati szervezet-en kívül használatos volt még az egyesület, csoport, szövetség és társaság
kifejezés is.
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A kilencvenes években a nem kormányzati szervezetek kedvezőtlen körülmények
közepette tevékenykedtek a háború, a büntetőintézkedések, a politikai megtorlás, a
nemzetközi elszigeteltség, a nagyarányú munkanélküliség és az életszínvonal csökkenése
következtében. A nonprofit szervezeteket gyakran olyan emberek alapították, akiknek alig
vagy egyáltalán nem voltak tapasztalataik ebben a szektorban. A nehéz körülmények
ösztönzőleg hatottak e szervezeteknek az elszaporodására. 1997-től a harmadik szektor
infrastruktúrája jelentősen, de korántsem elegendő mértékben, fejlődött. A nem kormányzati
szervezetek száma az évtized végén folyamatosan nőtt a mélyülő társadalmi és politikai
válság következtében. A tapasztalt nem kormányzati szervezetek ugyanis bátorították a
változásokra vágyó polgárokat arra, hogy csatlakozzanak a meglevő reformszervezetekhez,
vagy hozzanak létre újakat. Akkoriban az állam már nem üldözte a nem kormányzati
szervezetek aktivistáit, a közvélemény pedig már nem félt a tagosodástól. A sajtó
fokozatosan nyitott, a kormány együttműködési készséget mutatott, ami hozzájárult a
harmadik szektor további erősödéséhez és kedvezőbb arculatának kialakulásához.
A Szövetségi Statisztikai Intézet 1996. évi kimutatása szerint a bejegyzett társadalmi
szervezetek és polgári egyesületek száma csaknem 15 000 volt (sport-, művelődési,
művészeti és hobbiegyesületek). A fennmaradt néhány ezret a mérnökök, szociológusok,
művészek vagy a szociális-emberbaráti szervezetek (a vakok, nagyothallók, rokkantak stb.
egyesületei) alkották. Gondot okozott az egyesületeknek, hogy miként alkalmazkodjanak az
új körülményekhez, mivel az előző rendszerből átkerülve egyszerre csak
függetlenek/önállóak lettek. Ebből is látszik, miért van szükség a civil menedzsment
tagjainak továbbképzésére. Azért, hogy megfelelő kompetenciával rendelkezve képesek
legyenek megfelelő módon vezetni ezt a szektort, hogy ily módon döntő hatással legyenek a
társadalomra, a gazdasági és szociális rendszer kritikus elemeire.
A Szövetségi Statisztikai Intézet127 adatai szerint a bombázás évében (1999
decembere) Szerbiában 19 129 társadalmi szervezetet és polgári egyesületet tartottak
nyilván. Ezeknek a szervezeteknek a többségét 1990 előtt alapították. A Szövetségi
Igazságügyi Minisztérium adatai szerint mintegy 2000 nem kormányzati szervezet alakult
meg 1990 és 2000 között, viszont 2001 júniusáig csaknem 900 ilyen szervezet jött létre,
abban az évben összesen 2800-ra becsülték a számukat. Ezek az új szervezetek már
besorolhatók a nemzetközi kritériumoknak megfelelő mozgalmak, a békeszervezetek, az
autonóm női szervezetek, az erőszak elleni, a különféle SOS-telefonszolgálatok, az
ökológiai szervezetek, egyesületek és mozgalmak, a helyi önkormányzat kiépítésével és
fejlesztésével foglalkozó szervezetek, az emberi jogokat és szabadságokat védő, propagáló
szervezetek, az emberbaráti szervezetek, az ifjúsági, egyetemista- és más szervezetek közé.
A civilszerveződés negyedik szakasza az európai standardok befogadása. A legutóbbi
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának az ember és a polgár szabadságaival,
jogaival és kötelezettségeivel foglalkozó része (2006 tavaszán, Montenegró kiválásával
hatályon kívül helyezve) garantálta az egyesülésre és tevékenységre való jogot. Fontos
kiemelni, hogy a bejegyzési elv érvényesül, vagyis 2009 nyarán meghozták az új
civilszerveződésről szóló törvényt (szerbül: Zakon o udruţenjima). A szabályozás szerint
egyszerűsítették az alapítási procedúrát (a bejegyzés intézménye: Agencija za privredne
registre),128 vagyis az illetékes szerv ezt elvégzi minden előzetes jóváhagyás nélkül, ám az is
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tény, hogy az illetékes szerv bejegyzési végzése nélkül az egyesület tevékenységének nincs
jogalapja. Az újrabejegyzést az EU-s normák szerint 2010-ben kezdték el Szerbiában.
Polgári egyesületet ma Szerbiában akár három személy (nagykorú állampolgár) is alapíthat,
olyan, aki szavazati joggal rendelkezik. Azokat a szervezeteket, amelyek csak Szerbia
területén fejtik ki tevékenységüket, az új köztársasági törvénnyel összhangban veszik
nyilvántartásba. Egy új szervezetet az alapítók közgyűlésén alapítanak meg, amikor
meghozzák az alapításról szóló határozatot, valamint az alapszabályt. A törvény előírja a
határozat tartalmát, valamint azt is, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket az
alapszabállyal rendezni kell. Ez lényegesen megkönnyíti és lerövidíti a bejegyeztetési
eljárást, mivel az illetékes szerv nem veheti nyilvántartásba a szervezetet a teljes
dokumentáció nélkül. Tulajdonképpen csak akkor tiltják a szervezetek működését, ha
tevékenységük az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére, az állam területi egységének
megbontására, a szavatolt emberi jogok és szabadságok megsértésére irányul, illetve
nemzeti, vallási, faji vagy másfajta türelmetlenséget szítanak.
A civilszektornak a jövőben érvényesülő társadalmi szerepét, lehetőségeit felbecsülve
megállapítható129, hogy figyelemreméltó társadalmi hatóerőről van szó, amelynek főleg
helyi szinten fog nőni a szerepe. A civilek – az európai gyakorlatban elterjedt
szerepvállalásból tanulva – lassan Szerbiában is az önkormányzatok partnereivé válhatnak.
A tapasztalatuk és tudásuk (kommunikációs készség, nyitottság, társadalom- és
idegennyelv-ismeret, pályázati pénzforrások), gyakorlatiasságuk (projektek megvalósítása,
konkrét társadalmi feladatok végrehajtása, csoportmunka, kampány, képzések lebonyolítása,
hazai és külföldi kapcsolatok), valamint más előnyös erőforrásaik révén hatékonyan tudnak
dolgozni, a közösség érdekében. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a civil szervezetek
megújulása, az állam reformja és a társadalmi kohézió is.
A reformfolyamatok alapja az, hogy a polgár a passzív kliensi pozíciója helyett áttér
az aktív részvételen alapuló státusra, amikor elvárásainak megfelelően ő maga határozhatja
meg az igényelt szolgáltatásokat. Ez a nyitott részvételi demokrácia elvét elfogadó, az aktív
polgár szerepét kiemelő új vezetési stílus radikálisan megváltóztatná az állam és a hatalom,
valamint a civil szervezetek viszonyát is. A nonprofit szektor mint a polgárok érdekeinek
tolmácsolója és érdekvédelmi tényezője így már nem abba avatkozna bele, amihez „semmi
köze‖, és nem is lenne marginális szerepe a szerb társadalomban. Az új kommunikációs
módszerek és az együttműködési gyakorlatot biztosító modellek még nem honosodtak meg
az országban, így a civilek még nem legitim partnerek az állami döntéshozatalban sem. Az
állam nem szívesen ruházza át a szolgáltatásait a magánérdekeltségű ügynökségekre vagy a
civil szektor szereplőire. Ezért fontos az, hogy a civilek erőteljesebben és határozottabban
lépjenek fel az állam reformját elősegítő és támogató akcióikkal. Nemcsak a helyi
önkormányzatokat, hanem a polgárokat is ösztönözni kell a közös munkára.

Molnár Verona: Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban. Kézirat. Lásd a szabadkai székhelyű
Regionális Tudományi Társaság archívumában, 2006
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8.6. A civilek és a közösségfejlesztés Vajdaságban

Az egyesülésre való jog szavatolva van a kisebbségek tagjai számára is, vagyis a
törvénnyel összhangban oktatási és kulturális szervezeteket, illetve egyesületeket
alapíthatnak. Ezek a szervezetek finanszírozhatók az önkéntesség elve alapján, de
támogathatja őket maga az állam is. Érdekes, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk
van részt venni akár a nemzetközi nem kormányzati szervezetekben is, ha azok nem károsak
az ország érdeke szempontjából. Ez az egyetlen példa, hogy törvénykezésünkben a
„nemzetközi nemkormányzati szervezet‖ megfogalmazást használják, noha nyilvánvalóan
azokra a szervezetekre vonatkozik, amelyek határainkon kívül tevékenykednek.
Az eddigi felmérések és empirikus kutatások alapján a magyar érdekeltségű
szervezetek többségében megvan a megoldásra való törekvés, hiszen a társadalmi nonprofit
szervezetek még mindig pótcselekvéseket végeznek, átmeneti megoldásokat ajánlanak.
A vajdasági civilszféra azonban expanziója ellenére is eklektikus, szervezetlen,
együttműködés híján nem áttekinthető, a közösségfejlesztés civil eszközeit sem definiálja.
A civiltársadalom nem lép fel egységesen a közösségfejlesztés terén, hiszen még mindig az
alárendeltség és kiszolgáltatottság megszüntetésével küszködik. Felmérései és elemzései
alapján jelen helyzetben a vajdasági (magyar) civilszféra működése legtöbb esetben
bizonytalan, tevékenysét részben szervezési, vezetési, működtetési, fejlesztési és fenntartási
hiányosság, részben túlvállalás, párhuzamosság, információ- és kompetencia-hiány jellemzi,
sok esetben egyszerre van jelen a pazarlás és a nincstelenség. Mindezek külön-külön is, de
együttesen még inkább nagy anyagi és hatalmi függősre, szakmai és erkölcsi
kiszolgáltatottságra utalnak.
A vajdasági lakosság a szerbiai társadalmi-gazdasági viszontagságos folyamatok
közepette érzékeli a civilszerveződés összes problémáját. Az elmúlt tíz év tele volt
ellentmondásokkal, a lehetőségek megvonásával, problémákkal. Az emberek nem tudtak
képességeik és szándékuk szerint kibontakozni, munkát szerezni, a fiatalok pedig önálló
családi életet kezdeni. A társadalmi feszültségek megmutatkoznak a polgárok
véleménynyilvánítása, társadalmi önszerveződése során is. A problémaérzékenység még
nem jelenti azt, hogy nem bíznak, nem reménykednek és feladják az alternatív társadalmi
aktivitásokat. Nem szeretnek politizálni (a múltbeli rossz tapasztalatok miatt), de
szeretnének Európa, a demokratikus változások része lenni. Család- és jövőorientáltak,
minden vágyuk a béke, a létbiztonság.
A civilszerveződést minőségében és közösségformáló szerepében stabilizálni kell. A
magyar érdekeltségű civilszerveződés feladataként jelölheti ki például (a magyarlakta
önkormányzatok területén) a beruházási lehetőségek növelését, a vállalkozási hajlam és a
foglalkoztatottság serkentését. Aktivitást fejthet ki az államosított és elkobzott vagyonok,
ingatlanok, földek és egyházi javak visszaszármaztatására. Javíthat a vajdaságiak
tájékoztatásának minőségén; síkrszállhat az önálló regionális, magas színvonalú média- és
információrendszer kiépítéséért. Külön figyelemre méltó a civilszerveződésben a fiatalok
érdekképviselete: visszafogottság helyett a tartalékenergiájuk mozgósítására van szükség.
Önkezdeményezésük és összefogásuk elvezethet a magyar lakosság legszélesebb rétegéhez.
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9. A VALLÁSGYAKORLÁS
JELLEMZŐI VAJDASÁGBAN130
Vajdaság társadalmi gyakorlatában mindkét tartalom, az „etnikai‖ és a „vallási‖ is,
összefonódik. A 90-es évek idején új vallási magatartást fedezhettünk fel, miközben a
nemzeti és a vallási identifikálódás is erősödött. Az új vallási magatartásformák, összetett
„etnikai-vallási‖ jelenségként, egy-egy nemzetiség körében más-más jellegzetes
viszonyulást mutattak az ország jövőképe vagy például a háborús összetűzések kapcsán.
A többségi (szerb) nemzet a létbizonytalanság és az identitás-veszélyeztetettség
hangsúlyozásával jutott el a háborús összetűzések „megindoklásáig‖, a Szerbiában élő
kisebbségekre (magyarokra) viszont – önvédelmi reakcióként – a nemzeti és vallási
elzárkózás volt jellemző. A társadalmi körülmények azt mutatják, hogy Szerbiában a
történelmi
egyházakra
egyre
nagyobb
teher
nehezedik
az
ország
demokratizálódása/konszolidálodása idején, egy olyan helyzetben, amikor a lakosság
kimerült a válságok, a háború következményének feldolgozása során.
Feltehető a kérdés, hogy vajon a vajdasági magyarság kisebbségi léte erősíti-e az
egyházakhoz és a valláshoz való kötődésnek, mivel a vallásgyakorlás egyike a nemzeti
identitást erősítő tényezőknek. A vajdasági magyarok közösségként való megmaradása és
életképessége ilyen helyzetben nemcsak a kulturális és oktatási intézményektől függ, hanem
egyházának a nyitottságától és megújulási képességétől is.

