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I N T É Z M É N Y Ü N K R Ő L

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) otthona Szabadkán, a fel-
újított Donát Mór-házban van. A Szekeres László Alapítvány (SZLA) részeként, de önálló szer-
vezeti egységként működő VM4K küldetése a közösség erősítése.

Képzései által a magyarul megszerezhető tudás háza, s ezen tudás magában foglalja úgy a 
felsőoktatási alap-, a tovább- és mesterképzések ismeretanyagát, mint az akkreditált képzé-
sek, szemináriumok és különféle tanfolyamok nyújtotta használható elméleti és gyakorlati 
kompetencia elsajátítását. Kutatásain keresztül feltérképezi a vajdasági magyar közösség 
igényeit, elképzeléseit, problémáit. Kulturális rendezvényeinek fókuszában a művészetek 
nyújtotta közös metszet, a közösségi és közéletet meghatározó jelenségek állnak, szakértői a 
kulturális szolgáltatások és intézményhálózat kölcsönhatásait és lehetőségeit térképezik fel.

A vajdasági magyar közösséget érintő minden területet lefedő kutatásaival, elemzéseivel, 
külső szakértőinek tanulmányaival, cikkeivel és elemzéseivel van jelen, és segíti úgy a terü-
letek, mint a különböző szervezetek és azok meghatározó szereplőinek munkáját, stratégiai 
céljaik, fejlesztési politikájuk megtervezését.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ feladatának tekinti továbbá, hogy a 
vajdasági magyar szakmai közélet aktív alakítója legyen, a szélesebb nyilvánosság elérésével. 
Konferenciákat, szakmai kerekasztalokat, vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket és háttér-
beszélgetéseket szervez.
Gondolkodásának és tevékenységének középpontjában a közösségre vágyó egyén áll: prog-
ramjai, előadói, fellépői által maguk a gyerekek, fiatalok, felnőttek, érett korúak, szépkorúak 
hoznak létre értékalapú, nyitott szellemiségű közösséget.

A közösségteremtő szemlélet része a klubélet: a Köz.Klub rendszeresen, minden csütörtökön 
tartja rendezvényeit, de alkalmakhoz kötődően is szervez megmozdulásokat, akciókat.

A VM4K munkatársainak és külső szakértőinek a képzés-, a kutatás-, a kultúra és a rendez-
vényszervezés területén korábban megszerzett szakmai tapasztalata és eredményei az intéz-
mény működésének színvonalát megalapozva a különböző intézményekkel és szervezetek-
kel együttműködésben teljesedik ki.

   4



A  K O N F E R E N C I Á R Ó L 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ szervezésében 2020. 
szeptember 4–5-én kisebbségi kerekasztal-beszélgetésre került sor, mely a jár-
ványügyi helyzet értelmében – a személyes és társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben – online térbe helyeződött át.

A rendezvény célja egy társadalomelméleti alapokon szerveződő, kisebbségi 
kerekasztal létrehozása volt hagyományteremtő szándékkal. Szervezetünk, bár 
csak a közelmúltban kezdte meg tevékenységét, szeretne a vajdasági magyarság 
életének – a tudományos kutatások terén is – alakító és szervező elemévé válni. 
A  kerekasztal tárgya a vajdasági/délvidéki magyarság szempontjából de facto 
1918-tól, de jure 1920-tól datálódó kisebbségi helyzet első évszázadának értel-
mező bemutatása volt.

Erre olyan szakembereket kértünk fel, akik a saját tudományos tevékenységük 
során más-más aspektusból behatóan és hosszasan foglalkoztak/foglalkoznak a 
tárgyterület egészével, a megtárgyalandó időszak egy-egy periódusával; egyút-
tal a kerekasztal fókuszában lévő kisebbségi magyar közösség előtt álló olyan 
kihívásoknak is szakértői, mint a kisebbségpolitikai intézményrendszer vagy a 
kisebbségi érdekérvényesítés az Európai Unió keretein belül és a csatlakozásra 
váró területeken.

Fontosnak tartottuk, hogy a minimum négy korszakra osztható időszak egyes 
periódusai kapcsán a történelmileg kialakult politikai, tudományos és életveze-
tési elképzelések eltéréseinek bemutatására lehetőséget adjunk. Szerettük vol-
na, hogy diszkurzív módon kerüljenek feldolgozásra rendezvényünkön az adott 
korszak szubjektív (megélt) valósága(i) és objektív (külső) lehetőségtere(i). Mi 
ezzel kívánjuk elősegíteni a közösségi öneszmélést és a kisebbségi magyarság 
szülőföldön való megmaradásának a következő évszázadra történő szellemi és 
gyakorlati felkészülését. 

E tanulmánykötet a konferencián elhangzott szakmai vélemények és előadások 
alapján jött létre.
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A katolikus magyarság helyzete a 
Délvidéken a két háború között,  

a szerbiai Bánság példáján
Jelen tanulmány a címben jelzett terület katolikus magyarságával kíván foglalkozni. Nem feledve, 
hogy a katolikus hívek többségükben németek voltak. (Erről, mások mellett, a közelmúltban lásd: 
BEZZEGH 2012.)

Az impériumváltást követő felmérésekből világosan kitűnik, hogy már a két világháború között 
megindult a szerb lakosság arányszámának határozott növekedése. Az egyházkormányzati válto-
zások gyakorlati végrehajtása is az új állam többségi szláv etnikai befolyásának erősítését szolgálta. 

A két háború között a katolikus egyházat anyagi forrásai és társadalmi-kulturális befolyása kap-
csán két területen érte komoly veszteség. Az egyházi vagyont radikálisan csökkentette az agrárre-
form, míg a felekezeti iskolák államosítása igyekezett visszaszorítani a katolikus egyház befolyását 
a kisebbségi magyarság körében, ezzel is erősítve a beolvadást, sőt inkább a disszimilációt, azaz a 
kirekesztést. A kirekesztés szándéka azért vethető fel, hisz kevéssé valószínűsíthető, hogy – épp fele-
kezeti hovatartozása okán – a latin keresztény magyarság (és persze németség) be akart/tudott vol-
na olvadni a szerb ortodox többségi társadalomba. A katolikus egyház háttérbe szorításának egyik 
fő mozgatórugója éppen az volt, hogy gátolják a kisebbségi értelmiség kialakulását. 

Fontos elemét képezte a kisebbségi létbe került magyarságot is erőteljesen érintő asszimilációs 
törekvéseknek az állami oktatáspolitika. Azzal, hogy az új hatalom nem ismerte el az egyházi iskolák 
létjogosultságát, fokozatosan felszámolták a magyar tannyelvű egyházi oktatást. 

1. BEVEZETÉS

Jelen tanulmány szerzője külön köszönettel tartozik Sáfrány Attilának, akinek a segítsége nélkülözhe-
tetlen volt az írás megszületéséhez, és dr. Orcsik Károlynak, aki rendelkezésére bocsátotta még meg 
nem jelent, 2015-ben megvédett La situazione dei cattolici tedeschi della Jugoslavia tra il 1918 ed il 1945. 
Pontificio Istituto Orientale 2015 című PhD doktori értekezését.

A Bánságnak a trianoni békeszerződéssel, majd pedig az 1924. évi délszláv–román határmegállapí-
tó egyezménnyel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolt része 9776 négyzetkilométer. A továb-
biakban e szerb Bánátnak (srpski Banat) nevezhető rész vallási történetére szorítkozik a kifejtés, habár 
nyilvánvaló, hogy egészen az első világháborút követő megosztásig ez a terület szerves egységet ké-
pezett, így a Bánság 1920 előtti történetében az úgynevezett szerbiai vagy szerb Bánság külön tárgya-
lása nem indokolt. A katolikus egyház azért kap nagyobb hangsúlyt, mert a területen élő magyarság 
többsége ehhez a felekezethez tartozik. 
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2. A KÉSŐBBI SZERBIAI BÁNSÁG TERÜLETÉN VÉGBEMENT  
VALLÁSI-FELEKEZETI, ILLETVE ETNIKAI JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ ESEMÉNYEK  

VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE AZ IMPÉRIUMVÁLTÁSIG

A nyugati kereszténység a térséget, amint az a magyar történelemből ismeretes, Ajtony (Ach-
tum, a szerbben Ahtum) 1028-as leverése után kezdte meghódítani, s itt mindjárt említhetünk egy 
adatot, amely a mai szerb Bánság területére vonatkozik. Csanád vezér a Szent Gellért-legenda elbe-
szélése szerint a Keresztelő Szent János tiszteletére alapított marosvári, azaz a csanádi bazilika szer-
zeteseit áttelepítette Oroszlánosra, ahol Szent György tiszteletére alapított monostort (ORČIK 2015; 
ORCSIK 2019: 11–108; KOMÁROMI 2007: 217). E monostor a mai szerb Bánát északi csücskében, a 
18. század közepén újjátelepített Oroszlámostól (Banatsko Aranđelovo) néhány kilométerre északra, 
a mai Majdány területén volt található. 

Az oroszlámosi monostorról szóló legenda rámutat egy fontos tényre: arra, hogy ebben a tér-
ségben a bizánci ortodoxia, már a földrajzi közelségből kifolyólag is, előbb jelent meg, mint a római 
katolikus egyház szervezete, s egészen a IV. lateráni zsinatig, vagyis legalább a 13. század elejéig 
bizonyítottan együtt élt itt a latin rítusú és a görög rítusú kereszténység:

„E tekintetben föltétlen említést érdemel az az újabb kutatásban fölmerült tény, hogy három 
későbbi (14–16. századi) görög kéziratban föllelhető, a 12. századi állapotokat tükröző bizánci püs-
pöklista is említi Turkia metropolitáját, ami arra enged következtetni, hogy a 11–12. században ön-
álló, Konstantinápoly alá tartozó metropólia volt Magyarországon, amelynek talán alárendelt püs-
pökségei voltak az erdélyi, bihari és csanádi egyházmegyék. Bár a kérdés vitatott, a föltételezés jól 
beleilleszthető a keleti kereszténységnek az ország e táján való elterjedtségéről szóló adatokba.” 
(KOMÁROMI 2007: 219) 

Az oroszlámosi monostor egyébként a 12. század végén kerülhetett a bencések kezébe, végleges 
pusztulását pedig valószínűleg az 1280-as kun lázadás okozta (KOSZTA 2007). Kalapis Zoltán szerint 
viszont az oroszlámosi monostort a kunok általi lerombolás után építették újjá a bencések, s a 14. 
században kisebb várszerű erődítéssel is körbevették (KALAPIS 1995: 13). 

