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A vajdasági magyarok azonosságtudata. Régióidentitás Szerbia autonóm tartományában 

 

The Regional Identity of Vojvodinian Hungarians. Regional Identity In the Autonomous 

Region of Serbia 

 

A régióidentitással kapcsolatos kutatások fiatal múlttal rendelkeznek és nagy jövő áll 

előttük, hiszen egyre inkább erősödni látszik a regionális kapcsolatok kialakítása iránti 

törekvés. A regionális tudat kollektív azonosságtudata azoknak az egyéneknek, akik 

ugyanazon a területen élnek és kötődnek az adott területhez. Szerbia autonóm tartománya, 

Vajdaság kiváló és sajátos példája az erős régióidentitásnak. A munkám betekintést nyújt 

a vajdasági magyarok azonosságtudatán keresztül a gondolkodásmódjukba. A dolgozat a 

korábbi kutatásokra alapozva bemutatja a vajdasági magyar fiatalok Vajdasággal 

kapcsolatos megítélését, illetve felszínre hozza azokat az identitásképző elemeket, 

amelyek kulcsfontosságúak a kötődés megtartásában. A munkám primer kutatási része 

aktuális és egyedi, mert Vajdaságban 2008 óta nem készítettek régióidentitás-kutatást. 

Primer kutatásaimmal az volt az alapvető célom, hogy feltárjam a vajdasági magyar 

fiatalok régióidentitását képző elemeit, hiszen e területen a korábbi vajdasági kutatások 

nem készültek.  



Abstract 

 

Ágnes Kovács 

I. course 

Marketing 

 

The Regional Identity of Vojvodinian Hungarians. Regional Identity  In the Autonomous 

Region of Serbia 

 

A vajdasági magyarok azonosságtudata. Régióidentitás Szerbia autonóm tartományában 

 

 

Researches in connection with regional identity are quite young but there is a great future 

ahead of them. Nowadays creating regional connections are very important. Regional 

identity is a collective identity. Citizens who live in the same region emphasize the same 

values to the region. In Vojvodina, Serbia’s autonomous region shows a good example of 

regional identity which is very strong and can be researched well. This paper explores the 

regional identity of Hungarians in Vojvodina within their culture, habits, behavior and 

values.  The results of this study are special and actual because we do not have any up to 

date data since 2008. This study focused on the young Vojvodinian Hungarians identity 

because previous Vojvodinian researches did not deal within this stage.  
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BEVEZETÉS 

A régióidentitás fogalma a mai napig nem tisztázott. A tudomány eddigi ismeretei 

alapján sem állíthatjuk azt, hogy a régióidentitásnak van egy körvonalazott 

meghatározása.  A régióidentitás-kutatásokban és közelítésmódokban egyszerre több 

tudományterület együttműködésére van szükség. Ezekben a kutatásokban a 

közgazdaságtan, a szociológia, a pszichológia, a szociálpszichológia, a szociolingvisztika, 

az antropológia és a történelem- tudomány szemléletmódjára és eszközrendszerére is 

szükség van. A régióidentitással kapcsolatos kutatások fiatal múlttal rendelkeznek és 

nagy jövő áll előttük, hiszen egyre inkább erősödni látszik a regionális kapcsolatok 

kialakítása iránti törekvés. Bár ezek a kezdeményezések távol állnak a regionális tudat 

kialakításától. A regionális tudat kollektív azonosságtudata azoknak az egyéneknek, akik 

ugyanazon a területen élnek és kötődnek az adott területhez. A régióidentitás vagy a 

régiótudat kialakulása, fennmaradása és erősödése több tényező együttesétől függ, illetve 

az egyénektől, akik a régióidentitás megnyilvánulási formájaiért a leginkább felelősek. 

Ezeknek az egyéneknek a viselkedésén, a magatartásán, illetve az attitűdjeiken keresztül 

kutathatók azok a megfoghatatlan régióidentitást formáló elemek, amelyek összetartják, 

és a területhez kötik a régióban élőket. 

Úgy gondolom, Vajdaság kiváló és sajátos példája az erős régióidentitásnak. 

Vajdaságnak megvannak a materiális régióidentitásképző elemei (körülhatárolt terület, 

autonómia, sajátos jogok, önálló közigazgatás stb.), illetve ezeken túl azok a jegyek is, 

amelyek a kollektív identitás vagy a kötődés kialakításáért felelősek. Bár a materiális 

elemek változtathatóak, az immateriális elemek (a kultúra, a nyelv, a hagyomány, az 

élettapasztalat stb.) beleivódnak a társadalomba és összetartják azt. A vajdaságiak 

kötődése Vajdasághoz nagyon szoros, és nehezen megmagyarázható, de jól kutatható 

terület a tekintetben, hogy minden egyes új eredmény újabb lehetőségek felé vezeti a 

vizsgálódókat. Vajdaság kutatása nagy kihívás: ugyan a régió adott, a régióidentitás is 

erősen feltételezhető, mégis alapos és rendszeres kutatásokra van ahhoz szükség, hogy az 

identitás alakulására magyarázatot találjunk.  

 Vajdasághoz a legerősebb szálak kötnek. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy a 

tapasztalataimat felhasználva megpróbálok hiteles képet adni Magyarországon a 

vajdasági magyarokról. Fontosnak tartom ezt a munkát, mert betekintést nyújt a vajdasági 

magyarok azonosságtudatán keresztül a gondolkodásmódjukba. A munkám abból a 

szempontból aktuális és egyedi, hogy 2008 óta – ismereteim szerint - Vajdaságban nem 
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készítettek régióidentitás-kutatást. A munkám a korábbi kutatásokra alapozva bemutatja a 

vajdaság magyar fiatalok Vajdasággal kapcsolatos megítélését, illetve felszínre hozza azokat 

az identitásképző elemeket, amelyek kulcsfontosságúak a kötődés megtartásában. A munkám 

egyúttal összefogja azokat a Vajdaságban közölt magatartásvizsgálatoknak az eredményeit is, 

amelyeket műhely- és előadás-tanulmányokként jelentetett meg a szabadkai Magyarságkutató 

Tudományos Társaság.  

 A dolgozatom négy nagy egységből épül fel. Az első egységben az olvasóval a mai 

Vajdaságot szeretném megismertetni. Szerbia autonóm tartományának olyan alapvető adatait 

közlöm ebben a részben, mint a közigazgatási felosztás, a demográfiai, a gazdasági adatok 

stb. A második részben az egyik legfontosabb identitásképző elemről, a nyelvről írok. Ezt a 

témát már részletesebben járom körbe, mint az előzőt, hiszen a kultúra közvetítő eszköze a 

nyelv, amely a sokszínűség, illetve a lingvicizmus megnyilvánulásai miatt kivételesen fontos 

a téma szempontjából. A munkám két legnagyobb egysége a vajdasági magyarok 

identitásáról szól. Ezek közül a harmadik fejezet kifejezetten szekunder forrásokra 

támaszkodva mutatja be a vajdasági azonosságtudatot. Ugyanitt foglalkozom az identitás, 

illetve a régióidentitás fogalmának a gyökereivel, illetve az értelmezési kereteivel. Ezt követi 

az utolsó fejezet, amely tartalmazza a primer kutatásaim legfontosabb eredményeit. 

 Primer kutatásaimmal az volt az alapvető célom, hogy feltárjam a vajdasági magyar 

fiatalok régióidentitását képző elemeit, hiszen e területen a korábbi vajdasági kutatások a 

felnőtt lakosság identitásképző elemeit vizsgálták. Igyekeztem olyan kutatást készíteni, amely 

új eredményeket ad a korábbiakhoz képest, hogy esetleg felhasználhatók legyenek a további 

kutatásokhoz. A munkám során nagy mennyiségű új információhoz jutottam, amelynek csak 

egy részét ismertetem ebben a tanulmányban. A téma olyan széleskörű, hogy nem tekinthető 

lezártnak, sőt további új kutatási irányok rajzolódtak ki előttem.   
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1. VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY BEMUTATÁSA 

1.1. A HATÁROKTÓL A KÖZIGAZGATÁSIG 

Vajdaság Észak-Szerbiában található Autonóm Tartomány (AT). A 21.506 km² 

nagyságú térség az országnak közel a 25%-át jelenti. A tartományt északról Magyarország, 

keletről Románia, nyugatról Horvátország, dél-nyugatról Bosznia-Hercegovina határolja. Az 

említett országokkal körülhatárolt területet a Duna, a Tisza és a Száva folyók három egységre 

osztják. Ezek a tartomány régiói (tájegységei), mégpedig: Bácska, Bánát (vagy Bánság) és 

Szerémség (1. ábra). Bácskát a magyar határ (a magyarországi Alföld déli folytatása), a Duna 

és a Tisza határolja, Bánátot a román határ a Duna és a Tisza veszi körbe és Szerémséget a 

horvát határ, a Duna és a Száva övezi. Az egyes régiók domborzatát tekintve a bácskai és a 

bánáti régió sík, míg a szerémségi régió dombos terület. Bácskában, bár többnyire sík vidék, 

néhol dombos táj található, mint például Telecskai-dombság területe. A bácskai régió jelentős 

részét kiváló minőségű (feketeföld, magas humusztartalmú csernozjom) szántóföldek 

borítják. A bánáti régió területén a talaj leginkább szikes. A szerémségi régiót az erdős, 

hegyes, illetve dombos területek jellemzik. (Barlai-Gábrity Molnár, 2008) 

 

1. ábra: Vajdaság tájegységei 

Forrás: www.vajdasag.rs (letöltve: 2011.10.16) 

http://www.vajdasag.rs/
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A három régiót közigazgatásilag tovább bonthatjuk körzetekre (okrug) (2. ábra). A  

bácskai régió  körzetei: a 1.784 km² területű Észak-Bácska (45 településsel és 3 községgel), a 

2.420 km² területű Nyugat-Bácska (37 településsel és 4 községgel), a 4.016 km² területű Dél-

Bácska (77 településsel és 12 községgel); a bánáti régió körzetei: a 2.329 km² területű Észak-

Bánát (50 településsel és 6 községgel), a 3.256 km² területű Közép-Bánát (55 településsel és 

5 községgel), a 4.245 km² területű Dél-Bánát( 94 településsel és 8 községgel); a 4.386 km² 

területű szerémségi régió egyben a Szerémség (109 településsel és 7 községgel) körzet is. 

(Mgr. Mirnics, 2008) Az egyes körzetek nem mindig követik a régiók földrajzi határait. A 

bácskai Zenta, Ada és Magyarkanizsa községet az Észak-Bánáti körzethez sorolták, a 

szerémségi Karlóca és Belcsény községet pedig a Dél-Bácskai körzethez. 

 

2. ábra: Vajdaság körzetei 

Forrás: www.vajdasag.rs (letöltve: 2011.10.16.) 

Az egyes körzetek székhelyekkel rendelkeznek. A székhelyek többnyire az adott 

körzetek települései közül a legnépesebb, a legnagyobb területű, illetve az infrastruktúra 

tekintetében a legkiemelkedőbb települések. Ezek a következők: Szabadka (az észak-bácskai 

körzet székhelye, Vajdaság második legnagyobb városa a székváros, Újvidék után), Zombor 

(a nyugat-bácskai körzet székhelye), Újvidék (a dél-bácskai körzet székhelye és egyben a 

http://www.vajdasag.rs/
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Vajdaság Autonóm Tartománynak a székvárosa is), Nagykikinda (az észak-bánáti körzet 

székhelye), Nagybecskerek (a közép-bánáti körzet székhelye), Pancsova (a dél-bánáti körzet 

székhelye), Szávaszentdemeter (a szerémségi körzet, illetve a szerémségi régió székhelye). A 

felsorolt körzetek székhelyei a megyei jogú városoknak feleltethetőek meg. Vajdaságban a 

hét körzeten belül 45 községet (opština) különböztetünk meg. A községek több kisebb falu és 

város közös közigazgatási egységei. Méretük tekintetében az egykori magyar járásoknak 

feleltethetőek meg.
1
 A régiók határvonalait követve a községek a következőképpen oszlanak 

el: Bácskában 20 község, Bánságban 16, míg Szerémségben 9 község van. A községekben 

összesen 467 település található. Községek a következők: az észak-bácskai körzetben: 

Kishegyes (Mali IĎoš), Szabadka (Subotica) és Topolya (Bačka Topola) község; a nyugat-

bácskai körzetben: Apatin (Apatin), Hódság (Odţaci), Kúla (Kula) és Zombor (Sombor) 

község; a dél bácskai körzetben: Bács (Bač), Belcsény (Beočin), Karlóca (Sremski Karlovci), 

Óbecse (Bečej), Palánka (Bačka Palanka), Petrőc (Bački Petrovac), Szenttamás (Srbobran), 

Temerin (Temerin), Titel (Titel), Újvidék (Novi Sad), Verbász (Vrbas) és Zsablya (Ţabalj) 

község; az észak bánáti-bánáti körzetben: Ada (Ada), Csóka (Čoka), Magyarkanizsa 

(Kanjiţa), Nagykikinda (Kikinda), Törökkanizsa (Novi Kneţevac) és Zenta (Senta) község; a 

közép-bánáti körzetben: Bégaszentgyörgy (Ţitište), Magyarcsernye (Nova Crnja), 

Nagybecskerek (Zrenjanin), Szécsány (Sečanj) és Törökbecse (Novi Bečej) község; a dél-

bánáti körzetben: Alibunár (Alibunar), Antalfalva (Kovačica), Fehértemplom (Bela Crkva), 

Kevevára (Kovin), Ópáva (Opovo), Pancsova (Pančevo), Versec (Vrsac) és Zichyfalva 

(Plandište) község; a szerémségi körzetben pedig: Ingyia (InĎija), Ópázova (Stara Pazova), 

Pecsince (Pećinci), Ruma (Ruma), Sid (Šid), Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) és 

Ürög (Irig) község. (Mgr. Mirnics, 2008) A község székhely települése a községközpont. 

Általában a községek elnevezése azonos a községközpontéval. A települések jellegét tekintve 

52 város (beleértve a mezővárosokat is)
2
 és 415 falu. A városok többsége 10.000 – 30.000 fős 

kisváros (Barlai-Gábrity Molnár, 2008) Közigazgatásilag Vajdaságban a községek a 

legkisebb egységek, amelyekhez általában egy város és annak a vonzáskörzete tartozik. 

  

                                                           
1
 http://vajdasag.rs/A_Vajdas%C3%A1g (letöltve: 2011. 11. 26.) 

2
 Vajdasági városok: Újvidék, Szabadka, Zombor, Nagybecskerek, Pancsova és Mitrovica. A mezővárosok: 

Kishegyes, Topolya, Apatin, Hódság, Kúla, Bács, Belcsény, Karlóca, Óbecse, Palánka, Petrőc, Szenttamás, 

Temerin, Titel, Verbász, Zsablya, Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Törökkanizsa, Zenta, 

Bégaszentgyörgy, Magyarcsernye, Szécsány, Törökbecse, Alibunár, Antalfalva, Fehértemplom, Kevevára, 

Ópáva, Versec, Zichyfalv, Ingyia, Ópázova, Pecsince, Ruma, Sid, Szávaszentdemeter és Ürög. 

http://vajdasag.rs/A_Vajdas%C3%A1g
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1.2.  DEMOGRÁFIAI ISMERTETÉS 

A Vajdaságról szóló szakirodalom rendszerint kiemeli a kis területű tartomány nagyon 

sokszínű nemzeti összetételét. A demográfiai ismertetést én is a tartomány multietnikus 

jellegével kezdem. Azért tartom fontosnak ezzel nyitni a témakört, mert Vajdaság viszonylag 

kis területét figyelembe véve nagyon gyakori és intenzív migrációk ellenére is meg tudta 

őrizni a nemzeti tarkaságát. Ezt kevés hasonló jellegű terület mondhatja el magáról. 

Ugyanakkor hadd emeljem ki, hogy a különböző nemzetiségek évek óta barátságban és 

békességben élnek egymás mellett. „Vajdaság AT-ban a szerbek, magyarok, szlovákok, 

horvátok, montenegróiak, románok, romák, bunyevácok, ruszinok és macedónok, valamint a 

tartományban élő többi számbelileg kisebb nemzeti közösségek jogaik érvényesítésében 

egyenrangúak.”( Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. Nemzeti egyenjogúság. 6. 

szakasz, 2009) Vajdaság lakosságának több mint fele szerb nemzetiségű, őket követik a 

magyarok. A tartomány nemzetiségei tehát a következők (4. számú melléklet): szerb: 65% 

(1.321.807 fő); magyar: 14,3% (290.207 fő); szlovák: 2,8% (56.637 fő); horvát: 2,8% (56.546 

fő); jugoszláv: 2,45% (49.881 fő); montenegrói: 1,75% (35.513 fő); román: 1,5% (30.419 fő); 

cigány: 1,4% (29.057 fő); bunyevác, sokác: 1% (19.766 fő); ruszin: 0,75% (15.626 fő); 

macedón: 0,6% (11.785 fő); ukrán: 0,2% (4635 fő); nem nyilatkozott: 2,7% (55.016 fő); 

egyéb nemzetiség: 2,75% (3. ábra). (Mgr. Mirnics, 2008)  

 

██ magyarok ██ szlovákok ██ horvátok ██ montenegróiak ██ románok ██ ruszinok ██ csehek 

██ egyik népcsoport sincs abszolút többségben 

 

3. ábra: Vajdaság területenkénti etnikai megoszlása 2002-ben 

Forrás: www.vojvodina.rs (letöltve: 2011.10.16.) 

http://www.vojvodina.rs/
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A magyar nemzetiségű vajdaságiak száma a 2002-es népszámlálás adatai szerint 

290.207 fő. Tájegységenként a magyarok megoszlása a tartományban a következő: 76,86 % 

Bácskában, 21,67% Bánátban és 1,45% Szerémségben él.  

 Vajdaságban a magyarok többsége a tartomány északi részén, Észak-Bácskában és 

Észak-Bánátban, 8 községben él (mindez 59,71%-a teljes magyarságnak), ahol abszolút vagy 

relatív többséget alkot. Abszolút többségben lévő magyarlakta települések: Magyarkanizsa 

(86,5%), Zenta (80,5%), Ada (76,5%), Topolya (59%), Kishegyes (56%), és Csóka (51,5%), 

illetve ezeknek a községközpontoknak a községei. Relatív többségben lévő magyarlakta 

községközpontok, illetve községek: Óbecse (49%) és Szabadka (38,5%). Szabadka a 

legnagyobb község, amelyet magyarok laknak (több mint 57.000 magyar lakos) él a 

községben. A város Vajdaság északi részének a művelődési, oktatási és kulturális központja. 

Jelentős számban élnek még magyarok Törökkanizsán (29,78%), Temerinben (29,49%), 

Szenttamáson (21,95%), Bégaszentgyörgyön (19,69%), Törökbecsén (19,22%) és 

Magyarcsernyén (18,64%), illetve ezeknek a községközpontoknak a községeiben. Látható, 

hogy a vajdasági magyarok jelentős többsége Bácskában, Vajdaság északi régiójában él (4. 

ábra). (Mgr. Mirnics, 2008)   

 

4. ábra: A magyarok községenkénti megoszlása 

Forrás: Barlai - Gábrity-Molnár (2008) 
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A Szerbiai Statisztikai Hivatal szerint a vajdasági magyarok létszáma 1961 óta 

folyamatosan csökkenőben van (1. táblázat). 1961-ben a magyarok száma Vajdaságban: 

442.561 fő, 2002-ben pedig csak 290.207 főt számláltak. Ugyanakkor Vajdaság 

összlakosainak a száma 1961 és 1981 között növekedett (magyarázható ez a Vajdaságba 

érkezett és letelepült menekültekkel). 2002 óta nem történtek jelentős változások Vajdaság 

népesség számát illetően. Vajdaság összlakosságának a száma a 2002-es népszámlálás adatai 

szerint 2.031.992 fő. (Szerbiai Statisztikai Hivatal, 2003) 

 

1. táblázat: Vajdaság lakosságszámának alakulása 1961-től 2002-ig (fő) 

 1961 1971 1981 1991 2002 

Vajdaság 

lakosságának 

a száma 

1.854.965 1.952.533 2.034.772 2.024.487 2.013.889 

A vajdasági 

magyar 

lakosok 

száma 

442.561 423.866 385.356 339.461 290.207 

Forrás: Szerbiai Statisztikai Hivatal adatai, 2003 alapján saját szerkesztés 

 

A lakosság nemek szerinti megoszlása a következő: 984.942 fő férfi és 1.047.050 fő 

nő. A lakosság életkor szerinti megoszlása a következő: 14 éves és annál fiatalabb a lakosság 

15,9%-a, a 15–60 éves korcsoportba a lakosság 62,3% tartozik, a 60 évesnél idősebb 

korosztályhoz a lakosság 21,4%-a tartozik (0,4% ismeretlen). Vajdaság aktív lakosságát 

912.800 személy alkotja, amely az összlakosság 44,9%-a. A saját bevétellel rendelkezők a 

lakosság 20,13%-át teszik ki (408.999 személy). Az  eltartottak száma 706.843, azaz az 

összlakosság 34,8%-a az. A korcsoportonkéni megoszlás tekintetében az aktív lakosság a 

legtömegesebb: a 30-39 éves korosztály 32%-kal, a 40–49 éves korosztály pedig 25,2%-kal 

jelenik meg. Az ágazatonkénti megoszlás tekintetében, a feldolgozóiparban a legmagasabb a 

részvételi arány: 26,05%. A mezőgazdasággal foglalkozók aránya a tartományban még 

mindig jelentős: 22,8%. Főként a falusi lakosság foglalkozik mezőgazdasággal. A 2002 óta a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak szakképzettségi szintje emelkedett (Szerbiai Statisztikai 

Hivatal adatai. 2003). Vajdaságban az 1991-2007-es időszakban a mezőgazdaságban 

átcsoportosítások történtek a földbirtokok tekintetében. Jelentős nagyságú (20.000-60.000 

hektár) földterületeket vásároltak meg szerb tulajdonosok a tartományban (Szerbia középső 
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és déli területein nincsenek megművelhető földterületeket. A gabonát Szerbia-szerte 

Vajdaságból szállították, amit vajdaságiak termeltek a vajdaságiak földjén). A szerb kézen 

lévő földeken azonban továbbra is vajdaságiak, illetve főként magyar és más nemzeti 

kisebbség dolgozott/dolgozik. A tartományban a kereskedelemmel foglalkozók aránya: 

12,86%, ezután következik az építőiparban, a távközlésben dolgozók aránya. A 

foglalkoztatottak 17,8%-a a közszférában (közigazgatás, oktatás, egészségügy) dolgozik. A 2. 

táblázat adatai szerint a 1961–2002-es időszakban a szerb nemzetiségű lakosság (beleértve az 

aktív lakosságot) a harmadával növekedett, az aktív kereső népesség száma pedig 

megduplázódott. Az adatok szerint az aktív szerb lakosság kétharmada volt gazdaságilag 

foglalkoztatott 2002-ben. A nemzeti kisebbségek tekintetében pedig a kivándorlások, illetve a 

gyermekvállalási hajlandóság csökkenése figyelhető meg. A vajdasági magyar aktív lakosság 

(foglalkoztatott) száma ebben az időben 33%-kal csökkent, de az aktív keresők száma 

változatlan maradt. 

 

2. táblázat: Az aktív és az aktív kereső népesség változása nemzetiségek szerint 1961–

2002 között 

 

 

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. Ministarstvo za 

ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004, 155–263. o 

Vizsgálva a különböző nemzetiségek különböző munkahelyeken betöltött pozícióját 

(3. táblázat) a következőt állapíthatjuk meg: a magyar nemzetiségűek csupán csekély 
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mértékben jutnak szerephez a gazdasági területeken, a tanügyben illetve az egészségügyben 

is a ranglétra alsó szintjein vannak többségben. A magyar nemzetiségű értelmiségiek száma 

tekintetében  lemaradás tapasztalható.. Ugyanakkor a mezőgazdasági ágazatokban a magyar 

munkavállalók magasan felülreprezentáltak. A szerb lakosság a magyar lakossággal 

ellentétben csekély számban foglalkozik mezőgazdasággal, sokkal inkább jellemzőek a 

gazdasági, politikai, államigazgatási, vagyonbiztosítási, illetve a katonai pozíciók betöltése 

(6. számú melléklet). (Barlai – Gábrity-Molnár, 2008, 23.o.) 

3. táblázat: Szerb és magyar aktív kereső népesség foglalkozás szerint 

 

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. Ministarstvo za 

ljudska I manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 192–193. o. 

A tartományban 2002-ben 709.957 db háztartást számláltak. Az egy háztartásra jutó 

fők száma 2,9. (Gábrity-Molnár, 2008) Tapasztalható az elöregedett háztartások számának 

gyarapodása, az öregedő társadalom jegyei a tartományban is igen erősen jelen vannak. 

Megmutatkozik a főként idős generációhoz tartozó lakosok számában, a születések számának 

a csökkenésében, mindez negatív természetes szaporulathoz vezet. De nemcsak az idős 

generációhoz tartozók csoportjának a gyarapodása a jellemző, hanem az aktív lakosság 

elöregedése is.  Vajdaság egész területén 1989 óta negatív a természetes népszaporulat. 

(www.vajdasag.rs) A lakosság átlagéletkora 40 év. A 60 évnél idősebb lakosok a teljes 
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populációnak 21%-át jelentik, a 19 évnél fiatalabbak pedig a 18%-át képviselik. Mindez 

előrevetíti azt, ami már részben ma is tapasztalható a tartományban, hogy csökken a 

munkaerő. Vajdaságban az átlagos népsűrűség 94,4 fő/km²
3
 térség. A Szerbiai Statisztikai 

Hivatal (2005) adataiból látható, hogy a vajdaságiak főként a városokban koncentrálódnak. A 

lakosság 0,9%-a 500 fő alatti településeken; 2,2%-a 500 és 999 fő közötti településeken 

(falvakban él). A néhány ezer fős (2.000 – 4.999 fő) településeken a lakosok 20,3%-a él. A 

nagyobb létszámú (5.000 – 9.999 fő) településeken a lakosok 15,5%-a lakik. A 10.000-

49.999 fős városokban a lakosok 28,2%-a él. Továbbá az 50.000 főnél több létszámú 

városokban a lakosok 15,2%-a él. Vajdaság összes településéhez viszonyítva a városok a 

tartomány településeinek 11,13%-át alkotják. (Szerbia statisztikai évkönyve 2005.) 

1.3. GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK 

Vajdaság gazdaságilag Szerbia legfejlettebb régiója. Hosszú időn keresztül a teljesség 

igényének megfelelően hiteles volt az előbbi kijelentés, hiszen már a volt Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság idejében is a tartomány gazdaságilag a legfejlettebb régiók 

(Vajdaság, Horvátország és Szlovénia) közé tartozott. 

Vajdaság lakosságára a kemény munkabíró képesség, a teherbírás, a szorgalom 

(minderre a később ismertetendő szekunder és a primer kutatásom is utal) jellemző. 

Mindezek mellett az országban a vajdaságiak a rendszeres adófizetők. Sajnos az elmúlt évek 

során - háborúk (1991, 1992), a gazdasági büntetőintézkedések az országgal szemben, a 

hiperinfláció, a kereskedelmi hiány növekedése, a feketegazdaság jelentős részesedése az 

ország gazdasági folyamataiból, tőkehiány stb. - Vajdaság sokat veszített gazdasági erejéből, 

de még így is az ország fejlett területének tekinthető. 

A tartomány gazdasága válsággal küzd; szűkösek a beruházási eszközök,  2003-ban 

például a Vajdaság AT területén megvalósított beruházások összege a kimutatott társadalmi 

össztermék alig 10,4%-át tette ki. Ez Szabadka község esetében mindössze 6,6% volt. A 

szerbiai kormáy tisztségviselői a 2006 tavaszán közzétett legújabb Nemzeti Beruházási Terv 

keretében meghatározó (összesen 27,5 millió euró) beruházási támogatást helyeztek kilátásba 

a régió erőteljesebb gazdasági fejlesztésére. Mindez azonban intenzív és tőkeerős külső 

támogatással együtt tud eredményes lenni, hiszen ha csak a legszükségesebb és már 

halaszthatatlanná vált regionális infrastrukturális fejlesztések tőkeigényét nézzük, az is 

messze meghaladja a Nemzeti Beruházási Terv reálisan elérhető forrásait. (Gábrity-Molnár, 

2008) 

                                                           
3
 Összehasonlításként: Szerbia népsűrűsége 84,8 fő/km² és Magyarország népsűrűsége 93,0 fő/km² 



12 
  

A tartomány főként a mezőgazdaság, az élelmiszer-, a fém- és vegyipar, továbbá az 

építő- és a textiliparban tűnik ki az ország többi területei közül. Vajdaság, mint azt korábban 

már említettem, meghatározó nagyságú (78 millió hektár) kiváló minőségű termőfölddel 

rendelkezik. A megművelhető földterületek hatékony és hatásos kihasználásával Vajdaság 

megalapozhatja gazdasági fejlődését. A vajdasági gazdasági szakemberek álláspontja szerint 

is a tartomány húzóereje a mezőgazdaság és a humánerőforrás. A földművelést kiegészítő 

tevékenységként jelentkezik az állattenyésztés. 

A szekunder adatgyűjtés során Vajdaság gazdaságáról nehezen jutottam forrásokhoz. 

Gyakran a Vajdasággal foglalkozó szakirodalom a térség gazdasági ismertetésénél Szerbia 

gazdaságából indul ki, ami nem meglepő, hiszen ezek az adatok általában országos 

vonatkozásban értelmezhetőek. A probléma az, hogy az ország gazdasági mutatóit nem 

bontották le tartományi szintre, így a tartomány gazdasági mutatói helyett az országos 

adatokat ismertetem (4. táblázat). 

4.a. táblázat: Szerbia gazdasági növekedésmutatói 2002–2006. 

 

Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, Belgrád, 2007 

 

4.b. táblázat: Külföldi direkt beruházások Szerbiában – 2002–2006. 