9.1. Előzmények

Vajdaságban a trianoni döntés után a magyarság vallási intézményrendszerének
jelentős része a szétszabdalt egyházmegyék keretében működött. A valamikori Kalocsai–
Bácsi Püspökség kétharmadát a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolták. Az
anyaországon kívül ragadt délvidéki magyarok újraszerveződése a vallási élet terén
nehézségekbe ütközött. A 2. világháború után következett az egyházi iskolák, ingatlanok
kisajátítása; a titói Jugoszlávia tiltotta a nyilvános vallásgyakorlást, amivel jelentősen
megszakad az egyház befolyása a közéletre, politikára, oktatásra és nevelésre. A szocialista
eszme, a jugoszláv gondolkodás elterjedésével a vallás veszít közéleti fontosságából,
szerepe az identitás megnyilvánulásában és a mindennapi életben is gyengül. Jugoszláviában
csak párttagok tölthettek be vezető pozíciót, és a párttagsággal összeegyeztethetetlen volt a
vallásgyakorlás. Volt rá példa, hogy még az állásukból is elbocsátották azokat, akik
templomban esküdtek, vagy egyházi tevékenységben, rendezvényen vettek részt.
Az eredeti szöveg publikálva: Gábrity Molnár Irén A vallásgyakorlás jellemzői Vajdaságban. In: Vajdasági Pax
Romana Évkönyve 2009—2010. (Szerk.: Paskó Csaba, Bogner István, Béres Zoltán) Szabadka, 2010. pp. 100 –124.
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1953 után elkezdődött az egyházakat és a vallási életet érintő megszorításoknak a
fokozatos feloldása. A hatvanas években újraalakultak a püspökségek. Az 1962/63.
tanévben megkezdte működését a szabadkai Paulinum mint Püspökségi Gimnázium és
(Kis)szeminárium. 1965-től Jugoszláviában megindult a liberalizáció. VI. Pál pápa, 1968
januárjában megalakította a szabadkai püspökséget131. 1971 decemberében VI. Pál Jung
Tamást kinevezte ugyan a Bánáti Apostoli Kormányzóság kormányzójává, és címzetes
püspökké nyilvánította (1972-ben szentelték fel), de magát a püspökséget 1986-ig nem
sikerült felállítani.132 Ezt újabb megszorításokkal terhelt időszak (1972–1982) követte.
1989 után viszonylag kedevező változás állt be az egyházak életében is. A Szerb
Köztársaság négy vallási közösségnek: az ortodoxnak, a katolikusnak, a mohamedánnak és a
zsidónak megadta a vallásszabadságot. A vallási megoszlás a következő volt: 34%,
majdnem 8 millió ember, semmilyen valláshoz sem tartozik, az ortodoxok száma 6,8 millió,
a katolikusoké 4,5 millió, a mohamedánoké 3,7 millió volt.133 A kultuszminisztérium 1990
nyarán elrendelte, hogy a marxizmust töröljék az oktatásból, és vezessék be a fakultatív
hitoktatást.
A szabadkai székhelyű, bácskai római katolikus egyházmegyéhez tartozó, mintegy
360 ezer hívő csaknem 80%-a magyar, a többi horvát, elenyésző számban német, szlovák és
ruszin. A nagybecskereki központú bánáti egyházmegyében élő 90 ezer katolikus hívőnek
kb. 70%-a magyar. Amikor elindult a jugoszláv rendszer leépülési folyamata, Szerbia a két
vajdasági római katolikus püspökség élén az addigi horvát (bunyevác) egyházvezetők
helyett inkább magyarokat látott szívesebben. A szabadkai (Bácska) és a nagybecskereki
(Bánát) püspökség is magyar püspököt kapott134.
A miloševići korszak (90-es évek) idején új vallási magatartást fedezhettünk fel,
miközben a nemzeti és a vallási identifikálódás is erősödött. Egy-egy nemzetiség új vallási
magatartásformái, összetett „etnikai-vallási‖ jelenségként, más-más jellegzetes viszonyulást
mutattak az ország jövőképéhez, vagy például a háborús összetűzések kapcsán. A többségi
(szerb) nemzet a lét és az identitás veszélyeztetettségének hangsúlyozásával jutott el a
háborús összetűzések „megindoklásáig‖, a Szerbiában élő kisebbségekre (magyarokra)
viszont, önvédelmi reakcióként, a nemzeti és a vallási elszigetelődés volt jellemző.
Függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól a válságos években mindenkire karakterisztikus
volt a család és az egyház felé fordulás. Szerbiában/Vajdaságban a lakosság nemzeti és
vallási hovatartozása között jelentős összefüggés van. Az „etnikai” és a „vallási” is
összekeveredik, egymást kiegészíti. Feltehető a kérdés, hogy vajon a vajdasági magyarság
kisebbségi léte erősíti-e az egyházakhoz és a valláshoz való kötődést, mivel a
vallásgyakorlás egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek.
Ehhez hasonló véleményen vannak más vallásszociológusok is. „Jugoszláviában
nagyon népszerűek voltak a vegyes házasságok, és általában senki sem kérdezte a másikat,
melyik népcsoporthoz tartozik, most hirtelen fontossá váltak ezek a különbségek, és a
vallási identitás megélése egyszerre csak a másoktól, az ’ellenséges népek’-től való

Első püspöke Zvekanović Mátyás volt.
1971 előtt a kormányzói feladatokat lényegében a belgrádi érsek, Gabriel Bukatko látta el.
133
Forrás:
http://www.keresztenymagyarorszag.hu/tortenelem/egyhaztortenet/Az+egyh%E1z+a+vil%E1gh%E1bor%FAk+%
E9s+az+azt+k%F6veto+korokban/4.+r%E9sz:+A+katolikus+egyh%E1z+t%F6rt%E9nete+1914t%F5l+a+k%F6z%E9p-kelet+eur%F3pai+orsz%E1gokban
134
Bácskában, 1989 júniusában, Pénzes János, Bánátban pedig, 1988 februárjában, Huzsvár László, majd 2008-tól
Német László lett a megyés püspök.
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elhatárolódást jelentette. Elsősorban a nemzeti egyházak megerősödésével visszatért a
vallási öntudat nemzetiségi alapon való vállalása (szerb = ortodox; horvát = katolikus stb.).
Ezek a folyamatok a vajdasági magyarokra is kihatottak, és közülük is egyre jobban
azonosították magukat a katolikus, illetve a protestáns vallással. (Ilić, 2007: 9)

9.2 . Vajdaság lakosságának vallási megoszlása

A szocialista eszme és a szekularizáció hatására a második világháború után 135 mind
többen vallották magukat ateistának, kijelentve, hogy nincs vallásuk, nemzeti
hovatartozásukhoz viszont ragaszkodtak, vagy egyszerűen jugoszlávnak mondták magukat.
1953-ban az akkori Jugoszlávia területén a lakosság 13%-a hitetlennek vallotta magát.
A politikai és nacionalista események hatására azonban 1991-ben a lakosságnak mindössze
2%-a vallotta csak magát ateistának. Legtöbben csatlakoztak nemzetük hagyományos
vallásához, hiszen a politika újra megosztotta az embereket vallásuk szerint is.
Vajdaságban 2002-ben a lakosság vallási összetétele igen heterogén képet mutatott,
de majdnem ugyanazt láttuk, mint a nemzeti hovatartozás esetében észlelünk: legtöbb a
pravoszláv, vagyis a szerb—montenegrói (a lakosságnak csaknem a 69%-a), őket a
katolikusok követik (20%, főleg magyarok, horvátok); a harmadik helyen a protestánsok
állnak, a lakosságnak mintegy 3,5%-a136. A muzulmán vallásúak száma jelentéktelen.
30. táblázat: Vajdaság lakosságának megoszlása vallási hovatartozása szerint – 2002
A vallásosság típusa
Összesen
Pravoszláv
Katolikus
Iszlám
Protestáns
Egyéb
Nem hívő
Határozatlan
Ismeretlen

Lélekszám
2 031 992
1 401 475
388 313
8 073
72 159
5 369
12 538
101 144
42 876

% arány
100
69,0
19,1
0,4
3,6
0,3
0,6
5,0
2,1

Forrás: Szerbiai Statisztikai Hivatal: Stanovništvo 3: 2003. p. 12
A 2002. évi népesség-összeszámláláskor a vajdaságiaknak majdnem 5%-a nem
nyilatkozott vallási hovatartozásáról és több mint 2% esetében ismeretlen maradt ez az adat
Jugoszlávia 1945. november 29-én szövetségi népköztársaság lett. Az 1946-os alkotmány kimondta az egyház és
az állam szétválasztását. Vallásszabadságot ígértek, de vallásüldözés következett. 1946 végéig a papság 13%-át
kivégezték, mintegy 50%-át bebörtönözték. A katolikus iskolákat és szervezeteket megszüntették, az egyházi életet
majdnem teljesen megbénították. A püspökök 1952-ben erélyesen tiltakoztak Tito elnöknél, mire 1960 után lassan
javult a helyzet. Egyezmény jött létre 1966-ban a Szentszék és Jugoszlávia között, majd 1970-ben a két fél
helyreállította a diplomáciai kapcsolatokat (1970. augusztus 14-én Belgrádba érkezett a pronuncius). 1968-ban
Bácskát, 1986-ban Bánátot önálló püspökség rangjára emelték szabadkai és nagybecskereki (Zrenjanin)
székhellyel. Tito 1971-ben ellátogatott a Vatikánba.
136
A vajdasági magyar hívő népességnek mintegy 1/8-a református vallású.
135
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(majdnem 150 ezer ember). Feltehetően közöttük van az ateisták egy része vagy a vallási
identitásuk tekintetében bizonytalan személyek. A magyarok 88%-a római katolikus (kb.
230 ezer ember), nem egész 6%-a protestáns (köztük van kb. 15 ezer református és 10 ezer
evangélikus). Azon túlmenően, hogy Vajdaságban ma viszonylag kevesen vallják magukat
ateistának (0,61%), megállapíthatjuk, hogy a vallásosság és a vallási tudat fejlődése növekvő
irányt mutat. Néhány évtizeddel korábban szinte minden vallásszociológiai kutatás arra a
következtetésre jutott, hogy a vallásos emberek a társadalom marginális csoportja (Sergej
Flere: 1977. p. 597—620). A titói korszak vallásosságának a grafikonja azt tanúsítja, hogy a
vallásgyakorlást főleg a kisebbségek vesztették el, a többségi nemzet és a jugoszlávok
körében viszont nem kopott meg olyan jelentősen a vallásosság.
27. grafikon: Vallásosság a titói és az azt követő időkben
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A hatvanas évek liberálisabb időszakában még azt magyarázták a párthű
szociológusok, hogy a szekularizáció a vajdasági környezetben olyannyira tömegessé vált,
hogy a lakosság 22%-a ateista. Akkor a ritkaságszámba menő kérdőíves módszerek szigorú
kritériumot szabtak a vallásosság megállapítására. Ha valaki nem járt templomba, nem
ismerték el a vallásosságát, de a templomba állami alkalmazott, párttag, pedagógus be se
tehette a lábát. A hetvenes évek közepén „megállapították‖, hogy vallási megnyilvánulások
már csak a falvakban, az idősek, a parasztság és a nők körében vannak jelen. A kilencvenes
évek balkáni társadalmi zűrzavarában megváltozott a helyzet, azóta viszonylag nagyszámú
városi értelmiségi, sőt fiatal jár templomba.