Egy másik jelentős egyházi létesítményt is meg kell említeni: a mai Törökbecse közelében fekvő 
aracsi bencés monostort, különösen azért, mert az aracsi pusztatemplomként ismertté vált romok 
az utóbbi időben a vajdasági magyarság politikai összetartozását jelképző és a magyarság ezerszáz 
éves ittlétére utaló kultuszhellyé váltak (SZŰGYI 2008: 329–344). Építési idejével kapcsolatban el-
térőek a vélemények. Valószínűsíthető, hogy a mai romok a 13. század első feléből származnak, de 
lehetett itt egy korábbi templom is, amelynek a meglétére utalhat a 11. századra datálható aracsi kő 
(RAFFAY 2005: 27). E föltételezett templom romjaira még nem bukkantak rá. Miomir Petrović szerb 
régész 1978-ban megfogalmazott elmélete szerint az aracsi templom a 13. század előtt ortodox volt 
(TAKÁCS 2006: 168–169), ezt a nézetet képviseli a jelenlegi magyar szerzők közül Kalapis Zoltán is 
(KALAPIS 1995: 16–17). 

A Bánság mai szerbiai területén ezeken kívül más bencés monostorok is léteztek a középkorban: 
a tatárjárásig fennálló Kanizsamonostora, melynek az emlékét őrzi a Kanizsamonostor (Banatski Mo-
noštor) nevű kistelepülés. A mai Nagykikinda közelében kereshető Galádmonostora a tatárjárásnak 
esett áldozatul (KOSZTA 2007). A valamikori Keve vármegye egyetlen korai ismert egyházi intézmé-
nye az ittebői bencés prépostság volt. 

A 13. század a bencés monostorok pusztulásának, válságának kora volt ezen a vidéken is, de 
ekkor jelentek meg a ferencesek. Az utóbbi rendnek a konventuálisokat kiszorító obszerváns ága, 
Bosznia felől terjeszkedve, először a Délvidéken vert gyökeret, s itt építette ki erős bázisait. A szerbiai 
Bánság területén Kevevárán (Kovin) Nagy Lajos idejében telepedtek le a bosnyák ferencesek (KA-
LAPIS 1995: 42). 1390-től a kolostor kusztódia székhelye, melyhez Örményes és Haram is hozzátar-
tozott. 1377 után az aracsi monostor is a ferencesek gondnokságába került. Erzsébet anyakirályné, 
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Nagy Lajos király édesanyja újíttatta fel, és a ferencesek konventuális ágának adományozta, akiknek 
a birtokában maradt egészen a török kori pusztulásáig (KOSZTA 2007). 

A 14. század vége az első török betörések ideje. A 15. század nehéz időszak a Délvidék életében, 
aminek következménye az addig virágzó vidék elnéptelenedése. A  korábban itt élők helyére szerb 
és román telepesek érkeztek már a 15. században, a magyar földbirtokos nemesség támogatásával, 
hogy a munkaerőhiányt enyhítsék. Ez egyúttal az ortodox vallás ismételt megerősödését jelentette a 
térségben. Az ortodoxia ekkor még nem tudta kiépíteni saját egyházszervezetét. A 16. század elején, 
a török–magyar határvonal északra tolódásával, teljesen megnyílt a kapu a déli bevándorlás előtt. Az 
úgynevezett török sereg jelentős részét muzulmán és pravoszláv vallású délszlávok és más balkáni 
népek alkották.

A Bánságot meghódító, szerb származású beglerbég (később nagyvezír), Szokoli Mehmed (Meh-
med Sokolović) támogatásával 1557-ben újjáalakult az ipeki (Peć, a mai Koszovóban) szerb patriar-
kátus, ami által a szerb pátriárka egyházi fennhatósága északon Budáig és Egerig terjedt ki, keleti 
irányban pedig az egész Bánságra. Egyúttal a muzulmán vallás is megjelent átmeneti jelleggel. Tudjuk 
például, hogy Nagybecskerek, Szokoli Mehmed vakufja, mecsettel rendelkezett.

A török korban, 1584-ben Lugostól és Karánsebestől keletre túlnyomórészt román lakosság élt, 
Temesvártól nyugatra pedig túlnyomórészt szerb. A Temesvár, Lugos és Karánsebes közötti területet 
román–szerb kevert lakosság lakta (POPOVIĆ 1990: 104). 

Ez a helyzet a török kor után, a 18. század első felében sem változott jelentősebben, 1743-ban, illet-
ve 1753-ban a keleti (lugosi, karánsebesi és orsovai) körzetek tiszta román etnikumú területek voltak, a 
nyugati (nagybecskereki, pancsovai, nagykikindai) körzetek pedig tiszta szerbek. A középső rész (ver-
seci, lippai, temesvári, csanádi, csákovai) ugyanakkor szerb–román vegyes lakossággal rendelkezett 
(POPOVIĆ 1990: 37). 

Az 1771–1772. évi, nem teljes lakosságszámlálás szerint, melyet 520 településen végeztek a meg-
lévő 635-ből, a Bánságban 181 639 román, 78 780 szerb, 43 201 német és francia, 8683 bolgár, 5272 
cigány és 353 zsidó élt, összesen 317 928 lakos (MILIN 1995: 50). 

1774-ben 375 740 lakosa volt a Bánságnak: 220 000 (58,55 százalék) román, 100 000 (26,61 száza-
lék) szerb és görög (cincár), 53 000 (14,11 százalék) német, 2400 (0,64 százalék) magyar és bolgár, 340 
(0,09 százalék) zsidó (MILIN 1995: 49).

1. táblázat: A Bánság felekezeti megoszlása (1784/85)

Megye Lakosság 
(fő)

római kat. 
(fő)

evang. (fő) református 
(fő)

ortodox 
(fő)

ortodox 
(%)

izraelita 
(fő)

Krassó 188 200 15 076 50 30 173 000 92,3 44

Temes 215 545 40 227 2000 1200 172 000 79,8 118

Torontál 153 083 46 019 1500 1500 103 000 67,3 64

Temesvár 9242 4476 60 20 4300 46,5 386

összesen 566 070 105798 3610 2750 452 300 79,9 612
(DANYI–DÁVID 1960: 389)

A magyarok betelepítése később történt, és csak 1867 után válhatott szervezetté. A megváltozott 
etnikai viszonyokat tükrözik az 1900-as népszámlálás adatai. Az egységes Bánság lakossága 1 431 329 
ekkor, ebből 578 789 román, 362 487 német, 251 938 szerb, 170 124 magyar (BANATUL 2009).
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2. táblázat: A Bánság felekezeti megoszlása (1869) 

Megye Lakosság 
(fő)

római kat. gkat. 
(fő)

evang. 
(fő)

ref. 
(fő)

ortodox izraelita egyéb 
(fő)fő % fő % fő %

Krassó 262 514 40967 15,6 14 068 1129 1183
203 
802 77,6 1335 0,5 60

Szörény 101 388 9821 9,7 8 296 6 91 209 90,0 45 0,0 3

Temes 345 182 114 378 33,1 12 221 8259 254
202 
970 58,8 2777 0,8 96

Torontál 491 040 225 178 45,9 2120 15403 6401
237 
877 48,4 3891 0,8 64

N[agy]becskerek 19 666 8369 42,6 9 730 266 9203 46,8 1089 5,5 –

Nagykikinda 18 834 5752 30,5 8 91 7 12 486 66,3 489 2,6 1

Pancsova 16 888 5528 32,7 11 1212 220 9678 57,3 193 1,1 46

Temesvár 32 223 20 631 64,0 302 1120 629 5487 17,0 3982 12,4 72

Versec 21 095 11 635 55,2 8 203 43 8630 40,9 576 2,7 –

F[ehér]templom 8284 6254 75,5 – 27 11 1879 22,7 113 1,4 –

Vinga 4552 4261 93,6 – 18 1 225 4,9 47 1,0 –

Lugos 11 654 4568 39,2 646 438 88 4779 41,0 1118 9,6 17

Karánsebes 3512 1076 30,6 – 10 – 2347 66,8 79 2,2 –

összesen 1 336 832 458 418 34,3 29401 28 928 9109
790 
552 59,1

15 
734 1,2 359

(KÓKAI 2011: 294)

1910-ben a Bánság, azaz Torontál, Temes, Krassó-Szörény vármegye összlakossága 1  582  133, ebből 
592 049 (37,42 százalék) román, 387 545 (24,50 százalék) német, 284 329 (17,97 százalék) szerb, 242 152 
(15,31 százalék) magyar. A magyar lakosság lélekszáma tehát nagyobb arányban növekedett a többiekénél.

3. AZ IMPÉRIUMVÁLTÁS KÖVETKEZMÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL  
A KATOLIKUS EGYHÁZRA

A Bánságnak a későbbiekben a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kapcsolt részében 1910-ben 
566 400 lakos élt, amiből 229 568 (40,53 százalék) volt szerb, 125 374 (22,14 százalék) német, 108 662 
(19,18 százalék) magyar, 73 303 (12,94 százalék) román, 16 223 (2,86 százalék) szlovák, 3685 (0,65 szá-
zalék) horvát (RAVLIĆ 2000; táblázat: http://www.hic.hr/books/jugoistocna-europa/02tablice.htm). 

3. táblázat: A szerbiai Bánság vallási megoszlásának alakulása 1910 és 1931 között

1910 1921 1931

ortodox 288 757 306 414 321 262 

római katolikus 188 756 209 370 196 087 

protestáns 37 379 39 226 37 179 

más felekezetek 8015 6948 11 932 

összes 522 907 561 958 566 460 
(ROMSICS 1993) 
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A fentiekből látható, hogy a két 1910-es adat között az összlakosság tekintetében mintegy negy-
vennégyezres eltérés mutatkozik (566  400, illetve 522  907). Mindenesetre nyugodtan kijelenthető, 
hogy a szerb lakosság szinte egésze pravoszláv vallású, és csupán az új protestáns kisegyházak tudtak 
kevés számú hívőt elhódítani közülük. A románok nagy többsége is ortodox; nem sikerült adatot talál-
nunk arra, hogy pontosan hányan tartozhattak közülük a görögkatolikusok közé. Az arány visszame-
nőleg megbecsülhető az 1991-es népszámlálás adatából, mely szerint a vajdasági román lakosságból, 
amelynek óriási többsége a szerbiai Bánságban él, 81,61 százalék vallotta magát ortodoxnak, és 6,58 
százalék katolikusnak, 2,76 százalék protestánsnak (ĐURIĆ 2008: 203). 

Az 1910 és 1931 közötti adatokból világosan kiolvasható, hogy már a két világháború között meg-
indult a szerb lakosság arányszámának határozott növekedése, ami a Jugoszlávia más vidékeiről tör-
tént bevándorlás következménye. Egyrészt a szerb közigazgatás létrehozásával, másrészt természe-
tes vándormozgalmak útján, harmadrészt szervezett betelepítés révén nőtt a szerb lakosság aránya. 
A  korszakban a betelepítések közül talán a legismertebb az első világháborús szerb önkéntesek, a 
dobrovoljacok betelepítése. Nikola Gaćeša szerint 1919–1941 között állami támogatással 92 905 lelket 
telepítettek be Vajdaság területére; arról nincs adat, hogy ebből pontosan mennyi érkezett Bánátba. 
Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy ez a terület vallási megoszlására is ugyanilyen arányú hatással bírt 
(MIRNICS 2001: 50).