 

Forrás: Szerb Nemzeti Bank, Belgrád, 2007 

A nagyvállalati struktúra összeomlása után Vajdaságban fokozatosan kiépült egy 

dinamikus kis- és középvállalati gazdasági szerkezet. A kis- és középvállalatok lassan 

átvették a jövedelemteremtés alapvető részét. Szerepük a mai napig meghatározó a 

tartományban. 2002-ben ezek a vállalatok a vajdasági vállalkozók 98,8%-át jelentették, az 
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aktív lakosságnak pedig 56,3%-a dolgozott a kis- és középvállalati szektorban. Ez a 

gazdasági szféra az összjövedelem 40,1%-át termelte meg. Ugyanakkor a nagyvállalatok 

jelentős profittól maradtak el. A tőkeszegény és ezzel egyidőben kevésbé fejlett gazdaság 

ezen a területen kapacitásokba kellene hogy beruházzon. A kkv-k sikeres működése szorosan 

függ a nagyvállalatok meglététől, azok importpiacától. (Gábrity Molnár, 2008) A 

tartományban a ma aktuális kérdések közé tartozik a nagy-, illetve a kis- és közepes 

vállalkozások kiegyenlített fejlesztése. A tartományban működő gazdasági szervezetek főként 

a kereskedelmi ágazathoz tartozik. A kereskedelmi tevékenységek végzésére bejegyzett jogi 

személyek száma a 2005-ös Statisztikai Évkönyv adatai alapján 27.418 fő. Jelentős hányadot 

képeznek továbbá a mezőgazdaságban és az iparban működő jogi személyiségű 

vállalkozások. Az iparban 6.615, míg a mező- és erdőgazdálkodásban, halászatban 2.860 

működő vállalatot jegyeztek be, az építőiparban pedig 1.732 vállalat tevékenykedett. 

Vajdaság gazdaságszerkezetében fontos szerepe van továbbá a vendéglátásnak és a 

turizmusnak, hiszen Vajdaság természeti és történeti erőforrásokban bővelkedik, ugyanakkor 

a vendéglátói szolgáltatások nem tartoznak a fejlett ágazatokhoz, ezért a turizmus ma még 

nem tud jelentősebb eredményt felmutatni, hiszen az említett ágazat fejletlensége visszatartja. 

A természeti kincsek közé sorolhatjuk a városokat, a megőrzött belső óvárosi központjaikkal 

(Szabadka, Zombor, Újvidék), a nagyszámú műemlékkel, a térség templomaival és 

erődítményeivel (Pétervárad, bácsi vár, Aracs). A rurális térségek, az érintetlen természet, a 

bácskai és bánáti tanyák, szállások mellett kétmillió hektárnyi vadászterület, 1.700 

kilométernyi horgászásra alkalmas vízpart, termálvizes források, védett területek, nemzeti 

parkok, természetvédelmi területek, rezervátumok képezik a tartomány turisztikai attrakcióit, 

amelyekhez megfelelő turisztikai szolgáltatás-csomagot lehetne kialakítani. A Vajdaságba 

érkező külföldi vendégek száma a 2000-es évtől kezdve, kismértékben ugyan, de állandóan 

növekszik. A turisták elsősorban üzletemberek, majd őket követik a kikapcsolódni vágyók 

csoportja (fesztivál- és a kulturális turizmus résztvevői). (Mirnics, 2008) A fejlett 

országokban tapasztalható, hogy a szolgáltató szektor a foglalkoztatott munkavállalói 

létszám, illetve a megvalósított BDP-részarány alapján is a nemzetgazdaság legjelentősebb 

ágazatává válik, hasonlóképpen alakul ez Szerbiában is, bár e tekintetben az országnak a 

fejlett országokhoz képest még elég nagy lemaradást kell behoznia, hogy elérje az elvárt 

szintet. Bár a régió szolgáltató ágazatának teljesítménye elmarad az EU-országok átlagától, 

de  javuló tendenciát mutat. A nemzetgazdaság mélyreható strukturális átrendeződése tehát 

nem csupán a szolgáltatási szektor intenzív növekedése miatt lehet fontos, hanem annak a 
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termelőágazatokkal való integrációja miatt is. (Mirnics, 2008) A jövőben a kisebb (és 

privatizált) szolgáltató vállalkozások magukhoz vonzhatják a munkaerő egy részét. 

Vajdaságban a bruttó hozzáadott érték kialakításában a legnagyobb százalékban az 

ipar vesz részt (34%), valamint a bővebb értelemben vett élelemtermelés (29%-kal). Az 

építőipar jelentősége e téren nem túl nagy (4%). A kereskedelem, de főleg a szolgáltató 

szektor a helyi igények kielégítésére korlátozódik. A kiskereskedelmi üzletek száma a 2005-

ös statisztikai adatok alapján 29.103, tehát 14,33 az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi 

egységek száma. Vajdaság „külkereskedelmi hatékonysága” a már említett gazdasági és 

statisztikai mutatók hiányában nehezen mérhető. A 2005-ös Statisztikai Évkönyv adatokat 

szolgáltat a 2004-es év kiviteléről. A kivitel értéke 1096 millió $ (USD) volt, amely a szerbiai 

export 31,2%-át tette ki. Vajdaság kivitelből származó jövedelmének 94,2%-a az ipar és 

bányászat, kereskedelem, mezőgazdaság és halászat ágazataiban valósul meg (ebből az iparra 

és bányászatra eső rész 82,5%). Az iparban megvalósított kivitelből származó jövedelem 

67,8%-a hat ipari ágazat eredménye. Egyértelmű az ipari ágazatok közötti dominancia a 

feldolgozóipar részéről (30,4%), majd a kőolaj- és földgázkitermelés 10,9% részaránya. A 

vegyianyag-földolgozás 8,9%, a vegyi termékek gyártása 6,7%, a fémfeldolgozó ipar 5,8%, a 

textilkésztermékek gyártása 5,1%-kal járul hozzá a kivitelből származó jövedelmek 

megvalósításához. Vajdaság számos termékkel részt vállal a szerbiai külkereskedelmi mérleg 

formálásában. A vajdasági ipari vállalkozások a feldolgozóipar, így a mezőgazdasági 

termékfeldolgozás, az élelmiszeripar és a könnyűipar területén működnek. Az élelmiszeripar 

feldolgozóképessége igen nagy: a tartományban mintegy ötven malom, tésztagyár, húsüzem, 

tejüzem, gyümölcs- és zöldségfeldolgozó gyár, valamint több cukorgyár, olajfeldolgozó és 

édességgyár működik. 

1.4. AZ AUTONÓMIA JOGI KERETEI 

A Vajdaság AT jogi kereteinek a bemutatását a Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumának 

(a vajdasági autonóm tartomány legfőbb jogi határozata, tartományi képviselőházi rendelet) a 

bekezdésével szeretném kezdeni, amely szerint: „Vajdaság az itt élő polgárok autonóm 

tartománya, a Szerb Köztársaság kötelékében. Vajdaság olyan régió, melyben 

hagyományosan ápolják a multikulturalizmust, multikonfesszionalizmust és az egyéb európai 

elveket és értékeket. Vajdaság AT a Szerb Köztársaság elválaszthatatlan része.” (Vajdaság 

Autonóm Tartomány Statutútuma. I Alaprendelkezések, 1. szakasz) A tartomány jogszabály 

szerinti működésének ismertetésekor gyakran fogok hivatkozni Vajdaság Autonóm 
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Tartományának legfrissebb statútumára, hiszen a tartomány jogszerű működésének alapjait és 

korszerű irányelveit ez a rendelet foglalja össze a legalaposabban. 

Vajdaság AT területét, mint azt korábban már ismertettem, három földrajzi 

tájegységben (Bácska, Bánát és Szerémség) levő helyi önkormányzatok jogilag megállapított 

területei képezik. Vajdaság AT jogi személyiséggel rendelkezik. Vajdaság AT működési 

hatásköre egyéb szervei (pl. Képviselőház, Kormány, Nemzeti Közösségek Tanácsa stb.) 

segítségével elsősorban következő területekre terjed ki
4
: 

 meghozza statútumát és dönt a statútum módosításáról, 

 az Alkotmánnyal, törvénnyel és a statútummal összhangban a tartományi 

képviselőházi rendeleteket és más általános aktusokat hoz, valamint 

szabályozza a hatáskörébe tartozó területeket és a tartományi jelentőségű 

kérdéseket, 

 végrehajtja a tartományi képviselőházi rendeleteket, meghozza a 

végrehajtásukra vonatkozó jogszabályokat, 

 végrehajtja a törvényeket, és ha törvény előirányozza, meghozza a 

végrehajtásukra vonatkozó jogszabályokat, 

 szabályozza az általa alapított szervek és szervezetek megválasztását, 

szervezetét és munkáját, valamint a rájuk vonatkozó hivatalos nyelv- és 

íráshasználatot, 

 szabályozza a Vajdaság AT szerveibe megválasztott, kinevezett, munkakörbe 

helyezett és foglalkoztatott személyek jogállását, jogait és kötelességeit, 

 figyelemmel kíséri és értékeli Vajdaság AT regionális fejlesztési politikáját, 

begyűjti és feldolgozza a Vajdaság AT érdekében levő statisztikai adatokat, 

 előírja a szabálysértéseket és a hatáskörében hozott jogszabályok 

megszegéséért kirótt bírságokat, 

 tartományi népszavazást ír ki, 

 meghozza Vajdaság AT gazdasági és társadalmi fejlődésének stratégiai terveit, 

 dönt a saját forrásbevételeinek és az átruházott feladatok ellátására szolgáló 

eszközök felhasználásáról, 

 dönt Vajdaság AT adósságvállalásáról, 

  meghozza költségvetését és zárszámadását, 

                                                           
4
 A teljesség igénye érdekében a Vajdaság AT további feladatait, amelyek a tevékenységi hatáskörébe 

tartoznak a 7. számú mellékletben ismertetem. 
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 Vajdaság AT feladatainak ellátása céljából szervezeteket, ügynökségeket, 

közvállalatokat és intézményeket, alapokat, gazdasági társaságokat alakít, és 

felügyeletet gyakorol munkájuk felett, 

 meghatározza a tartományi jellegű kitüntetéseket, valamint a természetes és 

jogi személyeknek odaítélendő elismeréseket és díjakat, 

 szabályozza az Alkotmányban, törvényben és statútumban előírt egyéb 

ügyköröket és kérdéseket. (Vajdaság Autonóm Tartomány Statutútuma.28. 

szakasz) 

A tartomány legfelsőbb szerve és a jogalkotási hatalom letéteményese a Vajdaság AT 

Képviselőháza. A tartomány fő adminisztratív központja és székvárosa Újvidék. Bár 

bizonyos esetekben, döntéshozáskor a tartományi képviselőházi rendelet előirányozhatja, 

hogy az egyes tartományi szervek székhelye Vajdaság AT valamely más helységében legyen. 

Újvidéknek, mint Vajdaság AT fő adminisztratív központjának a helyzetét tartományi 

képviselőházi rendelet szabályozza, a törvénnyel összhangban. Vajdaság AT Kormánya az 

AT kiemelkedő szerve, és Vajdaság AT hatásköre keretében a tartomány területén a 

végrehajtó hatalom letéteményese. A tartomány kormánya elnökből, egy vagy több 

alelnökből és a tartományi kormány tagjaiból áll. A tartományi kormány elnöke vezeti, 

összehangolja és irányítja a tartományi kormány munkáját, képviseli a tartományi kormányt, 

és aláírja a tartományi kormány által meghozott aktusokat, gondoskodik a tartományi 

kormány ügyrendjének alkalmazásáról és egyéb, a statútumban, tartományi képviselőházi 

rendeletben és a tartományi kormány ügyrendjében előirányozott feladatokat lát el. A 

tartományi kormány tagjai munkájukért és a megbízási hatáskörükbe tartozó területen 

uralkodó helyzetért a tartományi kormány elnökének, a tartományi kormánynak és a 

Képviselőháznak tartoznak felelősséggel. (Vajdaság Autonóm Tartomány Statutútuma. 49. 

szakasz) A tartományi kormány hatásköre a következő feladatokra terjed ki: 

 folytatja a Képviselőház által rögzített irányelvek követését, 

 törvényeket hajt végre, amikor arra felhatalmazással rendelkezik, 

 végrehajtja a tartományi képviselőházi rendeleteket és a Képviselőház más 

általános határozatait, 

 tartományi rendeleteket, határozatokat és más általános aktusokat hoz a 

törvény és a tartományi képviselőházi rendeletek végrehajtása érdekében, 

 képviseli Vajdaság Autonóm Tartományt, mint jogi személyt, 
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 ellátja Vajdaság Autonóm Tartománynak, mint a közvállalatok, 

közintézmények és más szervezetek alapítójának jogait és kötelezettségeit, ha 

erre tartományi képviselőházi rendeletben felhatalmazzák, 

 szak- és más szolgálatokat alakít a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, a 

statútummal, törvénnyel, tartományi képviselőházi rendelettel összhangban, 

 előterjeszti Vajdaság AT fejlesztési programjait, költségvetését 

 a Képviselőháznak tartományi képviselőházi rendeleteket és más általános 

határozatokat javasol, 

 kinevezi és felmenti a Vajdaság AT által alapított szervezetek tisztségviselőit, 

kivéve azokat, akiket a Képviselőház választ, 

  irányítja és összehangolja a tartományi közigazgatási szervek és a Vajdaság 

AT által alapított szervezetek munkáját, továbbá felügyeletet gyakorol 

munkájuk felett, 

 felügyeletet gyakorol a közmegbízatásokat és tartományi jelentőségű 

feladatokat ellátó gazdasági társaságok és intézmények munkája felett, 

 igazgatja Vajdaság AT vagyonát és rendelkezik vele, a törvénnyel 

összhangban, 

 kifejti véleményét a tartományi képviselőházi rendeletekről és általános 

aktusokról, amelyeket a Képviselőház elé más javaslattevő terjesztett, 

 rendkívüli helyzetekben aktusokat hoz, és a Képviselőház hatáskörébe tartozó 

tevékenységeket és intézkedéseket foganatosít, ha a Képviselőházat nem lehet 

kellő időben összehívni, 

 a Vajdaság AT hatáskörébe tartozó területeken régióközi szerződéseket köt, 

 meghozza az ügyrendjét, 

 egyéb, törvényben, statútumban és tartományi képviselőházi rendeletben 

megállapított feladatokat lát el. (Vajdaság Autonóm Tartomány Statutútuma. 

48. szakasz) 

Vajdaságban a tartományi közigazgatás is önálló. A közigazgatási feladatokat a 

tartomány a törvénnyel, a statútummal és a tartományi képviselőházi rendelettel összhangban 

látja el. A közigazgatási feladatok ellátásáért a tartományi kormánynak tartozik felelősséggel. 

A tartományi közigazgatási feladatokat a tartományi közigazgatási szervek és a tartományi 

képviselőházi rendeletben kijelölt egyéb tartományi szervezetek látják el. A tartományi 

közigazgatási feladatokat és a tartományi közigazgatási szervek számát a tartományi 
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képviselőházi rendelet állapítja meg. A tartományi közigazgatási szervek és egyéb tartományi 

szervezetek belső szervezését a tartományi kormány írja elő. (Vajdaság Autonóm Tartomány 

Statutútuma. 60. szakasz) 

Vajdaságnak saját szimbólumai vannak, mint a zászló és a címer (8. számú melléklet). 

Vajdaság AT Képviselőháza tartományi képviselőházi rendelettel állapítja meg a jelképek 

kinézését és használatát, az Alkotmánnyal és a Statútummal összhangban. A statútumnak, a 

tartományi képviselőházi rendeleteknek és más általános aktusoknak összhangban kell 

lenniük az Alkotmánnyal és az állami törvényekkel. A tartományi képviselőházi 

rendeleteknek és a Képviselőház más általános aktusainak pedig összhangban kell lenniük a 

statútummal. A tartományi rendeleteknek, határozatoknak és a tartományi kormány egyéb 

általános utasításainak összhangban kell lenniük a statútummal, a tartományi képviselőházi 

rendelettel és a Képviselőház más általános aktusaival. A tartományi közigazgatási szervek és 

szervezetek határozatainak összhangban kell lenniük a statútummal, tartományi képviselőházi 

rendelettel, valamint a Képviselőház és a tartományi kormány más általános aktusaival. A 

helyi önkormányzati egységek jogszabályainak összhangban kell lenniük a statútummal és a 

tartományi képviselőházi rendeletekkel is. (Vajdaság Autonóm Tartomány Statutútuma.64. 

szakasz) 

A Statútumot az tartományi parlament tette közzé, amely elsősorban a vajdasági 

polgároknak szól, azok érdekeit képviseli. A Statútum keretét a Szerb Köztársaság 

Alkotmánya képezte. A Statútum kiemeli a vajdasági autonómia megőrzését, ápolását és 

védelmét, valamint hangsúlyozza a magas szintű demokráciát, a fenntartható gazdasági és 

szociális fejlődést, továbbá azt, hogy a vajdaságiak szabadon és igazságosan éljenek együtt, 

kitartva a közös érdekek mellett úgy, hogy tiszteletben tartják a tartomány területén élő 

minden nemzeti közösség kultúráját. A tartományban élő különböző nemzeti közösségekhez 

tartozók érdekei érvényesítésében és jogaik gyakorlásában a Képviselőház által megalapított 

Nemzeti Közösségek Tanácsa a felelős. A Nemzeti Közösségek Tanácsa 30 tagból áll. A 

tanács tagjainak az egyik felét a Vajdaság AT összlakosságában többséget alkotó nemzeti 

közösséghez tartozónak valló képviselők közül választják ki. A tanács tagjainak a másik felét 

pedig a magukat Vajdaság AT összlakosságában kisebbséget alkotó nemzeti közösségekhez 

tartozónak valló képviselők közül választják. A Nemzeti Közösségek Tanácsának a 

feladatkörei közé tartozik többek között a nemzeti közösségek, az egyes nemzetiségek 

kulturális, oktatási, tömegtájékoztatási és a hivatalos nyelv- és íráshasználati jogának 

érvényesitése. 
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A tartományban élők jogainak érvényesítéséről a Statútum a következőképpen 

rendelkezik: „Vajdaság AT polgárai a Szerb Köztársaság Alkotmányában …, törvényben, 

Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumában … és Vajdaság AT szerveinek általános 

aktusaiban meghatározott jogokat gyakorolnak és kötelességeket látnak el. Vajdaság AT 

polgárai a tartományi autonómiára való jogukat közvetlenül, népi kezdeményezéssel vagy 

népszavazás útján, valamint szabadon választott képviselőik révén valósítják meg.” 

(Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. 5. szakasz) A polgári jogok érvényesítése mellett 

a Statútum a kisebbségi jogok érvényesítésével is foglalkozik. Elsősorban kijelenti, hogy a 

tartományban élő nemzetiségek jogaik érvényesítésében egyenrangúak. Továbbá kiemeli a 

multikulturalizmust és interkultralizmust, mint vajdasági értékeket. Az emberi- és a 

szabadságjogokat a tartományi ombudsman védi. A tartományi ombudsman Vajdaság önálló 

és független szerve, amely az Alkotmánnyal, a Vajdasági AT jogszabályaival és a 

Nemzetközi Emberi Jogok Szerződésével összhangban óvja az emberi jogokat a 

tartományban. A tartományi ombudsmant a Képviselőház választja meg és menti fel a 

képviselők összlétszámának kétharmados szavazati többségével. (Vajdaság Autonóm 

Tartomány Statútuma. 61. szakasz) A tartományi ombudsman és helyettesei munkájukért a 

Képviselőháznak tartoznak felelősséggel. A tartományi ombudsman és helyettesei a 

képviselőházi képviselőkkel azonos mentelmet élveznek. 

Vajdaság autonóm tartománynak önálló forrásbevételei és költségvetése van. A 

forrásbevételekből tudja finanszírozni hatásköreit, és ezeknek a százalékarányát a Vajdaság 

AT Képviselőháza a rendeletében önállóan állapíthatja meg. A forrásbevételek nemeit és 

összegét a Vajdaság AT finanszírozását szabályozó törvényben és Vajdaság AT 

Képviselőházának rendeletében kell részletesen megállapítani, a törvénnyel összhangban. 

Vajdaság AT az alábbi módon jut saját bevételekhez: adók, illetékek és egyéb díjak 

beszedésével; a tulajdonában levő vagyonból eredő bevételekből; a közvállalatok és 

intézmények bevételeiben való részesedésével; közkölcsönökből, kereskedelmi kölcsönökből 

és hitelekből, átutalt költségvetési eszközökből; adományokból és térítés nélküli egyéb 

felajánlásokból, illetve egyéb forrásokból, a Vajdaság AT finanszírozását szabályozó 

törvénnyel összhangban. Vajdaság AT bevételének számítanak a Szerb Köztársaság 

költségvetéséből eredő kiegészítő átutalások is. (Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. 

63. szakasz) A tartománynak költségvetése kimutatja a Vajdaság AT hatásköreit finanszírozó 

összes bevételt és kiadást. Vajdaság AT költségvetése a Szerb Köztársaság költségvetésének 

a 7%-át teszi ki.  
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2. VAJDASÁG SZAVA, JOGA 

2.1. ANYANYELV ÉS KÖRNYEZETNYELV 

A nyelv a kommunikáció jelrendszere, nélküle verbálisan nem tudnánk 

kommunikálni. A kommunikációhoz azonban nemcsak a nyelvre, mint jel- és 

szabályrendszerre, hanem a beszédre is szükség van. (A beszédhangok és hangegyüttesek  

szabály- és szokásszerű képzése a beszélőszervek segítségével.) A beszéd kifejezetten egyéni, 

a nyelv pedig közösségi jelenség, amely beszéddé alakul. Úgy is kifejezhetjük, hogy a nyelv 

alkalmazása maga a beszéd. Beszéd közben olyan véges szabály- és jelrendszert 

alkalmazunk, amely segítségével végtelen számú nyelvtanilag helyes mondatot tudunk 

közölni. Gondolatainknak tehát a nyelvünk kifejezőeszközei szabnak határt. A nyelvnek 

létmeghatározó szerepe van az emberek életében. Általában bele sem gondolunk abba, hogy a 

nyelvnek, a kommunikációnak hatalma van. Nemcsak gondolataink fölött, hanem a 

kultúránkban is alapvető szerepet tölt be. A kultúra tanulása (elsajátítása) az anyanyelv 

tanulásával kezdődik el. A kultúra közvetítésében az anyanyelvnek kiemelt szerepe van. A 

nyelv nemcsak a kultúra befogadására, hanem annak a teremtésére, a kreativitásra is 

lehetőséget ad. Az anyanyelvnek tehát kultúraőrző és feltáró jellege van. Mindezt csakis a 

nyelv birtoklásával és alkalmazásával tudjuk rögzíteni és fenntartani. (Honti, 1997, 22. o.) 

A vajdasági magyarok, illetve a Vajdaságban élő más nemzetiségek (ruszinok, 

szlovákok stb.) az anyanyelven kívül már óvodától tanulják a szerb nyelvet, mint 

környezetnyelvet. Vannak olyan családok (főként a vegyesházasságok, ahol például az egyik 

szülő magyar, a másik szerb nemzetiségű), ahol már a gyermeket születésétől fogva egyszerre 

két nyelven tanítják. Gyakoribb az az eset azonban, amikor a gyerekek az óvodában kezdik el 

tanulni a környezetnyelvet (a szerbet). Mindkét esetre jellemző azonban a kétnyelvűség, 

amely a régiónak megadja a sajátosságát. Hiszen a többnyelvű régiók nemcsak nyelvileg, 

hanem etnikailag, kulturálisan és vallásilag is sokszínűek. (Göncz, 2008) 

Vajdaságban a többnyelvűséggel, a multikulturalizmussal, illetve a kétnyelvűséggel, a 

nyelvek váltakozó használatával és a bikulturalizmussal minden egyes pillanatban 

szembesülhetünk. Nemcsak a köznyelvben, hanem a médiában, a reklámokban is találunk 

példákat a két nyelv szimultán alkalmazására vagy a kultúrák különböző szimbólumainak az 

összevonására. Mindezzel felerősítik (tudatosan vagy tudattalanul is) a térséghez való 

tartozás érzésének az egységét, az erősségét (erre példák a mellékletben találhatók). A 

többnyelvű közösségek tanulmányozásában számos tudományág együttműködik: nyelvészet, 

pszichológia, neveléstudomány, szociológia, történelem, népességtudomány, neurológia, 
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szociolingvisztika, pszicholingvisztika stb. Az említett tudományágak határterületein lassan 

kialakulni látszik a kétnyelvűség tudománya, mint integráló tudományág. Ma azonban még 

csak hipotetikusan említhetjük a két- és többnyelvűséget tanulmányozó tudományágat (bár 

már rengeteg információ és kutatási eredmény halmozódott fel e területen), hiszen még 

kiforratlan tudományágról van szó. Ezért a továbbiakban a kétnyelvűség kérdéskörét, az 

anyanyelv és a környezetnyelv viszonyát a vajdasági magyar lakosok mindennapjaiban a 

pszicholingvisztika szemszögéből fogom közelíteni. 

A pszicholingvisztikán belül a kétnyelvűség lélektana arra keresi a választ, hogyan 

használunk két- vagy több nyelvhez tartozó jel- és szabályrendszert különböző 

kommunikációs helyzetekben. Már ez a definíció is alátámasztja előző állításomat, amely 

szerint egy igazán interdiszciplináris tudományággal (a kétnyelvűség tudománya) állunk 

szemben. Ahhoz, hogy az adott kommunikációs helyzetben a két- vagy több nyelvhez tartozó 

jelrendszernek az alkalmazását tanulmányozni tudjuk, már a megfigyelés során szükségesek a 

pszichofiziológia, szociolingvisztika, kognitív idegtudomány és a neuropszichológia 

területéről származó ismeretek. A régión belüli két- és többnyelvűség tanulmányozásához 

fontos néhány fogalomnak az ismertetése. Elsősorban a nyelvi kompetencia és a nyelvi 

performancia fogalmát szeretném meghatározni. A nyelvi kompetencia a nyelvi 

felkészültséget jelenti, a nyelv szabályrendszerének a birtoklását, a beszélő tudását a használt 

nyelvről. Ezzel ellentétben a nyelvi performancia, a nyelvi bűnbeesés, amely a valós 

nyelvhasználatra vonatkozik, amely közben pontatlan mondatokat is alkotunk. Kétnyelvűségi 

helyzetben a nyelvek rendszerei ütköznek egymással.  

A kétnyelvűség vizsgálatakor felvetődhet a kérdés, hogy hol húzódik a határ az 

anyanyelv és a környezetnyelv (esetleg második anyanyelv) között. Göncz (1997) szerint az 

alapján, hogy melyik nyelvet tekintjük anyanyelvnek, meghatározó kritérium lehet a nyelv 

elsajátításának az ideje, a nyelvismeret szintje, a nyelvhasználat gyakorisága, illetve a 

nyelvvel való azonosulás. Mindezt részletesen szemlélteti a lenti ábra. Ez alapján látható, 

hogy az anyanyelv meghatározása az adott kritériumokat figyelembe véve módosulhat, 

vagyis anyanyelvnek tekinthetjük azt a nyelvet is, amellyel azonosulni tudunk, illetve azt, 

amelyet először sajátítottunk el. A leírtakból következik, hogy egy személynek az adott 

kritériumokat figyelembe véve akár több anyanyelve is lehet, illetve az első kritériumot 

elhanyagolva akár az egyén számára változhat is, hogy mely nyelvet tartja anyanyelvnek. 

Ezek az állítások valószínűleg nehezen elfogadhatók azoknak, akik olyan országban vagy 

területen születtek, ahol egy nyelv a meghatározó és csak később kezdenek el egy második 

nyelvet (idegen nyelvet) tanulni (mint például Magyarországon). Úgy gondolom, fontos azt 
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leszögezni, hogy a vajdasági magyarok a szerb nyelvre nem úgy tekintenek, mint idegen 

nyelvre, hiszen számukra nem is az. Ezért sokkal helytállóbb a környezetnyelv kifejezés a 

szerb nyelvre, hiszen a vajdasági magyarok mindennap (még a magyarlakta településeken is) 

hallanak, olvasnak, találkoznak a környezetükben a szerb nyelvvel. Valóban vannak olyan 

lakosok, akiknek gondot okoz egy anyanyelvet meghatározni, kifejezetten akkor, ha 

születésük óta mindkét nyelvet a tanulták és szimultán alkalmazzák.  

Göncz az anyanyelv kritériumai mellett a kétnyelvűség kritériumait is meghatározta. 

Mindezt az ábra is szemlélteti. Látható, hogy a kétnyelvűség kritériumai megfelelnek az 

anyanyelvnél tárgyaltakkal. Azonban bármelyik kritériumot is vizsgáljuk, egyik sem felel 

meg egészen a teljesség igényének. Ennek az igénynek igazán Skutnabb-Kangas (1997) 

meghatározása tesz eleget. Szerinte kétnyelvűnek tekinthető az az egyén, „ …aki egy vagy 

többnyelvű közösségekben is anyanyelvi szinten képes két (vagy több) nyelven 

kommunikálni, a közösség és az egyén kommunikatív és kognitív kompetenciájára kirótt 

szociokulturális követelményeknek megfelelően, és aki mindkét (illetve valamennyi) nyelvi 

csoporttal (és kultúrával) vagy azok részeivel képes azonosulni….” Skutnabb-Kangas 

meghatározásának a valóságban igen nehéz megfelelni. A pszicholingvisztikai szakirodalom 

elfogadottnak tekinti ezt az állítást a kétnyelvűségről. A tudományág képviselői azonban 

(Gönczi is) igyekeznek gyakorlatiasabb meghatározást adni. Skutnabb-Kangas értelmezését 

én is fenntartásokkal fogadom el, hiszen, ahogyan erre Göncz Lajos is rávilágított nem 

kellően valósághű. Vajdaságban, de más kétnyelvű területeken (például Szlovákia 

magyarlakta területein, Erdélyben) kétnyelvűségről beszélünk, hiszen a vajdasági magyarok 

is akár anyanyelvi szinten is beszélhetik a szerbet, mégsem azonosulnak a szerb kultúrával, 

vagy a hagyományokkal (ebben az esetben az most más kérdés, hogy Vajdaságban a szerb és 

a magyar hagyományok idővel összefonódtak, és kialakult a sajátos vajdasági zene, tánc, 

népviselet stb. Mindezekről a Régióidentitás részben részletesen fogok írni). Ilyen 

szempontból én sem tekintem a fenti meghatározást teljességgel elfogadhatónak a gyakorlati 

nyelvhasználatot és a vajdasági szokásokat figyelembe véve (ugyanakkor valóban 

elfogadhatónak tartom azt, hogy vannak olyan két- vagy többnyelvű közösségek, akik a 

másik közösségnek nemcsak a nyelvével, hanem a kultúrájával is azonosulni tudnak).  