127

9.3. A hitélet körülményei ma

A nemzeti kisebbségek hitéletükben nemcsak azért küzdenek, hogy az istentiszteletet
saját anyanyelvükön hallgathassák, hanem sok egyéb vallási és nemzeti sérelem ellen is, ami
éri őket. Jellemző a vallási jellegű sérelmekre, hogy összetartó hatásuk van, hisz még azokat
is sújtják, akik nem egyházias beállítottságúak. Például egy-egy vallási esemény betiltása,
korlátozása általános etnikai üggyé válik, és szélesebb köröket érint, mint hinnénk.
Egészen a közelmúltig jellemző volt, hogy az állam nem találja meg a kellő mércét
az egyházhoz való viszonyulásra. Vagy túlságosan is figyelembe veszi a véleményét, vagy
teljesen kizárja az állampolitikából. Az államvezetőség egyrészt a szerb
hegemóniatörekvésekkel biztosította a pravoszláv egyház dominanciáját ezen a területen, a
vagyon visszaszármaztatását is elkezdte, s a kosovói egyházi értékek védelmét
sorskérdésként kezeli; másrészt a nem pravoszláv templomok és egyházak védelmét
elhanyagolta.
Délvidékre jellemző a vallásgyakorlás kétféle effektív jelenléte: több nemzetiség
megjelenhet egyazon felekezetben, de ugyanakkor a hívő összlakosság legalább hét egyház
között oszlik meg, mely egyházakat a Szerb Köztársaság történelmi egyházaknak
nyilvánította. Ezek: pravoszláv egyház, római katolikus egyház, református keresztyén
egyház, ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház Szerbiában, szlovák evangélikus
egyház, zsidó hitközség és iszlám felekezet. Az anyanyelv használata a hitélet
gyakorlásában a második vatikáni zsinat után példamutató volt a régióban. A többnyelvű
környezetben a liturgia néha két, sőt három (magyar, horvát, szlovák) nyelven folyik.
Bácskában főleg a bunyevác–magyar kombináció a gyakori. Előfordul, hogy a különböző
nyelvű misék váltogatják egymást, de megesik az is, hogy egyazon misén több nyelven
beszél a pap a hívőkhöz137.
A hatalomváltást követően Zoran ĐinĊić miniszterelnök bejelentette, hogy a Szerb
Ortodox Egyház zsinatjának tagjaival folytatott megbeszélés alapján bevezetik az iskolai
vallásoktatást 2001. szeptember 1-től mint választható tantárgyat. A hitoktatás engedélyezve
lett 7 tradicionális mono-etnikus egyházban: a szerb ortodox, katolikus (római és görög
katolikus) egyház, zsidó hitközség, muzulmán hitközség, református keresztyén egyház,
szlovák ágostai hitvallású evangélikus egyház, valamint az ágostai hitvallású evangélikus
keresztyén egyház számára138. A kormányrendeletet 2002. április 25-én két törvény követte,
amelyek alapján az iskola köteles biztosítani a vallásoktatást, amennyiben (általános iskolás
diákok esetében) a szülők vagy a középiskolás diákok (szüleik tudtával) ezt bármilyen
létszámban kérelmezik. Néhány évvel később a hitoktatás vagy az etika tantárgyak
kötelezően választhatók lettek az alap- és a középszintű oktatásban is.
Becslések szerint a szabadkai püspökség, a katolikus többségű plébániák területén
átlag 62%-ban jártak a diákok iskolai vallásórára, néhány faluban a 100%-ot is elérte a
számuk, a vegyes vallású közegben pedig 60-70% között mozgott. A nagybecskereki
Találkoztam olyan magyar középkorú vagy idősebb hívővel is, aki csak bunyevácul/horvátul tudott folyékonyan
imádkozni vagy gyónni; ugyanakkor megtörtént horvát anyanyelvű személlyel is, hogy csak magyar nyelvű
hitoktatásban részesülhetett a legközelebbi templomban.
138
Megállapítható, hogy domináns hatása a pravoszláv egyháznak van, az iskolanaptárban ugyanis a szerbség
hagyományos nemzeti ünnepei kerülnek előtérbe, mint például a Szent Száva-nap általánosan kötelező
megünneplése.
137
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püspökség területén a gyermekeknek csaknem 70%-a vett részt az iskolai hitoktatásban vagy
az iskolán kívül tartott hittanórákon, habár csak fele részük járt rendszeresen misére.
A református keresztyén egyház és az evangélikus keresztyén egyház Magyarországon
kiadott tananyagot használ.
A választás a hitoktatás és a polgári nevelés között főleg szülői sugallatra történik,
miközben a pedagógusok többségének érezhetően139 megnőtt a bizalmatlansága az egyházi
személyek iránt. Az iskolák tanári kara többségének véleménye szerint az ortodox egyházi
személyek dominálnak a több tannyelvű iskolákban; a hitoktatók felkészületlenek vagy nem
mindig kompetensek. Fontos tudni, hogy a teológiai ismeretek birtoklása nem elég a
hitoktatáshoz, szükséges a pedagógia és a didaktika ismerete is. Az iskolai keretek között
folyó hitoktatásra külön fel kell készülni, hiszen különféle társadalmi közegben és heterogén
diákcsoportoknak kell közvetíteni a hittant. Metodikai kurzusok tartására vállalkozhat a
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar140 és a Teológiai Katekétikai Intézet141 is. Említést kell
tennünk a Paulinumról142 mint Püspökségi Klasszikus Gimnáziumról és Szemináriumáról.
Az 1962/63. tanévben kezdte meg munkáját. Eleinte csak két tagozata volt, ma négy
kétnyelvű osztálya nyílik. Első otthona a Katolikus Kör volt, majd 1965-ben felszentelték az
új épületét, mára pedig felújították. A Paulinum mint gimnázium és szeminárium az
egyetlen egyházmegyeközi intézmény Szerbiában. Az iskola klasszikus irányzatú nyelvi
gimnázium.
2006-ban a szerb parlament elfogadta, majd a köztársasági elnök, a helyi és
nemzetközi civil szervezet és vallási közösség tiltakozása ellenére, aláírta a törvényt 143
(amely nem mindenben felel meg a Szerbia által 2004-ben ratifikált európai emberi jogi
konvenciónak). Mindenesetre a vallási közösségek bejegyzését és működését káosz kíséri
ma is. A jogi helyzetük tisztázatlan: a lelkészek nem részesülnek állami anyagi

Szakmai becslés, alkalmi interjúk és véleménynyilvánítások alapján.
2006-ban, majd a bolgnai elvek alapján 2010-ben megkapta a működési engedélyt a szabadkai Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar. Az Újvidéki Egyetem keretében működő szabadkai tanítóképző az első vajdasági
magyar autonóm felsőoktatási és kutatóintézmény. Újabban a hitoktatás és a polgári nevelés terén igyekszik
specializáló kurzust akkreditálni.
141
A Teológiai Katekétikai Intézet (TKI) főiskolai szintű oktatási intézmény, amely teológusi-hitoktatói diplomát
ad végzőseinek. 1993-ban alapították Szabadkán. Ma mintegy 80 magyar, illetve 40 horvát hallgatója van. A
hallgatók tanulmányaik befejeztével lelkipásztori kisegítőként dolgozhatnak a plébániákon a püspök kinevezésével,
illetve hitoktatók lehetnek általános- és középiskolákban. A képzés nyolcszemeszteres, a teológiai tantárgyakon
kívül a hallgatók általános műveltséget nyújtó tantantárgyakból is vizsgáznak, egyes teológiai tárgyakból
(dogmatikából, egyháztörténeből, liturgikából, katekétikából, erkölcsteológiából és biblikumból) pedig
szigorlatoznak. A 20 tagú tanári kar nagy része vajdasági, de vannak tantárgyak, amelyeket magyarországi
vendégtanárok adnak elő. Az intézet kétévente nyit új évfolyamot, melyre sikeres felvételi vizsgával juthatnak be a
pályázók.
142
A Paulinum megalakulásakor nemzetközileg elismert volt. A vatikáni minisztérium beleegyezésével jött létre, s
az akkori kommunista Jugoszlávia jóváhagyásával nyílt meg, de működését csak azok a felsőoktatási intézmények
ismerték el, amelyek jónak látták. Pl. a Jogi Karra a végzetteknek csak a dékán jóváhagyásával lehetett
beiratkozniuk. A kilencvenes években eltörölték ezt az iskolát, majd újra bejegyezték, de nem kapott állami
támogatást. Újabban teljes körű elismerést nyert, létjogosultságát törvény szavatolja, állami támogatásban is
részesül.
143
„Zakon o crkvama i verskim zajednicama‖ (Törvény az egyházakról és vallási felekezetekről), Sluţbeni glasnik
36, 2006, 3—9. old.
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támogatásban144. 2005-től a 7 történelmi egyház vallási szolgáltatásai mentesek az általános
forgalmi adótól, de ugyanakkor késik a beígért vagyon-visszaszármaztatás, a kárpótlás145.

9.4. Az etnikai vallások a mindennapi életben

A vallás etnikai jellegét nyilvánvalóan fel lehet fedezni a régió társadalmi
gyakorlatában. Mindkét tartalom, az „etnikai‖ és a „vallási‖ is összefonódik, egymást
kiegészíti a saját kultúra megélése és az önazonosság-tudat megfogalmazásának nemzeti és
vallási tere. Összetett „etnikai-vallási‖ jelenségeknek vagyunk szemtanúi. (Papp: 2004: p.
227.). Jó példa erre, hogy miért maradhatott meg az ateizmus évtizedei alatt is olyan
fontosnak a szerbek életében a slava 146. A slava (a védőszent) napján eltávozhat a
munkahelyéről az ünneplő147. A szerbeknél az utóbbi két évtizedben megfigyelhettük, hogy
a nemzetiségi dimenzió túlhangsúlyozása („nemzeti vallás‖) elsorvaszthatja a
vallási/spirituális tartalmat, miközben a papság körében túlsúlyban van a politikai feladatok
végzése a lelkipásztori feladatok kárára.
Vajdaságban a római katolikusok másképpen élik meg felekezeti hovatartozásukat.
Ide tartoznak a magyarok és a horvátok. A két kisebbségnek közös plébániái, imaközösségei
is vannak főleg Észak-Bácskában. Vajon a közös kisebbségi lét és a közös felekezet
közelebb hozza-e egymáshoz, összekapcsolja-e ezt a két etnikumot? Ugyanaz a katolikus
egyház, ugyanaz a püspökség, püspök és mégis itt-ott megjelenik a rivalitás: melyik nyelv
lesz előnyben, melyik lesz az egyház vagy a papképzés hivatalos nyelve?
A papság képviselői szerint a közös kisebbségi azonosságtudat és a felekezeti
konfliktusok egy újfajta nacionalizmust szülhetnek. A vallási hasonlóságok tehát nem
elegendők a nemzeti/nyelvi közeledéshez. A horvát és a magyar vallási vezetők a vallási
igehirdetésen kívül főleg a saját etnikai-kulturális jegyeiknek az ápolói.
A magyarok vallásossága kapcsán, a Kárpát Panel nemzetközi identitáskutatás148
során 2007-ben többek között kerestük a vallás fontosságát a vajdaságiak értékrendjében 149.
A felkínált értékskálán (1– nem fontos, 5 – nagyon fontos) a megkérdezett alanyok
különböző dolgok/fogalmak közül választhattak. A válaszadók legtöbben a következőket
értékelték: pénz, család, vallás, munka, erkölcs. A legmagasabb átlagjegy 2,8, a
legalacsonyabb 1,3 volt. A mintában érezhetően felfedezhető a vállalkozói hajlam, amikor a
2004 márciusa óta kivételek a Kosovóban élő szerb ortodox papok, szerzetesek és apácák, akiknek a
társadalombiztosítását és nyugdíjjárulékának a fizetését ideiglenesen magára vállalta a szerb kormány.
145
A vagyon-visszaszármaztatásnak megvan a jogi háttere: „Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i
verskim zajednicama‖ (Törvény az egyházak és vallási közösségek javainak visszaszármaztatásáról/
restitúciójáról), Sluţbeni glasnik 46, 2006, 169—173. old.
146
A slava (olvasd szlava) a védőszent névnapjához kötődő családi hagyományőrző búcsú/ünnepség.
147
Pl. ĐurĊevdan – György napja majdhogynem szerb nemzeti ünnepnek számít.
148
A Kárpát Panel 2007 nemzetközi kutatás célja: megismételhető identitás-felmérés és időszerű
magatartásvizsgálat. Kutatáskoordinátor: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, vajdasági partner:
Magyarságkutató Tudományos Társaság (Vajdaságban 380 fős minta)
149
Lásd: Gábrity Molnár Irén–Rác Lívia: Vajdaság (Szerbia); In. Kárpát Panel 2007, A Kárpát-medencei
magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. Szerk.: Papp Z. Attila, Veres Valér. Kiadó: MTA
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest), 2007. pp. 139—143
144
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létfenntartás áll a középpontban, utána pedig a béke, család, szerelem, barátság következik.
A véleményezés összesített átlagjegyei így alakulnak: 2,8 átlagjeggyel szerepel a közösségi
élet fontossága, majd következnek a létproblémák (pl. hogy mindig megszerezhesse, amit
akar, vagy a változatos élet). A vallás 2,4 átlagjeggyel viszonylag fontos helyen szerepel,
utána a vezetésre és döntésre való jog következik. A szépség világa és az istenhit, a siker, a
szakmai érvényesülés, hogy mindig elérjük céljainkat, hogy segíthessünk másokon, hogy
tiszteletben tartsuk mások véleményét, a mértékletesség még a 2 érték felett vannak.
31. táblázat: Az értékek átlagjegyei a magyarok körében – 2007
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elsődleges értékek
Közösségi problémák
Hogy megszerezhesse, amit akar
Változatos élet
Vallás
Vezetésre/döntésre való jog
A szépség világa
Istenhit
Hogy segíthessen másokon
Mértékletesség
Siker
Szakmai érvényesülés
Tiszteli mások véleményét
Hogy mindig elérje a céljait

átlagjegy
2,8
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

sorsz.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

értékek
Hagyományok
Önmegvalósítás
Magyarság
Pénz
Erkölcsösség
Munka
Személyes szabadság
Megbecsülés
Jó emberi viszonyok
Igaz barátság
Szerelem, boldogság
Család
Békés világ

átlagjegy
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3

Forrás: Kárpát Panel 2007, A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és
perspektívái, Gyorsjelentés, 2007. pp. 139—143
A templomba járási szokások megfelelnek a korábbi kutatáseredményeknek 150: a
vajdasági magyaroknak kb. a fele évente jár misére. 35,5%-a főleg karácsonykor és
húsvétkor megy el a templomba, de ha ehhez hozzáadjuk azokat, akik évente egyszer vagy
még ritkábban járnak templomba (20%), akkor ez a válaszadók többsége. Mindössze 3,5%-a
jár hetente többször, 14,7%-a hetente, 13,6%-a havonta rendszeresen templomba. A
válaszadók majdnem 10%-a sosem megy el a templomi misére.

Vallási identitáskutatás a vajdasági felnőtt magyar lakosság körében – empirikus kutatásszervezés a
Magyarságkutató Tudományos Társaság révén (koordinátor: Gábrity Molnár Irén, 562 kérdőív Vajdaságban) az
Aufbruch nemzetközi vallásszociológiai projekt keretében (vezetők Tomka Miklós és Gereben Ferenc) a KOD
(Budapest) közvetítésével, 2000.
150
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28. grafikon: Milyen gyakran jár templomba? Kárpát Panel 2007
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A vallási szertartást fontosnak tartják a térség magyarjai, de inkább
hagyománytiszteletből vagy nemzeti szokásként, például elhalálozáskor (91,3%) vagy
házasságkötéskor (majdnem 89%), születéskor/kereszteléskor (88,7%). A vallási
önbesoroláskor a vajdaságiak 63,7%-a azt nyilatkozta, hogy vallásos ember a maga módján.
Mindössze 30% vallásos az egyházi szertartás szerint.
29. grafikon: Vallásosnak tartja magát? Kárpát Panel 2007
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Viszonylag kicsi azoknak a száma, akik ateistának vallják magukat. Az Isten a
vajdaságiak életében 7-es fontosságú értéket kapott a tízes értékskálán. Az Isten fontossága
132

az életkorral nő, de a fiatal és az idős generáció között a megjelölt átlagérték különbsége
mindössze 1,3. Az Istenhez való ragaszkodás a fiatalok számára 6,2 átlagjegyet kapott, a
korosabbaknál (35 év felett) ez az érték 7 felett van.
30. grafikon: Mennyire fontos Isten az Ön életében? Kárpát Panel 2007
Átlagok korcsoportok szerint (1. egyáltalán nem fontos… 10. nagyon fontos)
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Ha külön kutatjuk a mai fiatal generáció vallásosságát (Gábrity Molnár: 2002: p.
275), akkor hasonló adatokhoz jutunk. A közelmúlt válságos, félelmekkel telített társadalmi
közérzete családközpontúvá és vallásosabbá tette Szerbiában az embereket. A közélettől
való menekülés a vajdasági fiatalokat egyrészt családorientálttá tette, de a határon túli
magyarok közül mégis a vajdaságiak járnak legkevésbé templomba (Gereben: 2002).
A társadalomban észlelt erkölcsi krízis feloldását nem mindenki találta meg a hitben.
A Mozaik-2001 nemzetközi ifjúságkutatást a budapesti Nemzeti Ifjúságkutató Intézet
megrendelésére végeztünk el151. A terjedelmes kérdőív számos kérdése között volt a vallási
identitás kérdéscsoport is. Az adatokból kitűnik, hogy a magyar válaszadók többségét
születéskor római katolikus felekezetben keresztelték meg (88%), 2,6%-uk pedig
református. A válaszadók 7,5 százalékát nem keresztelték meg. A fiatalok 20%-a kimondja,
noha, hogy szülei megkeresztelték, nem igazán vesz részt a hitéletben.