4. táblázat: A Jugoszláviához került bánsági plébániák anyanyelv szerint

Plébánia nyelve Lélekszám Arány

német 36 58%

magyar 19 31%

német és magyar 7 11%

összesen 62 100%
(ORCSIK 2019: 17)

Mint ismeretes, a trianoni béke a Csanádi egyházmegye 34 912 négyzetkilométeres területét föl-
osztotta. A  nagyobb része, 25  254 négyzetkilométer román; közel egynegyede, 9387 négyzetkilo-
méter szerb fennhatóság alá került. 1923-ban az Apostoli Szentszék Szegedet jelölte ki székhelyéül; 
Glattfelder Gyula megyés püspök a Romániából való kiutasítása után innen irányította a Magyarorszá-
gon maradt legkisebb, 271 négyzetkilométeres egyházmegyei részt. Nagybecskerek (Veliki Bečkerek, 
majd Petrovgrad, majd Zrenjanin) központtal pedig megszervezték a bánáti apostoli kormányzóságot 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak jutott területből. 248 plébániából 62 került ide, 202 460 római 
katolikus és 5068 görögkatolikus lélekkel. Az említett 202 460 katolikusból százharmincnyolcezer né-
met, hatvanegyezer magyar, a többi horvát vagy cseh (DRAGANOVIĆ 1935: 397–403). 

Mivel az új délszláv államban magától értetődően magas egyházi pozícióba csak a többségi szláv 
etnikumból kerülhetett vezető, a kormányzóság élére Ivan Rafael Rodić horvát ferences szerzetest 
nevezték ki, akinek pozícióját azzal erősítették tovább, hogy 1924-től belgrád–szendrői érsek lett. 
Ugyanettől az évtől a bánáti apostoli kormányzóságot az említett érsekség, illetve érsek fennhatósága 
alá vonták. Az átalakulást volt hivatva jelezni az is, hogy ezzel egy időben kialakították az új espereske-
rületi struktúrát: a nagybecskereki kerület 11, a törökkanizsai 9, a nagykikindai 8, a magyarcsernyei 
7, a szécsányi 8, a pancsovai 6, a székelykevei 8 plébániát foglalt magában. Az egyes plébániák nem-
zetiségi arányait az 1935-ös Schematismus részleteiben is jelzi (DRAGANOVIĆ 1935: 397–403).

1936-ban lemondott Rodić érsek, helyére Josip Ujčičot nevezték ki belgrádi érsekké és bánáti apos-
toli kormányzóvá is, aki egészen 1961-ig töltötte be hivatalát.

A hívek száma 1960-ra százhúszezerre, az egyházközségeké 64-ről 40-re, az esperességeké 8-ról 
4-re csökkent, és 1968-ban már csak 27 plébániának volt saját papja. A színnémet plébániák teljesen 
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elnéptelenedtek. 15 templom lebontására állami vagy járási rendelettel kötelezték a bánsági apostoli 
kormányzóságot. Ahol a németek mellett magyar vagy más nemzetiségű hívek is éltek, ott megma-
radtak a templomok, de a korábbi nagyszámú német katolikus lakossághoz képest a megmaradt hí-
vek csak nagy nehézségek árán vagy alig tudták gondját viselni a hatalmas templomoknak. A legtöbb 
német plébániából leányegyház vált, és egy-egy közelben fekvő aktív plébániáról látták el, és teszik 
ezt mind a mai napig. 

Az idősödő Ujčič érsek mellé 1961-ben nevezték ki Gabriel Bukatkót belgrádi koadjutor érsekké és 
bánáti apostoli kormányzóvá. Ekkor töltötte be először e tisztet görögkatolikus főpap, aki latin szertar-
tású tevékenységet is folytathatott (CATHOLIC 2009). Josip Ujčič érsek 1964. évi halálát követően Bu-
katko lett a belgrádi érsek. Mivel magyarul nem tudott, a Szentszék 1971-ben Jung Tamást nevezte ki 
a bánáti apostoli kormányzóság élére, akit a következő évben Nagybecskereken szenteltek püspökké. 
Végül II. János Pál pápa 1986-ban az apostoli kormányzóságból létrehozta a nagybecskereki püspök-
séget, amelyet a szabadkai püspökséggel együtt a belgrádi érsekség alá rendelt.

Az 1921-es délszláv alkotmány, követve a békeszerződések elvárásait, formai szempontból garan-
tálta a vallásszabadságot. A politikai elit fontosnak tartotta az új államalakulat nemzetközi elismerte-
tését, ezért törekedett a Szentszékkel való tárgyalások megkezdésére (ORCSIK 2019: 28–32). Ezek célja 
egy konkordátum volt, amely biztosíthatta volna a katolikus egyház jogi státusának rendezését az új 
államkeretek között. A végül 1935-ben Jugoszláviával megkötött megállapodásban az állam vállalta 
a vallásszabadság biztosítását, a katolikus egyház birtokbírhatási és iskolaalapítási jogát. A Szentszék 
pedig kinyilvánította azon szándékát, hogy a bánsági és a bácskai apostoli kormányzóságot püspök-
ségekké alakítja, ezzel elismerve az új államhatárok közé került területek egyházi önállóságát (GO-
LUŽA 2004: 259). 

A következő évben parlament elé került megállapodás ratifikálását a szerb ortodox egyház promi-
nens képviselői megakadályozták, a püspöki kar ugyanis kiközösítéssel fenyegette a javaslatot meg-
szavazó képviselőket. Ezenfelül, a társadalmi nyomás erősítése érdekében, azt is kilátásba helyezte, 
hogy a konkordátum törvénybe iktatása esetén minden ortodox templomra szimbolikusan fekete 
zászlót tűznek ki. A fentiek okán a konkordátum ratifikálása lekerült az alsóházi napirendről. 

1937 nyarán végül az alsóház, utcai tiltakozó megmozdulások közepette, elfogadta a konkordá-
tumot, de az ortodox egyházi vezetőség által is gerjesztett folytatódó tüntetések miatt nem került a 
felsőház elé (A. SAJTI 2004).

A fejlemények láttán előbb a Szentszék tiltakozott 1938 februárjában. Ezt követően a Katolikus 
Püspöki Kar 1938. májusi, hívekhez címzett körlevelében követelte a konkordátumban államilag is 
garantált vallásszabadságot. Ennek jegyében elutasította a pravoszláv hit államvallássá tételét, és az 
ortodox egyházéhoz hasonló beleszólást követelt az egyházakat érintő politikai döntésekbe. Ugyanitt 
határozottan állást foglalt a katolikus tankönyvkiadás szabadsága és a katolikus egyházi intézmények-
nek a többi egyházéhoz hasonló mértékű állami támogatása mellett (ERŐS 1993: 170). Végeredmény-
ben a katolikus egyház államjogi helyzete, a ratifikálás elmaradása okán, a korszakban rendezetlen 
maradt.

Az agrárreform hatásának rövid bemutatása előtt néhány szóban fel kell vázolnunk, hogy milyen 
anyagi forrásokkal rendelkezett az egyház a korban. Mindenekelőtt földterületekről és azok jövedel-
meiről kell beszélnünk. Jelentős mértékben a földbérleti díjak fedezték a templomok, a plébániák és 
az iskolák fenntartásának költségeit. Ezenfelül többnyire ebből biztosították az egyházi tisztségviselők 
és alkalmazottak fizetését, és ez adta a nyugdíjalap forrását is. Az egyes célokra kirendelt földterületek 
külön-külön vagyonalapot képeztek. Az egyházközségekhez tartoztak még ún. „szegényföldek”, ame-
lyeket az egyházközség rászoruló családjai kaptak ingyenes használatra. 

Az 1919 és 1923 között lezajlott agrárreform során az egyházi alapítványi, iskolai és tanítói földeket 
szinte teljesen kisajátították. Az ortodox egyházközségek, kolostorok, valamint a szláv ajkú katolikus 
és evangélikus egyházközségek esetében az 500 hold feletti birtokokat vonták a reform hatálya alá, 
míg a magyar és a német katolikus és evangélikus plébániák esetében a 400 hold felettieket. Egy egy-
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házközség vagy a püspökség a saját birtokaiból csupán 100 hektárt tarthatott meg. A szerb ortodox 
egyházat ez a reform csupán részben érintette. Ahol egyáltalában lezajlott, ott is – a katolikusoktól el-
térően – egyházközségenként vagy kolostoronként 150 hektár maradhatott a tulajdonukban (ORČIK 
2015).

A magyarság helyzetét az is negatívan befolyásolta, hogy a belgrádi kormány már 1919-ben kiter-
jesztette az újonnan szerzett területekre az 1904. évi szerbiai iskolatörvényt. Ez csak állami és magán-
iskolákat ismert el, felekezetieket nem. Ezt egészítette ki az az 1920. évi minisztertanácsi rendelet, 
amely az 1912. évi szerb középiskolai törvény hatálya alá vonta az átcsatolt részek intézményeit is. 
A törvény szerint a középszintű oktatási intézmények is csak államiak lehettek. A magániskolákat, aho-
vá az egyházi fenntartású tanintézeteket is sorolták, alsófokúra és nyilvánossági jog nélkülire fokozták 
le, így lehetetlenítve el őket. A folyamatot tetézte, hogy az 1846-ban alapított nagybecskereki piarista 
gimnázium tanárait távozásra kényszerítették. Ezzel teljességgel felszámolták a Tiszától keletre a ma-
gyar tannyelvű egyházi oktatást (MKL).

4. ÖSSZEGZÉS

Mint tanulmányunk elején láthattuk, ebben a térségben az ortodoxia, már a földrajzi közelségből ki-
folyólag is, előbb jelent meg, mint a római katolikus egyház szervezete, s egészen a 13. század elejéig 
bizonyítottan együtt élt a latin rítusú és a görög rítusú kereszténység.

A 15. századtól, amikortól a törökök előbb szórványosan, majd fokozatosan állandósulva jelen vol-
tak a Délvidék életében, az addig virágzó vidék pusztulásnak indult. A magyarság helyére szerb és 
román telepesek érkeztek már a 16. század második felétől, a magyar földbirtokos nemesség támoga-
tásával, hogy a munkaerőhiányt enyhítsék. Ez egyúttal az ortodox vallás újbóli megjelenését jelenti, 
az egyházszervezet kiépülése nélkül.

A török korban Lugostól és Karánsebestől keletre túlnyomórészt román lakosság élt, Temesvártól 
nyugatra pedig többségében szerb. A Temesvár, Lugos és Karánsebes közötti területet román–szerb 
kevert lakosság lakta. Ez a helyzet a két nációra vonatkozóan a török kor után, a 18. század első felében 
sem változott jelentősebben. Az új elem a német ajkú katolikus lakosságnak a Habsburgok által szer-
vezett betelepítése. A magyarok betelepülését a bécsi császári kormányzat tiltotta. 1779-ben a Bánsá-
got visszacsatolták Magyarországhoz, és a polgári részeken létrehozták a megyerendszert. Ugyanak-
kor a határőrvidék igazgatása változatlan maradt. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt szerb felkelők a Bánság nyugati felén kikiáltották 
a Szerb Vajdaságot. A Bach-korszakban újólag elszakították a Bánságot Magyarországtól. A létreho-
zott Szerb Vajdaság és Temesi Bánság a Habsburg Birodalom koronatartománya lett (GULYÁS 2011: 
55–64). 