Bár eddig általánosságban írtam a kétnyelvűségről, és a vajdasági lakosokat 

mindenféle csoportosítás és pontosítás nélkül besoroltam a kétnyelvű kategóriába, most ezen 

a kategorizáláson szeretnék finomítani, mert fontosnak tartom azt a csoportosítást a 

kétnyelvűségnél, amelyről eddig nem beszéltem. A két nyelven beszélőket két csoportra 

oszthatjuk. (Göncz) Az első csoportba tartoznak az elit kétnyelvűek és a nyelvi többségi 
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csoport kétnyelvűvé vált tagjai, akiknél nem létszükséglet és nem kényszer a kétnyelvűség, 

hanem az egyének szabad választása. A második csoportot pedig azok képezik, akik 

különböző nyelvi kisebbségi csoportok tagjai, esetleg kétnyelvű családok gyermekei, akik 

esetében a két nyelv elsajátítása szinte alapkövetelmény a sikerhez és a fejlődéshez. A 

vajdasági magyarok ebbe a második csoportba sorolhatóak be a kétnyelvűség lélektanának 

vizsgálata szerint. A két csoportot tovább bonthatnánk alcsoportokra is, mert a 

kétnyelvűségnek (egyéni és közösségi tekintetben is) nagyon sok típusát különbözteti meg a 

pszicholingvisztika. A részletesebb csoportosítást a témám feldolgozása tekintetében nem 

tartom fontosnak, ezért e szempontból további mélyebb pszicholingvisztikai vizsgálódásokba 

nem bocsátkozom. Az eddigi lingvisztikai megközelítésekkel a vajdasági magyarok 

anyanyelvének és kétnyelvűségének a megismertetése volt a célom. 

2.2. LINGVICIZMUS ÉS NYELVI JOGOK  

A pszicholingvisztikában és a kétnyelvűség alakuló tudományában gyakran 

használják, és fent én is alkalmaztam a többség és kisebbség fogalompárt. Itt nem mennyiségi 

eltérésre, hanem sokkal inkább a hatalmi viszonyok erősségére kell gondolni. (Göncz) Tehát 

a kisebbség a hatalmilag elnyomott csoportra vonatkozik, vagyis a heterogén csoportok azon 

részére, akik a többségi csoporthoz képest etnikailag, nemzetiségileg, nyelvileg vagy 

kulturálisan megkülönböztetésben részesülnek. A lingvicizmus a nyelvi alapú hátrányos 

megkülönböztetést jelenti. A szakkifejezést Skutnabb-Kangas alkotta, a rasszizmus 

analógiájára. (Kontra) A lingvicizmus a rasszizmus kifinomultabb formája. Skutnabb-Kangas 

(1997)  a faji megkülönböztetést (a rasszizmust), az etnicizmust és a lingvicizmust a 

következőképp definiálja: „A faj, etnicitás/kultúra vagy nyelv alapján meghatározott 

csoportok között, a hatalom és az anyagi (és egyéb) források egyenlőtlen elosztásának 

legitimálására, megvalósítására és reprodukálására felhasznált ideológia, struktúra és 

gyakorlat.” 

Lingvicizmus elsősorban a különböző nyelveket beszélő közösségek közötti 

társadalmi diszkrimináció. Tehát lingvicizmusról van szó, ha például Szerbiában a szerb és 

magyar anyanyelvű egyetemisták bizonyos karokon csak szerb tannyelvű oktatásban 

részesülhetnek (ez természetes, hiszen a szerb az államnyelv), ugyanakkor vannak olyan 

magyar anyanyelvű hallgatók, akik bizonytalan szerb tudásuk miatt nem merik elkezdeni 

tanulmányaikat azon a karon, amelyiken szeretnék, ezért a nyelvi okokból onnan 

kirekesztődnek. 
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Ugyanakkor lingvicizmusról van szó akkor is, ha egy nyelv különböző változatait 

beszélő csoportok között fordul elő a diszkrimináció. Például, ha egy személy suksükölő 

beszéde miatt nem kap meg egy állást. Ebben az esetben nem azért szorul ki, mert más 

nyelven beszél, hanem mert az adott nyelvet nem helyesen használja. De ebbe a kategóriába 

sorolhatók az azonos nyelvet helyesen beszélők csoportjai is, ahol az egyik csoportot mégis 

diszkriminálja a másik. Erre szemléltető példaként említhető a vajdasági, a szlovákiai, az 

erdélyi magyar megszólalása Magyarországon. Ebben az esetben is az azonos nyelven történő 

diszkriminációról van szó. A magyarországi nyelvi alapon kirekeszti a határontúli magyart 

(ez lehet tudatos vagy tudatalatti megnyilvánulás). A magyar nyelvnek számtalan változata 

van (a nyelvjárásokról nem is beszélve). Egy magyarországi meghallja, ha nem az ő 

„nyelvén” beszélnek, sőt azt is felismerheti, hogy határontúli magyarral beszélget. A 

határontúli magyarok gyakran a nyelvi kirekesztés alanyai az anyaországban. A kirekesztés 

oka nem a helytelen nyelvhasználat, sokkal inkább az eltérő hangképzés (például a 

vajdaságiak középzárt ë hangja, a felvidékiek, a moldvai csángók és szerémségiek illabiális ä 

hangja) vagy az akcentus, amely az agyunkban rögzítve van, ezért bizonyos életkor után csak 

nagy nehézségek árán és kis mértékben lehet megváltoztatni függetlenül a szorgalomtól vagy 

az intelligenciától (Lippi-Green−Pléh, 2003). Kroch és Pléh (2003) ezt a fajta kirekesztést 

tartja a lingvicizmus legrosszabb fajtajának, vagyis amikor az egyént a megváltoztathatatlan 

nyelvhasználati jegyek alapján rekesztik ki a társadalomból. Pléh szerint mára a nyelvi 

hierarchizálás olyan jelentős mértékben beágyazódott a társadalmakban, hogy már nem is 

látható a valódi lényege. Sőt, az emberek nem is magyarázkodnak, amikor nyelvi alapon 

kizárnak másokat. Az egy nyelvet beszélők lingvicizmusára további számtalan példát lehetne 

felsorakoztatni.  

A különböző nyelveket beszélők közötti lingvicizmus esetében szükséges a legalább 

két nyelvű közösségek megléte. Erre a vajdasági gyakorlatot fogom bemutatni, mint ahogyan 

ezt a lingvicizmus bevezető részében már előrevetítettem az egyetemi hallgatók példájánál. 

Számtalan esetben szembesülnek a vajdaságiak a nyelvi diszkrimináció különböző formáival. 

A vajdasági magyarok otthonukban, Szerbiában gyakran nem tudják úgy és azt kifejezni a 

környezetnyelven, amit szerettek volna (elmondják ugyan, mert beszélik a szerb nyelvet, de 

nem olyan kifinomultan és árnyaltan, ahogyan azt anyanyelvükön tennék), ez mindenképpen 

hátrányt jelent a munkahelyen, az oktatásban, a politikában vagy a közéletben. Hiszen a 

kreatív, előremutató gondolatok nem elegendőek, azokat megfelelően és meggyőzően meg is 

kell tudni osztani. Vajdaságban a nyelvi diszkrimináció nyílt megnyilvánulásáról a szerbek és 

a magyarok között szerencsére csupán ritka esetekben beszélhetünk. Általában a vajdasági 
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szerbek megértőek a szerb nyelvet akár kevésbé jól beszélő magyarokkal. Elismerik és 

méltányolják, hogy a magyarok az ő anyanyelvükön szólalnak meg. Ilyen hétköznapi 

beszédhelyzetekben gyakran keverednek a szerb és a magyar nyelv jel- és szabályrendszerei. 

Ez nem a helytelen beszédet jelenti, sokkal inkább azt, hogy beépítik az egyik nyelv 

jelrendszerét a másik nyelv rendszerébe nyelvtanilag megfelelően: hlebet-kenyeret vettem. A 

magyar nyelvben használatos tárgyragot megfelelően társítják a szerb nyelvű főnévhez. A 

diszkriminációnak a nyíltabb megnyilvánulásait inkább a már említett egyetemi hallgatók 

példájánál, vagy a munkalehetőségnél említhetjük, amikor egy magyar anyanyelvű annak 

ellenére, hogy kiválóan beszél szerbül, nem szállhat versenybe a szerb anyanyelvűvel olyan 

munkahelyeknél, ahol fontos az emberekkel való kapcsolattartás, a kommunikáció. Ezekben 

az esetekben a lingvicizmus nyílt jeleivel találkozunk, amely messze áll a rasszizmustól, a 

társadalmi megkülönböztetéstől, csupán nyelvi alapon történő egyenlőtlen hatalom-, illetve 

esélymegosztásról van szó, amely a legalább kétnyelvű közösségeknél (társadalmaknál) 

elkerülhetetlen. 

Lényeges kérdés, mit tehet egy társadalom azért, hogy ne legyen lingvicista. 

Lehetséges megoldás az, ha nem az emberek beszédét akarjuk megváltoztatni, hanem a 

diszkriminációt megszüntetni. A nyelvi diszkriminációt teljes mértékben megszüntetni a 

szakirodalom szerint nem lehetséges, de jelentős mértékben tudjuk csökkenteni, illetve 

visszafogni kifejezetten az egynyelvű közösségekben. Erre lehetséges megoldás, amit a 

vajdasági általános- és középiskolákban többnyire alkalmaznak, hogy a standard 

nyelvváltozatot nem az anyanyelv kárára tanítják, tehát nem felcserélő tanítás zajlik, hanem a 

standardot hozzáadják az anyanyelv eddigi ismereteihez, vagyis ezzel a módszerrel nem 

károsítják a diákok anyanyelvváltozatát. Ez a hozzáadó tanítás, amely lehetővé teszi azt, hogy 

nyelvi diszkrimináció helyett a nyelvi elfogadás alakuljon ki a tanulókban (ezzel 

magyarázható az, hogy a vajdasági könnyebben megérti és elfogadja a magyarországi 

nyelvhasználatát, mint a magyarországi a vajdasági magyarét). A módszer csökkenti a nyelvi 

bizonytalanságot, és növeli a nyelvi biztonságot, így járul hozzá a lingvicizmus enyhítéséhez. 

További fontos kérdés, hogy a nyelvi problémákat a társadalom, az ország vagy a tartomány 

hogyan kezeli, miként szabályozza. A továbbiakban a vajdasági magyarok (anya)nyelvi 

jogairól, illetve az anyanyelvhez való viszonyukról írok. 

A vajdasági magyarok évszázadok óta élnek ezen a területen. Az idő múlásával 

számtalan politikai, társadalmi és gazdasági átalakulásnak voltak tanúi és szereplői 

(esetenként elszenvedői is). De nemcsak az említett rendszerek változtak, hanem maga az 

ország, illetve a szomszédos országok is. A változások ellenére a vajdasági magyarok 
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életében mindig volt, ami állandó tudott maradni: a magyar nyelv és a vajdasági kultúra. Az 

utóbbit a következő részben fejtem ki.  

A vajdasági magyarok nemzeti kisebbségként az elmúlt idő alatt (csaknem egy 

évszázada) bebizonyították, hogy a magyar nyelvet igenis meg tudják és a jövőben is meg 

fogják őrizni bármilyen változásoktól függetlenül. A nyelv a kultúra, az önazonosság 

kifejezője is, ezért ápolása és őrzése Vajdaságban folyamatos feladatot jelent a magyaroknak. 

Vajdaságban elsősorban az MNT (Magyar Nemzeti Tanács) gondoskodik a vajdasági 

magyarok érdekeinek az érvényesítéséről. A Tanács 2010. október 6-án alakult meg, amikor 

Szerbiában megtartották az első közvetlen demokratikus nemzeti tanácsi választásokat. „Az 

MNT a szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott 

országos önkormányzata, a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve, amelyen keresztül 

megvalósul a magyar nemzeti közösség kollektív joga az önkormányzáshoz a hivatalos 

nyelv- és íráshasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területén.”
5
 Az MNT céljai közé 

tartozik többek között a vajdasági magyarok önazonosságának erősítése, az egyenrangúság és 

esélyegyenlőség biztosítása, illetve az oktatási, művelődési és tájékoztatási 

intézményrendszer fejlesztése.
6
 A Tanács szakmai alapon és szervezetten foglalkozik azokkal 

a problémákkal, amelyek a vajadasági magyar lakosokat (vagyis közel 300 ezer főt) érintik. 

Ebből a szempontból az MNT úttörő jellegű a tartományban. Az MNT 2011-ben 

megjelentette a Nyelvi jogaink Szerbiában című kiadványát, amely a vajdasági magyarok 

számára készült anyanyelv-használati útmutató. Egyrészt e kiadvány alapján ismertetem a 

vajdasági magyarok anyanyelv-használati jogait, hiszen az útmutató nagymértékben a Szerb 

Köztársaság Alkotmányának Hivatalos nyelv- és íráshasznállattal kapcsolatos szakaszára 

támaszkodik (illetve bizonyos egységek az Alkotmány megfelelő részének szó szerinti 

fordítása). Másrészt pedig a korábbi fejezetekhez már felhasznált Vajdaság Autonóm 

Tartomány Statútumát veszem alapul a nyelvi jogok betekintéséhez. 

Mindenkinek joga az anyanyelvének használata. A Szerb Köztársaság Alkotmánya A 

sajátosság megőrzésére való jog című 79. szakaszban ír általánosságban a nemzeti 

kisebbségek jogairól: „A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van: a nemzeti, etnikai, 

kulturális és vallási sajátosságaik kifejezésére, őrzésére, ápolására, fejlesztésére és nyilvános 

kifejezésére; jelképeik nyilvános helyeken való használatára; nyelvük és írásuk használatára; 

hogy azokban a környezetekben, ahol az összlakosság jelentős számarányát képezik, az 

állami szervek, a közmegbízatással felruházott szervek, az autonóm tartomány és a helyi 

                                                           
5
 MNT Alapszabálya: http://www.mnt.org.rs/166-Alapszabaly, letöltve: 2012.10.22. 

6
 MNT működése: www.mnt.org.rs, letöltve: 2012.10.22. 



27 
  

önkormányzatok szervei anyanyelvükön folytassák az eljárásokat; az anyanyelvű oktatásra az 

állami és az autonóm tartományi intézményekben; oktatási magánintézmények alapítására; 

saját nyelvükön használni családi- és utónevüket; azokban a környezetekben, ahol az 

összlakosság jelentős számarányát képezik, a hagyományos helyi elnevezéseket, az 

utcaneveket, a településeket, és a topográfiai jeleket saját nyelvükön kiírni; saját nyelvükön 

teljes körű, kellő idejű és az értesítések és eszmék kifejezését, fogadását, közlését és cseréjét 

is; saját tömegtájékoztatási eszközeik megalapítására, a törvénnyel összhangban.” Az 

alkotmánynak a kisebbségek sajátosságára vonatkozó szakaszából látható, hogy a 

kisebbségek nyelvhasználati jogai Szerbiában széleskörűen szabályozottak, ugyanakkor a 

kisebbségeknek nagymértékű nyelvhasználati szabadságot ad. 

Az alkotmány szerint az országban a szerb nyelv és a cirill írásmód a hivatalos. 

Azonban a hivatalos nyelv- és íráshasználati jogot az ország különböző területein más 

nyelvek is megkaphatják, ha megfelelnek a törvényi kritériumoknak. A magyar nyelv 

hivatalos nyelvként például nemcsak a község, illetve a város egész területén, hanem egy 

településen, illetve helyi közösség területén is bevezethető, amennyiben a helyi közösség 

lakosságának legalább 15%-a magyar (ez esetben mindig az utolsó népszámlálás adatai a 

mérvadóak). Ez alól a törvény alól a tartomány székvárosa, Újvidék kivételt képez, hiszen a 

magyar nyelv itt is hivatalos használatban van, de itt a magyarok az összlakosságnak csak 

7%-át képezik. Újvidék esetében szerzett jogról van szó (volt időszak, amikor a városban a 

magyar lakosok száma jóval meghaladta a 15%-ot). Tehát az országban a helyi 

önkormányzatoknak be kell vezetniük a magyar nyelvet hivatalos nyelvként, ha a helyi 

lakosság minimum 15%-a magyar.  

Ma Vajdaságban a 45 községből 28 község minden egyes településében hivatalos 

használatban van a magyar, illetve további 3 község egyes településeiben is. (Tartományi 

Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság: www.puma.vojvodina.gov.rs, 

letöltve: 2012.10.20.) Azokban a községekben, ahol hivatalos használatban van a magyar 

nyelv,  a következő jogok vannak érvényben: 

 az adott község anyakönyvvezetői, belügyi ügyintézői, a bíróság 

alkalmazottai, a rendőrei, a kommunális közvállalatok dolgozói között kell, 

hogy legyen, aki tud magyarul 

 a közüzemi számlákat, illetve a tájékoztatásokat, értesítéseket két nyelven 

(szerbül és magyarul) kell kiküldeni 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/
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 a községi közlönynek, a helyi jelentőségű döntéseknek, az általános 

jogszabályoknak, az önkormányzati rendeleteknek magyarul is meg kell 

jelenniük 

 a községi szervektől a magyar lakosoknak joguk van magyarul kérni a 

formanyomtatványokat, az űrlapokat, amelyeket magyarul is kitölthetnek 

(személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély igénylésekor stb.) (MNT, 

2011, 7. o.) 

Az alkotmány a magyar (illetve más kisebbségi) nyelven folyó oktatásra vonatkozóan 

is meghatározza a nyelvhasználati jogi keretet. Szerbiában az általános- és középiskolákban is 

általában (de Vajdaság területén teljes mértékben, minden egyes (nem felsőoktatási) oktatási 

intézményben) két nyelven folyik az oktatás: szerb és magyar nyelven. Ezzel kapcsolatban az 

állam az iskolai dokumentáció nyelvét szigorúan szabályozza. Például az általános iskolában, 

ha magyarul történik az oktatás, akkor az alkotmányban meghatározott oktatási kerettörvény 

szerint a szerb nyelvű cirill írásmód mellett, illetve a szerb nyelvű latin írásmód mellett 

magyarul is kell vezetni a nyilvántartásokat (leckekönyv, év végi bizonyítvány stb.). A 

középiskolákban is hasonlóképpen történik az oktatás dokumentációja. A tanulók a 

középiskolai, illetve gimnazista éveik befejeztével anyanyelvükön érettségizhetnek, ha addig 

anyanyelvükön folyt az oktatás.
7
 

A felsőoktatási intézményekben az oktatás nyelve általában a szerb. Ugyanakkor 

vannak olyan egyetemek és karok, ahol az oktatás részben (pl. Szabadkai 

Közgazdaságtudományi Kar, itt az elsőéves hallgatók magyarul is hallgathatják az órákat, de 

másodévtől egyre több a szerb nyelvű tárgy) vagy egészben (pl. Újvidéki 

Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom tanszékén) magyar nyelven folyik. 

Természetesen a magyar nyelven kívül találhatunk példákat, ahol más kisebbségi nyelveken 

is oktatnak. A felsőoktatási intézménybe való beiratkozáskor a szerb felsőoktatási törvény 

értelmében csak az a személy iratkozhat, aki ismeri az oktatás nyelvét, ami, ahogyan fent 

írtam, többségében a szerb nyelv. Minden felsőoktatási intézmény maga határozza meg, hogy 

milyen eljárással ellenőrzi a nyelvtudást, bár a gyakorlat azt mutatja, hogy nem kötik 

nyelvvizsgához a beiratkozást. A felsőoktatási intézmények azt a véleményt képviselik, hogy 

a hallgató tisztában lehet az oktatás nyelvével, tehát saját felelősségére és képességeihez 

mérten jelentkezhet az adott intézménybe történő felvételre és a tanulmányai folytatására. 

                                                           
7
 Szerbiában a felsőoktatási intézménybe történő felvételi eljárás eltér a magyarországitól. Szerbiában nem 

elegendő a középiskolai tanulmányi eredmény, illetve az érettségi vizsga eredménye a felsőoktatási intézménybe 

való felvételhez. Mindez csupán részpontot jelent. A felvételi pontok jelentős részét az adott felsőoktatási 

intézményben tett felvételi vizsga (általában szóbeli és írásbeli) eredménye adja. 
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Vajdaság területén a felsőoktatási intézményekbe a felvételi vizsgát, amelyet a hallgatók az 

adott felsőoktatási intézményben tesznek  (írásbeli, szóbeli) magyar nyelven is megszervezik. 

Tehát a hallgató esetleges hiányos szerb nyelvtudása a felvételi eljáráskor nem derül ki. Az 

eddigi tapasztalatok szerint az ország magyar anyanyelvű hallgatóinak a szerb nyelvű oktatás 

főként kezdeti nehézségeket okozott, de ezeket sikerül leküzdeniük. Bár a felsőoktatási 

törvény a szerb nyelvet határozza meg az egyetemi oktatás tannyelveként, a felsőoktatási 

intézmények alapszabályukban engedélyezhetik a kisebbségi nyelvű oktatást bizonyos 

tantárgyakra vagy azok egy részére vonatkozóan, továbbá a vizsgázást, a diplomamunka 

kidolgozását és a nyilvános megvédését. Tehát a jogi alap adott, csupán az egyetemeken 

múlik, hogy élnek-e ezzel a joggal vagy sem. (MNT, 2011, 16. o.) 

2003-ban Vajdaság parlamentje is részletesen szabályozta a Szerb Köztársaság 

Alkotmányával összhangban a kisebbségi nyelvhasználat kérdését a tartomány területén. 

Vajdaság alapszabálya (Vajdaság AT Statútuma) szerint a tartományi szervek munkájában a 

szerb nyelv és a cirill írásmód mellett hivatalos használatban van a latin írásmód, a magyar, a 

ruszin, a szlovák, a horvát és a román nyelvek is. Általános szabályként van érvényben az, 

hogy a közmegbízást végző szervezeteknél hivatalosan használhatják a vajdasági magyarok 

az anyanyelvüket, illetve joguk van magyar nyelven választ kapni, ha abban a községben 

vagy településen hivatalos használatban van a magyar nyelv. A parlament nem csak a 

tartományi szervekre, hanem a községekre, településekre vonatkozó nyelvhasználati jogokról 

is hozott döntést. Ezen döntések közé tartozik például a település, utca, tér, településrész, 

közúti jelek és nyilvános figyelmeztetések kiírása magyarul. A döntés szerint azokban a 

községekben, ahol hivatalos használatban van a magyar nyelv, ott kötelező a szerb nyelvű 

helységnév alá vagy mellé kiírni annak a magyar nyelvű megfelelőjét is (pontosabban az 

összes nyelven ki kellene írni, amelyek az adott községben hivatalos használatban vannak, de 

ez gyakorlatban két nyelvet jelent: a magyart és a szerbet) (VAT Hivatalos Lapja, 2003/12. 

szám, 12. o.) 

 

1. kép: Szabadkai utcanévtábla 
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3. VAJDASÁG ALAPÉRTÉKEI 

 

 „ Egy társadalom valamilyen módon létrehozza identitását és saját teljesítményének 

köszönheti, ha nem veszti azt el.” (Habermas, 1994) 

3.1. IDENTITÁS ÉS RÉGIÓIDENTITÁS 

3.1.1. Az identitás fogalma és elméletei 

Mielőtt a vajdasági magyarok azonosságtudatát, illetve a Vajdasághoz való 

ragaszkodásuk, kötődésük okait ismertetném, először azokat a fogalmakat szeretném 

tisztázni, amelyek ennek az egységnek kulcselemeit képezik. Az első és legfontosabb 

fogalom az identitás. Az identitás latin eredetű szó, amely azonosságot jelent. „Az identitás 

elsősorban arra utal, hogy mit gondolunk önmagunkról…. Az identitás tartalmazhat 

személyes szerepeket és tulajdonságokat, társadalmi csoporthoz tartozást vagy kategóriákat, 

és a földrajzi helyekhez való viszonyulást. Olyan leírásokat foglal magába, amelyeket a 

személy önmagában hoz létre, valamint olyanokat, amelyeket mások írnak elő számára. Ezen 

leírások lehetnek részben a valós tulajdonságok, részben a remények és törekvések, részben 

olyan lehetőségek, amelyek megvalósulásától fél.” (Scannell−Gifford, 2010) A szó latin töve 

az idem, amely kettős jelentést hordoz. Az egyik jelentés az azonosságra, a másik pedig a 

megkülönböztetettségre utal. Mindezt értelmezhetjük úgy is, mint a folyamatosság, illetve az 

állandóság kettőssége vagy ellentéte.  

Az identitást és a hozzá kapcsolódó fogalmakat, mint régióidentitást, tájidentitást, 

etnikai identitást, nemzeti identitást, identitástudatot, kettős identitást stb. a 

társadalomtudományok egyre szélesebb körben használják. Az identitás fogalmat általában az 

egyének és a közösségek az egymás közötti interakcióinak vizsgálatakor, illetve annak 

leírására alkalmazzák. Ebből is látható, hogy az identitás fogalmának a korrekt 

meghatározásában is nehézségekbe ütközhetünk, hiszen az első értelmezésre egyszerűnek 

tűnő, és magától értetődő fogalom tanulmányozásában több tudományág működik közre. Az 

egyén tanulmányozásával a pszichológia, idegtudomány, a kognitív idegtudomány; az 

egyének és közösségek tanulmányozásával a szociológia, az antropológia, a néprajz; és az 

interakciók vizsgálatával az említett tudományokon kívül a kultúrantropológia, a 

szociálpszichológia, a szociolingvisztika, pszicholingvisztika, illetve a közgazdaságtan egyes 

területei is foglalkozik. Tehát már a fogalom meghatározásakor komoly kutatómunkát kell 

végeznie annak, aki alaposan fel szeretné tárrni annak jelentését, különböző tartalmait és 

terjedelmét. Teljeskörűen a mai korlátlanul rendelkezésre álló információ- és adattömeg 
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ellenére is képtelenség a fogalom feltárása, hiszen az időről időre újrateremtődik, vagyis az 

identitás a kultúrákban megteremtődik, szabályozódik és elhasználódik. (Hall, 1997) A 

fogalom jelentésének átadása,  átalakulása, pedig azokon a különbségeken alapul, amelyeket 

az adott kultúra észrevesz, befogad és a továbbiakban elemzési (viszonyítási) alapként 

alkalmaz (Douglas, 1987).  

Az identitást és az ahhoz kapcsolódó mai fogalmakat a különböző 

társadalomtudományok szakirodalma és a különböző modellek attól függően, hogy mire 

fókuszálnak, hasonlóan (vagy legalábbis hasonlónak tűnően), mégis apró eltérésekkel írják le.  

Annak ellenére, hogy az identitás fogalom eredete és az emberi lét, az emberi rendszerek, 

illetve az énrendszerek kutatása komoly múlttal és kutatási eredményekkel rendelkezik 

(ugyanakkor a mai napig feltáratlan és kutatandó terület), az identitás mai értelmezése mégis 

a tudományos fogalmak új elemei közé tartozik, hiszen, mint ahogyan fent írtam, az identitás 

fogalmi kerete folyamatosan változik, átalakul, megújul. 

Az identitás fogalmának egyik értelmezése az 1950-es, illetve az 1960-as évek körül 

alakult ki és terjedt el a szaknyelvben. Ez a fogalom az identitás-kategóriája, amelynek az 

elfogadtatása Erikson nevéhez kötődik. Erik H. Erikson a fejlődéspszichológia 

legkiemelkedőbb alakja, elismert pszichoanalitikus, aki elsősorban a pszichoszociális 

fejlődéselméletéről vált ismertté. Erikson a pszichológia tudományában kiemelt szerepet 

kapott pszichoszociális fejlődéselméletében fejti ki az identitással kapcsolatos főbb 

meghatározásait. Ezért az identitás fogalmának közelítését én is ezzel az alapmodellel 

kezdem. Erikson szerint az identitás kifejezi az emberek valahová tartozását, a csoportokhoz 

tartozást, illetve az önmagunkról alkotott képet. A fejlődéselméletében azt írja, hogy az 

emberek az egész életükön keresztül keresik identitásukat, vagyis az emberi élet nem más, 

mint állandó identitás-keresés. Elméletében az élet során tapasztalt társas jelenségeket figyeli, 

amelyek a személyiség alakulására hatnak. Ez alapján határozza meg az énidentitás fogalmát, 

amely nem más, mint a társas valósággal való kölcsönhatás nyomán kialakuló, tudatosan 

megélt énélmény. (Lengyel, 1997) Erikson elméletének a témám szempontjából a 

legfontosabb megállapítása a fogalom funkciójának a meghatározása, amely a következő: 

„Az identitás legfontosabb funkciója az, hogy az egyént viszonylag tartósan elhelyezze 

létének társadalmi terében.” (Gyöngyösiné, 2007)  

Az identitás széleskörű fogalmának ismertetését Pataki Ferenc elméletével folytatom, 

aki a magyar szociálpszichológiában a társas jelenségek pszichológiai elméletének 

kidolgozója, elsősorban a csoportfolyamatokkal, és azok változásának társadalomra gyakorolt 

hatásával foglalkozik. Az identitás pszichológiai elemzésében főként az egyéni életutakat 
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alakító mintákat tanulmányozta. Pataki (1998) átfogó és mélyreható identitás-elméletének 

értelmezése szerint az én, illetve az énrendszer két pont körül szerveződik. Az egyik a 

személyes (perszonális) én vagy identitás, amely a szerzett tapasztalatokat a 

történetszerkesztés logikája szerint dolgozza fel, vagyis megalkotja a személyes élettörténetét 

és annak megkeresi a legfőbb pontját (a központi elemét). A személyes énnel ellentétben a 

szociális én (a szociális identitás) az egyén társadalmi minőségét jelenti, olyan jellemzőket 

képvisel, amelyeket másokkal is megoszt. A szociális ént általában önmeghatározó 

kategóriákkal és a hozzájuk kapcsolódó értékelésekkel, érzelmi-indulati jellemzőkkel, 

valamint viselkedési késztetésekkel írjuk le. A szociális identitás az egyén sajátos társadalmi 

minőségét jelenti. (Mirnics, 2011) Ennek a két kategóriának a szétválasztása természetesen 

csupán elméleti alapon lehetséges. Pataki elmélete a modern pszichológiai elméletek közé 

tartozik, hiszen a felismerése szerint az én és annak jellemvonásai nem egy meglévő adottság, 

hanem az ember fejlődése során alakuló, formálódó jelenség, amelyet a társadalom és a társas 

környezet is alakít. Pontosabban az én ehhez igazodik vagy éppen nem igazodik, például 

elutasítja az adott szociális környezetet. 

Az identitásnak vannak ún. tartalmi összetevői, amelyeket Erikson 

identitáselemekként definiál. Az identitáselemek összetettek és sokszínűek, amelyek nem 

csak az egyént, hanem annak környezetét, társadalmát is meghatározzák. Az identitás tartalmi 

elemei nem elszigeteltek, hanem bonyolult és szerteágazó együttesek, amelyeknek 

sokszínűsége és a tudatossága az egyén befogadóképességétől (hajlandóságától) és akaratától 

függ. „Ezeknek a tudáselemeknek azonban van néhány megkülönböztető sajátosságuk. 