A Mozaik 2001 – Kárpát-medencei fiatalok projektum keretében a vajdasági empirikus lekérdezést és
adatfeldolgozást a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság koordinálta. 1526 (1017 magyar és 509
szláv) fiatalt (15 és 28 év közöttieket) 24 magyarlakta településen kérdőíveztünk.
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31. grafikon: A vallásosság megélésének módja a fiatalok körében – Mozaik 2001
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A mintában igen kevesen vallásosak az egyház tanítása szerint (11,6%). Többségben
vannak azok, akik „a maguk módján‖ vallásosak (64%), és jóval kevesebben azok, akik az
egyház tanítását követik. Noha a fiatalok csoporthovatartozás tekintetében vállalják a vallási
közösséget, a tanítások követésében már jóval kevésbé elkötelezettek. A fiatalok számára
inkább a sajátos világkép, a remény a fontos. Az egyértelműen nem vallásos csoportok
összesített aránya kb. 14%. Összhangban azzal, hogy a válaszadók többségére nem jellemző
az egyház tanításainak követése, hanem inkább a sajátságos módon való vallásosság, a
vallásgyakorlás is ritka. A fiataloknak majdnem a fele csak évente néhányszor látogat el a
templomba (46%), és sokan ennél is ritkábban kerülnek a vallási közösségük körébe.
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32. grafikon: A vallásgyakorlás gyakorisága (templomba járás) – Mozaik 2001
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A fiatalok többsége hisz Istenben vagy legalábbis egy felsőbb hatalomban. A
határozatlanok arányszáma 6,7, az ateistáké pedig 5,2 százalék. Az egyértelműen istenhívők
a minta körülbelül negyedét alkotják, a kételkedők, de emellett magukat istenhívőknek
mondók aránya a legnagyobb. A „magasabb hatalomban‖ hivők számottevő kisebbséget
alkotnak (14,4%).
A vajdasági magyar népcsoport igazolja a tételt, hogy a kisebbségi lét általában
„kedvez‖ az egyházakhoz és a valláshoz való kötődésnek, mivel a vallásosság és a
vallásgyakorlás általában egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek. A lefolytatott
vallásszociológiai kérdőívezés (2007) a vajdasági felnőtt lakosság körében vallásosabb
helyzetre utalt, mint a 2001-ben megkérdezett (15—28 éves) fiatalok véleményének
elemzése. A fiatalok szintén vallásosnak vallják magukat, de a templomba járás és a
vallásgyakorlás legtöbbjük részére idegen.
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9.5. Fiatalok a hitoktatásról

A 2001/2002. tanév megkezdésekor Szerbiában a következő lehetőségek voltak jelen
a beiratkozáskor: hitoktatás, polgári nevelés, mindkettő vagy egyik sem. Novemberben
megkezdődött a hitoktatás a következő eredmények alapján: százalékban kifejezve a
hitoktatásra az általános iskola első osztályában a diákok 53%-a iratkozott be, a
középiskolában pedig 29%-a.
A középiskolások véleménykutatása során152, 2004-ben, 215 szabadkai gimnazista és
közgazdasági középiskolás kérdőívezése történt meg. A minta magában foglalta a szerb,
magyar, horvát középiskolásokat, megfelelő arányban, tannyelv és vallási hovatartozás
szerint. A kutatáseredmények megmutatták, hogy a tanulók 50%-ának semmilyen ötlete
nincs azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyeket a hitoktatás tantárgy keretében tanulni
szeretne, sőt a tanulók 80%-a soha nem olvas vallási témájú publikációt, szöveget. A
szabadkai középiskolások 60%-a a hittant, 40%-a a polgári nevelést választotta. Logikus,
hogy a megkeresztelt tanulók szívesebben választják a hittant, mint a polgári nevelést. A
következő grafikonok 215 válaszadó szóródását mutatják abszolút számokban.
33. grafikon: A hitoktatás választása a szabadkai középiskolákban – 2004
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A szabadkai középiskolások többsége, kortársaihoz hasonlóan, ,,a magam módján
vagyok vallásos‖ kategóriát választja (a válaszadóknak több mint a fele). Természetesen a
hittanosok között találjuk az előírásosan vallásosak zömét (a minta kb. 1/5-e).

152 Marcikić Aleksandra egyetemi hallgató empirikus kutatása Szabadkán: Povezanost socio-demografskih odlika i
stavova učenika srednjih škola i izbora izmeĎu predmeta veronauke i graĎanskog vaspitanja (2004). Mentor:
Gabrić Molnar Iren.
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34. grafikon: A középiskolások vallásgyakorlási szintje – 2004
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A középiskolások templomba járási szokásai nagyobb szóródást mutatnak, de szintén
a vajdasági lakosság magatartását követik, vagyis legtöbben évente néhányszor térnek be a
templomba. Természetesen a hittanos fiatalok gyakrabban járnak misére, mint a polgári
nevelést hallgatók.
35. grafikon: A középiskolás fiatalok templomba járási szokásai – 2004
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A középiskolások több mint a felének véleménye szerint a hittanórák hasznosak az
általános műveltség szempontjából, a mindennapi életben viszont már jóval kisebb hasznát
veszik a hittannak. A válaszadók mindössze körülbelül 1/4-e tudja hasznosítani a hittanórán
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tanultakat az életében. Elképzelhető, hogy a fiatalok valóban nem azt kapják az iskolai
hittanórákon, mint amire vágynak, nincsenek tudatában a vallástan órák vagy a polgári
nevelés szerepének.
A szociológus szemével mérve a vallásnevelésnek a régióban nemzeti
identifikálódási szerepe is van. Az itt élő kisebbségek számára a hitoktatásnak nemcsak
ismeretbővítés vagy személyi magatartásforma kialakítása a célja. A hitoktatásnak –
különösen a szórványban – kettős a szerepe: vallástanítás, de anyanyelvápolás és -gyakorlás
is. Végül is egyik egyház sem elégedett az iskolai hittanórák tartásával, mindegyikük
további oktató-felkészítő programokat szervez az iskolán kívül is: pl. konfirmációra vagy
bérmálásra való felkészítés, vasárnapi iskolák, gyermek-bibliaórák, kórusok,
cserkészcsapatok, táborozások szervezése.
Konklúzió: A vajdasági magyar népcsoport is igazolni látszik azt a tételt, hogy a
kisebbségi lét általában fokozza az egyházakhoz és a valláshoz való kötődést, mivel a
vallásosság és a vallásgyakorlás általában egyike a nemzeti identitást erősítő tényezőknek.
Különösen fontos figyelembe vennünk azt, hogy ha a magyarság vallási műveltségi szintje
alacsony, vagy ha a vallástudata korszerűtlen, magyar azonosságtudata pedig csupán etnikai
hagyományokon alapul, akkor a modern európai társadalmi viszonyok közepette mindkét
jelleg – vagyis mind a felekezeti, mind pedig a nemzeti – egyaránt elmosódhat.153

Jakab Attila: Vergődésben, Magyar kisebbségek „történelmi‖ egyházai az átalakuló Európában, EÖKIK,
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2007, 200 oldal. Internet: www.eokik.hu
153
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9.6. Összefoglaló

1. A titói korszakban a szekularizáció hatására az egyház „kiszorulása” nem járt együtt a
rítus jelentőségének elhalványodásával, mert ezek a jelenségek a nemzeti hovatartozás
meghatározói is.
2. Szerbiában jelentős összefüggés van a lakosság nemzeti és vallási hovatartozása között.
Vajdaságban mindkét tartalom, az „etnikai” és a „vallási” is összefonódik, így összetett
„etnikai-vallási‖ jelenségekkel találkozunk.
3. Amikor a belháború sújtotta jugoszláv társadalomban összeomlottak az évtizedekig
fennálló szocialista értékek, az egész lakosság „légüres térben‖ találta magát. Egyrészt
hatott a világnézetvesztés, másrészt, a gazdasági válság okozta bizonytalanság. A
háborús veszély, a régi értékrend felbomlása miatt az emberek elfordultak a közélettől,
és a család, a vallási kiscsoportok, a szűk baráti kör felé fordultak.
4. Vajdaságban kevesen vallják magukat ateistának, de a felnőtt magyar lakosság fele csak
évente jár misére, kb. 20%-a pedig hetente, ami arra enged következtetni, hogy a vallási
szertartás/rítus fontos, de inkább hagyományőrzésből vagy nemzeti szokásként. A vallási
önbesoroláskor a vajdaságiak 63,7%-a azt nyilatkozta, hogy ,,vallásos a maga módján‖,
és mindössze 30%-a ,,vallásos az egyházi szertartás szerint‖ (2007).
5. A vajdasági fiatalok elmúlt húsz évben tele voltak problémákkal, a minimálisra
szűkültek a lehetőségeik. A közéletből való menekülés a fiatalokat is családorientálttá
tette, de ettől még nem lettek szorgalmas templomba járók. A társadalomban észlelt
erkölcsi krízis feloldását nem mindenki találta meg a hitben, pedig „divat lett‖ a
templomba járás. Ezt a közeledést a vallás felé az egyház képviselői nem minden esetben
tudták hasznosítani és kezelni. Új szereplők jelentek meg a hitéletben, ami azt jelenti,
hogy az egyházaknak is változik a helyzetük, a szerepük és a súlyuk.
6. A kutatáseredmények megmutatták (2004), hogy a középiskolások 50%-ának semmilyen
ötlete nincs a vallási témákkal kapcsolatban, sőt a tanulók 80%-a soha nem olvas vallási
témájú publikációt. 2004-ben a szabadkai középiskolások 60%-a a hittant, 40%-a a
polgári nevelést választotta. A megkeresztelt tanulók szívesebben választják a hittant, és
a polgári nevelést is, és természetesen többet járnak a misére, mint azok, akiket a szüleik
nem kereszteltek meg. A középiskolások legtöbbje nem tudja eléggé hasznosítani a
vallástan órák anyagát.
7. A rendszerváltások és az elvándorlás eredményeképpen többszörösen átrétegződő
magyar kisebbség Szerbiában számbelileg, gazdasági erőnlétében, intellektuálisan és
kulturálisan is összezsugorodott. Ha ezzel egyidejűleg esetleg magába zárkózó
közösségé válik, akkor fokozatosan elveszíti innovatív elemeit, alkotókészségét és
fejlődési képességét. A társadalmi körülmények azt mutatják, hogy Szerbiában egyre
nagyobb teher nehezedik a történelmi egyházakra az ország konszolidálása idején, egy
olyan helyzetben, amikor a lakosság kimerült a válságok, a háború következményének
feldolgozása során. A vajdasági magyarok közösségi megmaradása és életképessége
ilyen helyzetben nemcsak a kulturális és oktatási intézményeitől függ, hanem egyházának
a nyitottságától és megújulási képességétől is.
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After words
Sociology or the ―science of society‖ is a field of science that investigates the social life
around us. The sociologist is an expert who analyses, investigates the social phenomena
around themselves that result of people’s cohabitation.
The following volume contains studies that can be regarded as research reports or readings
as well mostly for experts on human sciences. The aim was to introduce such analyses of
phenomena that deal with the demography and social practices of our region, i.e. Vojvodina.
Therefore, the volume begins with the region’s demographic introduction. This knowledge
enables the recognition of various social (economic, political, cultural) regularities, the
characterization of the human labor force in Vojvodina, the interpretation of various social
behavior problems and their understanding as well as the analysis of minority existence. The
discussed topics of the volume are identity research, migration, youth research, career
building, political and religious problems – all these through the example of Hungarians in
Vojvodina. During the topic selection I did not intend to form a synthetic unity, but rather to
introduce the empirical research carried out that I did. The volume can also be used as a
source for students who are interested in the minority life of Hungarians in Vojvodina
(seminars and research) or intend to carry out a research of their own. To achieve this latter,
workshops and special qualifications are required.
Some studies have already been introduced during various presentations, group research,
project reports and some have been published.
Subotica, 6th April 2011