A magyarok betelepítése később történt, és csak az 1867. évi kiegyezés után válhatott szervezetté. 
Ez az oka annak, hogy a magyar lakosság lélekszáma nagyobb arányban növekedett a többiekénél, de 
a modern kori Bánság sohasem volt/lett etnikailag magyar karakterű terület, Trianon előtt sem.

Az impériumváltást követő felmérésekből világosan kitűnik, hogy már a két világháború között 
megindult a szerb lakosság arányszámának határozott növekedése, ami a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság (1929-től Jugoszlávia) más vidékeiről történt bevándorlás következménye. Ennek három fő 
forrása volt: egyrészt a szerb közigazgatás létrehozása, másrészt a természetes vándormozgalmak, 
harmadrészt pedig a szervezett betelepítés. 

Az egyházkormányzati változások gyakorlati végrehajtása is az új állam többségi szláv etnikai be-
folyásának erősítését szolgálta. A  Csanádi egyházmegye Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak jutott 
területéből létrehozott bánáti apostoli kormányzóság élére úgy került egy horvát származású főpap 
Rafael Rodić személyében, hogy a hívek döntő többségét magyarok és németek alkották. Az átalaku-
lást volt hivatva jelezni a fent vázolt új espereskerületi struktúra is.
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A bánsági katolikus egyház az új államkeretben elsősorban a kisebbségbe került magyarság és 
németség egyházává vált. Érdekei és problémái többnyire megegyeztek a nevezett kisebbségekéivel. 
A létrejövő új államalakulat egészét tekintve az egyházon belül a horvátok és a szlovének lélekszáma a 
meghatározó, míg a magyarság felekezetileg nem egységes. Ennek okán a katolikus egyház a kisebb-
ségi létbe került magyarság körében nem tudta oly mértékben betölteni azt az identitásmegtartó 
szerepet, mint például a szomszédos Romániában. 

Jugoszlávia 1935-ben ugyan megkötötte a konkordátumot a Szentszékkel, de azt a szerb ortodox 
egyház és papság ellenállása miatt nem terjesztették a felsőház elé, így nem ratifikálták, ami még bi-
zonytalanabbá tette a Bánságban is a többnyire kisebbségi hívek helyzetét.

Az alapítványi és iskolai földek, valamint a „szegényföldek” teljes egészében, a többi birtok pedig 
döntő többségében az agrárreform hatálya alá esett. Ennek következtében a katolikus egyház elve-
szítette vagyonának nagyobbik hányadát. Ezáltal már röviddel az impériumváltás után anyagilag is 
módfelett nehézzé vált, hogy fenntartsa oktatási intézményeit, betöltse korábbi és az adott kisebbsé-
gi léthelyzetben még inkább szükségessé vált kulturális és társadalmi szerepét.

Az állami oktatáspolitika is fontos eleme volt a kisebbségi létbe került magyarságot erőteljesen 
érintő asszimilációs és kirekesztő törekvéseknek. Ez utóbbit azért hangsúlyozzuk, mert alkalmasint 
külön kell választani az asszimilálást/beolvasztást és a disszimilálást/kirekesztést. Röviden szólva, ki-
sebb részben asszimilációs, nagyobbrészt disszimilációs tendenciák érvényesültek. Azzal, hogy az új 
hatalom nem ismerte el az egyházi iskolák létjogosultságát, fokozatosan felszámolták a magyar tan-
nyelvű egyházi oktatást. Ez abban az esetben még akár akceptálható is lehetne bizonyos mértékig, 
ha megfelelő világi/állami magyar nyelvű iskolák lennének, de erről nincs szó. A történtek elsődleges 
motivációja éppen az, hogy az állam megakadályozza a kisebbségi értelmiség kialakulását. Mivel az 
egyházi értelmiség és a magyar nemzeteszme szervesen összefonódott az 1918 előtti Magyarorszá-
gon, így a szerb állam szemszögéből logikusnak tűnt, hogy az egyházat és az államot minden téren 
szét kellett egymástól választani, különösen ott, ahol az egyházi értelmiség többnyire magyar szelle-
miségű volt. 

Zárszóként meg kell jegyezni, hogy a magyar kisebbséget is erősen érintő, a katolikus egyházat súj-
tó, fent vázolt intézkedések egyik fő mozgatórugója a világi állam társadalmi befolyásának növelése 
az egyházakkal szemben. Ebben a délszláv állam nem tért el a korabeli európai országok többségétől. 
Amint azonban a korábbiakból kitűnik, az intézkedések hatóköre és gyakorlati végrehajtása a többsé-
gi szláv és az egyes nemzetiségi egyházközségek körében látványosan különbözött. Konzekvensen az 
utóbbiak hátrányára. Más szóval, az állam jogi, oktatási és kulturális társadalmi befolyásának erősítése 
a vallási közösségekkel szemben együtt járt a magyar és a német kisebbség identitásának fenntartá-
sában fontos egyházi intézmények ellehetetlenítésével. Ezt az időszakot a Bánságban is „a szerb nem-
zetállam megteremtésének és területi stabilizálásának a szándéka dominálja” (SOÓS–PAP 2015: 25).
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A magyarság a titóizmusban és a „Tito 
után is Tito” korszakában (1944–1989)

A jugoszláviai magyarság a titóizmus korszakában vált valódi közösséggé. A két világháború között 
kényszerközösség volt, azzal a reménnyel, hogy ez megszűnhet, a kényszer és a közösség is. Az 1944-
es események azonban kétséget sem hagytak afelől, hogy azok a remények hiábavalóak, így be kel-
lett illeszkedni a délszláv állam immár kommunista rendszerébe. 1946-ra, de még inkább 1948-ra 
eldőlt, hogy a jugoszláviai magyarság nem fog osztozni a németek sorsában, ám három tömbben 
kell élnie. A Sztálin–Tito-összeütközés fontos szerepet játszott a magyarság sorsának alakulásában, 
ugyanis Tito felismerte, hogy szüksége van egy lojális kisebbségre a határ mentén, így a magyar-
ságnak bizonyos kulturális jogokat biztosított, például Kossuth-szobrokat (2) lehetett koszorúzni 
és hasonlók. A magyar kisebbség földrajzi elhelyezkedése okán létrejött a muravidéki magyarság, 
amely sajátos pályát futott be, létrejött a horvátországi, főleg baranyai és a Duna menti magyarság, 
valamint létrejött a vajdasági magyarság. Ezek közül a vajdasági magyarság volt a legnépesebb, és 
történetére jellemző, hogy távolodott a belgrádi központtól, és az újvidéki központ felé orientá-
lódott, ugyanis a különféle alkotmány- és törvénymódosítások Újvidék mint tartományi központ 
erejét növelték. A horvátországi és a vajdasági magyarság a földrajzi közelség okán viszonylag élénk 
kapcsolatot ápoltak egymással. A  hatvanas és hetvenes évek jelentős gazdasági javulást hoztak, 
amelynek hatása még a nyolcvanas években is érződött. Ekkoriban már a magyarság identitásának 
részévé vált a jugoszláviaiság, és távolodott – mert a jugoszláv rezsim ezt akarta – a magyarországi 
magyarságtól. A  titóizmus korszakában viszonylag nagymértékűnek bizonyult az asszimiláció, és 
egykor virágzó magyar közösségek szűntek meg. Milošević hatalomra jutása 1987-ben vetett vé-
get a „Tito után is Tito” címmel jelölhető, addig mindent átható diskurzusnak. Ebben a korszakban 
nem volt ritka a magyarok bántalmazása sem, csupán azért, mert nyilvános helyen használták a ma-
gyar nyelvet. A Tito-korszak vége egyben a különálló jugoszláviai magyarság tabuját is ledöntötte. 
Az 1991-es háború kitörésekor, valamint a rendszerváltás miatt vonzóvá vált Magyarország ismét 
lényeges tényező lett a vajdasági magyarság identitásának alakításában, elsősorban a nemzetben 
gondolkodó magyar kormányok időszakában.

Kulcsszavak: Jugoszlávia, Magyarország, Vajdaság, identitás, kisebbség, titóizmus

I. AZ ÉRTELMEZÉSI KERET

1. BEVEZETŐ, NÉHÁNY SZÓ A MÓDSZERTANRÓL

Az általam vizsgált korszak legnagyobb részének egyértelműen a „jugoszláviai magyarság” mint kö-
zösség az értelmezési kerete. Ennek szakaszai pedig – nagyjából 1946-tól 1989-ig – a délszláv állam 
egyes történelmi periódusaival esnek egybe:

–  Demokratikus Föderatív Jugoszlávia (Demokratska Federativna Jugoslavija, 1945. augusz-
tus 10. – 1945. november 29.); 
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–  Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (Federativna Narodna Republika Jugoslavija, 1945. novem-
ber 29. – 1963. április 7.); 

–  Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 
1963. április 7. – 1992. március 27. – ez az államalakulat azonban 1991. június 25-én de facto szét-
esett Szlovénia és Horvátország kilépésével). 

Az, hogy szűk fél évszázad alatt ilyen sok nevet vált egy ország, rendhagyó és furcsa, bár azt is 
hihetnénk, hogy ennek nincs jelentősége, hiszen a névváltoztatás mögött ugyanaz az ember, Josip 
Broz Tito állt. A helyzet mégis az, hogy minden névváltoztatás, sőt annak minden szava jelent vala-
mit. Amikor a királyt kellett kiejteni a politikából, akkor a „demokratikus” kapott hangsúlyt, amikor 
tábort kellett választani, akkor a „népköztársaság”. Az értelmezés monopóliuma mégis mindvégig Tito 
kezében maradt, aki teljes hatalommal rendelkezett, és érvényt tudott szerezni az elképzeléseinek. 
Tito önmagára mint fémmunkásra tekintett (PANOVIĆ 2014: 17), de cselekedetei arra mutatnak, hogy 
pándélszláv, sőt ezt meghaladó kommunista identitást képviselt.

A jugoszláviai magyarság meglehetősen magára hagyatott volt, némileg össze is zavarodva, hiszen 
főleg a bácskai tömbmagyarságtól hol ez, hol az az oldal követelt hűségesküt (már az első világhá-
ború óta), ami esetenként fatális, olykor halálos következménnyel járt. Nehezen szakadt el az egykori 
Monarchia jól működő aspektusaitól is (FEJTŐ 1990: 117, 272), ám oda 1944-től már nem vezetett 
visszaút.