Mindenekelőtt az, hogy meghatározott társadalmi-kulturális jelentéseket hordozó kategóriák 

képviselik őket. Az identitástartalmak ezért nem egyszerűen megnevező és egyszerű 

azonosító tudást tartalmaznak, nem csupán besorolnak bennünket valamely társadalmi 

kategóriába.”(Zavalloni–Louis-Guérin 1984). Pataki az identitáselemek következő csoportjait 

különbözteti meg:  

• antropológiai elemek, például a nem, életkor, rokonsági viszonyok, etnikai 

hovatartozás stb., 

• pozicionális (vagy szerep-) és csoportokkal összefüggő elemek, amelyek a 

társadalmi viszonyrendszert tükrözik. Ilyen lehet a különböző osztály-, réteg-

hovatartozások, valamint a lokális-regionális minősítések, illetve ide tartoznak 

természetesen a hagyományos értelemben vett társadalmi szerepek is, 
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• társadalmi minősítés és beszédaktusok révén előállított elemek: kulturális, 

környezeti minősítésekből keletkező elemek, például jogi eljárások egészségügyi 

műveletek 

•  ideologikus elemek, ilyen lehet az eszmerendszer (politikai, vallási) és  

• embléma, amely kölönböző szimbólumokat jelent, mint a név, az azonosítási 

szimbólumok, a jelképek vagy a divatok stb. 

Ezek az identitáselemek a személyes és a szociális identitás alkotóelemei (de a két 

identitást összekapcsolva tekinthetjük általánosan az identitás alkotóelemeinek is), amely a 

társadalmi identitásmintáknak, illetve az adott társadalom kultúrájának a fontos építő és 

fenntartó értékeit képezi. „Az identitáselemek nem rendezetlen tudáshalmazok, hanem már 

magában a kultúrában mintázott, modellszerű alakot öltenek, amelyek alternatív cselekvési 

lehetőségeket rendelnek hozzá egyazon pozícióhoz. Az egyén alternatív identitásmintákból s 

azok egybeszervezése révén alkotja meg társadalmi azonosságtudatát. A minta a kultúra 

része, az identitás pedig ennek pszichikus leképeződése, kognitív sémája. A jelenkori 

társadalmak különböző metszetű (nemzedéki, lokális, politikai, nemi) csoportjai 

szakadatlanul folytatnak identitásminta-képzési műveleteket… Ezzel magyarázható, hogy 

gyakran az ideologikus-szellemi mintaképzés válik a csoportalakulási folyamatok… 

kiindulópontjává...” (Pataki, 1998) 

Az identitáselemek gazdagságát még Pataki kiforrott elmélete sem tudja teljes 

mértékben bemutatni, hiszen mindig kimaradnak vagy teremtődnek olyan elemek, amelyek 

az identitás kialakulásának és fenntartásának fontos építőkövei. Nem beszélve arról, hogy az 

egyes identitáselemek összefonódásával végtelen számú egyéni alakzatokat (identitás 

képződményeket) kaphatunk. Pataki elméletének fontos komponense az identitáselemek 

szerveződésének és összefonódásának az alapelve. A tudomány számára a mai napig 

feltáratlan terület az identitáskutatás, és azon belül is az identitáselemek integrációja. Az 

identitáselemek szerveződésének és az identitás kialakulásának egyik lehetséges módja a 

minta alapján történő elemek felépítése. A mintát a szakirodalom identitásmintának, 

modellnek, vagy identitássémának nevezi. Nos, az egyik eddigi identitás felfogás szerint, 

amit a magyar szociálpszichológia képviselője, Pataki is elfogad, az identitáselemek egyik 

szerveződési lehetősége az identitásminta-követés szerinti szerveződés. Tehát az egyén az 

identitáselemeket egy számára elfogadott és példának tartott minta szerint veszi fel. A 

mintázottság nemcsak az egyén, hanem a csoport, illetve a társadalom szintjén (szociális én) 

is megtalálható. Az elmélet szerint az identitás (illetve az elemek szerveződése) egyedi 

hierarchikus elv szerint szerveződő kognitív struktúra. A hierarchikus szervező elv azt jelenti, 
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hogy az egyén az elemeket a személyes fontossága alapján veszi fel, vagyis aszerint, hogy az 

egyén mennyire erős jelentést tulajdonít az adott elemnek. Az identitás szerkezetének elemei 

egymásra épülnek. Vannak elemek, amelyek már születésünkkor adottak és nem 

változtathatunk rajtuk (nem), és vannak, amelyek az idő múlásával személyiségünkkel 

alakulnak (kor), illetve vannak olyan elemek, amelyeket azért veszünk fel, mert fontosnak 

tartjuk őket vagy az énközeliség vagy pedig az egzisztencia miatt. Természetesen 

hierarchikusan fölépülő identitáselemek között találunk tudatosan és kevésbé tudatosan 

beépült elemeket, amelyek együttesen alakítják az identitást. Az identitáselemek 

mintázottságának eredetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy csoport vagy akár a 

társadalom kultúrájában nem csupán elkülönült identitáselemekről beszélhetünk, hanem azok 

integrált, egész, modellszerű mintáiról van szó. Ezeket a mintákat általában nem az egyén 

alkotja, hanem az identitássémák, a csoportos identitásképzés, illetve a tapasztalás 

eredményei, amelyek a társadalom fontos részét képezik 

Az identitás kategóriája Pataki elmélete szerint valahol az egyén társadalmi 

leképezésének, illetve szocializációjának és a társadalmi részrendszerek reprodukciójának a 

metszéspontjában helyezkedik el, és a társadalom (csoport vagy közösség) fenntartásáért 

felel. (Mirnics, 2011) A leírtakból is látható, hogy Pataki az identitás fogalma alatt nemcsak 

az egyén azonosságtudatát értelmezi, mint Erikson (bár Eriksonnál is megjelent az egyén 

csoporthoz való tartozásának érzése, de nem annyira kifejező, mint Patakinál), hanem a 

környezetéhez, a társadalomhoz való viszonyát, illetve a kettő interakcióját. „Az identitás, a 

társadalmi azonosságtudat jelenségköre a maga legáltalánosabb alakjában az egyén és a 

társadalom közötti viszony pszichikus közvetítésére vonatkozó tények egy jelentős csoportját 

foglalja magában.” (Pataki, 1997) Pataki szerint a személyiségünk fontos részét képezi az, ha 

a szociális, nemzeti vagy etnikai identitásunkat felvállaljuk, átérezzük. Az identitás 

átélése/átérzése és felvállalása pedig már nem más, mint az identitástudat.  

Az identitástudat (vagy azonosságtudat) fogalmát Gereben (1999) rétegzett 

fogalomként értelmezi. Pontosabban vertikálisan és horizontálisan rétegzett fogalomnak 

tekinti. Az egyén önmagát lépcsőzetesen emelkedő társadalmi erőtérben helyezi el, a 

családtól egészen az emberiségig. Ez jelenti a vertikális felépülését a fogalomnak. Az ideális 

eset az, ha a szintek zavartalanul egymásra épülnek, de ellentmondásban is állhatnak 

egymással. A horizontális értelmezés pedig az egymás mellett elhelyezkedő társadalmi 

színtereket jelenti. Ilyen színtér lehet a csoport-hovatartozás, illetve a csoportönkép vagy 

csoportos azonosságtudat. (Mirnics, 2011) A csoport-hovatartozás Gereben szerinti 

értelmezése átvezet az etnikai identitás fogalomköréhez. 
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„Az etnikai identitás az egyén szubjektív, történelmi, kulturális, politikai, társadalmi 

tényezőkön alapuló tudata, amely a nemzeti-etnikai csoporthoz tartozás tudatából és 

élményéből származik, ennek minden értékelő mozzanatával, valamint viselkedési 

diszpozíciójával együtt.” (Mirnics, 2011, 11. o.) Az etnikai identitás tulajdonképpen az egyén 

személyisége és a társadalmi rendszer vagy szociális identitás között elhelyezkedő osztály, 

amely az egyén és a társadalom viszonyát reflektív módon és szimbolikus formában jeleníti 

meg. Az etnikai identitást tehát tekinthetjük a társadalmi identitás részének is, amely 

szimbolikus formában jelenik meg (Tajfel, 1980). Minden társadalomnak megvannak a 

sajátos jegyei, kategóriái, amelyek kifejezetten az adott társadalomra (és másik társadalomra 

nem) és annak minden tagjára érvényesek. A társadalmon belül természetesen vannak 

alcsoportok, amelyekhez a társadalom tagjai tartozhatnak, Ezek az alcsoportok megint külön 

kategóriákkal és jellemzőkkel határolják el magukat a nagyobb csoporttól (a társadalomtól), 

és alkotnak egyedi közösséget. Az alcsoportok különböző típusúak lehetnek, és mindegyikük 

az identitás sajátos meghatározásával jellemezhető. „Tehát a társadalmi alcsoportok típusai 

azon kategóriasornak megfelelően különböznek, amelyet a csoport tagjaira jellemző 

társadalmi reprezentáció kifejez. Ha ez fennáll, ebben az esetben beszélhetünk közös 

identitásról.” (Tajfel, 1980) 

Pierre Felix Bourdieu, francia szociológus, antropológus és filozófus szerint is az 

identitás különböző kategóriáit és szintjeit szimbólumok (például család) rendszere hatja át. 

Sarkítva úgy is fogalmazhatunk, hogy az identitás esszenciája a szimbólumokkal ragadható 

meg. Tehát a társadalmi reprezentáció elemeit is a szimbólumok (például viselkedésminták) 

alkotják. Az identitás lényegét jelentik a szimbólumok meg azok jelentéseinek az átadása. 

Ezzel a felfogással részben párhuzamba állíthatjuk a korábban ismertetett Pataki és Erikson 

elméletét. Vagyis Bourdieu szimbólumai és Pataki, illetve Erikson identitás taralmi elemei 

majdnem azonos koncepciót takarnak. A szimbólumok Bourdieu szerint lehetnek a 

különböző csoportok, vagy közösségek megkülönböztetésének a kiindulópontjai. Ezt a 

gondolatmenetet folytatva eljutunk a csoportidentitás fogalmáig. A csoportidentitás a 

szimbolikus reprezentáció elemeinek átfogó szintézise és azok meghatározott 

szerveződéseként értelmezhető. A csoportidentitás nyomait értelmezni és elemezni tudjuk a 

demográfiai adatok, a történelmi adatok vagy a társadalmi szerveződések, kapcsolati hálók, 

illetve a mentalitás segítségével, amely a társadalom (vagy csoport) minden tagjára jellemző. 

Látható, hogy ez alapján a csoportidentitásnak nemcsak csoportösszetartó, hanem kirekesztő 

(diszkriminatív) jellege is van. (Gereben−Tomka, 2011) 
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Az eddigi fogalmak ismertetésével és vázlatos bemutatásával egyrészt az identitás 

meghatározásának a sokrétűségét és a mai napig tisztázatlanságát szerettem volna a 

dolgozatomhoz mérten ismertetni, másrészt pedig a régióidentitás fogalmához szerettem 

volna közelebb kerülni. Az identitás alappilléreinek felvázolása után, amelynek 

középpontjában az egyén álltt, a hely-, majd a táj-, illetve a régióidentitás értelmezésével 

folytatom. 

3.1.2. A helyidentitás fogalma és modellje 

 A helyidentitás fogalmának a kialakulása az identitás fogalmához hasonlóan 

viszonylag fiatal múlttal rendelkezik. Neki is van szűkebb vagy tágabb és széleskörű 

értelmezése, illetve a fogalom tartalmának a változása, alakulása is hasonló. A fogalmat az 

1970-es és az 1980-as évek körül Herold M. Proshansky alkotta meg. Először a helyidentitás 

meghatározáson a zárt környezetet értelmezte. Zárt környezetnek tekintette a várost. A 

szakirodalom ezt az értelmezést fogadja el a helyidentitás szűk értelmezésének, vagyis 

amikor a fogalmat csak és kifejezetten egy adott, jól körülhatárolható földrajzi területre 

értjük. A fogalom jelentése az idő és a fejlődés előrehaladtával egyre inkább feltöltődött 

további tartalmakkal, sőt gyakori volt a szakértők között az egyet nem értés a fogalom valódi 

jelentéstartalmával kapcsolatban. Voltak, akik a helyidentitás alatt a természeti környezet 

elfogadását és az emberek hozzá kapcsolódó viszonyát értették. Valóban természetvédelmi 

szempontból is fontos szerepe van az identitásnak, de ebben az esetben olyan 

fogalomzavarról van szó, amely a hetvenes években jelentős bonyodalmakat okozott a 

kutatóknak. Proshansky igyekezett alátámasztani a helyidentitás fogalmának azt az 

értelmezését, amely azzal a hellyel van kapcsolatban, ahol emberek élnek, tehát egyáltalán 

nem a természeti tájakra gondolt, amikor a fogalmat megalkotta. Kaminoff, Fabian és 

Proshansky az 1980-as évek közepén a fogalmat kiterjesztette. A fogalom már nem csupán a 

zárt környezetet jelentette, hanem a környezet pszichológiáját is. Ez utóbbi alatt az egyén és a 

környezet kapcsolatát értették. Ezzel a kiterjesztéssel sikeresen kizárta a 

természetvédelemmel kapcsolatos jelentését a fogalomnak. Proshansky úgy vélte, hogy az 

egyén nemcsak eszmékkel, viselkedésmintákkal tud azonosulni, hanem olyan terekkel és 

helyekkel, ahol az identitás vagy a szocializáció alakul. Az egyén önazonossága Proshansky 

szerint kiterjedhet arra a környezetre is, ahol az egyén él. Ez a meghatározás, már közelebb 

áll a fent leírt identitáselméletekhez, hiszen megjelenik az egyén, mint tudatos lény, aki 

bizonyos elemek segítségével azonosulni tud a környezetével is. Egyszerűen fogalmazva az 

egyén elfogadja és kötődik a környezetéhez, Proshansky ebben vélte a helyidentitást. 
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 Felvetődhet a kérdés, hogy miért kötődünk egy helyhez, településhez. Erre számtalan 

magyarázat van. Ragaszkodhatunk azért, mert ott születtünk, vagy ott dolgozunk, ott érezzük 

jól magunkat, ott vannak a barátaink stb. Nos, számtalan lehetséges és elképzelhető választ 

sorolhatnék még fel, illetve a munkám negyedik egységében a kutatásomban résztvevőktől is 

számtalan feleletet kaptam erre a kérdésre. Most azonban még a helyidentitás elméleti 

kereteinél maradva Scannell és Grifford modelljét ismertetem, amely megadja a tudományos 

választ a kérdésre. A modell három fő dimenzióból épül fel, amelyek a helykötődés 

alappilléreiként értelmezhetőek. 

 

5. ábra: A helykötődés modellje 

Forrás: Scannell−Gifford, 2010 

A modell első pillérét az a személy jelenti, aki kötődik a helyhez. Ebben az értelemben a 

személy a modell alanya, aki kulturális, vallási, történelmi vagy személyes (tapasztalatok, 

érzékelés, mérföldkövek az életben) alapon ragaszkodhat a helyhez. Bár a modell egyes 

számban ábrázolja az elmélet alanyát, a kötődés nemcsak egyéni, hanem közösségi jellegű is 

lehet. Az eddigi kutatások e modell tekintetében az első pillér figyelembe vételekor általában 

a kötődés okát és mértékét vizsgálják. A második pillér a pszichológiai folyamatokat jelenti, 

amely az érzelmi kötődésben, a hely megismerésében és annak a jelentésében, illetve a 

viselkedésben nyilvánul meg. A modell harmadik eleme maga a hely, vagyis a kötődés 

tárgya. 
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 A modell szerint a kötődésnek nemcsak egy alanya lehet, hanem több is. Fontos, hogy 

az alanyokban azonosak vagy legalábbis hasonlóak legyenek az érzelmi, a megismerési és a 

viselkedési folyamatok. Ebben az esetben a helyhez való kötődés a csoport szintjén 

értelmezett, vagyis több egyénben azonos hely iránt való identitásról van szó.  (Twigger et 

al., 1996) A hely iránti csoportos kötődés olyan szimbolikus jelentést hordoz, amelyet a 

csoporthoz tartozók egymással megosztanak. Ez a helyidentitással kapcsolatos állítás 

megegyezik és beleilleszthető az identitás fogalmának meghatározásakor tárgyalt Bourdieu 

elméletébe, amely szerint, mint ahogyan ezt korábban kifejtettem, szimbólumok egész 

hálózata hatja át az identitás különböző kategóriáit és szintjeit. Ebben az esetben a 

helyidentitást tekintjük az identitás egyik kategóriájának. A helyidentitást, illetve az adott 

helyhez való kötődést többen is vizsgálták, de jelentős eredményeket Michelson, a 

társadalom identitás egyik jeles képviselője ért el. A kutatásai alapot teremtettek arra, hogy 

eljussunk addig a megállapításig, amely a mai helyidentitás fogalmának a meghatározásakor 

nélkülözhetetlen elem. A helyidentitás mai fogalma alapvetően csoport, illetve közösségi 

szinten értelmezendő. Fontos, hogy az adott közösség a saját kultúráját gyakorolhassa és 

fenntarthassa az adott helyen. Ezen megközelítés szerint a helyidentitás kulturális alapú, de 

kiemelném, hogy nemcsak a kultúra, hanem a vallás, illetve a közös tapasztalatok (közös 

múlt, történelem, életélmények) is meghatározóak lehetnek. Feltűnhet, hogy ezek azok az 

elemek, amelyek a fenti modell első pillérének alkotóelemei. Michelson kutatásai között 

találhatunk olyanokat is, amelyek a második pillér feltérképezésére irányulnak. Ezek 

bebizonyították, hogy az embereknek az adott helyhez való kötődése elképzelhetetlen a 

pszichológiai folyamatok nélkül. Pontosabban, ha nincsenek érzelmi alapok, akkor a kötődés 

nem alakulhat ki. Harmadik pillérének kutatásában a leginkább előremutató eredményeket 

Proshansky, Scannel és Gifford érte el. Vizsgálataikkal alátámasztották, hogy az ember-hely 

kapcsolatának kognitív elemei, az emlékek és az ismeretek kapcsolódnak az egyén 

önazonosságához. (Proshansky et al., 2010) 

A helykötődéssel kapcsolatban további számtalan kutatási eredményről számolhatnék 

be, amelyek között vannak olyanok, amelyek a különböző vallású vagy kultúrájú emberek 

azonos helyhez való kötődését vizsgálták, de vannak olyanok is, amelyek asszociatív 

technikákkal tárták fel a hellyel kapcsolatos mélyebb attitűdöket, hogy eljussanak a 

helyidentitás eleméig, továbbá léteznek olyan kutatások, amelyek arra irányulnak, hogy 

bebizonyítsák, a helyhez való kötődés a viselkedésben is megnyilvánul. Ez utóbbi esetben a 

honvágy mértékét figyelték az otthonukat elhagyók körében. A negyedik részben 

bemutatandó saját kutatásomban én is kitérek az adott régióhoz való kötődésnek a 
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viselkedésben való megnyilvánulására, illetve a helykötődés modelljének bizonyos elemeire 

vissza fogok utalni természetesen nem a hely, hanem a régió tekintetében. Ezért a 

helykötődéssel kapcsolatos további kutatásokat nem kívánom bemutatni. Fontosabbnak 

vélem, miután az identitás fogalmának bemutatásával és vázlatos feltárásával, illetve a 

helyidentitás meghatározásával, úgy gondolom, alaposan felvezettem témát, a régióidentitás 

fogalmát ismertetni. 

3.1.3. A régióidentitás meghatározása, elmélete és modellje 

A régióidentitás vagy regionális tudat a helyidentitás, illetve a helyhez kötődés egyik 

változata. A téma egyes kutatói helyidentitás helyett a tájidentitás kifejezést is alkalmazzák 

(például dr. Gábrity Molnár Irén). A két kifejezés szinte ugyanazt a jelentést hordozza. A 

dolgozatomban én a régióidentitás meghatározást használom. A régióidentitás 

tanulmányozását (akárcsak a fogalom kialakítását) egyszerre több tudományág végzi. Tehát 

az identitáshoz hasonlóan a régióidentitással kapcsolatos kutatások is interdiszciplinárisak, 

hiszen több tudományág együttműködésével, azok összefonódásával biztosítják azt a 

komplex szemléletet és elemzési módot, amellyel azt a területet mélyrehatóan és objektíven 

tudják vizsgálni. A régióidentitás területe megköveteli a történelem, a földrajz, a filozófia, a 

szociológia, a szociálpszichológia, a pszichológia (azon belül a pszicholingvisztika, 

kognitívpszichológia, fejlődéspszichológia), a közgazdaságtan, a politológia és a néprajz 

ismereteinek meglétét, illetve ezeknek a tudományágaknak az egyedi szemléletmódját. Már a 

régióidentitás fogalmának a körvonalazásában és végül a kialakításában is ezek a területek 

játszottak döntő szerepet. A régióidentitás a már bemutatott identitás fogalmak kategóriáihoz 

hasonlóan a fiatal fogalmakhoz tartozik, a mai napig sem tekinthető kiforrott 

meghatározásnak. A fogalom kialakulása erősen kötődik a regionális fejlődéspolitika 

elképzeléseihez (eszmerendszeréhez). Ez is alátámasztja a fogalom újkeletűségét, hiszen 

magának a régiók kialakításának, illetve a politika régiókra való lebontásának a koncepciója 

is az 1970-es években alakult ki Nyugat-Európában. A kialakított regionális eszmerendszer 

szerint az országhatárokig kiterjedő politikát szűkíteni kell a régiókra, és azoknak a 

sajátosságaira építve kell az összefüggéseket és a fejlesztési stratégiát létrehozni.. Ezzel, a 

régiószintű irányítással és tervezéssel az adott ország jelentős nemzetközi versenyelőnyhöz 

juthat. A koncepció alapja, amely elengedhetetlen a munkám szempontjából, hogy a régiók 

akkor tekinthetők régióknak, ha azok bizonyos fokú önállósággal rendelkeznek, és ez az 

önállóság érzése egyúttal a környezettől való elhatárolást is jelent nemcsak területileg, hanem 

politikailag, kulturálisan, mentálisan is. Pontosabban a régió lakosaiban kialakul a régióhoz 
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való kötődés, amely a lakosok viselkedésében és érzelmeiben is megnyilvánul. Tehát az 

ideális régió az, ahol a régióban élőkben kiformálódott a régióidentitás, a regionális öntudat. 

A koncepció, illetve a fogalom alapja tehát az identitás, illetve a régión belüli és a régióval 

való azonosság megnyilvánulása. A régióidentitás, hasonlóan a helyidentitáshoz, olyan 

magatartásmintákban és viselkedési elemekben nyilvánul meg, amelyek az adott régióhoz 

való tartozás érzését, az egyén számára a régió fontosságát fejezik ki. Hadd emeljem ki, hogy 

a régióidentitás, mint tudat, igaz, hogy külön-külön él az egyénekben, de a szakirodalom ezt a 

fogalmat kollektív érzésnek kezeli. (Blotevogel et al., 1987). A régióval való azonosulásról 

csak abban az esetben beszélhetünk, ha közösségi érzésről, azonosulásról van szó. Ez az érzés 

az emberi és intézményi kapcsolatokon keresztül épül fel és teljesedik ki. Tehát a régió 

megléte, a lakosok megléte, közös szemlélete, múltja, tapasztalata, ragaszkodása fontos 

elemei, sőt szükséges elemei a régióidentitásnak, de nem elégségesek. Mindezeken kívül 

szükséges az azonosság kifejezése kapcsolatok (intézményi, nyelvi) és szimbólumok 

segítségével (régiónév, zászló, kultúra stb). Összegezve tehát: azok az elemek, amelyek 

érzékelhetőek és a régióidentitáshoz nélkülözhetetlenek, Hans Heinrich Blotevogel, aki 

többek között a német szociogeográfia tudományának jeles alakja, szerint a következők: a 

régió, amelynek földrajzi határa van (tehát környezetétől elhatárolt, hiszen identitás csak 

azzal a területtel alakulhat ki, amely területileg elhatárolható, vagy ideális esetben 

közigazgatásilag is határolt, pl. autonómia, mint Vajdaság), és szimbolikus tartalommal 

rendelkezik az ott élők számára, mint a történelem, a nyelv, a kultúra,az élettapasztalat, az 

életélmény stb. A harmadik fontos elem a régió neve, amely erősen kötődik az előző 

elemcsoporthoz. Kutatások bizonyítják (Blotevogel et al., 1987), hogy azok a területek, 

amelyeknek van neve, sokkal alkalmasabbak arra, hogy erős kötődés, azonosulás alakuljon ki 

az egyénekben. A negyedik elemet azok az intézmények alkotják, amelyeknek nem 

elsődlegesen az identitás megőrzése a feladatuk, de munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a 

régió lakosaiban az azonosság erősítéséhez és fenntartásához. Ilyen intézmények például az 

oktatási intézmények, regionális hatalmi szervek (pl. Vajdasági Parlament – Skupština 

Autonomne Pokrajine Vojvodine), esetleg bankok vagy pénzintézetek (Vajdasági Bank –

VojvoĎanska Banka). Ezeknek a részegységeknek az együttes megléte és szoros kapcsolata 

alapozza meg a régióval való kollektív azonosság érzését. (Blotevogel et al., 1987). Bár a 

bemutatott alkotórészek megalapozzák, de nem eredményezik azonnal a régióidentitás 

kialakulását. A régióidentitás alakulásának vannak fokozatai. (Meier-Dallach 1980) Ezeket a 

szakaszokat a szakirodalom érési fokozatoknak nevezi. A következők: 
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• diffúz szakasz, amely a szimbolikus helyhez való kötődés kialakulásának fázisa 

• tudatos szakasz, amelyben már kialakul, és a szakasz végére felerősödik a 

csoportos hovatartozás érzése 

• artikulált szakasz, amelynek a főszereplői az immateriális elemek (kultúra, nyelv, 

viselkedési minták), ezek el(be)fogadása történik meg, majd a szakasz végén az 

elemek értékelése és alkalmazása 

• gyakorolt szakasz, amely a régióidentitás kialakulásának a folyamata, itt az 

egyének a régiót minden egyes elemével teljességben a sajátjuknak érzik, 

ragaszkodnak és kötődnek a régióhoz, ezt az érzést ki is fejezik. (Meier-Dallach, 

1980) 

Egyértelmű, hogy Blotevogel elemei és Meier-Dallach szakaszai önmagukban nem teljesen 

állják meg a helyüket a régióidentitás értelmezésében. A régióidentitás elemei (Blotevogel et 

al., 1987) alkotóelemek. Azoknak az egybeforrásához szükséges az idő dimenzióját bevezetni 

az értelmezésbe, amelyet Maier-Dallach fázisai képviselnek, és megadják az elemek 

összeforrásának a lehetőségét. A régió alapelemeit tehát nehéz az érési fokozatok nélkül 

elképzelni. Hiszen a régióidentitás elemei Blotevogel állítása szerint is „olyan ismereteket 

jelentenek az adott területi egység regionális sajátosságairól, amelyek meghatározzák az 

egyedi életteret és a tudást az ott élő emberekről. Viszont ez még egyáltalán nem 

azonosítható azzal az emocionális kötődéssel, amely mint régióidentitás az embereket a 

régióhoz köti.” (Blotevogel, 1987).  

A fogalom mélyebb értelmezése érdekében fontosnak tartom a további elemzést. 

Pontosabban azt, hogy milyen más megközelítés szerint értelmezhetjük még azokat az 

elemeket, amelyekben megnyilvánulhat és kifejeződhet az egyén azonosságtudata a régió 

iránt. Azért szeretném ezt a területet mélyebben feltárni, mert a vajdasági magyarok 

azonosságtudatát ezeken az elemeken keresztül tudom objektíven vizsgálni és kimutatni. A 

régióidentitás további közelítéséhez a kutatásom alapjául dr. Gábrity Molnár Irén 

Magyarságkutatás Vajdaságban című művének elméleti alapjait használom fel. Gábrity 

Molnár a régióidentitást többsíkú koncepcióként értelmezi. „A településből (szülőhely) indul 

ki, és addig terjed, ameddig a személy életvitelszerűen mozog (dolgozik, utazik, jövőképét 

alkotja), és kulturális életét éli (anyanyelvhasználat, oktatás), vagyis ez főleg Vajdaság 

területe. Az identitástudat kultúrnemzeti azonosulást mutat, amelyben fontos a térség anyagi 

és immateriális értékeinek a használata is.” (Gábrity Molnár, 2011) Tehát a megközelítés 

szerint a régióidentitás kialakulásában a materiális és az immateriális elemek meghatározóak. 

A materiális elemek közé tartozik maga a táj(régió), vagyis a szülőföld, illetve az épített 
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környezet. Az immateriális elemek közé pedig a lakosok mentalitása, a kultúra, a társadalmi- 

és gazdasági rendszerek stb. Vannak szerzők (Pfeil, 2011), akik a materiális tényezők közé 

sorolják a szülőföldön kívül a nyelvi, illetve a kulturális, vallási szimbólumokat, a 

történelmet vagy a médiát is. De Pfeil felfogása a tekintetben megegyezik Gábrity 

Molnáréval, amely szerint a régióidentitást két síkon értelmezhetjük. Pfeil munkáiból is 

kiderült, hogy a második sík, akárcsak Gábrity Molnárnál az immateriális elemek síkja, a 

szociokulturális tényezőket jelenti, illetve azokat a kérdésköröket, amelyek kifejezetten az 

adott régióban élőket érintik (pl. politika, kultúra stb.). 

Látható, hogy a régió (alkotó) elemei és azok az elemek, amelyekkel azonosulni tudunk, 

vagyis az identitásképző elemek azonosak és nem választhatóak el egymástól. Ez az állítás a 

fogalom különböző megközelítésmódjait figyelembe véve bármelyik esetben elmondható. A 

régióidentitást több szempontból lehet tehát közelíteni, ez nem meglepő, hiszen már a 

fogalom egyik részét, az identitást, is több koncepcióban lehet bemutatni. 

 Összegezve a régióidentitás fogalmának közelítésmódjait megállapítható, hogy a 

régióidentitás kollektív identitás az adott régió iránt, amelynek materiális és immateriális 

elemein keresztül ez a kollektív önazonosság tanulmányozható. A kialakult régióidentitás 

erőssége változhat az idők során. Hiszen a régióidentitás többek között az adott tájegységen 

élők tapasztalataiból, viselkedéseiből, értékeiből, vagyis a társadalmi és gazdasági 

eseményekből, a szociális interakciókból, a kultúrából, illetve a hagyományból táplálkozik. 

A feldolgozott szakirodalmak alapján a régióidentitást sarkításokkal az imázs 

fogalomhoz hasonlónak képzelem. Úgy vélem, a kettő között részben beszélhetünk 

párhuzamról. Az imázs a latin imago kifejezésből ered, amely képet, illetve képmást jelent. 