Irén Gábrity Molnár
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Poruka autora
Sociologija prouĉava savremene društvene dogaĊaje, izmeĊu ostalog i ponašanje društvenih
i interesnih grupa, komunikaciju ljudi. Sociolog faktiĉki posmatra i empirijski istraţuje
društvena zbivanja, pojave koje nastaju suţivotom ili interakcijom.
Ova knjiga je namenjena pre svega humanim struĉnjacima (regionalisti, sociolozi,
politolozi, ekonomisti, pedagozi, antropolozi), jer su sabrane one studije, analizirani
projekti, rezultati empirijskih istrţivaĉkih rezultata, koji se odnose na društvenu praksu i
ponašanje stanovništva u Vojvodini. Pored kratkog prikaza regiona sledi demografska
analiza stanovništva i najzad rezultati pojedinih istraţivanja vezanih za interesno ponašanje
pojedinih društvenih grupa u odreĊenim okolnostima u regionu. Dobijamo sliku o
društvenoj, kulturološkoj, ekonomskoj i politiĉkoj praksi u ponašanju pojedinih segmenata
stanovništva. Namera mi je bila da prepoznamo uzroĉno-poslediĉne veze izmeĊu
istorijskih/društvenih dogaĊaja, ljudskog ponašanja i stavova pojedinih društvenih grupa.
ObraĊene teme su sledeće: identitet, migraciona kretanja, suţivot višenacionalne zajednice,
savremeno ponašanje mladih, šanse u obrazovanju i izgradnji karijere, politiĉki
stavovi/problemi i religioznost. U sve ove teme sam uglavnom ukljuĉila poloţaj i stavove
vojvoĊanskih MaĊara.
Prilikom izbora pojedinih studija nisam se trudila da one budu u organskoj povezanosti jedni
sa drugima, zato je sadrţaj ove knjige pomalo eklektiĉna. Problematike su bazirane na onim
originalnim empirijskim istraţivanjima u kojima sam i sama uĉestvovala zadnjih deset
godina.
Knjiga sluţi prouĉavanju naĉina ţivota i poloţaja manjine u Vojvodini i studenti mogu da je
koriste za izradu seminarskih, diplomskih radova, kao i za izvornu literaturu kod novih
empirijskih istraţivanja i projekata. Namera mi je da i pomoću ove knjige – putem
istraţivaĉkih radionica i kurseva – uvedem mlade struĉnjake u samostalno sociološko
istraţivanje.
Pojedine teme i studije su preraĊene, skraćene ili proširene u odnosu na ranije pripremljene
publikacije ili istraţivaĉke izveštaje.
Iren Gabrić Molnar

Subotica, 06. 04. 2011.
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Intézmény / Dátum (-tól, -ig)
Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka (1973—1977)
Politikai Tudományok Kara, Belgrád (1977—1981)
Politikai Tudományok Kara, Belgrád (1982—1986)

Megszerzett diplomák:
Közgazdaságtudományi egyetemi diploma
A politikai tudományok magisztere
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Innovation Review;
University Pécs and
Human Exchange Fond
Aracs – közéleti
folyóirat
Vajdasági Módszertani
Központ
Új Kép – pedagógusok
és szülők szaklapja
Létünk –
társadalomtudományi
folyóirat
Alapítvány

1996—

Szabadka

Dr. RehákLászló Alap

2005—

Szabadka

Pannónia Alap

2007—2010

Budapest

MEH – Szülőföld Alap

Tag,
bizottságvezető

A magyar oktatási miniszter
kinevezésében tanácsadó, vajd.
magyar felsőokt. stratégiai terv

Tag

Szaktanácsos

Tag

Szaktanácsos

Tag

A tudományos bizottság elnöke

Tag

Szakbizottsági munka

Titkár, tag

Az alapító elaborátum
megírása, alapítási feladatok

Tag
Tag

Ayaországi támogatások
elosztásának kritériumrendszere
Konferenciaszervezés,
elnökségi kültag (1999)

Alapító tag

Kutató, előadó

Tag

Tag

Pozíció

Tevékenység leírása

Szerkesztő és
felelős kiadó

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztő

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztőségi tag

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztőségi tag

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztő

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztőségi tag

Szerkesztés és publikálás

Szerkesztőségi tag

Szerkesztés és publikálás

Pozíció
Alapító,
igazgatóbizottsági
tag,
Alapító,
közgyűlési,
kuratóriumi elnök
Az oktatási és a
szakképzési
kollégium tagja

Tevékenység leírása
Szórványból érkezett diákok
kollégiumának működtetése
Alapító tag (2005–), a
Közgyűlés (2006–) és a
Kuratórium (2008–) vezetése
Vajdasági pályázati kiírások és
elbírálások
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2010—

Szabadka

Időszak

Hely

1974—1977

Belgrád

1975—1977

Subotica

2000—2005

Budapest

2005—

Budapest

2010—2013

Bern, Svájc

Időszak

Hely

2002. nov.
15—17

Szabadka

2003. nov.
14—16

Újvidék

2004. nov.
19—21

Zenta

2005. nov.
19—20

Szabadka

2005. nov. 3

Szabadka
Kosztolányi
Dezső
Nyelvi
Gimnázium

2006. nov.
17—19

Újvidék,
Technológiai
Kar

MNT Szekeres László
Alapítvány
Ösztöndíjak

A Közgazd. Kar
hallgatója

Stipendija grada
Subotice najboljim
studentima
Az MTA Arany János
ösztöndíja
(HTMÖ) Az MTA
Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató
Intézetének ösztöndíja

A Közgazd. Kar
hallgatója

Az egyetemi teljesítmény és
átlagjegy alapján

Tudományos kutató

Tudományos kutatás és
tanulmányírás

Tudományos
kutató, ösztöndíjas

Egyéni és csoportos
tudományos kutatás és
tanulmányírás

Submitted to the Swiss
National Science
Foundation (SNSF)

Projekttémakoordinátor, kutató
ösztöndíjas
Pozíció

2007. nov.
16—18.

Újvidék,
Technológiai
Kar

2007. nov. 7.

Újvidéki

Magyar Köztársaság
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Pozíció

Vajdasági pályázati kiírások és
elbírálások
Teljesítmény
9,5 tanulmányi átlagjegy feletti
egyetemi teljesítmény és
társadalmi aktivitás

Stipendija Narodnih
heroja

Zsürizés - szervezet
1. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag
2. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag
3. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag
4. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag
Magyar Köztársaság
Szabadkai
Főkonzulátusa, Belgrádi
Nagykövetsége, a
Magyar Nemzeti Tanács
Magyar tudományosság
a Vajdaságban című
esszépályázata
5. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag
Magyar Köztársaság
Szabadkai
Főkonzulátusa, Belgrádi
Nagykövetsége, a
Magyar Nemzeti
Tanács: Magyar
tudományosság a
Vajdaságban című
esszépályázata
6. VMTDK
társadalomtudományi
szekció zsűritag

Szabadka,
Magyar
2006. nov. 21. Tannyelvű
Tanítóképző
Kar

Kuratóriumi tag

Integrating (trans)national
migrants in transition states
(IMIG) Research project in the
framework of the cooperation
programme SCOPES
Teljesítmény

zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása

zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása, eredményhirdetés

zsűrielnök
zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés
A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

zsűrielnök

A magyar tudomány ünnepe
alkalmából meghirdetett
dolgozatok elbírálása, a
zsűritagok koordinálása,
eredményhirdetés

zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

zsűrielnök

A magyar tudomány ünnepe
alkalmából meghirdetett
dolgozatok elbírálása, a
zsűritagok koordinálása,
eredményhirdetés

zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása és a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

zsűrielnök

A magyar tudomány ünnepe

Egyetem
Bölcsészettudományi
Kar

2008. nov.
21—23.

Újvidék,
Technológiai
Kar

2008. nov. 12.

Zenta,
Városháza

2009. nov.
20—22.

Szabadka,
Magyar
Tannyelvű
Tanítóképző
Kar

Szabadkai
Főkonzulátusa, Belgrádi
Nagykövetsége, a
Magyar Nemzeti Tanács
Magyar tudományosság
a Vajdaságban című
esszépályázata
7. VMTDK tudományos
bizottságának elnöke, a
zsűrielnök
társadalomtudományi
szekció zsűritagja
Magyar Köztársaság
Szabadkai
Főkonzulátusa, Belgrádi
Nagykövetsége, a
Magyar Nemzeti
zsürielnök
Tanács: Magyar
tudományosság a
Vajdaságban című
esszépályázata
8. VMTDK tudományos
bizottságának elnöke, a
társadalomtudományi
zsürielnök
szekció zsűritagja

Magyar Köztársaság
Szabadkai
Főkonzulátusa, Belgrádi
Nagykövetsége, a
Nagybecskerek
2009. nov. 11.
Magyar Nemzeti
Városháza
Tanács: Magyar
tudományosság a
Vajdaságban című
esszépályázata
A Vajdasági Magyar
Diákszövetség
(VaMaDiSz)
Szabadka,
2010. jan. 28.
középiskolásoknak
Népkör
szóló, kilencedik „1
BIZTOS‖ általános
műveltségi vetélkedője
XI. TUDOK Vajdasági
Zentai
2010. nov. 20.
Regionális Konferencia
Gimnázium

2010. nov.
26—28.

Újvidék,
Technológiai
Kar

9. VMTDK
tudományos
bizottságának elnöke, a
társadalomtudományi
szekció zsűritagja

alkalmából meghirdetett
dolgozatok elbírálása, a
zsűritagok koordinálása,
eredményhirdetés

A pályázati dolgozatok
elbírálása és a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

A magyar tudomány ünnepe
alkalmából meghirdetett
dolgozatok elbírálása, a
zsűritagok koordinálása,
eredményhirdetés

A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

zsűrielnök

A magyar tudomány ünnepe
alkalmából meghirdetett
dolgozatok elbírálása, a
zsűritagok koordinálása,
eredményhirdetés

zsűritag

A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

zsűritag

A pályázati dolgozatok
elbírálása

zsűrielnök

A pályázati dolgozatok
elbírálása, a zsűritagok
koordinálása, eredményhirdetés

Kitüntetések:
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–

Az Újvidéki Egyetem a 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 Emlékérmével tüntette ki (2000).

–

A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, közéleti
tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság miniszterelnöke által
alapított 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) fenállásának 50.
évfordulója alkalmából Ezüst Emléklapot (Srebrna povelja) adományozott
számára (2010).

Válogatott publikációs eredmények, kutatások:






19 tudományos monográfia/könyvfejezet írója;
7 egyetemi tankönyv (szerző és társszerző); 4 egyetemi jegyzet/
szöveggyűjtemény;
több mint 130 publikált tanulmány, szakdolgozat szakmai és tudományos
folyóiratokban;
135 tudományos/szakmai konferencián való részvétel;
47 kutatási projektum.

Önálló monográfiák:
1.
2.

Gábrity Molnár Irén: A társadalmi-politikai szervezetek és a küldöttrendszer, (1981).
Szerk.: Magossy László, Kiadó: Forum Könyvkiadó, Újvidék/Novi Sad. p. 111.
Gabrić-Molnar Iren: Gde je akcija sindikalno organizovane radničke klase?, [Hol tart
a munkások szakszervezeti akciója?] (1989) 316.343.63 (497.1); Szerk., redaktor:
Goran Obradović, Kiadó: Savremena administracija, Beograd, ISBN 86-387-0056-3; p.
104.

Könyvek társszerzőkkel:
3.
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Dr. Korhecz Tamás, Dr. Gábrity Molnár Irén és Deli Andor: Tolerancia-építők –
Graditelji tolerancije – Construcors of tolerance (Vajdasági toleracia-program
euroregionális és EU-adaptációja); 316.647.5 316.72. Kiadó: Magyarságkutató
Tudományos Társaság és a Pannónia Alap (Szabadka) közös háromnyelvű kiadványa,
Pannon füzetek 1., Szabadka, 2007. ISBN 978-86-85221-08-0. pp. 1—122.

4.

Kistérségi távlatok – SWOT- és Mactor-elemzés Délvidék regionális fejlesztéséhez
(társszerzők: Somogyi Sándor, Lakner Zoltán, Kajári Karolina, Sefcsich György,
Gábrity Molnár Irén, Ricz András) 330.34:005.52:005.33(497.113). Szerk. Dr.
Somogyi Sándor és Mirnics Zsuzsa. Kiadó: Regionális Tudományi Társaság,
Szabadka, 2007. ISBN 978-86-86929-01-3. pp. 1—100.

Könyv- és tanulmánykötetek fejezeteinek írása:
Gábrity Molnár Irén: A jugoszláv társadalmi környezet elemzése a nemzeti
kisebbségek szempontjából. In: Vajdasági útkereső. Szerk. Gábrity Molnár Irén és
Mirnics Zsuzsa. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 2. kötet:
Szabadka, 1998. pp. 13–32.
6. Gábrity Molnár Irén: Gazdasági életünk útvesztői, Szellemi élet: elszigeteltség vagy
nyitottság?, Vallási életünk. In: Vajdasági marasztaló, Szerk. Gábrity Molnár Irén és
Mirnics Zsuzsa, Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 3. kötet.
Szabadka, 2000. pp. 53–68, pp. 69–88. pp. 159–171.
7. Gábrity Molnár Irén: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és
méretei. In: Fészekhagyó vajdaságiak, Tanulmányok, kutatások, statisztikák. Szerk.
Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos
Társaság, mtt 4. kötet. Szabadka, 2001. pp. 115–162.
8. Gábrity Molnár Irén: Régiók Jugoszláviában, 415–427 old.; Az 1989 utáni politikai
törésvonalak Jugoszláviában, 524–534 old.; In: Nemzeti és regionális identitás
Közép-Európában, (Magyar–Holland együttműködési program) A Regionális és
Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványa. Szerk. Ábrahám Barna, Gereben
Ferenc, Stekovics Rita; Kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar, Európa-tudományok Központja, Piliscsaba, Magyarország,
2003.
9. Gábrity Molnár Irén: Az értelmiségpótlás körülményei. In: Kisebbségi létjelenségek,
Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. Szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics
Zsuzsa. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 7. kötet: Szabadka, 2003.
pp. 287–329.
10. Gábrity Molnár Irén: Útkereszteződés – avagy az anyaországi támogatások
fogadásának légköre; A kihelyezett tagozatok támogatásának hasznosulása; A
Domus Program hasznosulása; In: Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok
az anyaországi juttatásokról. Szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Kiadó:
Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 10. kötete: Szabadka, 2005. pp. 65-88,
pp. 165-196., pp. 197–220.
11. Gábrity Molnár Irén: A választópolgárok véleménye a reformtörekvések üteméről;
Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek, In: Közérzeti barangoló,
Műhely- és előadástanulmányok. Szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa,
Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 11. kötete, Szabadka, 2005. pp.
13–35. pp. 91–106.
12. Gábrity Molnár Irén: Oktatásunk jövője. In: Oktatási oknyomozó, Vajdasági
kutatások, tanulmányok. Szerk. Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Kiadó:
Magyarságkutató Tudományos Társaság, mtt 12. kötete, Szabadka, 2006. pp. 61–122.
5.
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13. Gábrity Molnár Irén: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk;
Oktatásügy – a tudás alapú társadalom felé, Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési
programokban (társszerzővel). In: Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési
lehetőségek; Szerk. Dr. Gábrity Molnár Irén és Ricz András. Kiadó: Regionális
Tudományi Társaság, Szabadka, 2006. pp. 57–71. pp. 103–129. pp. 130–143.
14. Gábrity Molnár Irén: Akkreditáció Szerbiai-Montenegróban, In: A felsőoktatási
akkreditáció Közép-Európában, Szerk. Kozma Tamás és Rébay Magdolna,
Felsőoktatási Kutatóintézet és Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, pp. 97–115.
15. Gábrity Molnár Irén: Tájidentitásunk a materiális és immateriális tényezők
ölelésében. In: Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. Szerk.
Gábrity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa, mtt 13. Kiadó: Magyarságkutató Tudományos
Társaság, Szabadka, 2008. pp. 9–72.
16. Gábrity Molnár Irén: A régió jellegzetességei; Friss diplomások tapasztalatai. In:
HazaéRsz – Esély és esélyegyenlőség a Vajdaságban, Szerk. Barlai Jenő és dr.
Gábrity Molnár Irén. Kiadó: Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka: 2008. pp. 932, 47–86. pp. 135–151.
17. Gábrity Molnár Irén: Oktatásügy a térségben (I. fejezet), In: Képzetteké a jövő, A
felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Szerk. Gábrity Molnár Irén.
Kiadó: Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, 2008. pp. 31–108.
18. Gábrity Molnár Irén: A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján.
In: A bolognai folyamat Közép-Európában, Oktatás és társadalom/2. Szerk.: Kozma
Tamás–Rébay Magdolna. Kiadó: Új mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. 368 p.
(Országok c. fejezet), pp. 107–128.
19. Gábrity Molnár Irén: Képzési igények és kínálatok térszerkezete. pp. 223–248.;
Somogyi Sándor, Gábrity Molnár Irén: Az életminőség néhány jellemzője Vajdaság
északi részén. pp. 27–46. In: Évkönyv 2008, Szerk. PhD Somogyi Sándor–Dr. Gábrity
Molnár Irén, Kiadó: Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, 2009. p. 256.