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter 1946-ban látogatást tett Jugoszláviába, és arra szólította 
fel a magyarokat, hogy találják meg a békés együttélés módját délszláv polgártársaikkal. Több magyar-
lakta településen hasonló beszédeket mondott, ezzel mintegy lemondva a jugoszláviai magyarságról. 
A magyar külpolitika egészen a rendszerváltásig ezt a vonalat követte – legalábbis ami a nyilvánosság 
számára megismerhető tartalmakat illeti. Ezért vált a délszláv állam a kisebbségi magyarság történe-
tének egyedüli értelmezési keretévé a vizsgált időszakban. Majd csak Antall József jelenti ki, hogy lé-
lekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kíván lenni (JESZENSZKY 2010), amiért darabokra szedte 
a korabeli „objektív” sajtó, amely a kijelentés elején szereplő „lélekben” szócskát kihagyta a maga kom-
mentárjaiból. Ennek ellenére a rendszerváltás beindulásakor a kisebbségi magyarság ügye egyre fon-
tosabbá vált a magyarországi politikákban, létrejött a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 
kisebbségi párt, és úgy nézett ki, hogy az Európai Unió is, és a nemzetközi szereplők – köztük a Soros 
Alapítvány – is támogatják a kisebbségek ügyét. A búcsúzó titóizmus közege tehát reménykeltőnek 
látszott, de aztán bekövetkezett, amire senki sem számított: Jugoszlávia szétesése. Ez már úgy zajlott, 
hogy az anyaország figyelmet szentelt a magyarságnak, amely ezt a figyelmet igényelte is. 

A magyar és a jugoszláv fél természetes módon tartott fenn államközi kapcsolatokat, ezek alap-
ját azonban nem az egyenlőség képezte, hiszen a jugoszláv fél a győztes fölényével tárgyalhatott a 
vesztes és megalázott, jóval kisebb Magyarországgal (VUKMAN 2019: 142; A. Sajti tézisével összhang-
ban). Jugoszlávia egyébként 1956 előtt és után is pozitív példaként szolgált Magyarország lakossága 
számára, még akkor is, ha a két rezsimnek voltak történelmi ütközőpontjai. A  forradalom leverése 
után ez a kérdés is változott, azaz a hivatalos politikában csend honolt, csak a „kisember” – az is észre-
vétlenül – szimpatizált vele, hivatalos helyeken majd csak a hetvenes évektől beszélnek ismét pozitív 
hangnemben a déli szomszédról. Eközben Jugoszlávia a magyarországi magyarok számára a bevá-
sárlóturizmus központja, ritkábban az Adria jelenti az úti célt. A magyar kisebbségről, hacsak nem állt 
fenn családi érintettség vagy személyes érdeklődés, általában nem tudtak, illetve nagyon felületesek 
voltak az ismereteik.

Mindezek mellett Jugoszlávia erőteljesen figyelte „magyarjait” itthon. Olykor provokátorokat is al-
kalmazott (MATUSKA 1992: 33), például a Magyarországon tanuló ifjúság esetében (SZTL f. 421). Alek-
sandar Kasaš a bűnösség bélyegének (az eredetiben: jelzálogának – hipoteka krivice) a viseléséről 
beszélt, Matuska Márton pedig Káin-bélyegről. Mindig elő lehetett húzni a második világháborúhoz 
kapcsolódó megbélyegzést a magyarok kapcsán.
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II. NÉPESEDÉSI ADATOK

2. DEMOGRÁFIAI KERETEK

A Vajdaság a 20. században demográfiai változások során esett át. A  legnagyobb egybeesett a Ti-
to-korszak kezdetével, ugyanis ekkor az összlakosság mintegy harmadát kitevő németek eltűntek 
ebből térségből: sokakat meggyilkoltak, mások még az új hatalom megérkezése előtt elmenekültek, 
akik otthon maradtak, azokat pedig kitelepítették. Az utóbbi 1948-ig zajlott le. Ekkor vált a Vajdaság 
délszláv többségűvé, és ez a tendencia máig egyre csak erősödik. 

A magyar lakosság lélekszáma 1961-ben volt a legnagyobb, ekkor 442 561-en vallották magukat 
magyarnak az 1 854 965 lakosból a Vajdaságban, az egész országban ugyanakkor 504 369 magyar élt, 
azaz több mint félmilliós közösséget alkottak. 

A titói politika elvben mindent megtett a kisebbségekért, ám a gyakorlatban a kisebbségek lélek-
száma és számaránya is csökkent, ami valójában depopularizáció (MIRNICS 1993: 30), még akkor is, 
amikor a kisebbségek jelentőségét hangsúlyozták. 1971-ben a Vajdaságban számuk már csak 423 866 
főt tett ki. A fogyatkozás ezután felgyorsult, 1981-ben már csupán 385 356 magyar élt a tartomány-
ban, 1991-re pedig ez a szám 339 461-re csökkent. Eközben a Vajdaság összlakosságának a száma 
a beköltöztetések ellenére 1980 óta stagnál, illetve lassan növekszik, és mintegy kétmillióra tehető. 
A hetvenes és a kilencvenes évek közötti helyzetet teszi gunyoros és néha fájóan pontos keretbe Hor-
nyik Miklós (HORNYIK 1991). Jóval kevésbé intuitívan, de ugyanez érvényes másik könyvére is (HOR-
NYIK 2009: 143), amelyben azt is elmondja, hogy Tito országában a „jugoszláv” fétisszónak számított.

Ezután következett a háborús konfliktus, és 2002-ben már 290 207 a magyarok lélekszáma, a leg-
utóbbi, 2011-es népszámláláskor pedig 251 136.

A népességszám tehát gyorsuló csökkenést mutat, ami új nemzetstratégiai hozzáállás szükséges-
ségét veti fel.

2.1. A SZLOVÉNIAI MAGYARSÁG

A szlovéniai és a horvátországi magyarságról az alábbiakban nem fogunk szólni, noha mint olya-
nok részei a jugoszláviai magyarságnak. A szlovén tagköztársaság egyrészt magasabb életszínvona-
lat biztosított az ottani magyarságnak, akárcsak a köztársaság többi lakosának. Másrészt azonban 
kevesebb jogot. Az ottani magyar közösség főleg Lendván érvényesítette kulturális jogait, Lendva 
szolgált a művelődés központjaként, ami az asszimiláció szempontjából fontosnak bizonyult, hiszen a 
magyarság sok kistelepülésen élt. Szlovénia emellett a magyar oktatást csak a 4. osztályig biztosította. 
1959-ben bevezette a kétnyelvű oktatást, amelynek során inkább a szlovén nyelv dominált. A munka 
nyelvét többnyire a szlovén jelentette, és a magyar lakosság lélekszáma drámaian csökkent. Nem vé-
letlen, hogy az egykori Vas és Zala megyéből Szlovéniához csatolt területek húsz-, illetve huszonötez-
res magyarsága 1953-ban már csak 11 019 főt tett ki (PALUSEK 2019: 133), majd a rendszerváltozásra 
mindössze 8500-ra apadt.

2.2. A HORVÁTORSZÁGI MAGYARSÁG

A horvátországi magyarság a délszláv állam létrejöttekor egész Szlavóniában jelen volt, ám csupán 
szórványban, illetve elszigetelt kisebbségi közösségekben. Az asszimilációs fogyás kifejeződött már 
az első délszláv államban, a Szerb–Horvát–Szlovén, valamint a Jugoszláv Királyságban is. Ma már alig 
számolhatunk a szlavóniai magyarsággal, nem rendelkezik intézményrendszerrel, sem a szervezett-
ség más formáival. Ugyanakkor 1948-ban még 51 399 magyar élt Horvátországban.

Ami megmaradt, és viszonylag működőképes, az a baranyai és a Duna menti ősi falvak magyar-
sága. A titóizmus korszakában az itt élők gyakran Újvidéken folytatták tanulmányaikat. Szerteágazó 
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kulturális kapcsolatokat ápoltak (folyóiratok, lapok terjesztése). Az önálló érdekképviselet kialakítását 
illetően is hasonló úton indultak el, mint a vajdasági magyarok. Aztán persze a két magyar közösség 
sorsa szétvált. Ekkor Horvátországban nagyjából tizenhat–tizenhétezer magyar élt.

III. A TÖRTÉNET

3. AZ ERŐSZAK KORSZAKA

Tito 1945. október 17-én a britek által biztosított Vis szigetéről Versecre tette át székhelyét, aznap tör-
tént a mintegy hatszáz helyi volksdeutscher kivégzése, és bevezették a katonai közigazgatást, amely-
nek teljes felszámolása egészen 1946. február 15-éig eltartott. 

A történetírás nagy hiányossága, hogy az akkor már nem a partizáncsapatok, hanem a jugoszláv 
hadsereg által elkövetett népirtás földrajzi lefolyását nem követi le. Így csak annyit mondhatunk, hogy 
a magyarlakta területeken mindez nagyjából november elején tetőzött, és a Baranyai-háromszögben 
ért véget. A kérdésről szóló munkák minősége egyenetlen, a teljesen dilettáns írásoktól egészen a jó 
minőségű munkákig.

Ugyanebben az időszakban rendkívül sok magyar nemzetiségű civilt soroztak be, vagy léptek be 
„önként muszájból” a jugoszláv hadseregbe, hogy – ahogy a korszak sajtója fogalmaz – „vérrel mossák 
le a »Horthy-fasizmus« minden bűnét”. Való igaz, hogy a magyar honvédség és csendőrség súlyos 
bűnöket, tömegmészárlást követett el, amelyet a szerb történetírás „racijának”, azaz razziának nevez, 
noha véleményem szerint jobb a pontos meghatározást használni, azaz a „tömeggyilkosság” kifeje-
zést, mint egy katonai, illetve rendőri terminust.

A Tito-korszak kezdetén ez az eseménysorozat arról is szólt, hogy meg akarták mutatni, ki az úr 
a háznál, hogy senkinek se jusson eszébe bármilyen politikai álmot szövögetni. (Ez a magyarázata a 
szerbeket ért mészárlásnak még a vajdasági előtt, majd mindannak, ami 1945 tavaszán történt, egé-
szen Bleiburgig.) 1946-ig eldőlt, hogy sem a Sreten Vukosavljević-, sem a Vasa Čubrilović-terv nem 
válik valóra, azaz a magyarokat nem telepítik ki az országból, ahogy az a németekkel megtörtént.

Ez a korszak borzalmas eseményeket hozott, amelyeket hosszasan lehetne sorolni, ezt azonban itt 
nem érdemes tovább részleteznünk. Az idő múlása új viszonyulásra kényszerítette a megszilárduló 
rendszert. 1946. január 31-én megszületett az első alkotmány, de már előtte határoztak arról, hogy 
a Vajdaság néven addig ismert régiót átszabják, és leválasztják róla Baranyát, cserébe pedig a főleg 
szerbek lakta Szerém megye keleti részét illesztik hozzá. 