Az imázs meghatározást a marketingben 1950-től használják, az egyik kulcsfogalma. A 

marketingben az imázs a fogyasztók fejében, tudatában élő kép az adott termékről, márkáról, 

cégről. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az imázs a fogyasztók fejében leképeződött arculat 

(cégnek, márkának stb.) A cégek rengeteget fektetnek abba, hogy a megfelelő pozíciót elérjék  

a fogyasztók tudatában. Nos, a régióidentitást tekinthetjük, mint a régióidentitás tartalmi 

elemeinek (materiális és immateriális elemeinek) a kollektív leképeződését a régióban élők 

fejében. Úgy gondolom, ilyen szempontból található közös pont a két fogalom között. Nem 

mellőzhető, hogy a régióidentitás esetében is a társadalmi kapcsolatok nagymértékben 

hozzájárulnak a megerősítéshez és megőrzéshez. 

Az identitás, illetve a régióidentitás fogalmának közelítésekor idézett szerzők 

megállapításainak alapján elkészítettem a régióidentitás modelljét, amelyet a lenti ábrák 

mutatnak be. A 7. ábra az egyén régióval kapcsolatos azonosságtudatát szemlélteti. A belső 
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kör a régió elemeinek az állandó hatását jelenti az egyénre. Az, hogy ezekre az elemekre az 

egyén hogyan reagál, illetve milyen a kapcsolata a materiális és nem materiális elemekkel,  

meghatározza, hogy azonosulni tud-e az egyén az elemekkel. Az erős régióidentitás csak 

abban az esetben alakul ki az egyénben, ha a modell külső körében a visszacsatolás nem 

szakad meg. Tehát ha az egyén kötődést érez, illetve viselkedésében, gondolkodásában is 

megnyilvánul a régióhoz való ragaszkodás. A 8. ábra teljesebb, hiszen a régióidentitás nem 

csak egy egyénben él, hanem jelentősége akkor van, ha egy csoport vagy a régióban élők 

életét határozza meg. A modell külső határát a régió határa jelenti, amelyen belül a modell 

elemei, a régió lakosai, a régió materiális és nem materiális elemei. Látható, hogy minden 

egyén kapcsolatban áll ezekkel az elemekkel, azokhoz valamilyen módon viszonyul, illetve 

az egyének egymástól nem különülnek el, vagyis átadhatják az értékeket (tudást, kultúrát, 

nyelvet stb.), befolyásolhatják egymás viselkedését. Ez a folyamatosan mozgásban lévő 

hálózat, a régióidentitás tartalmi elemeinek az egyénekben való leképeződése és feldolgozása, 

alakítja a régióidentitást.                                                                                                      

 

 

6. ábra: Régióidentitás kialakulása az egyénben 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. ábra: Régióidentitás kialakulása, kollektív közelítés 

Forrás: Saját szerkesztés 

3.2. A VAJDASÁGI MAGYAROK AZONOSSÁGTUDATA 

3.2.1. Az azonosságtudat és multietnikusság Vajdaságban 

A vajdasági magyaroknak, akárcsak más határon túli magyaroknak, más a 

mentalitásuk, mint a Magyarországon élőknek. A vajdasági magyarok mentalitásában a 

regionális identitástudat meghatározó, közismerten nagyon erős és kifejezett. A korábbiakban 

már írtam Vajdaság sokszínűségéről, multietnikus és multikulturális jellegéről, amelyet a 

régióban együtt élő különböző nemzeti kisebbségek különböző nyelve, kultúrája és eltérő 

értékei jelentik. Nos, az utóbbi csupán részben igaz. Az egyes nemzeti kisebbségeknek 

természetesen megvannak a saját értékeik, amelyek etnikai alapúak, ugyanakkor az 

értékeknek egy igen jelentős része a Vajdaságban élőkben a különbözőségek ellenére 

azonosak. Ez az érték pedig a régióhoz való kötődés, a regionális azonosságtudat, amely 

mögött kollektív értékek bújnak meg. Olyanok, amelyek nemcsak az egyes nemzetiségekre, 
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hanem Vajdaság lakosaira szinte kivétel nélkül jellemzőek. Ezért is mondják a vajdasági 

régióra, hogy ez a terület „egység a sokszínűségben”. Bár általában Vajdaságot a 

vajdaságkutatók jelentős többsége úgy kezeli, mint multikulturális régiót (paradicsomot), 

természetesen olvashatunk olyan véleményeket is, amelyek szerint a multikulturalitás 

vitatható.  Rácz Katalin doktori disszertációjában megkérdőjelezi a multikulturalizmust 

Vajdaságban. Szerinte Vajdaságban nem beszélhetünk a nemzetek közötti békés 

együttélésről. Elfogadja a több nemzetiségnek a meglétét, de úgy véli, hogy ezek a 

nemzetiségek csupán egymás mellett és nem együtt élnek. Bár kutatásom kiindulópontját 

egyáltalán nem Rácz Katalin munkája képezte, most mégis az ő meggyőződésére adott 

válaszommal kezdeném ennek az egységnek a bemutatását. Rácz szerint Vajdaságban a 

multikulturalizmus, a regionális identitás és a kettős identitás csupán elméletben létezik. 

Kutatásában ezt próbálta bizonyítani, ezért Kishegyesre költözött, és ott vizsgálódott. A 

kishegyesi kutatási eredményei bebizonyították hipotézisét, amely szerint bár Vajdaságban 

több nemzetiség él, nem együtt élnek, hiszen életükben nincs közös pont. Azok a 

szakirodalmak, amelyeket felhasználtam, pontosan ennek az ellenkezőjét állítják. Rácz 

elméletét a tekintetben el tudom fogadni, hogy valóban vannak szerb, illetve magyar 

többségű területek, de általánosítani a kishegyesiek véleményét egész Vajdaságra, úgy 

gondolom, nem objektív megközelítés. A kishegyesi lakosok egyébként is (Ómoravicához 

hasonlóan) egyedi közösség, hiszen valóban rájuk a szeparáltság, a bezárkózás, illetve a 

múltba tekintés jellemző. Nem beszélve arról, hogy ezek a lakosok többségben magyarok, 

akik pontosan az elzárkózásuk miatt nem hajlandóak szerbül meg sem tanulni. A saját 

kutatásomban is kiderül, az ómoravicai és a kishegyesi megkérdezettek másként 

gondolkodnak. Tehát megalapozatlan a Kishegyesen megkérdezettek állításai alapján olyan 

általános következtetést levonni, hogy Vajdaság nem multikulturális. Az eddigi kutatásaim és 

saját tapasztalataim is az előbbit támasztják alá, illetve azt, hogy a vajdaságiak együtt és nem 

egymás mellett élnek.
8
Azok az értékek, amelyek kifejezetten csak a Vajdaságban élőkre 

jellemzőek, szinte minden vajdaságiban, de az őslakosokban teljes mértékben jelen vannak. A 

közös értékek megléte a különböző kultúrájú, nemzetiségű, nyelvű lakosokban pedig nem 

más, mint az összekötő kapocs a kultúrák között. A kultúrák összefonódása, illetve a 

kulturális elemek keveredése, vagy esetleg az egyszerre két különböző kultúrának a megléte 

                                                           
8
 Természetesen vannak települések (elsősorban Kishegyes és Ómoravica –magyar többségű), ahol valóban a 

más kultúrától való elszigeteltség a jellemző. Illetve ezen kívül azok a vajdasági magyarok, akik a háborúk 

ellenére is a régióban maradtak, nem menekültek el, máshogy gondolnak Vajdaságra, mint azok, akik 

elmenekültek, vagy csak emigráltak. Az emigráns vajdaságiakban a régióidentitás nem erős, hiszen az elmélet is 

utalt rá, hogy a közös tapasztalatok, a múlt, mint az immateriális régióidentitás tartalmi elemei meghatározóak 

az identitás alakulásában. Ezért a vajdaságiakat igazán csak a vajdasági értheti meg. 
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és a gyakorlása egy egyén esetében pedig már nem más, mint a bikulturalizmus, illetve a 

multikulturalizmus, amely Vajdaságban meghatározó. Erre utaló jelek továbbá a régióban 

élőkre jellemző azonos viselkedésforma, a közös szokások, a kapcsolat- és 

intézményrendszerek stb. Összegezve a multikulturalizmussal kapcsolatosakat: a 

megjegyzéssel az volt a célom, hogy bemutassak egy, az enyémmel ellentétes Vajdaságot 

közelítő elemzést. További célom pedig az, hogy tisztázzam: a munkámban a vajdasági 

magyarok azonosságtudatát úgy vizsgálom, mint egy multikulturális régió lakosainak az 

azonosságtudatát. 

3.2.2. A vajdasági magyar régióidentitás elemei a Volkan-elmélet alapján 

 Ebben az egységben a vajdasági magyarok azonosságtudatát válogatott és átdolgozott 

szekunder információkon keresztül közelítem. Először egy híres társadalomidentitás-elmélet 

szemszögéből fogom bemutatni a vajdasági magyarok identitását. Ez az elmélet Volkan 

nagycsoport-identitásának a koncepciója. Vamik D. Volkan, a Virginiai Egyetem 

pszichológiaprofesszora az előző részben ismertetett Erikson identitás megközelítéséhez 

hasonlóan az identitást „egy adott személy saját magáról kialakított szubjektív 

tapasztalatként” értelmezi. (Mirnics, 2008) Volkan a nagycsoport-identitást, összetett és 

szövevényes koncepcióként gondolta el. Volkan elmélete szerint, hasonlóan az identitás 

részében tárgyalt identitás tartalmi elemeihez, hét elem együttes megléte szükséges, ahhoz, 

hogy csoportidentitásról beszéljünk. Az alkotóelemek között találhatunk tudatos és kevésbé 

tudatos, esetleg tudattalan részeket. Az elmélet első alkotó eleme az érzelmi jellegzetességek 

csoportja. Volkan szerint a különböző belső tárgyképzetek három éves kortól alakulnak ki és 

formálódnak, körvonalazódnak (finomodnak) az óvodában, iskolában, vagyis a 

közösségekben, ahová a gyermek bekerül. A gyermek lassan felveszi a korcsoportjára 

jellemző viselkedési formákat, a különböző attitűdöket, illetve lassan elsajátítja az adott 

csoportra jellemző nyelvhasználatot, képességeket, a kultúrát és az értékeket. Abban, hogy a 

gyermek belső tárgyképzetei, identitása tovább csiszolódjon, nemcsak a közösségek, illetve a 

korcsoportjának a képviselői, hanem szülei, illetve a környezete is fontos szerepet játszik. 

Idővel felveszi azokat a nemzeti-etnikai hovatartozásával kapcsolatos jegyeket, a vallási 

jellegzetességeket, illetve a látottak és tapasztaltak alapján a későbbiekben kialakítja a 

szokás- és szimbólumrendszereit, amelyek megegyeznek az elfogadott környezetének a 

szokásaival. Az érzelmi, immateriális tudatos és tudattalan elemeken kívül Volkan 

elméletének második fontos eleme a közvetlen környezetben élőkkel való pozitív 

identifikáció. Ezeket az elemeket általában serdülőkorban sajátítják el a gyermekek, amikor 
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az eddig tanult, és felvett attitűdöket, szokásokat és magatartásformákat felülvizsgálják. 

Ebben a szakaszban eldöntik, hogy az eddig elsajátított identitás elemek közül melyek 

lesznek tartósak, és melyeket tudják feltétel nélkül elfogadni, illetve melyek azok az elemek, 

amelyeket egyáltalán nem tudnak a továbbiakban befogadni. Ahhoz, hogy az egyén eldöntse, 

mely elemek azok, amelyek valóban fontosak lehetnek számára, a nagycsoport-identitás 

elméletének a harmadik elemére van szükség, a más csoportoktól érkező minősítő jelzésekre. 

Ilyen jelzések lehetnek például az asszimilációs nyomások vagy az előítéletek. Ebben a 

szakaszban az egyén identitásának az alakulását befolyásolja az ellenszenves csoporttal való 

kapcsolat. A nagycsoport-identitás negyedik elemét a vezetőkről alkotott kép jelenti, amely a 

fejlődéspszichológiai megközelítések, és Volkan szerint, a gyermek esetében az apa, mint 

vezető, illetve a szuper-ego reprezentálásaként jelenik meg, és ő jelenti a követendő mintát, a 

példaképet a gyermek számára. Ettől árnyalatnyit elvonatkoztatva a vezetőnek a 

társadalomban nemzeti érzelmeket megmozgató feladata is lehet. A negyedik elemhez igen 

szorosan kapcsolódik az ötödik, a választott dicsőségek eleme, amely valójában az adott 

társadalom vagy közösség által átélt fontos, győzedelmes történelmi eseményeket, dicső 

pillanatokat jelenti, amelyekre a csoport visszaemlékezik, és hasonló érzelmeket ébreszt a 

csoport tagjaiban, akik ezt érzelmileg ki is fejezik. Ezek a fontos pillanatok nemzedékekről 

nemzedékre öröklődnek, amelyeknek válságos időkben kifejezetten fontos szerepük van, 

hiszen a rossz időkben ezek a pillanatok csoportösszetartók, illetve identitás erősítők 

lehetnek. Az ebből következő hatodik elem, a választott traumák, amelyeknek 

identitáserősítő funkciója sokkal intenzívebb, mint az ötödik elemnek, hiszen ez is 

nemzedékről nemzedékre fennmard, de nem fejeződik ki, nem nyilvánítják ki érzelmeikben, 

hanem rejtve él a csoport tagjaiban. Ezek az érzelmek politikai ráhatás segítségével törhetnek 

ki, amikor a vezetők arra használják a traumát, hogy a másik csoport ellen felkeltség az adott 

csoportban a dühöt, a haragot, vagy a gyűlöletet. Az eddig felsorolt hat nagycsoport-identitás 

elemet a hetedik elem, a szimbólumok csoportja köti össze. (Volkan, 1988) A csoportok által 

kialakított szimbólumok általában csak és kizárólag az adott csoportra jellemzőek, vagyis 

csoportonként egyediek és eltérőek. Előfordulhat azonban, hogy mégis hasonló 

szimbólumokat fedezhetünk fel csoportok között, de az biztos, hogy csupán részben 

hasonlóak, hiszen minden csoport a saját képére formálja a szimbólumokat, így egy 

szimbólumnak csoportonként számtalan változata lehet. (Gábrity-Molnár, 2011, 14−17. o.) 

 Dr. Mirnics Zsuzsa munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, tekintélyes 

vajdaságkutató, fő kutatási területei közé tartozik a kisebbségi identitás, a kisebbségi 

szocializáció. Mirnics a Volkan-elmélet szemszögéből készített kutatást Vajdaságban. A célja 
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a vajdasági magyar identitás specifikus alkotóelemeinek a feltárása volt. Közelítésének 

alapjául azért választotta a bemutatott Volkan nagycsoport-identitásának az elméletét, mert ez 

alapján könnyebben felkutathatók és elemezhetők azok a különböző identitásjegyek, amelyek 

a többségi, illetve a kisebbségi magyarságban megvannak. Mirnics hipotézisei között 

szerepelt az a feltételezés is, amelyet már előrevetítettem, hogy a vajdasági magyarok 

azonosságtudata más, mint a magyarországi magyaroké. Kvantitatív módszerrel, 

kontrollcsoportos megkérdezés útján gyűjtötték be az adatokat kérdőíveken keresztül a húsz 

és harminc év közötti vajdasági magyaroktól, elsősorban egyetemi hallgatóktól. A 

kontrollcsoportot a magyarországiak alkották. Tartalomelemzéssel és gyakorisági statisztikák 

segítségével a Volkan-elmélet szemléletében a következő eredmények születtek a vajdasági 

magyarok identitáselemeivel kapcsolatban. A kutatásnak csupán egy részét, a vajdasági 

magyarokra vonatkozó legmeghatározóbb eredményeket fogom bemutatni, hiszen témámhoz 

ez kapcsolódik a legszorosabban. 

 A kutatás vizsgálta a megkérdezettek első, illetve másodlagos identitását, amely 

tulajdonképpen Volkan elméletének első elemeként is felfogható. A vajdaságiak elsődleges 

identitásként a lehetőségek közül (vajdasági magyar, magyar, európai, szerb) vajdasági 

magyart választották. Már ez az egy kérdésre adott válasz is azt mutatja, hogy a vajdasági 

magyarok nem a nemzetiségükkel azonosulnak elsősorban, hanem azzal az identitással, 

amely csak a vajdasági magyarokra jellemző. Ez pedig nem más, mint az erős 

régióidentitásnak az első jele. A vajdaságiak önmagukat szorgalmas, dolgos, barátságos, 

összetartó és toleráns közösségként jellemezték. A vajdasági magyarokra jellemző jegyek 

más kutatásokban is hasonlóan alakultak, erre a későbbiekben még mutatok példát. A 

vajdaságiak tehát szívós, szorgalmas és barátságos közösség, amelyet nemcsak ők állítanak 

önmagukról, hanem a magyarországi megkérdezettek is ilyennek látják a vajdaságiakat. Az 

említett pozitív tulajdonságokon kívül a vajdasági magyarok negatív jellemvonásai közé 

tartozik a visszahúzódás, illetve az alárendeltség. Érdekesnek tartom a kutatásnak azt a részét, 

amely arra kérdezett rá, hogy kiket tartanak értékadó személynek a vajdasági magyarok. Ez a 

kérdés a nagycsoport-identitás negyedik eleméhez, a vezetőkről alkotott képhez kapcsolódik. 

Különleges eredmény született e kérdéskörben, hiszen a vajdasági magyaroknak a 93%-a 

vajdasági származású írókat és költőket jelölt meg, nemcsak magyar, hanem szerb nyelven 

író vajdasági irodalmi alakokat is, mint például: a szabadkai kötődésű Kosztolányi Dezső, 

Csáth Géza, továbbá Gion Nándor (Vajdaság, Szenttamás), Fehér Ferenc (Vajdaság, 

Nagyfény), illetve Miroslav Antić (Vajdaság, Újvidék). Ezek a válaszok alátámasztották 

azoknak a kollektív immateriális elemeknek a meglétét, amelyek egy közösség identitását 



49 
  

meghatározzák és összetartják.  A vajdasági magyarok említhettek volna kifejezetten magyar 

származású költőket, írókat, hiszen az oktatásban magyar nyelv és irodalom órákon a 

magyarországi irók vannak túlsúlyban. Mégis azonosulni a vajdasági kötődésű írókkal és 

költőkkel tudtak. Hasonló eredmények születtek akkor is, amikor szintén a negyedik volkani 

elemhez kapcsolódóan, a kiemelkedő történelmi személyekre kérdeztek rá. Ekkor a vajdasági 

magyarok harmincegy személy nevét említették, akik közül huszonkettő vajdasági 

származású (például Pásztor István, Kasza József), a többi magyarországi (például Sólyom 

László, Orbán Viktor) vagy szerb (jugoszláv), mint Tito vagy Zoran ĐinĎić. A nagycsoport-

identitás volkani hatodik elemét a választott traumák jelentik, ezeket Mirnics is feltárta. A 

vajdasági magyarok identitásának alakításában meghatározó traumák közé tartozik egyrészt a 

délszláv háború („testvérháború”). Ez a háború a tartományt nem érintette, de nagyon sok 

vajdasági magyar fiú, férj és apa vett részt ebben a háborúban. Ez a háború a vajdaságiaktól 

nemcsak gazdasági és politikai, hanem sokkal inkább emberáldozatokat is követelt, illetve az 

áldozatokon kívül olyan érzést égetett a vajdaságiak magatartásába, amely generációkon 

keresztül még fenn fog maradni. Másrészt hatalmas trauma volt a NATO bombázások 

időszaka a vajdaságiak életében. A bombázás a vajdaságiakat váratlanul érte, hiszen 

Vajdaság területének ekkor sem kellett volna a háborús övezetbe tartoznia, hiszen Koszovó 

és Szerbia déli része nem célponttévesztő távolságban van. Mégis az amerikaiak sorra 

lebombázták Vajdaság tartományi székvárosának a Dunát átívelő magasztos hidait, de 

nemcsak Újvidéket, hanem más településeket is támadtak. Ezzel óriási károkat okoztak 

azoknak a vajdaságiaknak, akiknek semmi közük sem volt a háborúhoz (a bombázások mégis 

itt kezdődtek). Az amerikaiak által és azon NATO tagállamok által okozott károkat, akik 

részt vettek a háborúban (például Magyarország is, aki az elsők között adta át légterét az 

amerikaiaknak, hogy Vajdaságot bombázhassák) a vajdaságiak soha nem felejtik el. Az az 

erő és szívósság, amely ennek a tájegységnek a lakóit jellemezte, a háború után még inkább 

megerősödött és megszilárdult. Ezért az elszántság és a kitartás sokkal erősebb és akár 

mindent elsöprő is lehet a vajdaságiak identitásában. Ezek az elemek azok a szimbólumok, 

amelyek összefogják az identitást alakító tartalmi elemeket. Ezen kívül Vajdaságnak vannak 

más jellegű szimbólumai is, amelyek az identitás terjedését és elfogadását, fennmaradását 

segítik. Ezekkel a szimbólumokkal, mint ahogyan az a Mirnics-kutatásból is kiderült, a régió 

lakosai tisztában vannak, és a nemzeti (magyar), valamint az állami (szerb) szimbólumok 

helyett a vajdasági szimbólumokat jelölték be. Ilyen szimbólum, illetve jelkép a kapa, a sarló, 

a búza, a búzakalász, a munkásember, a kenyér, a búzamező. Ezek a jelképek nem véletlenek, 

hiszen a korábbi elemek vizsgálatakor is megfogalmazódott, hogy a vajdaságiak 
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szorgalmasak és dolgosak. Vajdaságban, mint ezt az első részben is írtam, a fő megélhetési 

forrás a mezőgazdaság, amellyel Szerbia többi részét is kiszolgálja. (Mirnics, 2011) 

 A vajdaságiak régióidentitásának a dr. Mirnics Zsuzsa szerinti megközelítés alapján a 

nagycsoport-identitás elemein keresztül látható, hogy Vajdaság egy olyan régió, amelynek 

nemcsak a határvonalai körvonalazottak, hanem a lakosok értéke, szimbólumrendszere és 

azonosságtudata is nagyon határozott a régió iránt. A kutatásban felmerült vajdasági értékek 

közé a béke, a család, az összetartozás (amely alátámasztja azt is, hogy Vajdaságban nem 

egymás mellett, hanem együtt élnek az emberek), a sokszínűség, az erő és a szorgalom 

tartozik. Ezek az értékek kifejeződnek a mindennapi életben. A kutatás eredményei 

egyértelművé teszik azt, hogy a vajdasági magyaroknak sajátos, más területtől és nemzettől 

megkülönböztethető identitástudatuk van. A vajdasági magyarok alaptermészetükben 

eltérnek a magyarországi magyaroktól, amely a régióhoz való kötődéssel, illetve a 

Magyarországhoz való viszonyulással magyarázható. Habár másodlagos identitás 

tekintetében részben kötődnek Magyarországhoz, azonban Magyarország nemzeti 

szimbólumai a vajdasági magyarokat nem szólítják meg. A vajdaságiaknak saját kulturális 

szimbólumrendszere van. (Mirnics, 2011) 

3.2.3. A vajdasági magyar magatartáskutatások legfontosabb eredményei 

 Saját kutatásom kiindulópontját dr. Gábrity Molnár Irén vajdaságkutatásai jelentették. 

A továbbiakban a saját kutatásomat megelőzve Gábrity Molnár szociológiai vizsgálatainak 

eredményeit ismertetem, amelyek rávilágítanak azokra a materiális és immateriális 

régióidentitás-tudatot alakító elemekre, amelyek a vajdasági magyarok azonosságtudatát 

jellemzik. Ezeknek a kutatási eredményeknek az ismertetésével egyrészt az előző szekunder 

információként felhasznált Mirnics-féle kutatási eredményeknek az alátámasztása a célom, 

másrészt pedig saját kutatásom előkészítése. 

Dr. Gábrity Molnár Irén kiemelkedő vajdaságkutató. Kutatásaival nagymértékben 

hozzájárult a vajdaságiak azonosságtudatának feltárásához, a régióidentitás megőrzéséhez és 

fenntartásához. Kitartóan vizsgálja a vajdasági magyarok azonosságtudatának elemeit, illetve 

azoknak az alakulását. Munkássága több vajdasági és magyarországi tudományos műhelyben 

is rendkívül gazdag és sokrétű. Ma az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdaságtudományi 

Karának oktatója, e mellett vendégoktató a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógiai Karán (Régió- és országtanulmányok) és a Gábor Dénes Informatikai menedzseri 

Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában (Gazdaságtan, Marketing), továbbá a 

vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság alapító tagja és elnöke, a Regionális 



51 
  

Tudományi Társaság alapítója és alelnöke. Folyamatosan konferenciákat szervez és 

kutatásokat végez vajdasági és nemzetközi kutatócsoportokban (regionális fejlesztés, 

munkaerő, ifjúság, értelmiség, migráció, vallásszociológia, médiafogyasztás, szórványkutatás 

stb. témakörben). Az általa vezetett Magyarságkutató Tudományos Társaság 

kisebbségkutatásai révén a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóállomása lett, ezen kívül a 

Magyar Tudományos Akadémia külhoni Köztestületének és a Magyar Tudományos 

Akadémia „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottságának a tagja. Dr. Gábrity 

Molnár kutatási területéhez a következő ágazatok tartoznak: gazdaságszociológia, 

oktatásszociológia, emberi erőforrás kutatása, a vajdasági magyarság kisebbségi helyzetének 

kutatása, tájtudat- és régiókutatás (társadalmi-gazdasági, demográfiai, oktatási szempontok, 

magatartásvizsgálat). 

Dr. Gábrity Molnár vajdaságkutatásai közül azokat fogom a következőkben 

ismertetni, amelyek vizsgálták a vajdasági magyarok régióidentitását, a régióidentitás 

elemeihez (materiális és immateriális) való viszonyulást, az azok által nyújtott 

életfeltételeket, szerepüket az identitás kialakulásában, továbbá a tájhasználatot (az élettér 

megélését), illetve a társadalmi-politikai változások hatását a régióidentitásra. Gábrity Molnár 

szerint, ahogyan erre már korábban is hivatkoztam, a materiális és immateriális régióidentitás 

tartalmi elemek erős hatással vannak a régióidentitás (ki)alakulására. Mindezt, úgy 

gondolom, a dolgozatomnak ebben az egységében már nem szükséges alaposan 

megmagyarázni, hiszen az előző részben ezzel a kérdéskörrel részletesen foglalkoztam. 

Csupán arra szeretnék utalni, hogy a régióidentitás tartalmi elemeinek régióidentitás formáló 

jellegük szinte megkérdőjelezhetetlen, hiszen a táj elemei (természetes környezet, épített 

környezet), a társadalmi, gazdasági és politikai rendszerek, az oktatás, illetve a kultúra mind 

hozzájárul a régió lakosai azonosságtudatának változásához. Gábrity Molnár alapvetően a 

következő indikátorok segítségével kutatta a tájhasználatot (Gábrity Molnár, 2008): anyagi 

lehetőségek (pl. életszínvonal, jövedelmszint), társadalmi mobilitás (munkaéletút, migráció, 

továbbtanulás), kulturális értékek (haza-szülőföld megélése, sztereotip vélemények). Az 

indikátorok közül, már a Mirnics-kutatásnál is, elsősorban a kulturális értékekkel 

foglalkoztam alaposan, a Gábrity Molnár kutatásokból is főképpen ezt a témakört ismertetem 

kiterjedően, hiszen a saját kutatásom jelentős része ezekre a régióidentitás-elemekre 

vonatkozik. Mindennek az oka az, hogy a kulturális elemek kialakulásához szükségesek azok 

a materiális és immateriális elemek, amelyeket az eddigiek során már ismertettem. Gábrity 

Molnár kutatásaiból azokat az egységeket is bemutatom, amelyek a régióidentitás 

erősödésének vagy gyengülésének a jeleit hordozzák az egyes csoportoknál. Mindez azért 
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fontos, mert a régióidentitás, illetve a régió karakterét meghatározó elemek a jövőbe 

mutatnak. (Gábrity Molnár, 2008) Ezek az elemek segítenek felvázolni a régió fejlesztésének 

irányvonalait.
9

 A régióidentitás erősítésében a régióról terjesztett ismereteknek fontos 

szerepük van. Gábrity Molnár tudományos és szakmai céljain kívül ezeknek az ismereteknek 

a népszerűsítését is fontosnak tartja. Ezért kutatásait, publikációit ilyen jellegű motivációk is 

vezérlik. Munkáival komoly előrelépést tett a helyismeret, a régióimázs, illetve a 

régióidentitás fejlesztésében. 

A vajdasági magyarok azonosságtudatának, illetve régióidentitásának a Gábrity 

Molnár szerinti megközelítését a vajdasági magyarok általános elégedettségén keresztül 

mutatom be, ez átfogó képet nyújthat az aktuális közérzetről. A régió lakosainak általános 

megelégedettségét a környezetükkel (ebbe beleértendő a gazdaság, politika, oktatás, fejlődési 

lehetőségek, egészségügy stb.) Gábrity Molnár és kutatócsoportja 2008-ban empirikus 

kutatásokkal vizsgálta, amelyeket kiegészítettek HDI (human development indicators, humán 

fejlettségi mutatók) mutatóval (Szerbiára vonatkozó adatokkal). Fontosnak tartom ennek a 

mutatónak a rövid ismertetését, hogy betekintést nyújtsak az ország megelégedettségébe, 

illetve humán fejlettségébe az európai országokhoz képest. Ezt a mutatót az ENSZ fejlesztési 

programja (UNDP) 1990 óta használja. Ez a mutató az emberi jólétet a GDP-nél 

kiterjedtebben tudja értelmezni. Értéke 0 és 1 közötti lehet, amelyet a születéskor várható 

élettartam, az írástudó felnőtt lakosság száma, illetve az egy főre jutó hazai termék 

mutatóinak az átlagolásával kaphatunk meg. A HDI mutató értékei a Human Development 

Report – Serbia 2005 (UNDP, 2005) mellékletében (Main socioeconomic and human 

development indicators) találhatók. A forrás szerint a HDI értéke 2002-ben az országban 

0,772 volt (európai viszonylatban ez a 74. helyet jelenti a 178-ból). A szakirodalom a 0,8 

vagy az ennél magasabb értékeket adó országokat fejlettnek nevezi. Tehát Szerbia a 

közepesen fejlett országok közé sorolható a HDI mutató alapján. 2006-ban pedig az ország a 

65. helyre került a 0,821 HDI értékkel, ennek oka az lehet, hogy a mutató indikátorainak (a 

születéstől várható élettartam, az írástudó felnőtt lakosság, egy főre jutó hazai termék) értékei 

is emelkedtek. Az ország tekintetében elmondható, hogy a gazdasági, társadalmi nehézségek 

ellenére is javult a helyzet a humán fejlettségi mutató szemszögéből közelítve. 