Tankönyvek
1.

2.

3.

4.

5.
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JSZSZK politikai rendszere, magyar nyelvű egyetemi jegyzet. Szerzőtársak: dr.
Rehák László, dr. Laki László, Gabrić Molnár Irén mgr. Kiadó: Ekonomski fakultet,
Subotica, 1982. 325 oldal (pp: 151–169, 210–236, 295–301, 318–322)
Politički sistem SFRJ (A JSZSZK politikai rendszere, szerb nyelven). Szerzőtársak:
dr. Rehak Laslo, Gabrić-Molnar Iren. Kiadó: Ekonomski fakultet Subotica, 1983. 378
oldal. (pp: 54–86, 151–196, 222–281, 330–378)
Sociologija (Szociológia, szerb nyelven). Szerzőtársak: dr. Laki L., dr. Balj B., dr.
Sam A., dr. Kovaĉ Ţ. R., dr. Gabrić-Molnar I.: CIP 316(075.8). Kiadó: Savremena
administracija, Beograd, ISBN 86-387-0172-1, 1990. Példányszám: 1000; 181 oldal.
(pp: 57–64, 115–138)
Sociologija (Szociológia, szerb nyelven). Szerzőtársak: dr. Laki L., dr. Balj B., Kovaĉ
Ţ. R.; dr. Gabrić-Molnar I.: CIP 316(075.8). Kiadó: Ekonomski fakultet Subotica,
ISBN 86-7263-039-0. 1995. Példányszám: 500; 284 oldal (pp: 90–133, 151–155, 233–
258)
Sociologija za ekonomiste (Szociológia közgazdászok részére, szerb nyelven).
Szerzőtársak: Dr. Laki L., Dr. Gabrić-Molnar I., Dr. Kovaĉ Ţ. R.. CIP 316(075.8).

6.

7.

Kiadó: Ekonomski fakultet, Subotica, ISBN 86-7233-066-8. 1997. Példányszám: 1000;
300 oldal (pp: 84–127, 142–145, 223–275)
Sociologija za ekonomiste. Szerzőtársak: Dr. Gabrić-Molnar Iren, Dr. Laki Laslo, CIP
316(075.8). Kiadó: Univerzitet Novi Sad/Újvidéki Egyetem, ISBN 86-499-0100-X.
2001. Példányszám: 300; p. 298.
Gábrity Molnár Irén: Oktatásunk látlelete – Oktatásszociológiai olvasmány. Kiadó:
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Forum Újvidék,
2008. p: 176.

Válogatott publikációk hazai és nemzetközi folyóiratokban, tanulmányés konferenciakötetekben: 1997–2011
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

The sociology of migration from the formet Yugoslavia – Research notes in New
community (1997). In: Journal of the Euoropean Research Centre on Migrationand
Etnic Relations, Volume 23, number 1 January 1997, Editorial office ERCOMER
Utrecht Universuty the Netherlands. pp. 109-122. 0047-9586/97/010109-14 © 1997
Journals Oxford Ltd, published on behaft of ERCOMER
Nezaposlenost i nužnost tranzicije u Jugoslaviji. In: Anali Ekonomskog fakulteta u
Subotici, 1997
A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. In: Létünk folyóirat, Novi
Sad, 1997, 3–4. szám
Mi a teendő? Ez a pedagógusoknak és szülőknek szánt folyóirat legyen a magyar
nyelvű oktatás minőségi támasza. In: Új Kép – pedagógusok és szülők folyóirata,
Szabadka, 1997. június 2.
A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. In: Távlatok (A magyar
jezsuiták folyóirata), Budapest 1997, 6. szám
A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. In: Multikulturalizmus
folyóirat, KLTE Szociológia Tanszék, Debrecen, 1998
Oktatásügyünk alakulása a második világháború után. In: Új Kép, Szabadka, 1998.
november, II/19 szám
A fiatalok vallási élete a rendszerváltás idején a Vajdaságban. In: Új Kép,
Szabadka, 1998. december, I/6 szám
Ljudski resurs i izbor profesije. In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 1999
Vajdasági magyar tudományosság (MaĊarski nauĉnici u Vojvodini). In: Magyar
tudomány a Vajdaságban – tanulmánykötet, kiadó Vajdasági Magyar Tudományos
Társaság, Novi Sad, 1999
Obrazovni sistem – osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala. In:
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2000
Szellemi életünk: elszigeteltség vagy nyitottság? (Duhovni ţivot: izolovanost ili
otvorenost) In: Vajdasági marasztaló, Magyarságkutató Tudományos Társaság
tanulmánykötete, Szabadka, 2000.
A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe.
In: Ezredforduló, tanulmánykötet, Forum Intézet, Komárom, Szlovákia, 2001.

151

14. Munkaerőkutatás Vajdaságban – az Apáczai Alapítvány megrendelése és a Jeltárs
közreműködésével, Budapest, 2001. Lásd az összefoglaló tanulmányban. In: Régió,
2001/4.
15. Nehéz a kisebbségi élet fogyatkozó értelmiséggel. In: Médiakötet, Enamiké Kft.
Kiadó, Budapest, 2001
16. A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi
szerkezetére. In: Kisebbségkutatás, Budapest, 2001/3 szám
17. Vajdaság. In: Mozaik 2001– Gyorsjelentés, társszerzővel a Magyar fiatalok a Kárpátmedencében című tanulmánykötetben. Kiadó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest,
2002
18. Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? In: Aracs, a délvidéki magyarság
közéleti folyóirata, Kiadó: Logos Grafikai Műhely Tóthfalu, 2002. II évf. 3. szám.
38—42. oldal
19. Presence of the Patriarchal Pattern in the market Economy and Business Sphere,
In: Transition, privatisation and Women (M. Dokmanović ed.) Publisher: Women’s
Centre for Democracy and human Rights, Subotica, 2002
20. Anyanyelvű felsőoktatás a Délvidéken. In: A határon túli magyarság évkönyve. Heti
Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. Nemzetpolitika 2002 – Budapest, 2003
21. A fiatal értelmiségképzés lehetőségei. In: Holnaplátók, Ifjúsági közérzetmérleg. Az
MTT sorozatának 5. könyve, Szabadka, 2002
22. Értékrend, identitástudat, tolerancia. In: Térfoglaló, Ifjúsági szerep- és
közösségvállalás, a Magyarságkutató Tudományos Társaság 6. könyve, Szabadka,
2003
23. A munkaerőpiac általános tendenciái Szerbiában (a Vajdaságban). In: Kisebbségi
lét és érvényesülés, A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpátmedencében. Szerk.: Fábri István; Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás könyvek,
Budapest, 2003
24. A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. In: Konferencia-kiadvány: A
magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében.
Kiadó: MÁSZ, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, TLA – Közép-európai
Tudományok Központja, Budapest, 2003. márc. 26., 41–56. oldal
25. A vajdasági magyarok időszerű médiafogyasztásának jellemzői (jelenségkutatás).
In: Szociográfiai Műhely, Kanizsa, 2003
26. A vajdasági lakosok migrációja. In: Sorskérdéseink – válogatás a Magyar Szó
vasárnapi rovatának írásaiból, a Magyar Szó kötete, Újvidék, 2003
27. Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban. In: Új Kép folyóirat Tanármelléklete,
XX. szám, 2003 /4
28. Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. In:
Zbornik Savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini, Pedagoški
savet és a Panonija tanácskozásának anyaga. Kiadó: Panonija dobrotvorno društvo,
Novi Sad, 2003
29. Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. In: Európa keresztútjain, Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem 33 éve. Szerk.: Szöllősy Pál, Balla Bálint, Basel–
Budapest, 2003
30. Značaj obrazovnog sistema ali i posebnog selektiranja talenata i uspešnih
kadrova u društvu. In: almanah Fondacije Put ka znanju, Skupština opština Subotica
– Grafoprodukt Subotica, 2003
152

31. Kisebbségi jogok Szerbiában. In: Civil Forum, civil társadalmi lap, IV. évf. 3. szám,
2003. július-szeptember. Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány,
Kolozsvár.
32. Vándorlások a déli végeken. In: Távlatok, a Nyitott Távlatok civil szervezet
folyóirata, 1. évf. 2. szám, 2003. november, Szabadka
33. Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban. In: A vajdasági magyar
felsőoktatási konferencia publikációs anyaga, 2003. november 21-22. Kiadó: Magyar
Nemzeti Tanács, Szabadka.
34. A szociológiai és szociográfiai kutatások közeledése a Vajdaságban. In: Adryantól
Adorjánig, szociográfiai műhelytanulmányok 1. Kiadó: Szociográfai Műhely – Logos
Grafikai Műhely, 2003, 424–432. oldal
35. Računare u škole (Számítógépeket az iskolákba), társszerzőkkel. In: Misao – revija
za obrazovanje i kulturu, Gondolat folyóirat NIU Misao, Novi Sad, 2004. január
(460/461).
36. A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű
problémái. In: Debreceni Szemle – tudomány, kultúra. Kiadja a Debreceni Szemle
Alapítvány. 2004/2 szám; 294–306. oldalak
37. A vajdasági magyar oktatási intézmények összehangolása mint az értelmiségi
utánpótlás feltétele. In: Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, Logos,
Tóthfalu, 2004. július, 2 szám. 29–42. oldalak.
38. A vallás és az egyház a vajdasági magyarság körében. In: Távlatok 3, a Nyitott
Távlatok civil szervezet folyóirata, Szabadka, II. évf., 1. szám, 2004. július
39. A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje. In: Forum Társadalomtudományi
Szemle, 2004/2; Kiadó: Forum Kisebbségkutató Intézet, Dunaszerdahely, Szlovákia;
pp. 57–82.
40. Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? (társszerzővel) In: Határok szabdalta
közérzet, Antológia az Aracs folyóirat írásaiból, Aracs könyvek 2, Logos Garfikai
Műhely, Tóthfalu, 2004. 93–100. oldal
41. A magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban. In:
Sült galamb? Magyar egyetemi tankönyvpolitika kötetben. Szerk.: Kontra Miklós;
kiadó: Lilium Aurum Könyvkiadó, Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja–
Dunaszerdahely, Szlovákia, 2005. pp. 211–228.
42. A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi kihelyezett
tagozatokról szóló vajdasági kutatásról, hozzászólás – A magyаrországi
felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi
régiókban. In. Kerekasztal-konferencia-kiadvány. Szerk.: Bíró A. Zoltán, Csíkszereda,
Románia, 2005. április 4-5. Kiadó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Alutus Kiadó, 2005. 73–80.
43. A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a vajdasági
magyar kisebbségi és a többségi társadalomban, hozzászólás – A magyarországi
felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi
régiókban. In. Kerekasztal-konferencia-kiadvány. Szerk. Biró A. Zoltán, Csíkszereda,
Románia, 2005. április 4-5. Kiadó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Alutus Kiadó, 2005. 129–136.
44. A magyar nyelvű tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél
évtizedben. In: A határon túli magyar tudományos könyvkiadás című
tanulmánykötetben; Sorozatszerkesztő: Tóth Károly, Nostra Tempora 12., Szerk.:
153

45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.
57.

58.