1944 karácsonyán megjelent a Szabad Vajdaság, a későbbi Magyar Szó, amely kezdetben nagyrészt 
a szerb sajtó, azaz a Slobodna Vojvodina anyagát válogatta ki, és publikálta magyarul, fordításokat 
közölt az állam vezetőinek beszédeiből. (A vajdasági sajtó, mint minden akkori sajtótermék, a Borba 
központi sajtószervhez kapcsolódott és/vagy igazodott.) Ezenkívül Gál László személyében nagyszerű 
propagandistát találtak, aki helyenként felülmúlta délszláv kollégáit. A lapot Keck Zsigmond szerkesz-
tette, aki már a két világháború között is jugoszlávnak vallotta magát, amikor beiratkozott a szabadkai 
jogi karra, a belgrádi jogi egyetem kihelyezett karára (SZTL f. 282; a személyi dosszié száma 3716).

4. A PUHA ERŐSZAK KORSZAKA

A titóizmus a katonait követő választási győzelemmel (amellyel eldöntötték, hogy az ország köztár-
saság lesz) 1945. november 11-e után sem állt le, hanem elsősorban a birtokviszonyokba nyúlt bele. 
Egyesektől háborús bűnök vádjával vették el a földet, másoktól azért, mert nagynak tartották a birto-
kot (földmaximum), megint másoktól kisajátították (amiért ugyan fizettek, de nevetséges összeget), 
sokakat pedig termelőszövetkezetbe kényszerítettek. Mindez teljesen összezavarta a birtokviszonyo-
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kat, ami már nem csak a magyarokat érintette, ugyanakkor magyarok is kaptak földeket az eltulajdoní-
tott „zsákmányból”, azaz az állam által valamilyen módon megszerzett földekből: a háborús bűnösök, 
illetve a háborús bűnösöknek nyilvánítottak földjeiből, a partizánok elől távozó, majd tervszerűen ki-
telepített németek földjeiből, a nagybirtokoknak nyilvánított, „földmaximum” feletti földrészekből, a 
becsületbíróságok által becsületüktől megfosztottak földjeiből.

1948-ban Sztálin úgy döntött, hogy Tito életére tör, amit Tito jó érzékkel került el, nem úgy, mint 
Dimitrov. A Szovjetunióban szükség mutatkozott valamilyen „esetre”, hogy a „reakció aknamunkáját” 
bizonyítsák, így került ebbe a kirakatperbe Rajk is. Rehák László szerint a magyarság akkor integráló-
dott Jugoszláviába, amikor Sztálin és Rákosi helyett Titót választotta, azaz 1948 és 1957 között.

A helyzet a határ mentén még évekig puskaporosnak mondható, nagyjából 1952-ig át-átlőttek 
a határőrök, közben lázadás is történt a rendszer ellen 1950-ben Bihać környékén, és a Goli otok is 
működött, amelyet a magyar értelmiségiek egy része is megjárt, erről azonban, mivel egymás ellen 
kellett besúgóként tevékenykedniük, nem sokat lehet tudni, hacsak nincs erről feljegyzés a nemzet-
biztonság iratai között – jogutódja bizonyára a belügyminisztérium –, már amennyiben azokat nem 
titkosították.

A magyarság tipikusan nyelvi kisebbség volt és maradt, hiszen sehol nincs még egy olyan nyelv, 
amely által érthető a magyar és vice versa. A jugoszláviai puha diktatúra immár nem kisebbségről be-
szélt, hanem nemzetiségekről, és a Vajdaságban hat nyelvet is hivatalos használatúnak nyilvánítottak. 
Ennek ellenére soha nem alakult ki a kisebbségi nyelvek használatának etikettje, hogy ki mikor köteles 
használni, annak ellenére sem, hogy a magyar nyelv használatának joga egyre bővült.

A Magyar Szó lett a vajdasági magyarság napilapja. Elsődleges céljaként azt tűzte ki, hogy elvigye 
az emberekhez a párt iránymutatását, a lenini–sztálini modellt, és kezdetben a vajdasági szerb test-
vérlap, a Slobodna Vojvodina hozzávetőleges fordításaként jelent meg. Ám a magyar újságírók ennél 
többre is képesek voltak, így már 1945. szeptember 27-én, azaz kevesebb mint egy évvel a megjelenés 
(1944. december 24.) után a lap felvette máig használatos nevét. A  leninista–sztálinista, útmutató, 
a társadalmat irányító jellegű újságírást egyre szakmaibb módon művelték. Ami a szerkesztéspoliti-
kát illeti, egyszerűnek mutatkozott a helyzet. A Magyar Szó a részét képezte a jugoszláv médiatérnek, 
amely sok elemből állt össze, hiszen minden tagköztársaságban, minden nyelven létezett a párthoz 
köthető sajtó. Talán ilyen értelemben a Magyar Szó kilóg a sorból, hiszen nemcsak a régió a fontos 
a megjelenésében, hanem a nyelv is, amelyet már akkor sem beszéltek mindenhol a Vajdaságban. 
(A  zágrábi Vjesniket és a magát függetlennek tartó Politikát nyugodtan lehetett együtt olvasni, hi-
szen a szerb és a horvát nyelv kölcsönösen érthető, ezenkívül a befolyásoltságuk is ugyanolyannak 
bizonyult, de a magyar sajtószervet csak a párthoz hű magyar tudta a megfelelő mederben tartani.) 
A helyzetet azonban a fokozatos politikai változások tették szerkesztési szempontból komplikálttá, 
hiszen jól meg kellett fontolni, mennyit lehetett azokból beengedni a lapba.

Már ebben az időszakban létrejöttek egyéb magyar sajtóorgánumok. Köztük a Hét Nap hetilap, 
valamint a Mézeskalács, a Jó Pajtás, a Képes Ifjúság, a Dolgozók – nevezzük őket rétegújságoknak. Ezek 
kezdetben ugyanazt a célt fogalmazták meg, mint a Magyar Szó, csak éppen egy-egy társadalmi ré-
teghez szóltak.

5. AZ ALMA ÉS AZ OSTOR ELVE

Tito és környezete sikeresen túlélte a Sztálin-féle támadást, s közben a föderalizmus és a szocializ-
mus-kommunizmus ideológiája mellé az elnemkötelezettséget és az önigazgatást is felvette. Nagyjá-
ból 1955-től ez a négy ideológiai pillér emelkedik ki, és fogalmazódik meg egyre világosabban.

Ennek megfelelően a különféle képviselő-testületeknek tükrözniük kellett a nemzetiségi összeté-
telt, azaz a magyarság köréből is kerültek jó posztokra pártkatonák, és befolyásos emberekké váltak, 
ez azonban nem a magyarsághoz, hanem a párthoz való hűség következménye (MIRNICS 1993: 11). 
A fő szerveződési elvet a párttagság jelentette, valamint a minél kifejezettebb hűség Titóhoz.
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A népesedésben az 1960-as években elkezdődött egy azóta már jól ismert folyamat (BIACSI 1994: 
11). A magyarság demográfiai mutatói nagyjából 1968-tól negatívak. Emellett 1965-től Németország-
nak, azaz akkor még NSZK-nak munkaerőre volt szüksége, és többek között jugoszláv vendégmunká-
sokat (gastarbeiter) fogadott. Emellett kisebb mértékben más nyugat-európai országokba is távoztak 
a vendégmunkások. Bejáródott rendszer alapján kapcsolták be őket a termelésbe, és úgy gondolták, 
hogy bizonyos idő múlva majd hazatérnek. Jugoszlávia számára kedvezett ez a folyamat, hiszen el-
tűnt a munkanélküliség, sőt a kinn dolgozók hazaküldték vagy Jugoszláviában fektették be pénzüket. 
A vendégmunkásság a magyarságot is érintette, sőt a lélekszámukat meghaladó mértékben (GÁBRITY 
MOLNÁR 2005), azaz ebben a folyamatban a magyarság túlreprezentált volt – ez utóbbi állításokat 
Mir nics ugyan nem mondja ki, de kiemeli, hogy a demográfiai szempontból legértékesebb korosztá-
lyok távoztak (MIRNICS 1993: 87).

Mindez részét képezte egy rendkívül veszélyes folyamatnak. A magyarság lélekszáma minden 
népszámlálás alkalmával csökkent, mégpedig két tényező folytán. Egyrészt a természetes csökke-
nés (születés-elhalálozás), másrészt az asszimiláció, illetve a vegyes házasságok nemzetiségre vo-
natkozó gyakorlata miatt, az utódok ugyanis többnyire a többségi lakossághoz hasonulnak, vagyis 
ez esetben jugoszlávok lesznek (BIACSI 1994: 23). Mindennek az „állatorvosi lova” Nagybecskerek, 
ahol a 20. század elején négy közösség élt, három nyelvet használva. A második világháborúban 
tragikus körülmények között a város elvesztette zsidóságát, majd a világháború után ugyancsak 
tragikus módon a németeket. Ezt követően a magyarság száma erodálódott, így a nyolcvanas 
években már szinte csak mutatóba éltek a városban, és csupán speciális figyelem mellett lehetett 
fenntartani a közösséget, amely néha létezett, sokszor pedig nem. Sőt, már a titóizmusban megfi-
gyelhető a gyűlöletkeltő attitűd (MIRNICS 1993: 95–96). Hasonló folyamat játszódott le Újvidéken, 
ahol azonban a tartományi központ és a Magyar Tanszék megtartó ereje jobb állapotban tartotta 
az ottani magyarságot. Szinte a teljes Szerémség magyar lakosság nélkül maradt, leszámítva Ma-
radékot. Közép- és Dél-Bánátban szigetek és szórványok maradtak csupán, ugyanígy Nyugat- és 
Dél-Bácskában is. A titóizmus korszakába az is belefért, hogy a magyarság lélekszáma ily módon 
alakuljon át.

Az 1974-es alkotmány hallatlanul nagy szabadságot biztosított a Vajdaságnak, elsősorban Szerbián 
belül. A föderáció szintjén ugyanis nem Szerbia által – amelynek a része volt –, hanem saját jogon kép-
viselte magát. Ez az alkotmány meglehetősen bonyolult szövegezésű, ami majd módot ad a többféle 
értelmezésnek. A Vajdaságban ekkoriban önálló tanterveket dolgoztak ki, és nem csak a kisebbségi 
diákok számára. A cirill írás használata fokozatosan visszaszorult. A szerb latin verzióját használták hi-
vatalos szinten is. Általános vélemény, hogy a Vajdaság sohasem élvezett nagyobb autonómiát, mint 
akkor, és tény, hogy az életszínvonal a hetvenes évek második felében volt a legmagasabb.

A magyar nyelv elismertsége és tekintélye addig soha nem látott magasságokba jutott a délszláv 
államban. Használhatták az igazságszolgáltatásban, a közoktatásban. Utóbbin belül a magyar környe-
zetben élő nem magyar diákok is tanultak magyart mint „környezetnyelvet”, noha ez nem működött 
hatékonyan, hiszen magyarul általában csak azok tanultak meg, akiknek valamelyik szülője, nagyszü-
lője magyar volt, noha lehetőség nyílt arra, hogy valóban megtanulják a nyelvet. Az viszont egy másik 
– tudomásom szerint nem vizsgált – kérdés, hogy mennyire bizonyultak jónak és alkalmazhatónak a 
módszertanok, és mennyire vették komolyan a magyar nyelv elsajátítását. 