                                                           
9
 A felsorolt témakörök bemutatásához felhasznált forrásanyagok (Média 2007 kutatás, Kárpát-Panel 2007, 

Magyarságkutatás Vajdaságban, Szociológiai jelenségvizsgálatok, Regionális) kutatásának módszertana 
általában a magyarlakta településekben kvantitatív strukturális megkérdezéssel, kérdőív segítségével történt, 
reprezentatív mintán, amelyet a 18-70 éves lakosok alkottak. A mintaelemszám az egyes forrásanyagokban 
eltérő (vannak 1400, 320, 120, 500 és 300 fős mintaelemszámú megkérdezések is). 
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A humán fejlettségi mutató mellett a szakirodalom egy adott területen élő lakosok 

megelégedettségét a boldogságindex, illetve az életminőség segítségével is vizsgálhatja. A 

boldogságindex előnye a GDP-vel szemben, hogy ez a mutató társadalmi szempontból 

közelíti meg a lakosok elégedettségét. Figyelembe veszi többek között a békességet, a 

kultúrát és a környezet tisztaságát, kiépítettségét. Tehát ez a mutató lehetővé teszi, hogy egy 

alacsonyabb GDP-jű ország (mint Szerbia) elégedettségét a gazdasági növekedés 

kizárólagosságának mentességétől is kimutassa. A boldogságindexet vezető országok között 

találhatóak a skandináv államok, illetve Ausztria és Hollandia (boldogságindex:1,5), Szerbia 

középen helyezkedik el a magyarokkal, a görögökkel, illetve az észtekkel szinte megegyező 

pontszámmal (boldogságindex: 2,4). A boldogságindex listájának az utolsó helyén Egyiptom 

helyezkedik el (boldogságindex: 3,7). A magas GDP-jű USA (boldogságindex: 2, 1) nem 

emelkedik ki a listán, sőt a sokkal alacsonyabb GDP-jű országok után következik. Ebből is 

látható ennek a mutatónak az előnye, hogy az alacsonyabb GDP-jű országok boldogsága, 

illetve megelégedettsége kimutatható a gazdasági erőviszonyoktól részben függetlenítve is. 

Természetesen az egyértelmű, hogy azért a kiegyensúlyozott gazdaságpolitikának fontos 

szerepe van az emberek elégedettségében, hiszen a boldogságindex adataiból is látszik, hogy 

azok az országok állnak a lista élén, ahol a szociális piacgazdaság méltányosan működik. 

A boldogságindexen kívül az életminőség-eredményeknek is fontos szerepük van egy 

adott társadalom elégedettségének a vizsgálatában. Az európai életminőség vizsgálat (EQLS-

European Quality of Life Surveys) tízes skálán például olyan tényezőket vesz figyelembe a 

lakosok boldogságának és elégedettségének a kimutatásakor, mint a képzettség, a jövedelem, 

a foglalkozás, a munka- és az életkörülmények, a családi viszonyok, társadalmi közérzet, az 

egészség. Ezen tényezők segítségével állapítja meg az országok lakosainak életszínvonalát, 

illetve megelégedettségét. 

A felsorolt mutatókkal érzékeltetni szerettem volna azt, hogy az életminőséget, egy 

társadalom vagy csoport (régió) elégedettségét, boldogságát nem kifejezetten a gazdasági 

mutatókon keresztül lehet szemléltetni, bár kétségtelen, hogy fontos szerepük van. A röviden 

bemutatott három indikátor jelentősége a témám szempontjából abban ragadható meg, hogy 

az objektív tényezőkön kívül a szubjektív elemeket is kiemeli. A vajdasági magyarok 

életminőségének és elégedettségének a vizsgálatakor a vajdaságkutatók is alapvetően az 

életminőség, illetve a boldogság mérésével közelítették a problémát. Az életminőség, a 

boldogságérzet a kialakított és alkalmazott mutatók ellenére is nehezen meghatározható 

kifejezetten kisebb csoportok esetében, mint amilyen Vajdaság is. A kutatók Vajdaságban 

ötszáz fős mintán vizsgálták külön-külön azokat az elemeket (gazdaság, kultúra, vallás, 
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oktatás, egyéni célok, társadalmi és politikai tényezők), amelyektől az életminőség függ. 

(Uzunović, 2007) A következőkben ezekből a kutatásokból ismertetek részleteket. 

Elsősorban az életminőség szubjektív elemeit, vagyis az elégedettség 

megnyilvánulásait ismertetem. A kutatók ötszáz fős reprezentatív (a Vajdaságban élő felnőtt 

lakossághoz képest nem, életkor és iskolai végzettség tekintetében) mintán kérdezték kérdőív 

segítségével a vajdaságiak tapasztalatait, amelyek alapján következtetéseket vontak le az 

elégedettségre, a boldogságra, illetve az életvitelre vonatkozólag. A kutatók azért 

ragaszkodtak a lakosok tapasztalatainak a megkérdezéséhez, mert úgy vélték, hogy az 

életkörülmények közvetlen vizsgálatánál hatásosabb az életkörülményeket az egyének 

tapasztalatain keresztül megfigyelni. A vajdasági magyarok más nemzetiségekkel élnek 

együtt a régióban, mint ahogyan erről korábban már írtam. A multietnikusság a régió- 

indentitás fontos meghatározója, illetve Vajdaság kiemelkedő értékei közé tartozik. A 

kutatásban is vizsgálták a vajdasági magyarok együttélési hajlandóságát, amelyből azok az 

adatok derültek ki, amelyeket korábban én is feltételeztem, illetve saját tapasztalataim alapján 

érzékeltem: a vajdasági magyarok szívesen élnek együtt más nemzetiségekkel, nem okoz 

számukra problémát, ha más nemzetiségű a szomszédjuk. Ezt szemlélteti a kutatás 

eredménye is, amely a szomszédokkal való kapcsolat erősségére és a bizalomra is irányult. 

Arra a kérdésre, hogy milyen a viszonyuk a saját nemzetiségük, illetve más nemzetiségek 

tagjaihoz a településen, a válaszadóknak több mint a fele a jó választ adta. A saját 

nemzetiségük 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 

kapcsolatot olyan kevesen jelölték, hogy az szinte elhanyagolható. (Gábrity Molnár, 2008) Ez 

az eredmény is a vajdaságiak szoros kapcsolatára, erős egymáshoz kötődésére utal, illetve 

arra, hogy nemzetek együtt, nem pedig egymás mellett élnek. Természetesen, mint minden 

anonim megkérdezéskor, számolni kell a konformitással is. Ezért ebben az esetben is 

előfordulhatnak olyan válaszok, ahol az elvártat adták a kérdésre. Ugyanakkor az 

eredmények elég karakterisztikusan elkülönülnek egymástól, tehát ha voltak is a 

konformizmust preferáló válaszadók, akkor is objektívnek tekinthetők az eredmények. A 

válaszadók arra a kérdésre, hogy vannak-e félelmeik, nem adtak biztató választ adtak. A 

megkérdezettek 67%-a azt a válaszolta, hogy vannak félelmei, és csupán a válaszadók 30%-a 

mondta, hogy általában nincsenek félelmei. Ez az eredmény azért nyugtalanító, mert 

felvetődhet a kérdés, hogy személyes gondok, társadalmi problémák vagy a jövő nyomasztja 

a lakosokat. Hogy mennyire elégedettek az életszínvonallal, illetve a politikai és társadalmi 

helyzettel, látható, hogy egyáltalán nincsenek megelégedve a politikával (a demokrácia 
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aktuális fejlettségi szintjével); a közbiztonsággal, az egészségüggyel, a munkafeltételekkel, a 

közművekkel pedig közepesen elégedettek. Tehát az életszínvonallal való elégedettséget is 

közepes szintűnek értékelték, azonban e tekintetben inkább a negatív értékeléshez közelít az 

elégedettség. E kérdéshez kapcsolódott az, hogy vajon a lakosokat a pénzhiány, a 

munkanélküliség, a lakásproblémák, a családalapítás, a gyermekek iskoláztatása vagy pedig 

az egészségügyi problémák aggasztják. A megkérdezetteknek közel a fele a pénzhiányt tartja 

a legaggasztóbbnak, ezt követi a munkanélküliség, majd az egészségügyi gondok. 

A vajdasági magyarok elégedettségéről a régió társadalmi rendszerével kapcsolatban 

elmondható, hogy a közepes elégedettség jellemzi. Az ismertetett kérdések is felvillantják 

azt, hogy a vajdaságiak kevésbé kritikusak a vajdasági szintű szervekkel szemben, mint az 

országosakkal (pl. rendőrség, szerb kormány, közbiztonság). Az aggodalmuk fő forrása a 

pénzhiány, amely szintén az országos szinten értelmezhető. A vajdasági magyarok anyagi 

helyzete, ennek megélése, a régióban végzett társadalmi és gazdasági aktivitásuk is 

befolyásolja az identitástudatuk, illetve az életszínvonal értékelését és a boldogságérzetük 

alakulását. (Gábrity Molnár, 2008) Regionális szinten együttélés tekintetében a tartományban 

nagyon pozitív a megítélés.  

A vajdasági magyarok általános elégedettségének ismertetése után azokkal a 

materiális régióidentitás-tudat elemekkel folytatom, amelyek Gábrity-Molnár kutatásaiban a 

legfőbb hangsúlyt kapták. Ezek a materiális elemek, akárcsak a Mirnics-féle kutatásban a 

régióidentitás tartalmi elemei, a vajdasági magyarok identitásának alakulásában meghatározó 

szerepet kaptak. A materiális elemek vizsgálatára a Kárpát Panel kutatás
10

 keretében került 

sor. A vajdasági magyarok esetében meghatározó materiális tényezők közé sorolható 

elsősorban az anyagi javak, a jövedelem, a magántulajdon (ingatlan), mint közvetlen 

környezet, a munkahelyek, a vállalkozások, illetve a vajdasági vonzáskörzetek, mint tágabb 

környezet. Ezek azok az elemek, amelyeken keresztül a kutatók objektíven tudják mérni a 

régióidentitás elemeit, a régióidentitás erősségét. Az anyagi javak esetében elsősorban a 

lakosok jövedelmi szintjét vizsgálták, amely szerint (Gábrity Molnár, 2008) a vajdasági 

magyar válaszadók egyéni és háztartásonkénti havi teljes (nettó) jövedelme a gazdaságilag 

aktívak esetében 2007-ben 234 euró, ami megközelíti a térség átlagjövedelmét. Az egy főre 

jutó (a gazdaságilag aktívak esetében) családi havi teljes (nettó) jövedelem átlaga pedig 121 

                                                           
10

 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. (Gábrity Molnár, 2008) 
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euró. (Gábrity Molnár, 2008) A jövedelmi szintek vizsgálatával alátámasztható a fent 

ismertetett pénzhiányból fakadó elégedetlenség, amely az emberek közhangulatát negatívan 

befolyásolja, és ezzel az identitásra is hatással van. Ma Vajdaság lakosságának átlagára a 

munkájukhoz képest sokkal alacsonyabb jövedelem a jellemző (orvosok, mérnökök, 

közgazdászok, tanárok). A vajdasági magyarok közvetlen környezetét az otthonuk, a lakásuk 

jelentik. Alapvetően a lakosok nehezen tudják megmagyarázni, hogy a szülőfaluval, az 

otthonukkal vagy magával a régióval, mint a hazával azonosulnak. A kutatások azt mutatják, 

hogy nagyon erős a régióval való azonosulás, ugyanakkor a lakosok a szülőhelyükkel is a 

legtöbb esetben azonosulnak. Gábrity Molnár több kutatásában is rávilágított arra, hogy a 

vajdasági magyarok azonosságtudata többsíkú, nem fontos, hogy itt a kettős identitásra 

gondoljunk, bár az is előfordulhat, sokkal inkább a többsíkúságot abban látja, hogy a 

vajdasági magyarok azonosságtudata a szülőfalujuktól (szülőföldjüktől) indul ki és kiterjed 

egészen addig, ahol életvitelszerűen élnek, tehát egészen a vajdasági régióig. E tekintetben 

végzett kutatásainak témái a vonzáskörzetek jelenléte és azok hatása a lakosok mobilitására. 

Gábrity Molnár több-ször is vizsgálta, hogy mennyire szakadnak el a vajdasági magyarok a 

szülőfalujuktól, illetve, ha elszakadnak, akkor milyen távlatokban mozognak, esetleg 

túllépik-e a régió határát. Erős kötődés mutatkozott a szülőhely vagy a régió iránt. A felnőtt 

lakosok a régión belül mozognak, főként a nagyobb városok: Újvidék, Szabadka irányában. 

Ez nyilvánvaló, hiszen ezeknek a desztinációknak erős a vonzáskörzetük kifejezetten a 

foglalkoztatottság és az oktatás tekintetében. A Kárpát Panel kutatás eredményei is 

alátámasztották azt, hogy a vajdasági magyarok erősen kötődnek lakóhelyükhöz, illetve a 

térséghez (régióhoz, fontos itt is azt megemlíteni, hogy a kettőhöz való kötődés gyakran 

szétválaszthatatlan). A megkérdezetteknek az 55%-a állította, hogy a térséghez kötődik és 

42%-uk pedig a településhez. Arra a kérdésre, hogy életvitel szerint hova valósinak érzi 

magát: vajdaságinak, adott település lakosának, falusi vajdasági magyarnak, szerbiainak; a 

következő válaszok születtek: a válaszadók legnagyobb része (20%) vajdaságinak érzi magát, 

11%-a az adott település lakosának és mindössze a válaszadók 3%-a nyilatkozott úgy, hogy 

szerbiainak tartja magát, vagyis nem a közvetlen településhez vagy a régióhoz kötődik az 

életvitel szerint, hanem az országhoz. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet a válaszadók 

további részével. Nos a válaszadók további 16%-a a szórványban élő vajdasági magyarok 

közé sorolta magát, akik falvakban élnek, 8%-a a tömbben élő vajdasági magyarok közé 

tartozik, akik szintén falvakban élnek. A megkérdezettek 13%-a városinak érzi magát, és a 

fennmaradt 29% pedig vajdasági falusi magyarnak, amely szintén az említett 20%-ot erősíti. 

A kutatási eredményekből (Gábrity Molnár, 2008) érezhető és kimutatható az, hogy a 
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vajdasági magyarok változtatnának a tartomány státusán. Bár Vajdaság autonóm tartománya 

Szerbiának, még inkább eltávolodnának az országtól. Erősen ragaszkodnak a régióhoz, és úgy 

gondolják, hogy a régió erejét az ország visszatartja. A regionális öntudatot a lenti táblázat is 

szemlélteti. Ezzel lezárom a materiális elemek ismertetését, illetve felvezetem az immateriális 

elemeket. 

6. táblázat: Regionális tudatformák 

A térség neve, 

ahova tartozom 

1 – 

egyálta

lán 

nem 

2 3 4 5 – nagyon 

erősen 

Összes 

válasza

dó 

A település, ahol 

születtem 

56 57 158 208 885 1364 

A kisrégió, ahol 

élek 

32 39 170 299 831 1371 

Vajdaság 9 3

0 

112 246 985 1382 

Szerbia 348 292 380 173 163 1356 

Magyarország 665 242 249 1

0

1 

98 1355 

Kelet-Közép-

Európa 

420 222 402 187 116 1347 

Európa 

273 

164 323 249 351 1360 

Forrás: Gábrity Molnár, 2008 

A táblázatból, amely szintén a Kárpát Panel Kutatás eredménye, látható, hogy a vajdasági 

magyarok a leginkább Magyarországhoz, Kelet-Közép-Európához és Szerbiához 

viszonyulnak negatívan. Ez a táblázat alátámasztja azt is, hogy a legerősebb tudatforma, 

azonosulás a régió, Vajdaság iránt él az emberekben. A regionális azonosságtudatot alakító 

immateriális elemek közé, mint ezt korábban már ismertettem, alapvetően a régió lakosainak 

a véleménye (a tudatformák) a tájhovatartozásról, a nyelv, a kultúra, illetve a haza és a 

szülőföld megítélése tartozik. A tájhovatartozással kapcsolatosan már ismertettem kutatási 

eredményeket, amelyek az erős kötődést mutatták ki a régió iránt. 
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A vajdasági magyarok nyelvhasználatát a kettősség jellemzi, hiszen anyanyelvükön 

kívül nap mint nap szerb nyelven, a környezet nyelven is megszólalnak. A Kárpát Panel 

Kutatásokból kiderült, hogy a vajdasági magyarok a szűkebb, illetve a tágabb családi 

környezetükben alapvetően anyanyelvükön, magyarul kommunikálnak, sőt a környezetükben 

élőkkel is általában magyarul beszélnek, ugyanakkor hivatalos, állami helyen (szerveknél) 

már az esetek kevesebb, mint felében beszélnek magyarul. A magyar nyelv örökségeit 

szüleiktől tanulják, és a média meg az oktatási intézmények (felsőoktatási intézményekben 

már kevésbé) hozzájárulnak a nyelv megőrzéséhez és ápolásához. 

A Média2007 kutatás eredményeivel szeretném zárni a vajdasági magyarok 

azonosságtudatának az ismertetését. Ez a kutatás is arra kereste a választ, hogy a tartomány 

lakosai mivel azonosulnak, mit tartanak a szülőföldjüknek és mit a hazájuknak. Az ezekre a 

kérdésekre kapott válaszok egészen közel visznek a vajdasági azonosságtudathoz. A 

Media2007 kutatás nemcsak az egyének véleményét és tapasztalatát kérdezte kérdőív útján, 

hanem a médiafogyasztási szokásokat is, pontosabban azt, hogy a vajdasági, a magyarországi 

vagy a szerb csatornákat nézik-e a lakosok, illetve melyek azok a híradások, amelyekre 

kíváncsiak és amelyeket fontosnak tartanak. A válaszok a régióidentitásra engednek 

következtetni. Ennek a kutatásnak is fontos eleme a haza, illetve a szülőföld értelmezése, 

mint ahogyan ez a Kárpát Panel Kutatásnál is megfigyelhető volt. Szembetűnő, hogy a 

Kárpát Kutatásnál egyértelműen Vajdaság jelenti a hazát, sőt Vajdaság dominál a 

tudatformák között is, a Média2007 kutatásban pedig, amely erősen támaszkodik a 

médiafogyasztási szokásokra, Vajdaság a szülőföldet jelenti, a hazát pedig az ország vagyis 

Szerbia. Ez azzal magyarázható, hogy a szülőföld fogalom alatt elsősorban a szülőhelyüket, 

illetve az adott életterüket értik, ugyanakkor a haza fogalmát a legtöbben úgy értelmezték, 

mint állam vagy ország. Itt látható a különbség a két kutatás között, amely a részben eltérő 

kutatási céllal, illetve a különböző kérdéskörökkel magyarázható. Az azonban mindkét 

esetben bizonyos, hogy Vajdaság iránt nagyon erős a vajdaságiak kötődése. A Média2007 

kutatásban a válaszadók 65%-a mutatta ki a nagyon erős, 15%-a pedig az erős ragaszkodását 

ahhoz a településhez, ahol született. Ez azt jelenti, hogy a vajdasági magyarok 80%-a 

számára nagyon fontos a szülőhely. (Gábrity Molnár, 2008) A szülőhelyhez való ragaszkodás 

mellett a válaszadók több mint 60%-a egy kistérséghez is kötődik, illetve 70%-a nagyon 

erősen kötődik a régióhoz, Vajdasághoz, amely ebben a kutatásban nemcsak szülőhelyet, 

hanem a munka- és az életteret is jelenti. A vajdasági magyarok több mint 80%-a erősen 

kötődik a kisrégióhoz, ahol él. Ez megmagyarázza azt a tényt, hogy a médiában, főleg az írott 

sajtóban, a helyi híreket keresik. (Média, 2007) 
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A megfelelő és megalapozott szekunder információkkal igyekeztem bebizonyítani azt, 

hogy mennyire erős és milyen mélyen él a vajdasági magyarokban a régióval való azonosság 

tudata. Látható, hogy több nemzetiség együtt élése nem hátráltatja az egyes nemzetiségek (ez 

esetben a magyarokat) kultúrájának az érvényesülését, hiszen a nemzetiségeknek a közös 

pontja a szülőföld, illetve a haza, amely alapvetően Vajdaságot jelenti. 
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4. A VAJDASÁGI MAGYAR FIATALOK REGIONÁLIS IDENTITÁSA 

4.1. A PRIMER KUTATÁS BEMUTATÁSA 

4.1.1. A kutatás háttere és célja 

A kutatás célja a vajdasági magyarok regionális identitástudat-elemeinek a feltárása, 

illetve a régióhoz való erős kötődésre utaló jelek vizsgálata. Kiindulópontul szolgált dr. 

Gábrity Molnár Irén: Magyarságkutatás a Vajdaságban (2011) című könyve, amelyben 

összefoglalja azokat a vajdaságkutatási eredményeket, amelyek a vajdasági magyarok 

régióidentitását, azonosságtudatát, a kötődésük okait és megnyilvánulási formáit vizsgálták. 

Vajdaságban a társadalomtudományi, azon belül a magyarságkutatás jelentős múlttal 

rendelkezik. A vajdasági kutatókat mindig is foglalkoztatta a vajdaságiak, elsősorban a 

magyarok azonosságtudatának az alakulása. Nemcsak az új kutatási eredmények feltárása 

inspirálta őket, hanem az is, hogy olyan elemzéseket készítsenek, amelyekkel egyúttal 

hozzájárulnak az identitás erősítéséhez és megőrzéséhez is. E területen Vajdaságban 

meghatározó eredményeket értek el, de természetesen egy ilyen széleskörű téma esetében 

nem kétséges, hogy maradtak megválaszolatlan kérdések. Másrészt pedig azok a számomra 

provokatív információk motiváltak a téma tanulmányozására, amelyek szerint Vajdaságban 

nincs egységes identitás, etnikai sokszínűség, és a nemzetiségek együttélése helyett is csak 

nemzetiségek szeparált létéről van szó. Tapasztalataim alapján az utóbbival nem értek egyet, 

ezért primer kutatásomban ezeknek az információknak az objektív alapú cáfolatát is célul 

tűztem. 

Az identitáskutatásokat a szakirodalom szerint 3-4 évente tanácsos megismételni, 

hiszen az identitás elemek folyamatosan alakulnak, tehát az adott régió iránti kötődésben is 

változások léphetnek fel. Vajdaságban utoljára, eddigi ismereteim alapján, 2008-ban végeztek 

identitáskutatást (Gábrity Molnát, 2008). Vizsgálatommal tehát nemcsak a vajdasági 

magyarok specifikus identitás elemeinek a feltárása a célom, hanem a korábbi vajdasági 

identitáskutatások eredményeinek a frissítése, illetve az azokkal való összevetés is, hogy 

vajon történt-e az elmúlt 4 év alatt változás a vajdasági magyarok identitásában (erősödött-e 

vagy gyengült a magyar kisebbség azonosságtudata). A munkámban tehát erre is szerény 

kísérletet teszek. 

Az ismertetett szekunder kutatásokkal az volt a célom, hogy bemutassam a régiót és 

annak jellemzőit. Természetesen egy régió vagy tartomány leírásakor nem elegendő a 

természeti, gazdasági, demográfiai, jogi és politikai jellemzőket ismertetni. Ezek a jegyek 

nem elhanyagolandók és természetesen fontos elemei a tartománynak, de a régióban 
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jelenlévő társadalmi folyamatokat, kapcsolatokat és a régióhoz való kötődést is meg kell 

vizsgálni. A vajdasági magyarok régióidentitásának a meglétét és erősségét szerettem volna 

érzékeltetni az előző fejezet kutatási eredményivel (Mirnics−Gábrity). A kutatásomban a 

vajdasági magyarok régióidentitását elemeztem elsősorban az immateriális elemeken 

keresztül (de a materiális elemeket is figyelembe vettem) úgy, hogy azokat az 

összefüggéseket kerestem, amelyek hozzájárulnak az identitás kialakulásához, illetve 

fenntartásához. Az elemzések során fontosnak tartottam az egyes specifikus elemek 

kiragadását, hogy a vajdasági magyarok régióidentitását kézzelfoghatóvá tegyem az olvasó 

számára. 

 Kutatási céljaimat a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának alap- 

és mesterképzésén szerzett eddigi ismeretek is befolyásolták, kifejezetten a regionális 

gazdaságtan, a regionális marketing, turizmus és gazdaság, valamint a gazdaságszociológia 

kurzusok ismeretanyagai ösztönöztek és adták meg azt az elméleti alapot, amely szükséges a 

régióidentitás lehetőségeinek a feltárásához. 

4.1.2. A kutatás hipotézisei 

A kutatási célokkal összhangban a szekunder kutatási eredmények és a többéves 

személyes tapasztalat alapján állítottam fel a hipotézis-rendszeremet. 

H.1. A vajdaságiak elsősorban Vajdasághoz, a régióhoz kötődnek, és nem az országhoz vagy 

az anyaországhoz. 

H.2. A vajdaságiak régióidentitása erős. Az identitáselemeken keresztül kimutatható a 

kötődés a régióhoz. 

H.3. A vajdasági magyarok büszkék arra, hogy vajdaságiak és szívesen visszatérnek a 

tartományba. 

H.4. A vajdasági fiatalok látnak lehetőséget Vajdaságban a jövőjük szempontjából. 

H.5. Vajdaságban a nemzetiségek együtt és nem egymás mellett élnek. Az egyes nemzetiségek 

elfogadják egymást, átveszik és ismerik egymás kultúráját. 

4.1.3. A kutatás módszertana 

A vajdasági magyarok azonosságtudatának feltárásához és elemzéséhez a 

szakirodalom áttekintése segítségével át tudtam látni az identitás, illetve a régióidentitás 

kialakulásának a folyamatát. Az egyes szakirodalmak mélyebb tanulmányozása lehetővé 

tette, hogy megszerkesszem a régióidentitás kialakulásának egy lehetséges egyszerűsített 
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modelljét, amely segítségével a régióidentitás kialakulásának a folyamata dinamikus 

modellként fogható fel. A modellszerkesztéssel az volt a célom, hogy a változatos 

szakirodalmi identitásközelítésekből leszűrjem azt, ami szinte minden elméletnél azonos. 

Ezeken kívül szekunder és primer kutatásokat is készítettem. 

A szekunder kutatással összegyűjtöttem és feldolgoztam mindazokat a témám 

szempontjából releváns információkat, amelyek a munkám elméleti hátterének a 

bemutatásául szolgál. Megjegyzem, sokszor nehézséget okozott az, hogy az ország hivatalos 

információforrásai kevés adatot szolgáltatnak a vajdasági magyarokról (vagy más 

kisebbségekről). Sajnos, az országban magyar vonatkozású gazdaságkutatási eredmények 

nincsenek. Ezért a Szerb Statisztikai Hivatalból gyűjtöttem adatokat a vajdasági magyarok 

demográfiai ismertetéséhez. A szakirodalom tekintetében az identitással kapcsolatos 

közelítésekkor széleskörű szakirodalmi bázissal találkoztam, amely, bár nem egységes, 

rendkívül kiterjedt és szövevényes. Ezen szakirodalmi csoporthoz tartoznak elsősorban a 

szociálpszichológiai, szociolingvisztikai, illetve a pszichológiai szakirodalmak. A 

régióidentitással kapcsolatban nemcsak szakkönyveket, hanem folyóiratokat és kutatóintézeti, 

valamint egyetemi kiadványokat, publikációkat is tanulmányoztam és felhasználtam. A 

vajdasági magyarok azonosságtudatának szekunder információforrásai alapvetően a vajdasági 

kutatások kiadványai voltak (Mirnics, Gábrity Molnár). Ezekből a forrásokból szereztem 

információkat azokról a területekről, amelyekről a hivatalos országos adatszolgáltatók nem 

tettek közzé adatokat. A szekunder információforrások között felhasználtam továbbá olyan 

tekintélyes kutatási eredményeket (Kárpát Panel, Média2007, Gábrity Molnár (2008), 

Minrics (2008)), amelyek megalapozták a primer kutatásomat is. 

A szekunder kutatásokat saját empirikus kutatásokkal támasztottam alá. Egy félezres 

reprezentatív mintán primer megkérdezést alkalmaztam. A megkérdezés papír alapon történt, 

a kitöltők egy harminc kérdésből álló régióidentitással kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki. A 

kérdőívvel alapvetően a materiális és immateriális régióidentitás-elemek feltárása volt a 

célom, de kitértem a régió multietnikus jellegére, illetve a régióhoz való kötődésre is. A 

kérdőív alapú kvantitatív kutatási módszert fókuszcsoportos kvalitatív kutatással egészítettem 

ki, amelynek segítségével a kérdőívet kitöltők közül nyolc fiatal (végzős gimnazista) 

véleményével és meggyőződésével alaposabban fel tudtam tárni a kérdőív egyes kérdéseire 

adott válaszok mögötti okokat, motivációkat és attitűdöket. A szekunder és a primer 

kutatásoknak a kombinációjával, úgy vélem, komplex és objektív eredményekkel 

közelítettem a munkám problémafelvetését. Az eredményeket figyelembe véve ilyen típusú 
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régióidentitás-kutatás, amely a vajdasági magyarok azonosságtudatának immateriális 

elemeire helyezi a hangsúlyt - ismereteim szerint - Magyarországon nincs. 

A kvantitatív megkérdezésben résztvevők 17-25 éves Vajdaságban élő magyar 

nyelven beszélő (általában magyar anyanyelvű) középiskolások, egyetemisták voltak.  

 

8. ábra: A minta korcsoport szerinti összetétele 

Forrás: Saját szerkesztés 

A megkérdezettek között vegyesen fordultak elő falusi, illetve városi tanulók. Azonban 

minden egyes megkérdezett a tanulmányait nagyobb városban (Újvidék, Szabadka, Topolya) 

folytatja. A mintában a nők voltak többségben.  