154

Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, Lilium Amurum Könyvkiadó,
Somorja—Dunaszerdahely, Szlovákia, 2005. pp. 51–76.
A délvidéki magyarok és a média (jelenségkutatás). In. Aracs – a délvidéki
magyarság közéleti folyóirata, Logos, Tóthfalu, 2005. V. Évf., 2. szám, pp. 29–33.
Perspektiva vojvođanskih Mađara – vitalne karakteristike i uslovi obrazovanja –
Poloţaj nacionalnih manjina u Srbiji – konferencija u organizaciji Srpske akademije
nauka i umetnosti – MeĊuodelenjski odbor za prouĉavanje manjina i ljudkih prava.
2005. november 24–26., Belgrád.
Van-e a délvidéki értelmiségnek vallásos magatartása? In: Aracs – a délvidéki
magyarság közéleti folyóirata, Logos, Tóthfalu, 2005 dec. 24., V. évf., 3–4 szám, 39–
43.
Mit értünk szórványmagyarság alatt Vajdaságban? In: Létünk, Társadalom,
tudomány, kultúra, Forum Könyvkiadó, Újvidék, XXXV. évf., 2005., 3. szám, pp.
19—31.
National or Regional Identity? In. Essays on Regionalisation 2, Collection of
contributions submitted within the Project: Vojvodina- a Multiethnic and Multicultural
Region in Cross-Border and Euro-Regional Cooperation, Kiadó: Implementing
Agency: Local Democracy Agency Subotica, Serbia and Montenegro, Edited by
Stanka Parać Damjanović. 2005
Škola kao most između porodice i društva. In: Anali Ekonomskog fakulteta u
Subotici, br. 15 /2006, pp.17–24.
Akkreditáció Szerbia-Montenegróban. In: A felsőoktatási akkreditáció KözépEurópában, Szerk.: Kozma Tamás és Rébay Magdolna, Felsőoktatási Kutatóintézet és
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, pp. 97–115.
Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara
(Vital Characteristics, Educational Structure and Perspektive of the Hungarians
in Vojvodina) (UDK 378 (=511.141)(497.113) In: Zbornik Matice Srpske za
društvene nauke, 121, Novi Sad, 2006, pp. 359–367.
Felszámolhatók a felsőoktatás kerékkötői? In: Aracs, a délvidéki magyarság közéleti
folyóirata, Grafoprodukt, Szabadka, 2006 aug. 20., VI. évf., 3. szám, pp. 24–—28.
Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei. In:
Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottsága megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. Kiadó: MTA MTK EB
kiadványai 13., Budapest, 2006, pp. 117–122.
Kertészképzés a Vajdaságban. In: 10 éves a kertészmérnök-képzés Zentán 1996—
2006. Kiadó: Corvinus Egyetem Budapest, Thurzó Lajos Közművelődési Központ,
Kertészek Egyesülete, Zenta, 2006, pp. 28–40.
Oktatásunk: Élhetőbb életet a szülőföldön, Kutatási alapgondolatok, hipotézisek.
In: a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2007. évi naptára, Újvidék, 2006, pp. 114–138.
A bolognai folyamat és a felsőoktatás szerveződése. In: Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar Évkönyve, 2006. Kiadó: Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka, pp.
91–110.
A jövő záloga (Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője). In: Szeged –
várostörténeti, kulturális és közéleti magazin, ISSN 0239-1384, 19. évf., 3. szám, 2007.
március, 37–40.

59. Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban. In:
Konferencia-kötet: Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. Kiadó:
B&D Stúdió, Pécs, 2007, pp. 110–120.
60. Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében.
In: Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok (szerk. Papp Richárd)
Kiadó: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2007.
61. Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei.
In: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja,
felnőttoktatási igényei a Kárpát-medencében, nemzetközi projektum, a MTA Etnikainemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapján, www.mtaki.hu, 2007, pp. 211–272.
62. A délvidéki magyarok regionális tudata. In: Aracs, a délvidéki magyarság közéleti
folyóirata, Grafoprodukt, Szabadka, 2007. okt. 23., VII. évf., 4 szám, pp. 50–55.
63. Vajdaság (Szerbia) – társszerzővel. In: KÁRPÁT PANEL 2007, A Kárpát-medencei
magyarok társadalmi helyzete és perspektívái, Gyorsjelentés, Szerk. Papp Z. Attila,
Veres Valér. Kiadó: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Budapest)), 2007,
pp. 120–184.
64. Határon átívelő tudomány/oktatás. In: Új Kép, Pedagógusok és szülők folyóirata,
2007. okt.-nov., IX. évf., 8-9 szám, ISSN 1450-5010. Kiadó: Vajdasági Módszertani
Központ, Szabadka, pp. 7–11.
65. Oktatáskutatási térségek – A közgazdasági és szociológiai tudományok oktatása és
a kutatások perspektívája Vajdaságban. In. A délvidéki magyar tudományosság –
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (tud. tanácskozás – 2005). Szerk. Szalma
József. Kiadó: Atlantis Újvidék, 2007, pp. 153–165.
66. A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (vajdasági
tapasztalatok). In: Kultúra – művészet – társadalom a globalizálódó világban
(konferenciakötet). Kiadó: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar Felnőttképzési Intézet, Szeged, 2007, pp. 196–206.
67. A vajdasági magyarok regionális tudata. In: A határok kutatója tanulmánykötetben
Pál Ágnes tiszteletére. Szerk.: Szónoky Ancsin Gabriella, Pál Viktor, Karancsi Zoltán
(Szegedi Tudományegyetem). Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság,
Szabadka, 2007, pp. 91–98.
68. Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban. In: Kitekintés – Perspective,
Tudományos és kulturális folyóirat, XI. évf., 12. szám. Kiadó: Tessedik Sámuel
Főiskola, Gazdasági Főiskola Kar, Békéscsaba, társkiadók: Univerzitea de Vest
„Vasile Goldis‖ Arada és Univerzita Mateja Bela Ekonomská fakulta Banská Bystrica;
ISSN szám 1454-9921, 2007, pp. 76–82.
69. A bolognai folyamat és a felsőoktatás reformja. In: Felsőoktatási tájékoztató,
Vajdasági Magyar Diákszövetség, 2008/2009, nyomtatvány és CD formában. Kiadó:
Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram
támogatásával, Szeged, 2008, pp. 4–13.
70. Karakteristike ljudskog resursa u regionu (Demografske promene i migracije u
Vojvodini i susednim regionima). In: Anali Ekonomskog fakuleteta u Subotici, br.
19/2008. Kiadó: Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka, 2008, pp.
65–74.
71. A szerbiai és a vajdasági civil társadalom és civil szektor. In: Vajdasági betekintő.
Diósi Viola (szerk.), Szeged: EIKKA – Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és
Kommunikációs Központ, Bába és Társa, 2008, pp. 99—127.
155

72. Higher educational chances in Vojvodina – ethnical research. In: Ethno-Kulturelle
Begegnungen in Mittel- und Osteuropa, Socialia, Studienreihe Soziologische
Forschungsergebnisse, Band 94. Ed: Erika Hammer—László Kupa (Hrsg.), Verlag Dr.
Kovacs, Hamburg, 2008, pp. 233–245.
73. Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új
alapokmányának tükrében). In: Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában
– a múltban és a jelenben c. konferenciakötet. Kiadó: BD Stúdió, Pécs, 2009, pp. 117–
129.
74. Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában. In: A tehetségek szolgálatában,
I. nemzetközi tehetséggondozó konferencia, III. tehetségnap/III dan talenata, Kiadó:
Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért, Zenta, 2009, pp. 52–60.
75. Magyar közoktatási intézmények részvétele a vajdasági felnőttoktatásban. In:
Esélyt adó felnőttképzés – konferenciakötet (Magyarkanizsa, 2009. 03. 28), Pannonforrás hálózatépítés Vajdaságban. Kiadó: Grafoprodukt, Szabadka, 2009, pp. 7–19.
76. A felsőoktatás reformja és a bolognai elvek. In: Felsőoktatási tájékoztató 2009/10,
nyomtatott és CD formátumban. Kiadó: VAMADISZ, Szabadka–Újvidék, pp. 4–20.
77. Az oktatás és identitás. In: Új Kép – Pedagógusok és szülők folyóirata. Kiadó:
Vajdasági Módszertani Központ Szabadka, 2009/1-2. szám, pp. 15–18.
http://www.ujkep.net/index.html (2009. február 19.)
78. Oktatási reformfolyamatok Szerbiában. In: A tanítóképzés jövőképe, II. nemzetközi
tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye (2008. szept. 18–20.),
Kiadó: Forum Könyvkiadó, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka, 2009, pp. 433–442.
79. Továbbképzési esélyek a kisebbségi létben – A vajdasági magyarok
esélyegyenlőségének példáján. In: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az
oktatásban, I. Általános kérdések, (anya)nyelvi oktatás. Kiadó: Forum Könyvkiadó,
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2009, pp. 15–25.
80. Elégedettség – elégedetlenség néhány jellemzője Vajdaság északi részén/ Some
Characteristic of Satisfaction und Dissatisfaction in the North Vajdaság
(társszerző Somogyi Sándor); The Central European Journal of Regional Development
and Tourism (CEJRDT); ISSN 1821–2506, Vol. 1 Issue 1, 2009, pp. 122–155.
http://www2.zf.jcu.cz/public/projects/cejrdt/index.php (online publiched)
81. Oktatásszervezés a Vajdaságban. In.: Kultúra és Közösség, művelődéstörténeti
folyóirat, XIII. évf. 2009 II. szám – Andragógia. Szerk.: az MTA Szociológia
Kutatóintézete (Főszerk: Tábori Tímea). Kiadó: Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó,
Budapest, pp. 45–56.
82. A vajdasági magyarok és az EU. In: Közép-európai Közlemények – Történészek,
geográfusok és regionalisták folyóirata (Főszerk. Gulyás László, Szegedi
Tudományegyetem), II. évf., 4-5. szám, No. 6-7. 2009/4-5. Szeged, pp. 72–79.
83. Az oktatás és felnőttképzés szerepe a Vajdaságban. In: Nemzetiségi – nemzeti –
európai identitás, Konferencia-kiadvány (CD), A SZTE JGYPK Felnőttképzési
Intézetében 2008. november 12-13-án tartott konferencia előadásai, a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének
kiadása. Szerkesztők: Szirmai Éva, Újvári Edit, ISBN 978-963-482-962-1 Szeged,
2009
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84. A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban –
generációk a tájtudatról és az EU-ról. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei
ifjúságról. Szerk. Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 2009. pp. 165–185.
85. A tehetségápolás esélyt jelent. In: Új Kép, Pedagógusok és szülők folyóirata, 2010
jan.-febr., XIII. évf., 1-2. szám, ISSN 1450-5010. Kiadó: Vajdasági Módszertani
Központ, Szabadka, http://www.ujkep.net/fex.page:tanulmanyok (2010. jan. 26.)
86. A menekültek betelepülésével a Vajdaság már nem ugyanaz. In: Aracs, a délvidéki
magyarság közéleti folyóirata, X. évf., 1. szám, 2010. április 15., pp. 54–58.
87. A vajdasági magyarok emigrációs motivumai. In: Vándorló kisebbségek. Etnikai
migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Szerk.:
Kupa László. Kiadó: Pécsi Tudományegyetem és a Bookmaster Kft., Pécs, 2010, pp.
117–126.
88. A magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és
együttműködési lehetőségei Szerbiában (társszerzők: Csányi Erzsébet, Takács
Márta). In: Magyar–magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések
lehetősége. Szerk. Fedinec Csilla. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottsága, Budapest, 2010, pp. 129—144.
89. A Vajdaság régiókapcsolatai a Dél-Alfölddel (társszerő Ricz András). In: Régió a
hármashatár mentén, Dál-Alföldi Régió. Szerk: Soós Edit és Fejes Zsuzsanna, Szegedi
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, Szeged, 2010,
pp. 76–93.
90. Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine. In: Zbornik Matice srpske za
društvene nauke, 131. Urednik: Ĉaslav Ocić. Matica srpska Novi Sad, 2010. UDC
316.728(497.113). Originalni nauĉni rad. pp. 497–505.
91. Felnőttképzési koncepció – a vajdasági szórványban élő magyarok számára.
Társszerzők: dr. Gábrity Molnár Irén, dr. Somogyi Sándor, Takács Zoltán, Ricz
András, Veréb Miskolczi Zsófia, Csíszár Molnár Anna. In: Regionális Tudományi
Társaság Évkönyve 2009, RTT 2010, Szabadka, pp. 111–196.
92. A magyarok regionális tudata és európai orientáltsága a Vajdaságban. In:
Lendületben a regionális tudományig. Tiszteletkötet dr. Somogyi Sándor részére.
(Szerk. Takács Zoltán, Ricz András) Regionális Tudományi Társaság, 2010, Szabadka,
pp. 222–245.
93. A vallásgyakorlás jellemzői Vajdaságban. In: Vajdasági Pax Romana Évkönyv
2009-2010. (Szerk. Paskó Csaba, Bogner István, Béres Zoltán) Szabadka, 2010. pp.
100–124.
94. A vajdasági magyar kutatók és tudósok tevékenységéről és esélyeiről. In: Új Kép,
Pedagógusok és szülők folyóirata. Kiadó: Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka,
XIV. évf., 1-2. szám, 2011. ISSN 1450-5010. pp. 10-19. Honlapforrás:
http://www.ujkep.net/fex.page:2011-0115_A_vajdasagi_magyar_kutatok_es_tudosok.xhtml (2011. 01. 15.)
95. The motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina. In:
EthnoMinderheitendasein in Mittel- und Osteuropa – interdisziplinär betrachtet,
Socialia, Studienreihe Soziologische Forschungsergebnisse, Ed: László Kupa–Gerner
Zsuzsa, Verlag Dr. Kovaĉ, Hamburg, 2011.
96. Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine, UDC 316.728(497.113) In: Zbornik
Matice srpske za društvene nauke 2010, ISSN 0352-5732 116-117. br. 131, urednik
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Ĉaslav
Ocić,
Novi
Sad.
pp.
497–505.
Honlapforrás:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0352-57321031497G (2011. 05. 22)