A jogi nyelvhasználat az egész délszláv állam történetében voltaképpen addig jutott, hogy bizo-
nyos helyeken beadványt lehetett magyar nyelven benyújtani, egyébként pedig az eljárás szerb nyel-
ven folyt, amiről lehetett magyar fordítást kapni. A kérdést szabályzó alapvető fontosságú döntések 
1963-ban, 1967-ben és 1974-ben születtek.

Az 1960-as évektől a magyar nyelvű újságírás nagy lendületet vett. Mai mércével hatalmas, több 
tízezres példányszámban adták ki a lapokat. A sztálinizmussal történt szakítás után a szerkesztéspoli-
tika is szabadabbá vált, ám nem lehetett egészen az, hiszen egy-egy sajtóbotrány az önigazgatásban 
is megrázta elsősorban a többségi nyelvű sajtót. (Azt hiszem, a legnagyobb a Milovan Đilas-féle saj-
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tóbotrány, magyar szempontból pedig a Symposion-botrány.) Nyílt cenzúra nem működött, de a párt 
figyelte a sajtótermékeket és a szerzőket is (VUČETIĆ 2016: 76).

Mindennek ellenére a Magyar Szó 1957 és 1975 között élte fénykorát, ekkoriban erősödött a lap 
szórakoztató jellege. A  lapokat viszonylag szabadon szerkesztették, ugyanakkor enyhe formában, 
mégis nagyon komolyan nyomást gyakoroltak az újságírókra: egyfajta meggyőződéssel, az állam irán-
ti elfogultsággal kell írni – ezt maga Tito kérte számon. Vagyis öncenzúrát kellett gyakorolni. Valójá-
ban a Magyar Szóban ez sohasem működött másként. A lap soha nem versenyzett a piacon, és részét 
képezte a szocialista önigazgatás kialakuló, érett, majd elhaló mechanizmusainak, miközben a mindig 
aktuális rendszer fenntartásában kapott szerepet (kivéve az 1988. október 6-a és 2000. október 5-e 
közötti időszakot).

A vajdasági magyarságnak több rádiós szerkesztősége is alakult, amelyek közül a legfontosabb az 
Újvidéki Rádióé, majd 1975-től magyar nyelvű tv-műsorok is készültek. Mindkét médium napjainkban 
is folytatja tevékenységét.

Ebben a viszonylag szabad és bőséges korszakban a magyar irodalom alapjain létrejött a vajdasági 
magyar irodalom is, számos szerző érvényesült és alkotott. 1957-ben megalapították a magyar köte-
tek könyvkiadóját: a Forumot. Az irodalom szerteágazó képet mutatott, kötődött a tájhoz, valamint a 
rendszerhez is, és némi kozmopolita jelleget is magán viselt a vajdasági magyar irodalom. Olyan jelen-
tőssé vált, hogy a Forum kiadóház Autoportret s novelom című szerb nyelvű bemutatókötete, amely a 
„szűk irodalmi elit” munkásságába ad betekintést, több száz (475) oldalasra sikeredett. A Vajdaságban 
kiadott könyvek száma pedig több százra rúg. Kiadóból ma több is működik. 

6. AMIKOR A RENDSZER SAROKKÖVE ÖSSZEROPPAN

1980. május 4-én Tito meghalt, és működésbe lépett a politikai örökségeként hagyott, tökéletes-
nek hitt alkotmány. Az országot a hat köztársaság és a két autonóm tartomány (mindkettő Szerbi-
áé) képviselői irányították. Az ország új, „Tito után is Tito” jelszavát azonban gazdasági nehézségek 
kezdték ki. Voltaképpen más megoldást nem láttak, mint megszorításokat, amire a lakosság nagyon 
érzékenyen reagált. Lassan kibontakozott a köztársaságok egymással folytatott vitája, a gazdasá-
gi súlyukról, a költségvetésből való részesedésükről, a devizát hozó tevékenységekről és végül Ko-
szovóról is, ahol 1980 óta szükségállapot uralkodott. Majd megjelent az angolul kiválóan beszélő 
bankár, Slobodan Milošević, aki azzal próbálta megmutatni erejét, hogy a legnagyobb népet tudja 
egységbe szólítani. Tette ezt Gazimestanon 1989. június 28-án, a szerb politikai mitológia fő napján. 
Ezen a napon nem a titóizmus rituális gyilkossága történt, ám a már folyamatban levő változás, a 
titóista kommunizmus itt fordult át a Milošević-féle titóista retorikába, amely már számottevően 
távolodott a titóizmus lényegétől.

Innen az út a háborúba vezetett, amelynek során ha valaki vajdasági magyarként kényszerült küz-
deni, mindig „téves csatatéren” harcolt, kiutat pedig ebből a Magyarországra való emigráció jelentett. 
Rendkívül sokan választották ezt a második utat, és az ifjú férfiakat sok esetben társaik, a fiatal nők is 
követték. Előfordult, hogy egész családok települtek át.

A Milošević-féle hatalom idején a magyarság teljes természetességgel és semmilyen nyomás hatá-
sára nem reagált másként a nehézségekre, mint a többség: ugyanúgy viselte a kávé, benzin, csokoládé 
és a mosópor hiányának kellemetlenségét, mint mások, de semmilyen rendszerellenes megnyilvánu-
lása nem történt. Magának Slobodan Miloševićnek a megjelenése ugyanakkor már nem kedvezett 
számára, hiszen Milošević propagandájával nem is célozta meg a magyarságot, a kisebbség nem szá-
mított nála abban a politikai játékban, amelyet elkezdett. Tito komplex rendszerét romba döntötte 
azzal, hogy abból a szerbség kérdését kiemelte, és másként kontextualizálta. Ez a többi nemzet rész-
ben hasonló reakcióját is kiváltotta, így a horvát és a szlovén kiválási nyilatkozat is megtörtént (PÁNDI 
1996: 219–225). A Tito-rendszer ezzel összeomlott. 
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A vajdasági magyarság némi tanácstalanság után a politikai párt létrehozását választotta, és meg-
alakította a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét, azaz a történelmi VMDK-t. Ekkor kezdődött 
a vajdasági magyar sajtó második nagy korszaka, ezúttal nem a példányszám, hanem a kiállás alapján. 
A Dolgozókból Családi Kör lett, és valós problémákról, saját hangon szólalt meg. A Hét Nap sorsa más-
hogyan alakult, hosszú évek munkája mutatta meg, hogy a Dudás Károly vezette Szabad Hét Nap hi-
telesebb az államinál (egy ideig egy harmadik Hét Nap is megjelent). A Magyar Szó újságírói időnként 
halált megvető bátorsággal írtak a háború eseményeiről, miközben az akkor abszolút mértékadó BBC 
szerkesztési elveihez ragaszkodtak. Ekkor jelent meg a Napló is, amely a forró témákat is megnyitotta, 
és igazán kritikus hangnemben szólalt meg, sajnos ez az újság nem tudta önmagát fenntartani, és 
utolsó főszerkesztőjével, Keszég Károllyal a lap is „meghalt”. Mindez azonban már az 1989-es „nega-
tív” rendszerváltás következménye, amely folyamat teljesen más utakra vitte a magyarságot, amely 
rendszerkritikus maradt egészen 2000-ig, miközben számára a civil szervezetek és a magyarországi „új 
rendszer” szolgáltak kapaszkodóként.

7. AHOGY KIÜRÜL EGY SZIMBÓLUM, ÉS AHOGY ISMÉT JELENTÉSSEL TELIK MEG  
(KAPCSOLÓDÁS A JELENHEZ)

A jugoszláviai kommunistáknak Tito halála utáni jól eltalált jelmondata a „Tito után is Tito”. Ezzel a vál-
tozatlanságot és változtathatatlanságot sugallták. Az ország nem hivatalos himnuszává vált a népies 
műdalok stílusában írt Jugoslavijo című dal, amelyben meg is énekelték a „Tito után is Tito” életérzést. 
Néhány évig egészen jól lehetett Titót mint szimbólumot használni – de nem a végtelenségig. Ko-
szovóval kapcsolatban tudni lehetett, hogy 1980 óta problémába ütközik a „testvériség-egység” elve, 
ugyanis a tartomány köztársasággá szeretett volna válni, amit a többi köztársaság nem engedett, és 
katonai, rendőri erőket vetett be. A poszttitói álomnak pedig véglegesen egy katona lövöldözése ve-
tett véget – a Keljmendi-eset –, aki 1987. szeptember 3-án álmukban ölte meg katonatársait, majd 
végzett magával is. Soha nem derült ki egyértelműen, miért követte el tettét, az okokról csupán kü-
lönféle változatok születtek. E sorok írója is szemtanúja volt 1988–89-ben azoknak a súlyos megaláz-
tatásoknak és „csicskáztatásoknak”, amelyeket főleg az albán katonáknak kellett elviselniük (de nem 
csak nekik). A Keljmendi-eset már világossá tette, hogy Tito után egy más korszak érkezett el. Mutatta 
ezt Milošević fellépése, valamint a szlovén kommunisták új generációja is, akik hajlottak afelé, hogy 
elfogadják a többpárti választásokat. (Azokat végül minden köztársaságban elfogadták.) Ilyesmit Tito 
életében még felvetni sem lehetett volna.

Elindultak a széteséshez vezető háborúk, amelyek során a titóizmusban nem hallható nacionalista 
retorika szorította a háttérbe a szimbólumot. 1995-ben Bosznia és Horvátország kérdése rendeződött, 
Macedóniáé előbb, Montenegróé később, 2006-ban. Koszovóé azonban az 1999-es bombázások után 
sem, sőt az még e sorok írásakor sincs politikailag és jogilag megoldva.

A Tito halála óta eltelt negyven év az emberek számára a titóizmust széppé varázsolta. Azt mond-
ják, és mesélik gyerekeiknek, unokáiknak, hogy akkor mindenük megvolt, és egy büszke ország büsz-
ke lakói lehettek, így az ifjabb generációk körében is gyökeret vert a pozitív Tito-kép, sőt a közéletben 
nincs is, aki kritizálná.

A mai vajdasági magyarság körében is töretlen a népszerűsége. Népszerűbb minden más történel-
mi figuránál. Az emberek emlékeiben, gondolataiban nem a nyelvhasználat, a kultúra átpolitizáltsága 
jelenik meg, hanem az adriai olcsó nyaralások, az egykori olcsó konzervek, üdítők. A titóizmus tehát 
olyan korszak, amely ugyan tragikusan kezdődött, végül mégis élhetővé vált. Mivel az azt következő 
időszak kevésbé népszerű és kedvező – beleértve a mait is –, így a titóizmus felértékelődött. Ehhez 
még hozzáadódik a személyes nosztalgia azok részéről, akik akkor élték fiatalságukat, vagyis életük-
nek aktívabb, kevesebb gonddal járó szakaszában jártak. Ezáltal is kívánatosabbnak mutatkozik a ti-
tóizmus, amely, úgy tűnik, ismét pozitív jelentéssel, kellemes érzelmekkel telik meg.
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8. VÉGSZÓ

A magyarság története a 20. század egyes szakaszaiban szégyenteljesen, máskor tragikusan ala-
kult, megint máskor a lassú gyarapodás jellemezte. Így történt ez Jugoszláviában is. 