 

9. ábra: A minta nemek szerinti összetétele 

Forrás: Saját szerkesztés 

Nő

Férfi

35,4% 

n=500 
64,6% 
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A megkérdezetteknek több mint a fele (60%) falvakban vagy kisvárosokban él, a 

többiek pedig nagyobb városokban (Szabadka, Szenttamás, Becse, Zenta), illetve a 

tartományi székvárosban (Újvidéken). A falvakban, a kisvárosban élők többsége magyarlakta 

településekről származik. A minta kiválasztása önkényesen, illetve hólabda módszerrel 

történt. Fontosnak tartottam, hogy a fiatal, továbbtanulni akaró generációt kérdezzem meg, 

hiszen a korábbi kutatások többsége a régióidentitás erősségének vizsgálatakor a felnőtt 

lakosságot kérdezte meg, akiknek életében sokkal több volt az az immateriális elem 

(tapasztalat), amely egyértelműen hozzájárul az identitás erősítéséhez és fenntartásához. A 

fiatal generáció pedig a jövő régióidentitás alakulásában meghatározó szerepet fog betölteni, 

hiszen ez a nemzedék már rendelkezik azonosságtudattal és saját értékekkel. Természetesen, 

amikor az eredményeimet a korábbi, 2008-as kutatásokkal vetem össze, akkor azokat a 

kutatásokat veszem alapul, amelyek szintén hasonló összetételű mintával dolgoztak. Továbbá 

azért tartom fontosnak a fiatal középiskolás és egyetemista korosztályt, mert a kutatásom 

irányvonalai erre a generációra vonatkoznak. A papíralapú megkérdezések adatfeldolgozása 

tartalomelemzésekkel, illetve statisztikai elemzések készítésével történt. A kvantitatív 

megkérdezés adatfelvétele 2012.06.01. és 2012.07.01. között történt, összesen 536-an 

töltötték ki a kérdőívet, de ezek közül 36 kérdőívet a hiányos vagy a nem megfelelő kitöltés 

miatt nem tudtam értékelni. 

A fókuszcsoportos megkérdezésben nyolc végzős gimnazista vett részt, két fiú és hat 

lány. A tanulók mindegyike kisvárosban, faluban él. A résztvevők közül öten kisvárosban és 

hárman faluban élnek. A fókuszcsoportos megkérdezés előre elkészített forgatókönyv szerint 

történt, a beszélgetésről pedig hangfelvétel készült. A megkérdezés 2012.11.09-én 

Vajdaságban, Topolyán, a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskolában 

folyt. A fókuszcsoportban résztvevők a kérdőívet kitöltők közül kerültek ki. 

4.2. A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE, A KUTATÁS LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI 

H.1. A vajdaságiak elsősorban Vajdasághoz, a régióhoz kötődnek, és nem az országhoz vagy 

az anyaországhoz. 

Az első hipotézisem vizsgálatához a kvalitatív és a kvantitatív primer kutatási 

eredményeimet is figyelembe vettem. A kérdőíves megkérdezéskor arra a kérdésre, hogy mit 

tekintenek hazájuknak, a megkérdezettek 42%-a Vajdaságot választotta. Ez az érték 

kimagasló a többi válaszlehetőséghez viszonyítva. Igaz, hogy a megkérdezetteknek kevesebb, 

mint fele jelölte meg Vajdaságot, de ha ezeket az adatokat összevonjuk azokkal, akik a 

településüket jelölték hazájuknak, akkor már állíthatjuk, hogy a megkérdezettek 64,8%-a a 
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közvetlen környezetét tekinti hazájának. (11. ábra) Már ez az eredmény is alátámasztja dr. 

Gábrity Molnár Irén azon álláspontját, hogy Vajdaságban a régióidentitás két síkon 

határozható meg: a település, illetve a régió szintjén, pontosabban, ahogyan ezt az elméleti 

részben leírtam, a szülőhelytől indul és kiterjed a régió területére. 

 

10. ábra: Mit tekintesz a hazádnak? 

 Forrás: Saját szerkesztés 

A fókuszcsoportos megkérdezés során a megkérdezettek közül hatan Vajdaságot tekintették 

hazájuknak. Szinte gondolkodás nélkül választották a régiót, míg egy válaszadó Bánátot 

tartotta hazájának, vagyis azt a körzetet a tartományon belül, ahol született, és otthonának 

tartja Vajdaságot. Egy másik válaszadó pedig a szülőfaluját is hazájának tekintette, viszont 

életvitel szerint nem a szülőfalujában él. Ez is Gábrity Molnár álláspontját erősíti.  

 

11. ábra: Az otthon értélmezése 

Forrás: Saját szerkesztés 

A beszélgetés során a válaszadók mindegyike megfogalmazta azt, hogy fontos 

számára a szülőfaluja, de nem kifejezetten ahhoz kötődik, hanem inkább a régióhoz. A 
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megkérdezettek mindegyike egyetértett abban, hogy a szülőföld és a haza kérdésének 

vizsgálatakor Vajdaságot a hazájuknak tekintik. A megkérdezettek egyike sem tekinti 

hazájának Magyarországot. Szerbiával kapcsolatosan pedig negatív magatartást mutattak. 

A szülőfaluhoz, illetve a szűkebb környezethez való ragaszkodás azzal is 

magyarázható, hogy a vajdaságiak nagyon család-, illetve barátcentrikusak. Ezért a fenti 

ábrán is látható, hogy az otthon fogalmának értelmezésében fontos szerepet játszik a család és 

a barátok vagyis az, hogy a kérdőíven megkérdezettek életvitel szerint hol élnek. A 12. ábrán 

látható, hogy a megkérdezettek 73%-a aszerint határozta meg otthonát, hogy hol él, illetve 

hol van a családja és a barátai. A 13. ábra is hasonló arányokat mutat e kérdéskörrel 

kapcsolatban. A kérdőívből, illetve a fókuszcsoportos megkérdezésből is kiderült, hogy a 

legfontosabbnak tartott értékek között a család áll az első helyeken (hasonlóan a béke és a 

barátság). Ezek az értékek szinte azonosak a Volkan-elmélet bemutatásánál ismertetett 

Mirnics-féle kutatási eredményekkel. 

 

12. ábra: Kihez/Mihez kötődsz leginkább? 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az első hipotézisem tehát részben elfogadható, hiszen a megkérdezettek többsége 

Vajdaságot tekinti a hazájának, de erős kötődés mutatkozik a régión belüli kisebb 

közigazgatási egységekhez is, mint például a körzetekhez, a településekhez. 
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H.2. A vajdaságiak régióidentitása erős. Az identitáselemeken keresztül kimutatható a 

kötődés a régióhoz. 

 A Vajdasági magyarok azonosságtudata című egységben a Volkan-elmélet elemei 

segítségével bemutatott Mirnics-féle kutatás empirikus vizsgálatok alapján bizonyította, hogy 

az egyes specifikus régióidentiás-elemeken keresztül (kultúra, szimbólumok, nyelv, 

tapasztalatok, életélmények stb.) kimutatható a vajdasági magyarok elhatárolódása a 

magyarországi magyarok kultúrájától, illetve szimbólumrendszereitől. Ebből következően 

pedig megragadható a vajdasági magyarok erős azonosságtudata Vajdaság iránt. A kérdőíves 

megkérdezésben a válaszadók Vajdaság iránti kötődését szemlélteti a 14. ábra. Látható, hogy 

a válaszadók jelentős többsége pozitívan viszonyul a régióhoz. 40%  Vajdaságot a hazájának 

tekinti, 16% szereti Vajdaságot, 16% kötődik a régióhoz és 4% ragaszkodik. Tehát a 

megkérdezettek 76%-a és Vajdaság között pozitív a kapcsolat, míg a fennmaradt 24% úgy 

gondolja, hogy nem kötődik a régióhoz, csupán itt él. 

 

13. ábra: A vajdasági magyarok és Vajdaság kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés 

A régióidentitás elmélete szerint csak a kollektív azonosságtudat esetében 

beszélhetünk régióidentitásról, illetve akkor, ha a régió iránti kötődés az egyének érzelmei 

között fontos helyet foglal el, és viselkedésükben is megnyilvánul (tulajdonképpen ezeket az 

elemeket neveztem az elméleti részben a pszichológiai folyamatoknak). Az azonos régióban 

elő embereknek egy csapatot kell alkotniuk, amelyet azonos mentalitás és gondolkodásmód, 

azonos értékek és szimbólumrendszer jellemez. Fontos, hogy az emberek egymást 
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elfogadják, és érezzék a közösséghez tartozás erejét, amelyet ebben az esetben a régió lakosai 

jelentenek. Hiszen a lakosok egymáshoz való viszonyulása, az értékek átadása 

nagymértékben hozzájárul a régióidentitás erősítéséhez és fenntartásához. A lenti ábra azokat 

az elemeket mutatja, amelyekkel a megkérdezettek valamilyen mértékben elégedettek. 

Szembetűnő elem az emberek jellemvonása. Tehát a válaszadók 43%-a a vajdasági lakosok 

jellemvonásaival a legelégedettebb a régióban. Ez arra enged következtetni (illetve azokat a 

szekunder forrásokat támasztja alá), hogy valóban kollektív tudatról van szó, hiszen a 

közösség tagjainak az elfogadása, illetve a viselkedésével és attitűdjeivel, mentalitásával való 

azonosulás fontos eleme a régióidentitásnak, amely erősíti azt, hiszen olyan immateriális 

elemről van szó, amelyet a régió lakosai formálnak. 

 

14. ábra: Az elégedettség tárgya a régióban 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fókuszcsoportos megkérdezéskor a résztvevők mindegyike erős kötődését fejezte ki 

Vajdaság iránt. A kötődés egyben elhatárolódás is volt más területektől, hiszen gyakran azt 

tapasztaltam, hogy a beszélgetés során nehezen tudták szavakba önteni azt az érzést, amely a 

Vajdaságban élő embereket összeköti, illetve amelyet éreznek a régió iránt. Mindenki 

említette a többnyelvűséget, a több kultúrának az összefonódását és a vajdasági kultúra, a 

szimbólumok jelenlétét, sokan kedvenc íróik között vajdasági származású írókat említettek 

(Kosztolányi, Csáth). Mindez azt támasztja alá, hogy az embereket ezek az immateriális 

elemek összefogják és a régióhoz kötik. A megkérdezettek meg sem említették a régiót érintő 

traumákat, például a bombázást, illetve azt, hogy gazdasági szempontból fejlődésre és 
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előrelépésre szorul a régió. Ez pedig azt mutatja, hogy a vajdasági magyaroknak fontos 

összetartó ereje a szívósság és a büszkeség, vagyis az, hogy nem panaszkodnak. 

Természetesnek veszik a gondokat, azzal tudnak együtt élni és meg tudják oldani őket. Ehhez 

kapcsolódik a következő ábra, amely azt a helyzetet szemlélteti, hogy a vajdasági magyarok 

arra a kérdésre: Hogy vagy?,  mindig azt válaszolják: Köszönöm,  jól. 

 

15. ábra: Te most boldog vagy? 

Forrás: Saját szerkesztés 

A szekunder kutatásom adatait is figyelembe véve a második hipotézisemet 

elfogadom, ami szerint a vajdasági magyarok azonosságtudata a régió iránt erős. Ebben 

fontos szerepe van a lakosok egymás közötti kapcsolatának, a kultúrának, a kialakult közös 

szimbólumrendszernek. 

H.3. A vajdasági magyarok büszkék arra, hogy vajdaságiak, és szívesen visszatérnek a 

tartományba. 

A fókuszcsoportos megkérdezéskor egyértelművé vált számomra, hogy a résztvevők 

büszkék arra, hogy vajdaságiak, és ezt ki is mutatják nemcsak egymás között, hanem idegen 

országban is. Arra a kérdésemre, hogy melyek azok az elemek, amelyek miatt büszkék 

Vajdaságra, a legtöbben azt a választ adták, hogy mert a vajdasági magyarok összetartóbbak, 

mint a magyarországiak és mert kitartóbbak (munkában), mint a szerbek. Illetve erősségnek 

tartották a régió nemzeti és nyelvi sokszínűségét és nyitottságát. Úgy gondolták, hogy a 

vajdasági emberek alapértéke az igazmondás, ezért gyakran sértenek meg másokat, de 
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egyenes és megbízható emberek, és ez a bizalom tartja fenn az emberi kapcsolatokat, illetve 

az azonosságtudatot is. A kérdőíves megkérdezés is azt jelzi, a vajdasági magyarok nem az 

állampolgárságukkal azonosulnak, hanem azzal a régióval, ahova tartoznak, illetve a 

nemzetiségükkel. Arra a kérdésre, hogy külföldön mit mondanak, ha megkérdezik, hová 

valósiak, a megkérdezettek 43,4%-a azt válaszolta, hogy vajdasági, a válaszadók második 

jelentős hányada (26.8%) már hozzáteszi a nemzetiségét is, hogy vajdasági magyar. 

 

16. ábra: Külföldön a vajdasági 

Forrás: Saját szerkesztés 

A harmadik hipotézisem első részét elfogadhatónak tekintem a primer kutatási 

eredmények figyelembevétele után, de azt, hogy a vajdaságiak szívesen visszatérnek a 

tartományba, fenntartásokkal kezelem a továbbiakban. Hiszen a primer kutatási eredmények 

kimutatják a vajdasági magyarok régiódentitásának elemeit, az identitás erősségét is, illetve 

az is megfogalmazódott, hogy mely elemeken keresztül lehet a leghatásosabb a régióidentitás 

erősségére következtetni. Ez pedig a régió iránti büszkeség érzése, a lakosok mentalitásának 

az elfogadása, az azzal való azonosulás. Azonban a tekintetben, hogy visszatérnének-e a 

régióba, illetve itt maradnak-e, nem egyértelműek a válaszok, mint az előző kérdések 

esetében. A megkérdezetteknek ugyanakkor sokkal több jellemzőt kellett mérlegelniük az 

egyes válaszok megadásakor. A kérdőíves megkérdezéskor ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban 

a megkérdezettek a következő állításokkal értettek egyet (18. ábra). 

Látható, hogy a legnagyobb arányt azok a fiatalok képezik, akik biztosan elköltöznének a 

régióból, de vissza is térnének. Ez arra utal, hogy a jobb életkörülmények miatt elköltöznek 
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ugyan, de a ragaszkodásuk a régió iránt nem sorvad el. Viszonylag kevés (18%) azoknak az 

aránya, akik azért maradnak a régióban, mert itt jól érzik magukat. Ez is azzal magyarázható, 

hogy a gazdasági, a politikai, esetleg az oktatási feltételek nem megfelelőek az országban, 

illetve Vajdaságban sem. 

 

17. ábra: A vajdasági fiatalok és a jövő 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fókuszcsoportos megkérdezés után a résztvevők mindegyike azt mondta, hogy a 

jövőben biztosan elköltöznek Vajdaságból továbbtanulás céljából, de az is elképzelhető, hogy 

egy idegen országban kezdik el karrierjüket. Ez az ország a megkérdezettek közül hat főnél 

Magyarország. Viszont minden megkérdezett egyhangúlag mondta, hogy biztos visszatér a 

régióba, mert kötődik hozzá. 

Mindezek alapján úgy gondolom, arra a kérdésre, hogy a vajdaságiak visszatérnek-e, 

objektíven megítélni a válaszokat nem lehet, csupán következtethetünk főként a 
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fókuszcsoportos megkérdezésen nyert mélyebb információk alapján. Ezért a harmadik 

hipotézisemnek a második részét is  részben tekintem elfogadhatónak.  

H.4. A vajdasági fiatalok látnak lehetőséget Vajdaságban a jövőjük szempontjából. 

A negyedik hipotézisem szorosan kapcsolódik a harmadik hipotézis értékelésekor 

figyelembe vett szempontokhoz, vagyis ahhoz, hogy a fiatalok Vajdaságból való 

elköltözésének mi az oka. A megkérdezettek azon határozott álltása, hogy a sikeres jövőjük 

szempontjából elhagyják a régiót, egyértelműen arra utal, hogy nem látnak lehetőséget 

Vajdaságban a jövő tekintetében. A fókuszcsoportos megkérdezéskor meg is fogalmazták, 

hogy ennek alapvetően a gazdasági növekedés hiánya, illetve fejlettségbeli okai vannak. 

 Tehát a primer kutatásaim alapján a negyedik hipotézisemet egyértelműen elvetem. 

H.5. Vajdaságban a nemzetiségek együtt és nem egymás mellett élnek. Az egyes nemzetiségek 

elfogadják egymást, átveszik és ismerik egymás kultúráját. 

 Az ötödik hipotézisem megfogalmazódásának kifejezetten személyes tapasztalatok 

nyújtották az alapot. A feltevésemhez nagyon ragaszkodtam, bár tisztában voltam vele, a 

kutatás eredményezheti azt, hogy az objektivitás hiánya miatt le kell mondanom erről az 

állításról. 

A kérdőíves megkérdezés során arra a kérdésre, hogy egy külföldinek hogyan mutatná 

be Vajdaságot, a válaszadók 73%-a megemlítette az etnikai sokszínűséget. Olyan régióként, 

ahol „az emberek csárdást és kólót is táncolnak”, illetve ahol a magyar gyerek burekot, a 

szerb pedig kürtöskalácsot eszik („a magyar mekikét (sóslepény szerbül), a szerb lángost 

eszik”). A nemzeti sokszínűség mellett kiemelték a nyelvi és a kulturális változatosságot is. A 

fókuszcsoportos megkérdezés során a nemzetiségek együttélésére több példát is hoztak a 

résztvevők (vegyes házasságok, vegyes barátságok, nemzetiségek kultúráinak ismerete és 

egyes elemeinek az átvétele). A fókuszcsoportban résztvevők a vajdaságiak legfőbb 

értékének a multietnikusságot tartották, hasonlóan a szekunder kutatásban ismertetett 

szakirodalmakhoz. Kiemelték anyanyelvük ápolását, de elvártnak tekintették azt is, hogy a 

Szerbiában élő magyarok tudjanak szerbül, és ismerjék más nemzetiségek szokásait, mert 

„gyakori eset, hogy ruszin vagy szerb lagziba kell menni, ahol a hagyományok ismeretének a 

hiánya kellemetlen helyzetet okoz.” 

 A szekunder és primer kutatási eredményeket figyelembe véve az ötödik 

hipotézisemről nem kell lemondanom. Tehát ezt a feltételezésemet is elfogadhatónak tartom a 

kutatási eredmények alapján. 
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 A kutatási eredményeket összefoglalva, illetve az induló hipotéziseim újszerű 

megközelítése alapján elmondható, hogy a vajdasági magyarokban él a régióidentitás, 

amelynek az elemei valóban a korábbi szekunder kutatási részben bemutatott kutatási 

eredményekhez hasonlóan nyomon követhetők. A régió iránti erős kötődés, a hosszú idők 

során kialakult sajátos vajdasági mentalitás, szimbólumrendszer, a kultúra mind 

meghatározóak a vajdasági magyar lakosság identitástudatának a fenntartásában és 

ápolásában. A vajdasági magyarok büszkén vallják, hogy vajdaságiak. 

Nagyon érdekes a kutatásomnak az az eredménye, hogy a hazaszeretet is a régió iránt 

és nem az ország iránt alakult ki a megkérdezésben részt vevő fiatalokban. A vajdaságiak 

tisztában vannak az ország, illetve a régió gazdasági és politikai akadályaival, hiányaival. Az 

életszínvonalra a saját primer kutatásomból mégsem tudtam következtetni, hiszen 

büszkeségük és szívósságuk miatt a megkérdezettek sem panaszkodtak, hanem a 

boldogságra, illetve a jólétre engedtek következtetni. E tekintetben a kérdőívem projektív 

jellegű kérdései voltak jelentősek (a buborékrajok, illetve az a kérdés, amikor arra kértem a 

válaszadókat, hogy Vajdaságot személyként írják le). A megkérdezettek többsége Vajdaságot 

vagy oltalmazó, bölcs és büszke nagymamaként írta le, aki megfáradt, de még erősnek 

mutatkozik és szorgos, unokáinak a jólétéért igyekszik mindent megtenni, de igyekezetét 

visszatartja a kora és az egészségi állapota. A megkérdezettek másik többsége egy középkorú, 

jóképű, intelligens, nyitott férfiként ábrázolta a régiót, aki több nyelven kommunikál, erős, 

büszke és kitartó, vannak céljai, amelyeknek elérését mások megnehezítik, de 

tántoríthatatlan. Eltökélt és ambíciózus, a váratlan helyzetekre rugalmasan és azonnal reagál. 

Ezek a projekciók magukban foglalják egyrészt azokat a vajdasági emberre vonatkozó 

jellemvonásokat, amelyek több kutatásból is visszaköszöntek, de az aktuális helyzetről is 

árulkodnak. Ezen kívül fiktívnek tűnő emberek mögött ott van a vajdasági magyarok 

Vajdasága, önmaguk, illetve a hozzájuk közelálló személyek. Minden egyes válaszadó 

kedves embernek írta le a régiót. 
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Saját kutatási részemet a lenti szófelhővel zárom, amely a kérdőíves megkérdezés első 

kérdésére adott válaszok alapján készült a Wordle Szófelhőgenerátor segítségével. 

 

 

 

18. ábra: Szóasszociáció. Mi jut eszedbe Vajdaságról? 

Forrás: Saját szerkesztés 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 A dolgozatomban az identitás és a régióidentitás kérdéskörét kutattam Vajdaságban. 

A tartomány tekintélyes vajdaságkutató csoporttal rendelkezik, akinek nemcsak az a célja, 

hogy Vajdaságot minél alaposabban feltárja, hanem az is, hogy erősítse a vajdaságiak 

identitását. A tudományos munkákban többek között a vajdaságiak múltját, tapasztalatait, 

kultúráját, nemzeti sokszínűségét, politikai, oktatási és gazdasági jellemzőt teszik 

nyilvánossá. Mindennek a célja a vajdaságiak fejlődési lehetőségeinek a felfedése.  

A munkám készítésekor, illetve az adatok feldolgozásakor számomra is nagy 

segítséget nyújtottak ezek a források. Ugyanakkor ez a dolgozat specifikus abban, hogy egy 

témakört emeltem ki, a régióidentitást, amelyet igyekeztem minél behatóbban megmutatni. A 

dolgozattal célom volt a régióidentitás mögött megbúvó mély tartalmak előhívása, illetve a 

motivációk feltárása. A vajdasági magyar fiatalokkal készített kérdőíves, fókuszcsoportos és 

asszociatív megkérdezésekkel sikerült új, fontos információkhoz jutnom, amelyeknek egy 

részét ebben a dolgozatomban értékeltem és bemutattam. Ezekkel az eredményekkel 

szerényen megpróbálkoztam kiegészíteni, frissíteni és új megközelítésekkel alátámasztani az 

eddigi magatartás-kutatásokat Vajdaságban. 

A dolgozatom rámutatat arra, hogy Vajdaságban valóban nagyon erős a lakosok 

kötődése és azonosságtudata a régiói iránt. A több nemzet együttélése pedig nem gyengíti a 

régióidentitást, hanem sokkal inkább összefogja az embereket. A tartomány és az emberek 

közötti kapocs nagyon erős. Az itt élők Vajdaságot tekintik a hazájuknak, a szülőföldjüknek. 

A gyökereiktől egészen a régió határáig azonosulnak a térséggel. 

A dolgozat írása, az újabb eredmények feltárása, illetve az identitás és régióidentitás 

elméleteinek a kutatása folyamatosan inspirált a munka közben. Mindez azzal is 

magyarázható, hogy az egyes elméletek vizsgálatakor önmagamban is az összefüggéseket, a 

kötődés okait, elemeit kerestem. Teljes mértékben a témát nem jártam körben. De ez nem is 

volt célom. A jövőben szeretném az eddigi primer kutatásaimat felhasználva és újabbakkal 

kiegészítve az egyes elemek kapcsolódási pontjait vizsgálni, illetve azt, hogy mik az eltérések 

az egyes nemzeti kisebbségek azonosságtudata között, ha van eltérés. További kutatási irány 

a vajdasági régiót és annak elemeit összevetni egy magyarországi régióval, és feltárni, hogy 

melyek lehetnek azok az elemek, amelyek hozzájárulnak a regionális identititástudat 

kialakulásához Magyarországon. 
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szerbül Opovo)  
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Vojlovica) - Pancsovához 
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Párta (Parta)  

Porány (Potporanj)  

Réthely (szerbül Ritiševo, 
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Temeskutas (szerbül 

Gudurica, németül 
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Temesőr (szerbül Straţa, 
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Temespaulis (szerbül 
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Paulisch)  

Temesszőlős (szerbül 
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Hennemannstadt)  

Verseci rétek (Vršacki 

Ritovi)  

Versecvát (szerbül Vatin, 
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Sokolac)  
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Georgshausen, szerbül 

Velika Greda)  

Istvánvölgy (németül 

Heideschüte, szerbül, 

Hajdučica)  

Laudontanya 

(Laudonovac)  

Nagygáj (németül Groß 

Gaj, szerbül Veliki Gaj)  

Nagymargita (Margita)  

Óléc (németül Alt Letz, 

szerbül Stari Lec)  

Rárós vagy Ráróspuszta 

(Miletićevo)  

Szécsenfalva (németül 

Setschanfeld, szerbül 

Duţine)  

Szentjános (németül 

Sankt-Johann, szerbül 

Barice)  

Torontálújfalu (németül 

Markowitschewo, szerbül 

Markovićevo)  

Ürményháza (németül 

Ürmenhausen, szerbül 

Jermenovci)  

Zichyfalva (németül 

Zichydorf, szerbül 

Plandište)  

Észak-Bácskai körzet 

Kishegyes község 

Bácsfeketehegy (németül 

Feketitsch, szerbül 

Feketić)  

Kishegyes (Mali IĎoš)  

Szeghegy vagy Szikics 

(németül Sekitsch, 

szerbül Lovćenac)  

Szabadka község 

Alsótavankút (Donji 

Tavankut)  

Bajmok (németül 

Nagelsdorf, szerbül 

Bajmok)  

Békova (Bikovo)  

Csantavér (németül 

Tschantawir, szerbül 

Čantavir)  

Felsőtavankút (Gornji 

Tavankut)  

Györgyén (ĐurĎin)  

Hadikörs (Mišićevo)  

Hajdújárás (Hajdukovo)  

Nosza (Nosa)  

Kelebia (Kelebija)  

Bácsszőlős vagy 

Királyhalom illetve 

Királyhalma (Bački 

Vinogradi)  

Kisbosznia (Mala Bosna)  

Ludas (Šupljak)  

Meggyes vagy Istene, 

Fogadjisten (Višnjevac)  

Mérges (Ljutovo)  

Nagyfény vagy 

Ónagyfény (Stari Ţednik)  

Palics (Palić)  

Szabadka (Subotica)  

Újfény vagy 

Bácsjózseffalva (Novi 

Ţednik)  

Zentaörs (Bačko 

Dušanovo)  

Topolya község 

Andrásfalva vagy 

Bácsandrásfalu 

(KaraĎorĎevo)  

Andrásmező vagy 

Bácsandrásmező 

(Tomislavci) régebben 

Orešković  

Angyalbandi vagy 

Andrástelke (Gornja 

Rogatica)  

Bácsér vagy Kanyarodó 

(Krivaja)  

Bácskossuthfalva vagy 

Ómoravica (németül Alt-

Morawitza, szerbül Stara 

Moravica)  

Bajsa (Bajša)  

Brazília vagy 

Bárdossyfalva 

(Bagremovo)  

Buránysor vagy 

Székelytornyos, Istenkeze 

(Svetićevo)  

Kispest (Mala Pešta)  
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Cserepes vagy 

Bácsandrásszállás, 

Istensegíts (Bački 

Sokolac)  

Bogaras vagy Félváros 

(Bogaraš)  

Gunaras (Gunaroš)  

Istenáldás (Njegoševo)  

Karkatúr vagy Adjisten 

(Mičunovo)  

Kisbelgrád vagy 

Andrásföldje  (Mali 

Beograd)  

Szurkos vagy 

Középszállás, Istenhozott 

(Srednji Salaš)  

Pacsér (Pačir)  

Pannónia (Panonija)  

Pobeda (Pobeda)  

Rákóczifalu vagy 

Rákóczitelep, Kavilló 

(Kavilo)  

Topolya (németül 

Batschka Topola, szerbül 

Bačka Topola)  

Völgypart (Obornjača)  

Zentagunaras (Novo 

Orahovo)  

Zobnatica (Zobnatica)  

Észak-Bánsági körzet 

Ada község 

Ada (Ada)  

Mohol (németül Mol, 

szerbül Mol)  

Törökfalu (Utrine)  

Valkaisor (Sterijino)  

Völgypart (Obornjača)  

Csóka község 

Csóka (Čoka)  

Egyházaskér (Vrbica)  

Feketetó (németül 

Tschernabara, szerbül 

Crna Bara)  

Hódegyháza (Jazovo)  

Kanizsamonostor 

(Banatski Monoštor)  

Padé (Padej)  

Szanád (németül Sanad, 

szerbül Sanad)  

Tiszaszentmiklós 

(németül Sankt Nikolaus 

an der Theiss, szerbül 

Ostojićevo)  

Magyarkanizsa község 

Adorján (Adorjan)  

Horgos (Horgoš)  

Ilonafalu vagy 

Ilonakertváros (Zimonjić)  

Kishomok (Mali Pesak)  

Kispiac (Male Pijace)  

Magyarkanizsa (Kanjiţa)  

Martonos (Martonoš)  

Orom (Orom)  

Oromhegyes (Trešnjevac)  

Tóthfalu (Totovo Selo)  

Újfalu vagy Bácsújlak 

(Novo Selo)  

Velebit vagy 

Fogadjisten[1] (Velebit)  

Völgyes (Doline)  

Nagykikinda község 

Bánátnagyfalu - 

Szenthubert, Szentborbála 

és Károlyliget (Banatsko 

Veliko Selo)  

Basahíd (németül Klein 

Kikinda, szerbül Bašaid)  

Bikács vagy 

Nagybikács[7] (szerbül 

Bikač)  

Kisorosz vagy 

Torontáloroszi (németül 

Ruskodorf, szerbül Rusko 

Selo)  

Homokrév (Mokrin)  

Nagykikinda (németül 

Großkikinda, szerbül 

Kikinda)  

Torontáltószeg - 

Nagytószeg és Kistószeg 

(németül Haufeld és 

Mastrot, szerbül Novi 

Kozarci)  

Nákófalva (németül 

Nakodorf, szerbül 

Nakovo)  

Szaján (Sajan)  

Tiszahegyes (IĎoš)  

Töröktopolya (németül 

Banat Topola, szerbül 

Banatska Topola)  
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Törökkanizsa község 

Firigyháza (Filić)  

Gyála (Đala)  

Podlokány vagy 

Podlokánypuszta 

(Podlokanj)  

Magyarmajdán vagy 

Magyarmajdány (Majdan)  

Szerbkeresztúr vagy 

Ókeresztúr (Srpski 

Krstur)  

Oroszlámos (Banatsko 

AranĎelovo)  

Rábé (Rabe)  

Sziget (Siget)  

Törökkanizsa (németül 

Neu-Kanischa, szerbül 

Novi Kneţevac)  

Józseffalva vagy 

Józsefháza, Jozefova[8] 

(Obilićevo)  

Zenta község 

Bogaras vagy Karjad-

Gáborfalu (Bogaraš)  

Felsőhegy (Gornji Breg)  

Kevi (Kevi)  

Tornyos (Tornjoš)  

Zenta (Senta)  

Közép-Bánsági körzet 

Bégaszentgyörgy község 

Bégaszentgyörgy vagy 

Begaszentgyörgy 

(románul Jitişte или 

Sângeorgiu de Bega, 

németül Sankt Georgen 

an der Bega, szerbül 

Ţitište)  