Gábrity Molnár Irén kutatási projektumokban való részvétele
Efikasnost studija – stanje i neki predlozi za pouzdanije praćenje i poboljšanje,
projekat naruĉio Nastavno-nauĉno veće Univerziteta Novi Sad, koordinator: prof.
Zorka Đukin, 1976
2. Društveno-političke organizacije (nedrţavne strukture) u komunalnom sistemu
(saradnik Skenderović K.), (pp. 217—247.) U projektu Društveno-ekonomske osnove
komunalnog sistema (Koordinator dr. Aleksandar ĐurĊev), Ekonomski fakultet,
Ekonomski institut, Subotica, (1980-1981)
3. Tema br. 1: Otvorena pitanja strukture stanovništva (pp. 1–27.). Tema br. 6: Prognoze
u promenama načina ţivota kao izraza jačanja samoupravnih socijalističkih odnosa i
preovlaĎujućeg uticaja radničke klase (pp. 212–254.) In project: Socijalno
prestruktuiranje stanovništva i menjanje načina ţivota sa gledišta stambene politike,
potrošnje trajnih potrošnih dobara, promene stručnog profila i razvoja društvene
delatnosti. A kutatómunka kivitelezője: Ekonomski fakultet OOUR Ekonomski
institut, Subotica i Poljoprivredni fakultet OOUR Institut za ekonomiku poljoprivrede
Novi Sad. Támogató: SIZ za nauĉni rad AP Vojvodine, Novi Sad. Koordinator dr.
Rehak Laslo. (1984–1985)
4. Ţena kao faktor razvoja proizvodnih snaga i unapreĎenja društveno-ekonomskih
odnosa (pp. 1–237.), (Projektni tim: Zimanji dr. Veronika, Laki dr. Laslo, GabrićMolnar mr. Iren, Balj mr. Branko), Ekonomski fakultet, Ekonomski institut, Subotica
(1985–86)
5. Funkcionisanje i ostvarivanje delegatskog sistema – istraţivanje znaĉajan za razvoj
nastavne discipline. (Saradnik Stanimir Stajšić) Ekonomski fakultet, Ekonomski
institut, 1987. (pp. 1–40.)
6. A vajdasági magyar értelmiség időszerű magatartásformája. Az Illyés Közalapítvány
(Budapest) által támogatott kutatás, 2000
7.
Promene socijalnog identiteta aktivnog stanovništva Jugoslavije u uslovima
tranzicionih procesa u društvu, Univerzitet Novi Sad, Ekonomski fakultet Subotica –
Katedra za ekonomsku i društvenu teoriju; istraţivaĉki projekat Mikroekonomski i
makroekonomski aspekti tranzicionih procesa u funkciji implementacije, 2001.
8. Munkaerőkutatás Vajdaságban. Az Apáczai Alapítvány megrendelésére a Márton
Áron Szakkollégium (Budapest) koordinálásával, a szabadkai Magyarságkutató
Tudományos Társaság kutatójaként, 2001.
9. A vajdasági magyar migráció hatása a magyarok társadalmi szerkezetére, a szabadkai
Magyarságkutató Tudományos Társaság vezető kutatója, 2000-2001, Támogató: MTA.
10. Mozaik 2001 Ifjúságkutatás – Vajdaság, Magyar fiatalok a Kárpát-medencében,
Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest, szabadkai Magyarságkutató Tudományos
Társaság, kutató koordinátora, 2001–2002.
11. A vajdasági magyarság társadalmi közösségének jövőképe – A regionális és nemzeti
tudat konfliktusai, az Illyés Közalapítvány által támogatott kutatás, 2001
1.
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12. A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének társadalmi feltételei változó
politikai és tranzíciós gazdasági feltételek közepette. Az Arany János Közalapítvány
(MTA, Budapest) támogatásával, 2001
13. Közvélemény-kutatás
–
a
vajdasági
választópolgárok
álláspontja
és
magatartásvizsgálata, a Zenith Műhely (Szabadka) koordinálásával, a
Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatója, 2002
14. Az önálló vajdasági magyar felsőoktatási intézmény megvalósíthatósági tanulmánya, a
Nemzetközi és Határon Túli Felsőoktatás Fejlesztési Programiroda megrendelésére a
HTMH pénzelésével, a Magyarságkutató Tudományos Társaság kutatója, 2001—2003
15. A jugoszlávok/vajdasági magyarok migrációjának okai és következményei a
társadalmi-politikai krízis okán, az Arany János Közalapítvány (MTA, Budapest)
támogatásával, 2002
16. Promene demografskih obeleţja vojvoĎanskih MaĎara u multikulturalnoj sredini, A
vajdasági magyarok demográfiai mutatóinak változásai a multikulturális környezetben;
a Vajdaság Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság
(Újvidék) megrendelésére, 2002
17. Namere osnovaca u završnim razredima i njihovih roditelja – prilikom upisivanja u
srednje škole; A végzős magyar általános iskolások és szüleik lekérdezése a
továbbtanulási szándékaikról Vajdaságban; a Vajdaság Tartományi Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék) megrendelésére, 2002
18. A vajdasági magyarok esélyei az EU-n kívül – médiakutatási téma, az Illyés
Közalapítvány által támogatott kutatás, 2003
19. A vajdasági magyarok esélyei az EU-n kívül – médiakutatási téma, az Illyés
Közalapítvány által támogatott kutatás, 2003
20. Znanje i stepen koriščenja kompjutera od strane profesora i nastavnika u
vojvoĎanskim školama – A közoktatásban dolgozó pedagógusok számítógéphasználatának empirikus kutatása, a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság
(Újvidék) megrendelésére, 2003
21. A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer működésével
és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata. A magyar tanulóifjúság magatartása,
valamint a magyar szakember- és elitképzés felső szinten Vajdaságban; az Arany János
Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatásával, 2003
22. Szociológiai-antropológiai kutatási csoport: A választópolgárok elégedettségi szintje a
reformtörekvések ütemével (empirikus közvélemény-kutatás); az Arany János
Közalapítvány (MTA, Budapest) támogatásával, 2004
23. Hol tartunk jövőnk felmérése/tervezése kapcsán? Empirikus kutatás egy észak-bácskai
község polgárai körében, az Illyés Közalapítvány által támogatott kutatás, 2004
24. Analiza stanja obrazovanja maĎarske nacionalne manjine u Vojvodini sa posebnim
osvrtom na potrebe u visokom školstvu (A vajdasági magyar nyelvű oktatás helyzete
különös tekintettel a felsőoktatásra); a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság
(Újvidék) megrendelésére, 2004
25. A határon túli magyar felsőoktatási és kutatásfejlesztési tevékenység támogatásának
vizsgálata, elsősorban hazai és külföldi humán erőforrások bevonásával; határon túli
felsőoktatási, valamint K+F támogatások és hasznosulásuk, a nemzeti kutatási és
fejlesztési program 5/150/2001 támogatásával. Koordinátor Berényi Dénes akadémikus
(Budapest) 2001—2004. Záróbeszámoló: http://www.niton.sk/documents/2-5-344nkfp_-_zarobeszamolo.doc
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Hol tartunk jövőnk felmérése/tervezése kapcsán? Empirikus kutatás egy észak-bácskai
község polgárai körében. Az Illyés Közalapítvány által támogatott kutatás, 2004
Empirikus kutatás a vajdasági magyarlakta önkormányzatok felnőtt lakosságának
magatartásáról és álláspontjairól 2004-ben. A szabadkai és más vajdasági
önkormányzatok által megrendelt kutatás, kb. 4500 kérdőívezett alany bevonásával
A kisebbségi magyar tannyelvű oktatási és kulturális intézményrendszer működésével
és fejlesztésével kapcsolatos kérdések vizsgálata. A magyar tanulóifjúság magatartása,
valamint a magyar szakember- és elitképzés felső szinten Vajdaságban. Az MTA
Arany János Közalapítvány támogatásával, 2004
Oktatásunk jövője – A vajdasági magyar felsőoktatás tervei és működtetésének
lehetséges intézményrendszere. Az MTA Arany János Közalapítvány támogatásával,
2005
A vajdasági magyar közösség etnikai önszerveződésének feltételei, magatartásvizsgálat
a változó demográfiai, politikai és tranzíciós gazdasági feltételek közepette. A
Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság (Újvidék)
támogatásával, 2005
Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk; témavezető, a Regionális
Tudományi Társaság (Szabadka) koordinálásával a Regionális fejlesztési terv
projektumában. A Szülőföld Alap gazdasági és területfejlesztési kollégiumának
(Budapest) támogatásával, 2006
CIVIL ÚT-MUTATÓ I—X. multimédiás CD internetadaptáció elkészítése. Az Esély a
stabilitásra Közalapítvány (Szeged) támogatásával a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Közművelődési Tanszékének
közreműködésével, 2006
Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációs tendenciája,
felnőttképzési igényei a Kárpát-medencében (Karijere i migracione namere sveţe
diplomiranih u regionu). Az Apáczai Közalapítvány támogatásával közös kutatási
projektum az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének koordinálásával
(Budapest), 2006
A kárpát-medencei magyar felnőttképzés rendszere. Apáczai Közalapítvány
támogatásával és a Felsőoktatási programiroda (Budapest) koordinálásával, 2006
Határon túli magyar közoktatási rendszerek hatásvizsgálata – a munkaerő-piaci
relevancia tükrébe. Az Apáczai Közalapítvány támogatásával, valamint a Márton Áron
Szakkollégium és a Felsőoktatási programiroda (Budapest) koordinálásával, 2006
Oktatásügy – a tudás alapú társadalomhoz – témavezető a Regionális Tudományi
Társaság (Szabadka) koordinálásával a Regionális fejlesztési terv projektumában; a
Szülőföld Alap Gazdasági és területfejlesztési kollégiumának (Budapest)
támogatásával, 2006
Karakteristično ponašanje ljudskog resursa u regionu (migranti, mladi) – analiza
rezultata anketiranja i studija sluĉaja u Vojvodini – a Közgazdaságtudományi Kar
(Szabadka) és az Európa gazdasága és ügyvitele departman (Újvidék) koordinálásával,
az „Evropske regionalne politike sa osvrtom na perspektivu Vojvodine‖ projektum
keretében, támogatta/sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
u 2006. godini. Publikálva: Zbornik „Drugi nauĉno-struĉni skup InterRegiSci 2007‖.
Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban – munkatárs, a Regionális
Tudományi Társaság (Szabadka) koordinálásával a Regionális fejlesztési terv
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projektumában; a Szülőföl Alap Gazdasági és területfejlesztési kollégiumának
(Budapest) támogatásával, 2006
Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk – témavezető a Regionális
Tudományi Társaság (Szabadka) koordinálásával a Regionális fejlesztési terv
projektumában; a Szülőföl Alap Gazdasági és területfejlesztési kollégiuma (Budapest)
támogatásával, 2006
Média 2007 – empirikus kutatás a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási
bizottságának megrendelésére (a Tartományi Végrehajtó Tanács támogatásával), a
Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) szervezésében, 2007
A „bolognai folyamat” Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján, a Debreceni
Egyetem TEK megrendelésére, a Felsőoktatáskutató és -fejlesztő Központ (CHERD)
koordinálásával (Kozma Tamás); A BCE–,,Bolognai folyamat‖ Közép-Európában
projektumban. Támogató: Oktatásért Közalapítvány, 2007. Publikálva: A bolognai
folyamat Közép-Európában, Oktatás és Társadalom/2, Szerk.: Kozma Tamás—Rébay
Magdolna. Kiadó: Új mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008, 368. p. (Országok c.
fejezet), pp. 107—128.
KÁRPÁT PANEL – szociológiai kutatás 2007. Az MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézetének (Budapest) koordinálásával (empirikus adatfeldolgozás,
gyorsjelentés és tanulmány írása), 2007-2008
Média 2007. Tájékoztatási igények a Vajdaságban, kutatás az MTA HTMT
Ösztöndíjprogram egyesületi kutatási támogatásával, Budapest, 2007
Identitáskutatás – kutatáskoordinátor az MTT keretében; MTA HTMT
Ösztöndíjprogram egyesületi kutatási támogatásával, Budapest, 2007
Identitásjelenségek a Vajdaságban, az MTA HTMT kuratóriuma által 2007.
szeptember 25-én elbírált pályázatok – Szenior egyéni pályázat. Budapest, 2007.
Hazaé®sz projekt – a Vajdasági Módszertani Központnak (Szabadka) a Szülőföld
Alap támogatásával munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő, esélyegyenlőségi
programsorozata a hazatérésre invitáló diplomahonosítás témában, Szabadka, 2008
A vajdasági (magyar) felnőttoktatás lehetséges modellje a munkaerőpiac
függvényében, az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram
Kuratóriumának (Budapest) a 2008. évi 2008/B/09/cs számú pályázata, támogató az
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2008
Regionális szakképzési hálózatépítési projekt, a Regionális Tudományi Társaság
(Szabadka) keretében, a Szülőföld Alap (Budapest) támogatásával, 2008-ban
Felnőttképzési programok európai felzárkóztatása Vajdaságban – Felnőttképzési
Háló-terv és a helyszíni intézményi esettanulmány adattára, a Magyarságkutató
Tudományos Társaság (Szabadka) kutatása, a Tartományi Oktatási és Művelődési
Titkárság támogatásával (Újvidék), 2008
Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Etnic and
Multi-Comfessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in
Comparison – CC. 1900–1950). Name of the host institution: CEU – Közép-Európai
Egyetem (Budapest); Name of Principal Investigator: Victor Győző Karady, Proposal
short name: ELITES08; Proposal duration in months: 36 (2008–2011)
A vajdasági magyar tudományfejlesztés és kutatások stratégiája (Vajdasági Magyar
Akadémiai Tanács tevékenységének középtávú terve). Támogató: az MTA Határon Túli
Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram Kuratóriuma megbízásából az MTA Etnikainemzeti Kisebbségkutató Intézete (Budapest), 2008
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52. Project – external evaluation of the SER 032 project calls The Inclusion of Roma
Pupils in Secondary Schools in a Vojvodina, Name of the host institution: Roma
Education Fund ("REF") Baarerstrasse12, CH 6300 ZUG, Switzerland – 2009
53. Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za proces
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