Csősztelek (németül 

Tschesterek, szerbül 

Čestereg)  

Banatsko KaraĎorĎevo 

(Pálmajor) (Banatsko 

KaraĎorĎevo)  

Tamásfalva vagy Hetény 

(németül Tomsdorf, 

szerbül Hetin)  

Katalinfalva (németül 

Kathereinfeld, szerbül 

Ravni Topolovac)  

Magyarittabé vagy 

Alsóittabé (németül Neu 

Itebe, szerbül Novi Itebej)  

Párdány (németül Pardan, 

szerbül MeĎa)  

Szerbittabé vagy 

Felsőittabé (németül 

Serbisch-Itebe, szerbül 

Srpski Itebej)  

Tárnok vagy Bégatárnok 

(Torak, 2001-ig Begejci)  

Torda vagy Torontáltorda 

(Torda)  

Udvarnok Törzsudvarnok 

és Szőlősudvarnok 

egyesüléséből (németül 

Rogensdorf, szerbül 

Banatski Dvor)  

Vida vagy Vidapuszta 

(Banatsko Višnjićevo)  

Magyarcsernye község 

Bozitópuszta (románul 

Livade Mare, szerbül 

Aleksandrovo, régebben 

Velike Livade)  

Endremajor vagy 

Leónamajor (Vojvoda 

Stepa)  

Klári (Radojevo)  

Magyarcsernye (németül 

Neuzerne, szerbül Nova 

Crnja)  

Szerbcsernye vagy 

Csernye, régebben 

Németcsernye (németül 

Serbisch-Zerne, szerbül 

Srpska Crnja)  

Tóba (Toba)  

Nagybecskerek község 

Aradi vagy Alsóaradi 

(Aradac)  

Bégafő (németül Klek, 

szerbül Klek)  

Bótos (németül Botosch, 

szerbül Botoš)  

Csenta (németül 

Tschenta, szerbül Čenta)  

Écska és Ecsehida 

(németül Deutsche-

Etschka és Romanisch-

Etschka, szerbül Ečka)  
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Elemér - Alsó- és 

Felsőelemér (németül 

Deutsch-Elemer és 

Serbisch-Elemer, szerbül 

Elemir)  

Ernőháza (németül 

Ernesthausen, szerbül 

Banatski Despotovac)  

Erzsébetlak (németül 

Elisenheim, szerbül Belo 

Blato)  

Farkasd (Farkaţdin)  

Jankahíd (Jankov Most) 

Lázárföld vagy 

Lázárföldje (németül 

Lazarfeld, szerbül 

Lazarevo)  

Lukácsfalva (németül 

Lukasdorf, szerbül 

Lukino Selo)  

Magyarszentmihály 

(németül Michajlowo, 

szerbül Mihajlovo)  

Melence (németül 

Melenze, szerbül 

Melenci)  

Nagybecskerek (németül 

Großbetschkerek, szerbül 

Zrenjanin)  

Muzslya vagy Muzsla 

(németül Muschla, 

szerbül Muţlja)  

Óécska (németül Alt-

Etschka, szerbül 

Stajićevo)  

Orlód (németül Orlowat, 

szerbül Orlovat)  

Perlasz (németül Perlas, 

szerbül Perlez)  

Rezsőháza (németül 

Rudolfsgnad, szerbül 

Knićanin)  

Tamáslaka (németül 

Tomaschewatz, szerbül 

Tomaševac)  

Tiszatarrós (Taraš)  

Zsigmondfalva 

(Lukićevo)  

Szécsány község 

Árkod (németül 

Jarkowatz, szerbül 

Jarkovac)  

Bóka (németül Boka, 

szerbül Boka)  

Istvánfölde (németül 

Stefansfeld, szerbül 

Krajišnik)  

Kanak (németül Konak, 

szerbül Konak)  

Káptalanfalva (németül 

Kaptalan, szerbül 

Busenje)  

Kismargita (németül 

Klein Margit, szerbül 

Banatska Dubica)  

Módos (németül 

Modosch, szerbül Jaša 

Tomić)  

Nezsény - Nagynezsény 

és Kisnezsény (németül 

Serbisch Neusin és 

Kroatisch Neusin, szerbül 

Neuzina)  

Surján (németül Schurjan, 

szerbül Šurjan) 

Szárcsa - és Szárcsatelek 

(németül Deutsch-

Sartscha és Neu-Sartscha, 

szerbül Sutjeska)  

Szécsány vagy 

Torontálszécsány 

(németül Setschan vagy 

Petersheim, szerbül 

Sečanj) 

Törökbecse község 

Bocsár (németül 

Botschar, szerbül Bočar)  

Karlova és Beodra 

(németül Karlowo és 

Beudra, szerbül Novo 

Miloševo)  

Kumán (Kumane)  

Törökbecse (németül 

Neu-Betsche, szerbül 

Novi Bečej)  

Aracs (Arača)  

Nyugat-Bácskai körzet 

Apatin község 
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Apatin (németül 

Abthausen, szerbül 

Apatin)  

Kupuszina vagy 

Bácskertes (Kupusina)  

Szentiván vagy 

Bácsszentiván (németül 

Sankt Johann an der 

Schanze, vagy Priglewitz, 

szerbül Prigrevica)  

Szilágyi (Svilojevo)  

Szond (németül Waldau, 

szerbül Sonta)  

Hódság község 

Bácsordas (németül 

Wolfingen vagy Karbok, 

szerbül Karavukovo)  

Dernye (németül Dornau, 

szerbül Deronje)  

Gombos (németül 

Gombosch, szerbül 

Bogojevo)  

Hódság régebben 

Kéménd (németül 

Hodschag vagy 

Hanfhausen, szerbül 

Odţaci)  

Liliomos ( szerbül Lalić)  

Paripás, régebben 

Parabuty (szerbül 

Ratkovo)  

Rácmilitics vagy 

Szerbmiletics (németül 

Milititsch, szerbül Srpski 

Miletić)  

Szentfülöp (németül 

Filipowa vagy Filipsdorf, 

szerbül Bački Gračac)  

Szilberek (németül 

Ulmenau, szerbül Bački 

Brestovac)  

Kúla község 

Bácskeresztúr vagy 

Oroszkeresztúr (ruszinul 

Ruski Kerestur, Ruski 

Krstur)  

Cservenka (németül 

Tscherwenka vagy 

Rotweil, szerbül Crvenka)  

Lipár (Lipar)  

Istenvelünk (Nova 

Crvenka)  

Kúla (németül Wolfsburg, 

szerbül Kula)  

Szivác - Ószivác és 

Újszivác (németül Alt-

Siwatz és Neu-Siwatz, 

szerbül Sivac)  

Veprőd (németül 

Weprowatz, szerbül 

Kruščić)  

Zombor község 

Babapuszta vagy Sári, 

Hadikkisfalu[1] (Aleksa 

Šantić)  

Bezdán (németül Besdan, 

szerbül Bezdan)  

Béreg vagy Bácsbéreg 

(németül Bereg, szerbül 

Bački Breg)  

Csonoplya (németül 

Tschonopel, szerbül 

Čonoplja)  

Doroszló (németül 

Doroslo, szerbül 

Doroslovo)  

Gádor (németül Gakowa 

vagy Graumarkt, szerbül 

Gakovo)  

Bácskörtés ( németül 

Kruschewlje, Birndorf, 

Kruschiwel vagy 

Kruschiwl szerbül 

Kruševlje)  

Haraszti vagy Rasztina, 

Hadikfalva (Rastina)  

Kerény (németül Kernei, 

szerbül Kljajićevo)  

Küllőd (németül 

Ringdorf, szerbül Kolut)  

Monostorszeg vagy 

Bácsmonostor (németül 

Batsch Monoschtor, 

szerbül Bački Monoštor)  

Nemesmilitics (németül 

Berauersheim, szerbül 

Svetozar Miletić)  

Őrszállás (németül 

Donauwachenheim, 

szerbül Stanišić)  
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Regőce (németül Legin 

vagy Riedau, Rigitza, 

szerbül RiĎica)  

Sztapár (Stapar)  

Bácsgyulafalva vagy 

Telecska (németül 

Teletschka vagy Batsch-

Juliusdorf, szerbül 

Telečka)  

Zombor (németül 

Zombor, szerbül Sombor)  

Szerémségi körzet 

Ingyia község 

Béska vagy Beska 

(németül Beschka, 

szerbül Beška)  

Csortanovci (Čortanovci)  

Ingyia (InĎija)  

Jarkovci (Jarkovci)  

Kereked vagy Kercsedin 

(németül Krtschedin, 

szerbül Krčedin)  

Lyukó (Ljukovo)  

Maradék (Maradik)  

Szalánkeménszőlős 

(Slankamenački 

Vinogradi)  

Újkarlóca vagy Szász 

(Novi Karlovci)  

Újszalánkamén (németül 

Neu-Slankamen, szerbül 

Novi Slankamen)  

Szalánkamén vagy 

Ószalánkemén (Stari 

Slankamen)  

Ópázova község 

Beleges (Belegiš)  

Golubinci (Golubinci)  

Kernesevci (Krnješevci)  

Óbánovci (Stari Banovci)  

Ópázova (szlovákul Stará 

Pazova, németül Alt-

Pasua, szerbül Stara 

Pazova)  

Szurdok (Surduk)  

Újbánovci (Novi 

Banovci)  

Újpázova (németül Neu-

Pasua, szerbül Nova 

Pazova)  

Vajka (Vojka)  

Pecsince község 

Bresztacs (Breštac)  

Decsk (Deč)  

Falkosszombatja 

(Subotište)  

Hásságy (Ašanja)  

Karlovčić (Karlovčić)  

Kölpény (Kupinovo, a 

középkorban Kupinik)  

Obrezs (Obreţ)  

Ogar (Ogar)  

Papi (Popinci)  

Pecsinci vagy Petinc 

(Pećinci)  

Perholc (Prhovo)  

Simonovc (Šimanovci)  

Sremski Mihaljeci 

(Sremski Mihaljeci)  

Szilbács (Sibač)  

Tárnok (Donji Tovarnik)  

Ruma község 

Ruma, a középkorban 

Árpatarló (Ruma)  

Bolgyán (BuĎanovci)  

Dobra (Dobrinci)  

Grabovci (Grabovci)  

Herkóca (Hrtkovci)  

Klenak (Klenak)  

Mali Radinci (Mali 

Radinci)  

Nyékinca, a középkorban 

Nyék (Nikinci)  

Pavlovci (Pavlovci)  

Petőc (Putinci)  

Platics (Platičevo)  

Stejanovci (Stejanovci)  

Szentkirály (Kraljevci)  

Szentpál (Donji Petrovci)  

Szolnok (Ţarkovac)  

Vitojevci (Vitojevci)  

Vogány vagy régi nevén 

Hangony (Voganj)  

Sid község 

Batrovc (Batrovci)  

Berekszó (Berkasovo)  

Bikity (Bikić Do)  

Bingula (Bingula)  
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Erdővég (németül 

Erdewick, szerbül 

Erdevik)  

Gerk vagy Görögmező 

(Višnjićevo)  

Gibárt (Gibarac)  

Házasfalva (Adaševci)  

Hosszúbács (Bačinci)  

Jamena (Jamena)  

Kisfalud (Vašica)  

Küke vagy Kükej 

(Kukujevci)  

Lyuba (Ljuba)  

Marót (Morović)  

Molovin (Molovin)  

Privina Glava (Privina 

Glava)  

Sid (németül Schid, 

szerbül Šid)  

Szat (Sot)  

Szentillye (Ilinci)  

Szávaszentdemeter 

község 

Árki (Jarak)  

Besenyő (Bešenovo)  

Besenyőmonostor 

(Bešenovacki Prnjavor)  

Boszut (Bosut)  

Csalma vagy Csála 

(németül Tschalma, 

szerbül Čalma)  

Diós (Divoš)  

Gornja Zasavica (Gornja 

Zasavica (Zasavica II.))  

Kozma vagy 

Kozmadamján (Kuzmin)  

Latyarak (Laćarak)  

Martinc (Martinci)  

Nagylemzsér (Leţimir)  

Nagyolaszi (ManĎeloš)  

Noćaj (Noćaj)  

Óbingula (Stara Bingula)  

Racsa (Sremska Rača)  

Radenković (Radenković)  

Radinc (Veliki Radinci)  

Ravnje (Ravnje)  

Sasinc (Šašinci)  

Salaš Noćajski (Salaš 

Noćajski)  

Šišatovac (Šišatovac)  

Sulyom (Šuljam) 

Szávaszentdemeter 

(németül Syrmisch-

Mitrowitz vagy 

Mitrowitz, szerbül 

Sremska Mitrovica)  

Szenternye (Mačvanska 

Mitrovica)  

Szentgergely (Grgurevci)  

Zasavica (Zasavica)  

Ürög község 

Dobradó vagy Dobrodol, 

Dobrodolpuszta 

(Dobrodol)  

Görgeteg (Grgete)  

Jazak (Jazak)  

Kisremete (Mala Remeta)  

Krusedolfalu (Krušedol 

Selo)  

Krusedolmonostor 

(Krušedol Prnjavor)  

Nagyremete (Velika 

Remeta)  

Nyárád (Neradin)  

Rednek (Vrdnik)  

Réva (Rivica)  

Satrinca (Šatrinci)  

Ürög (Irig) 
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4. MELLÉKLET: VAJDASÁG NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELE 2002-BEN 

Nemzetiségek Fő % 

szerbek 1.321.807  65,05 

magyarok 290.207  14,28 

szlovákok 56.637  2,79 

horvátok 56.546  2,78 

nem nyilatozott 55.016 2,71 

jugoszlávok 49 881  2,45 

montenegróiak 35.513  1,75 

románok 30.419  1,50 

cigányok 29.057  1,43 

bunyevácok 19.766  0,97 

ruszinok 15.626  0,77 

macedónok 11.785  0,58 

ukránok 4.635  0,23 

egyéb 55.097  2,71 

összesen 2.031.992  100 

Forrás: Szerbiai Statisztikai Hivatal adatai 2003. alapján saját szerkesztés 

 

5. MELLÉKLET: VAJDASÁG LAKOSSÁG SZÁMÁNAK AZ ALAKULÁSA 

1961-TŐL 2002-IG (fő) 

 1961 1971 1981 1991 2002 

Vajdaságiak 1.854.965 1.952.533 2.034.772 2.013.889 2.024.487 

Vajdasági 

magyarok 

442.561 423.866 385.356 339.461 290.207 

Bácskaiak 910.981 960.001 1.010.640 984.511 1 076.438 

Bácskai 

magyarok 

318.867 311.379 286.732 256.795 223.081 

Bánátiak 664.3011 666.559 673.735 680.347 612.845 

Bánáti 

magyarok 

1.112.785 103.093 911.259 76.629 62.890 

Szerémségiek 279.683 325.973 350.396 349.031 335.204 

Szerémségi 

magyarok 

10.909 9.394 7.365 6.037 4.236 

Forrás: Szerbiai Statisztikai Hivatal adatai 2003. alapján saját szerkesztés 
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6. MELLÉKLET: SZERB ÉS MAGYAR AKTÌV KERESŐ NÉPESSÉG 

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK SZERINT (2002) 

 

 

Forrás: Etnički mozaik Srbije prema podacima popisa stanovništva 2002. godine. 

Ministartstvo za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, Beograd 2004., 235., 240. o. 
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7. MELLÉKLET: VAJDASÁG AT HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK: 

1. Területrendezési tervezés 

 meghozza a Vajdaság AT területére vonatkozó regionális területrendezési 

tervet, a külön rendeltetésű területrendezési tervet, az infrastrukturális 

hálózat és a külön funkciót betöltő területek vagy létesítmények 

hálózatának területrendezési tervét, és szabályozza a település- és 

területrendezési valamint a fejlesztési tervezést, a Szerb Köztársaság 

gazdaságpolitikai intézkedéseinek keretén belül; 

2. Regionális fejlesztés 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a 

törvénnyel összhangban szabályozza és biztosítja az arányos regionális 

fejlesztést, valamint a Vajdaság AT eszközeiből fedezett 

nagybefektetéseket, 

 stratégiai és más dokumentumokat hoz meg a regionális fejlesztéssel 

kapcsolatban, a Szerb Köztársaság regionális fejlesztési stratégiájával 

összhangban 

 megalakítja a Vajdaság AT Fejlesztési Bankját, 

 megalakítja az arányos regionális fejlesztéssel megbízott szervezeteket, 

 fejleszti a tartományi és helyi önkormányzati közigazgatás kezelőségi 

kapacitását az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjai eredményes 

kihasználása céljából. 

3. Mezőgazdaság, falufejlesztés, víz- és erdőgazdálkodás, vadászat és halászat 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban a mezőgazdaság 

terén szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket, 

 Szerbia mezőgazdaság- és falufejlesztési stratégiájával összhangban, 

agrárpolitikai és falufejlesztési intézkedéseket hoz, hajt végre és felügyeletet 

gyakorol felettük, 

 a mezőgazdaság területén külön költségvetést, alapokat vagy egyéb szervezési 

formákat létesít, 

 megalapítja Vajdaság AT árutartalékát, 

 a Szerb Köztársaság vízgazdálkodási alapjaival összhangban meghozza a 

Vajdaság AT vízgazdálkodási alapját, 
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 rendes és rendkívüli kül- és belterületi belvízvédelmi intézkedéseket hoz, hajt 

végre és felügyeletet gyakorol felettük, Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság 

meghozott terveivel összhangban, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

vadászatot, valamint érvényesíti a közérdeket a vadászat területén, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

halászatot, valamint érvényesíti a közérdeket a halászat területén, 

 igazgatja a Vajdaság AT területén levő és tulajdonát képező termőföldeket, 

erdőföldeket, erdőket és erdőtermékeket, valamint a vízi erőforrásokat és a 

mesterséges és természetes vízfolyásokat; 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

4. Turizmus, vendéglátóipar, fürdők és gyógyhelyek 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban a turizmus terén 

szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban, szabályozza és 

felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT területén levő ásvány- és termálvizek, 

balneológiai  klimatikus erőforrások igénybevétele felett, valamint érvényesíti 

a közérdeket ezeken a területeken, 

 a turizmus előmozdítása érdekében szervezeteket alapít, 

 a fürdők és gyógyhelyek kérdéskörében intézményeket alapít, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

5. Környezetvédelem 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a törvénnyel 

összhangban szabályozza, fejleszti és biztosítja a környezetvédelmet, 

 a stratégiai dokumentumokkal összhangban meghozza a természeti 

erőforrások és javak feletti igazgatás tervét és programját, 

 a nemzeti programmal összhangban meghozza a környezetvédelmi programot, 
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 ellenőrzi a természeti erőforrások és javak használatát, valamint védelmezi 

őket, 

 egyes térségeket védett természeti javaknak nyilvánít és védőintézkedéseket ír 

elő, a törvénnyel összhangban, 

 folyamatosan vizsgálja a környezeti tényezőket, figyelemmel kiséri és 

felbecsüli a környezetszennyeződés alakulását, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

6. Ipar és kisipar 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban az ipar terén 

szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket, 

 a Szerb Köztársaság fejlesztési tervével összhangban, meghozza Vajdaság AT 

arányos gazdasági fejlődésének tervét és programját, 

 részt vesz a területén levő természeti kincsek és ásványi nyersanyag 

használatára vonatkozó döntéshozatalban, és gondoskodik fejlesztésükről és 

felhasználásukról, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban, szabályozza a 

kisipari műhelyeknek, mint magánkezdeményezési formáknak a megalapítását 

és működését, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

7. Közúti, folyami és vasúti közlekedés és útszabályozás 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban, a közúti, a 

folyami és a vasúti közlekedés területén szabályozza a tartományi jelentőségű 

kérdéseket, 

 igazgatja a Vajdaság AT területén levő közutakat, az európai úthálózatba 

tartozó állami, valamint községi jellegű utak kivételével, és megalapítja a 

Vajdaság AT területén levő utak igazgatásával megbízott közvállalatot, 
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 igazgatja a Vajdaság területén levő hajóközlekedési utakat, megalapítja a 

hajóközlekedési utak irányításával megbízott közvállalatot, és meghozza a 

hajóközlekedési utak megjelölésének és karbantartásának évi programját, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

8. Vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények szervezése 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tartományi jelentőségű vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények 

kérdését, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

9. Tanügy, sport és kultúra 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

középiskolai oktatást, és a középiskolai oktatás területén érvényesíti a 

közérdeket, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

felnőttképzést, és a felnőttképzés területén érvényesíti a közérdeket, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tanulói- és egyetemista életszínvonalat, valamint a tanulói- és egyetemista 

életszínvonalra vonatkozó kérdéskörben érvényesíti a közérdeket, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tartományi jelentőségű kérdéseket az iskoláskor előtti-, az általános- és a 

felsőoktatás területén, 

 a Vajdaság AT összlakosságában számbeli kisebbséget alkotó nemzeti 

közösségek tagjai számára az oktatás minden szintjén biztosítja az anyanyelvű 

oktatásra való jog érvényesítését, 

 az iskoláskor előtti oktatás területének kivételével, tanügyi intézményeket 

alapít a tanügyi vonatkozású közérdek érvényesítése céljából, 
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 szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a fiatalok érdekeit érintő 

területeken, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban, szabályozza a 

tartományi jelentőségű kérdéseket a sport és testnevelés területén, 

 Vajdaság AT érdekében levő sporttevékenységeket folytató szervezeteket 

alapít, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tartományi jelentőségű kérdéseket a művelődés területén, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza és 

érvényesíti a közérdeket a Vajdaság összlakosságában számbeli kisebbéget 

alkotó nemzeti közösségek kultúrája területén, 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

művelődés terén önállóan folytatott művészeti és egyéb tevékenységet, 

 a művelődés területén közérdeket érvényesítő levéltárakat, múzeumokat, 

 könyvtárakat, színházakat, intézeteket és egyéb tartományi jelentőségű 

intézményeket alapít, közigazgatási feladatokat lát el a Vajdaság AT-i 

székhelyű alapítványok, alapok és közalapítványok bejegyzésével és 

nyilvántartásával kapcsolatban, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

10. Tudomány, újítás és technológiai fejlődés 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a törvénnyel 

összhangban részletesebben szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a 

tudomány, az újítás és a technológiai fejlődés területén, 

 kutató- és fejlesztési központokat, újítási központokat, üzleti-technológiai 

inkubátorokat, tudományos-technológiai parkokat és intézeteket alapít, vagy 

részt vesz alapításukban, és megfelelő alapok révén más módon is ösztönzi az 

újítási tevékenységet, a tudományos és technológiai alkotómunka fejlesztését 

és népszerűsítését Vajdaság AT területén, 
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 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

11. Egészség- és szociális védelem 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tartományi jelentőségű kérdéseket az egészségügy és betegbiztosítás területén, 

valamint előmozdítja az egészségvédelmet, az egészségügyi- és 

gyogyszerészeti szolgálatot Vajdaság AT területén, szabályozza a tartományi 

jelentőségű kérdéseket, valamint előmozdítja a nyugdíjbizotítás, a 

foglalkoztatás, a harcos- és a rokkantvédelem, a család-, gyermek-, ifjúság- és 

idősek szociális védelemének területén uralkodó helyzetet, 

 másodlagos és harmadlagos egészségvédelmi létesítményeket alapít, amelyek 

az egészségvédelem terén érvényesítik a közérdeket Vajdaság AT területén, 

 az önkormányzatok által alapított intézmények kivételével, szociális védelmi 

intézményeket alapít, amelyek a szociális védelem terén érvényesítik a 

közérdeket Vajdaság AT területén, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

12. Tartományi szintű tömegtájékoztatás 

 az Alkotmánnyal, a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a tartományi 

jelentőségű kérdéseket szabályozó törvénnyel összhangban szabályozza a 

tartományi jelentőségű kérdéseket a tömegtájékoztatás területén, 

 a tömegtájékoztatás és műsorszórás területén meghatározza Vajdaság AT 

polgárainak közérdekét, és részletesen szabályozza a tartományi műsorszórási 

közszolgálat tevékenységének feltételeit és működési módját, 

 bizosítja a Vajdaság AT összlakosságában számbeli kisebbséget alkotó 

nemzeti közösségi nyelvű, tartományi jelentőségű tájékoztatási eszközök 

működését, 

 eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

13. Az infrastruktúra fejlesztése és a nagyberuházások 
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 a nagyberuházások révén részt vesz a helyi önkormányzatok és a Vajdaság 

AT vagyonát képező infrastruktúra kiépítésében, felszerelésében és 

fejlesztésében a Vajdság AT területén, 

 a nagyberuházások révén részt vesz a közérdek érvényesítését szolgáló 

jelentős építészeti létesítmények megépítésében és felszerelésében, 

  eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

14. Egyéb területekre vonatkozó hatáskörök 

 gondoskodik az emberi jogok és a Vajdaság AT összlakosságában számbeli 

kisebbséget alkotó nemzeti közösségek jogainak érvényesítéséről, valamint 

többletjogokat állapít meg, a törvénnyel összhangban, 

  részletesen szabályozza a Vajdaság AT összlakosságaban kisebbséget alkotó 

nemzeti közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatát, a törvénnyel 

összhangban, 

 együttműködik a Vajdaság AT területén levő egyházakkal és felekezetekkel, 

valamint támogatja azok közérdekű tevékenységeit, 

 gondoskodik a nemi egyenlőségi politika érvényesítéséről és előmozdításáról 

Vajdaság AT területén, 

 gondoskodik a munka- és foglalkoztatási politika érvényesítéséről Vajdaság 

AT területén, 

 javasolja a bíróságok hálózatát Vajdaság AT területén, 

  eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt 

feladatokat is ellát. 

(Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma. 29. szakasz, 2009) 
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8. MELLÉKLET: VAJDASÁG SZIMBÓLUMAI 

 

Vajdaság zászlója 

 

Forrás: www.vajdasag.rs (letöltve: 2011.10.16) 

 

 

 

Vajdaság címere 

 

Forrás: http://www.skupstinavojvodine.sr.gov.yu (letöltve: 2011.10.16) 

 

  

http://www.vajdasag.rs/
http://www.skupstinavojvodine.sr.gov.yu/
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9. MELLÉKLET: REKLÁMPÉLDA A NEMZETI SOKSZÌNŰSÉG NYELVI 

JELENSÉGÉRE. LAV SÖR  

 

Forrás: Saját fotó 
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10. MELLÉKLET: FÓKUSZCSOPORTOS MEGKÉRDEZÉS 

FORGATÓKÖNYVE 

 

FORMÁLÁS (bemelegítés, a résztvevők bemutatkozása) 

Bevezetés: bemutatkozás, kutatás rövid bemutatása, célok 

Megkérdezettek bemutatkozása (hova valósiak, röviden magukról, kedvenc író, 

tevékenység) 

ROHAMOZÁS (általános feszültségérzet csökkentése) 

Egyszerű kérdések: 

1. Mihez kötődtök? A településhez, ahol éltek, vagy a településhez ahol tanultok? 

Vagy Vajdasághoz? Esetleg az országhoz? Vagy Európához? Mit jelent Nektek 

Vajdaság? 

2.  El költöznétek Vajdaságból? Miért? Hova? Visszajönnétek? El fogtok költözni 

(továbbtanulás céljából)? 

3. Mi jut eszetekbe legelőször Vajdaságról? Egy szó-egy fogalom 

4. Mivel magyarázzátok, hogy az előző fogalomra asszociáltatok? 

SZABÁLYOZÁS  

5. Milyen személynek írnátok le Vajdaságot? Miért? Indokok… 

TELJESÍTÉS (együttmőködésre alapozott, felada torientált tevékenység) 

6. Kérdőív (Legfontosabb értékek az életben, alapvető értékek, megfelel-e a te 

eszményednek szüleid élete, minek vallod magad, Vajdaság haza vagy szülőföld, 

milyenek a szerbek, milyenek a magyarok, milyenek a vajdaságiak, mi aggaszt a 

leginkább) 

7. Miért válaszoltátok azt, hogy szülőföld, illetve azt, hogy haza? 

8. Milyen értékek kellenek ahhoz, hogy ahol élsz ott otthon érezd magad azon a 

területen? 

9. Otthon érzitek magatokat Vajdaságban? Milyen értékeken lehetne erősíteni? 

Milyen értékek hiányoznak? 

10. Mi Vajdaság legfőbb értéke? 

11. Mik Vajdaság gyengeségei? 

12. Mondjátok magatokról azt, hogy vajdaságiak vagytok idegen környezetben? 

Büszkén mondjátok ezt? Erre példa? Pl. milyen Magyarországon vajdaságiként és 

milyen Szerbiában? (Magyarországon szerb vagy, Szerbiában meg magyar?) 
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13. Szerintetek létezik Vajdaságban régióidentitás? Egy közös azonosságtudat az 

emberekben Vajdaság iránt? 

14. Ha igen, mi ennek az identitásnak a legfőbb mozgatója, pillére szerintetek? Illetve 

mi szükséges ahhoz, hogy identitásról beszéljünk? Mi kell ahhoz hogy valamivel 

azonosulni tudjatok? 

15. Ha nem, miért nincs? 

16. Ismertek-e tipikusan vajdasági dolgokat? Szimbólum? Termék? Szó? Szokás? stb? 

17. Találkoztatok-e ezekel? Melyik tetszik? 

18. Szerintetek vajdaságban a nemzetiségek (szerbek, magyarok), együtt vagy egymás 

mellett élnek? Vannak-e szerb barátaitok? 

19. Húzóerő-e Vajdaságban a nemzeti sokszinűség? 

20. Mi Vajdaság legfőbb gyengesége? Ezen hogyan javítanátok? 

21. Legelőször mit változtatnátok meg Vajdaságban, ha hatalmatok és korlátlan 

erőforrásotok lenne? Másodszor? 

22. Összességében elégedettek vagytok a hazai életszínvonallal? Ha nem, hogyan 

próbáltok meg a jövőben boldogulni? Mik a terveitek a jövővel kapcsolatban? 

23. Mit választanátok egy kiegyensúlyozott, gazdag, fejlett Vajdaságot? Vagy egy 

idegen, tetszőlegesen választható országbeli jövőt? (a jövő egyik esetben sem 

biztos, de a aktuális helyzet ismert) 

BÚCSÚZÁS (befejezés, lezárás, ajándék) 

 

A megkérdezés helye és ideje: Szerbia, Topolya, 2012.11.09. Dositej Obradović 

Gimnázium és Közgazdasági Középiskola 

Résztvevők: 

B.Emese (18) 

Lídia (18) 

Dávid (18) 

Anikó (18) 

V. Emese (18) 

Petra (18) 

Tamás (18) 
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11. MELLÉKLET: PRIMER KUTATÁS KÉRDŐÌVE 
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