Szégyenteljes az 1942-es vérengzés, amely előzménye a szocialista Jugoszláviában élő magyarság 
kialakulásának. Tragikusak az 1944-ben történt események, amelyek egyúttal egyértelművé tették, 
milyen keretekben gondolkodhat a kisebbség, amely ezt megértette. A  vajdasági magyarok törté-
netének vannak olyan elemei, amelyek afelé irányítanák a korszak vizsgálóját, hogy viktimizálja őket, 
ám igazán ez csak rövid időszakra érvényes. Más társadalmi hátrányokról finomabb módszerek és 
szakmaibb kutatások által lehetne beszélni. Egyéb értelmezések afelé hatnak, hogy sikersorozatként 
mutassák be a vajdasági magyarság sorsát. Ennek is van alapja, érdemes azonban közelebbről is meg-
vizsgálni a sikereket, hiszen a „papíron kivívott” jogok nem mindig valósultak meg, másrészt pedig az 
eredmények is viszonylagosak. 

A titóizmus egészét nagymértékben jellemezte a manipuláció. A kommunista pártban rendkívül 
ügyesen kezelték a nemzeti animozitásokat, amelyek a háttérben mégis meghúzódtak, sőt újak ke-
letkeztek. Ebben a nemzetiségek is szerepet kaptak, nem véletlen, hogy a titói örökség lebontásának 
fontos elemét képezte a Vajdaság státuszának megváltoztatása 1988. október 6-a után, az ún. joghurt-
forradalom következtében. 

A fentiekben nem ejtettünk szót arról, hogy a Vajdaság etnikai tarkasága egyre csökkent. A vajda-
sági magyarság lélekszáma nagyjából négyszázötvenezerről háromszázezerre apadt a Tito-korszak 
végén. Szlovéniában és Horvátországban ez a csökkenés még markánsabbnak bizonyult, és minden-
hol gyorsuló jelleget mutatott. Azt hiszem, hogy ez utóbbi tendencia szemlélteti minden kommentár 
nélkül a legjobban a jugoszláviai és benne a vajdasági magyarság helyzetét.
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A nagybecskereki Magyar Nemzeti 
Tanács tevékenysége, 1918. október

Az első világháborút követő változások „nagy története” ma már meglehetősen jól ismert a ma-
gyar historiográfiában, a hatalmi centrumtól távoli vidékek eseményei azonban, néhány kivételtől 
eltekintve, már jóval kevésbé feldolgozottak. A  Délvidék 1918–1920 közötti történetét bemuta-
tó magyar történetírás a magyar és a jugoszláv uralom váltásának folyamatára koncentrál, a helyi 
társadalmak korabeli törekvéseit csak kevéssé érinti (A. SAJTI 2004: 11–152; A. SAJTI 2010: 11–64; 
HORNYÁK 2010: 7–21; HORNYÁK 2018: 300–314; MÉSZÁROS 2012: 102–110; DÉVAVÁRI 2014). 
A szerb nyelvű történetírás pedig az 1918-as esztendőt kizárólag a „délszláv nemzeti egyesülés” 
igazságos beteljesüléseként közelíti meg, a Délvidék katonai megszállását felszabadulásnak minő-
síti (NJEGOVAN 2004).

Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a nagybecskereki Magyar Nemzeti 
Tanács tevékenységét, amely az 1918. október végén a szerb megszálló hadsereg fenyegető árnyé-
kában megszülető független Magyarország demokratikus átalakítását a központi, budapesti Magyar 
Nemzeti Tanács céljaihoz igazodva, a történelmi Magyarország határai között képzelte el. A Károlyi 
Mihály nevéhez fűződő eseményekről szűnni nem akaró viták folynak nemcsak történetírásunkban, 
hanem az emlékezetpolitikában is. Nem ezeket a vitákat kívánom elemezni, hanem arra keresem a 
választ, hogyan zajlott a régi világ, az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása a fővárostól messze 
fekvő perifériákon, pontosabban milyen kísérletek történtek Nagybecskereken az új, háború utáni 
világ megteremtésére, illetve milyen erők szegültek szembe ezekkel a törekvésekkel, milyen volt a 
„történelem szédülete”. Hogyan hatottak a háború után egy nemzetileg megosztott mikroközösség-
ben azok az európai eseményekkel összefüggő változások, amelyek a nemzeti elv és a demokrácia 
magasztos eszméjén alapultak? A becskereki Magyar Nemzeti Tanács története egyúttal hozzászó-
lás ahhoz a vitához is, amely Trianon centenáriuma kapcsán a magyar sajtóban bontakozott ki a sza-
badkőművesek összeesküvéséről. Az általam faggatott források – a Torontál című színvonalas helyi 
napilap, illetve a becskereki Magyar Nemzeti Tanács jegyzőkönyvei – ugyanis azt bizonyítják, hogy a 
becskereki Magyar Nemzeti Tanácsban komoly szerepet játszó szabadkőművesek, különösen annak 
elnöke, Várady Imre egyértelműen a történeti Magyarország fennmaradása mellett állt ki.

Köszönöm Németh Ferencnek, hogy biztatott a tanulmány megírására, és elküldte számomra 
a megírásához szükséges alapvető forrásokat, a Torontál korabeli számait, illetve a nagybecskereki 
Magyar Nemzeti Tanács jegyzőkönyveit. Köszönettel tartozom Várady Tibornak is, hogy a birtoká-
ban lévő, általam eddig nem ismert, témára vonatkozó forrásokat rendelkezésemre bocsátotta.

•

1918. október 16-án IV. Károly bejelentette, hogy Ausztria szövetségi állammá alakult át, amelyben 
minden néptörzs külön állami közösséget alkot saját területén, és felszólította a nemzeti közössége-
ket nemzeti tanácsaik megalakítására. A császári proklamáció másnapján Tisza István egykori minisz-
terelnök drámai hangú parlamenti beszédben elismerte a háborús vereséget. A kilátástalan helyzettel 
szembesülve október 23-án, az országgyűlés utolsó ülésén Wekerle Sándor miniszterelnök lemondott.
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Október 27-én és 30-án „a háborúban megfáradt lelkek” a fővárosban hatalmas tömegmozga-
lommá egyesültek, 1918. október 31-én összeomlott a történelmi Magyarország – gróf Károlyi Mi-
hály a budai várban József főherceg mint homo regius (a király teljhatalmú képviselője) előtt letette 
a miniszterelnöki esküt. Kormánya már a nemzeti tanácsra esküdött fel. November 16-ára össze-
hívták a Nagy Nemzeti Tanácsot, amely az 1918. évi I. Néphatározat elfogadásával deklarálta, hogy 
„Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság”.

A régi világ összeomlása Nagybecskereken a fővárosi eseményekkel párhuzamosan zajlott. Ok-
tóber 31-én a városban nagy tüntetést tartottak, ahol „a tüntetők állást foglaltak a Magyar Nemzeti 
Tanács programja mellett és döntöttek arról is, hogy megalakítják a nagybecskereki és a Torontál 
megyei Nemzeti Tanácsot. A katonaság és polgárság egyaránt lelkesen tüntetett az önálló magyar 
hadsereg, a demokratikus fejlődés korszelleme mellett”. (Megalakult a népkormány. Torontál, 1918. 
november 1.)

A tüntetések hangulatáról a Torontál lap így számolt be: „Tüntető csapatok járják be a várost, 
hazafias dalokat énekelve. Kiss Ernő honvédtábornok szobra előtt egy vasúti sapkás ember táro-
gatózik, az édesbús magyar nóták nyomán fölszáll a sóhaj, ezrek sóhaja az ég felé, amely kiderül, 
napsütéses lesz a délelőtt: ez a magyar szabadság, az önálló, független Magyarország első, szép 
napsugaras délelőttje.

Az utcán ölelkezve látunk katonát, civilt, orosz foglyot, utóbbinak sapkáján is piros fehér zöld 
kokárda.” (Lobogódíszben a város. Torontál, 1918. november 2.) 

Október 31-én az olajgyár, a Hungária és a Hazai malom munkásainak és tisztviselőinek kezde-
ményezésére a Megyeház utcában lévő, Pest városához címzett szállodában előkészítő ülést tar-
tottak. Az ülést Gyenes Hugó olajgyári tisztviselő nyitotta meg. Egy bizonyos Richter százados, a 
Nagybecskereken állomásozó 12. közös gyalogezred századosa „lelkes magyar érzelmű tisztekkel” 
jelent meg, akiket „harsány éljenzés” fogadott. Az értekezlet célját Várady Imre ügyvéd ismertette. 
Beszédében a tömeg érzéseit fejezte ki, amikor így fogalmazott: „Az a különbség, amely a polgárt a 
polgártól és az a válaszfal, amely az ország más nyelvű polgárait a többiektől és mindezeket a mun-
kásosztálytól elválasztotta, megszűnt. […] Hadsereg és polgárság a mai nappal összeforrt.” Mivel a 
városban ekkor nem működött a Károlyi-párt, ennek megalakítására szólított fel. Egy Temesvárról 
érkezett tiszt a temesvári eseményekről, a katonatanács és a nemzeti tanács megalakulásáról infor-
málta a jelenlévőket, majd a tömeg elénekelte a Himnuszt. E lelkes hangulatban egy Gömöri Jenő 
nevű hadnagy, aki első világháborús katonanóta-gyűjteményéről híresült el (NÉMETH 2014: 3–6), 
„kardot húzott és fölesküdött a nemzeti tanácsra”. Erre a jelen lévő tisztek leszedték az őszirózsát a 
sapkájukról, és kokárdát tűztek ki. (Nagybecskerek csatlakozása a nemzeti tanácsokhoz. Torontál, 
1918. november 1.)

A nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács hivatalos alakuló ülésére november 3-án a városi kaszi-
nó épületében került sor. Ezúttal is Várady mondott történelmi párhuzamokkal tűzdelt beszédet. Az 
akkor időket a mohácsi vészhez hasonlította, mondván, akkor is ifjú királya volt Magyarországnak, 
„aki kevés tapasztalattal rendelkezett, rossz tanácsadók befolyása alá került. Most is így van – folytat-
ta –, csak szerencsére a mi ifjú királyunk az utolsó órában, bár elkésve, engedett a nép óhajának és 
olyan kormányt nevezett ki, amely az új Magyarországot fogja megteremteni”. (Megalakult a Nagy-
becskereki Nemzeti Tanács. Torontál, 1918. november 4.) A nemzeti tanácsba harminc tagot és húsz 
póttagot választottak. A jelenlévők közfelkiáltással Várady Imrét választották meg a nagybecskereki 
Magyar Nemzeti Tanács elnökévé. 

Várady még a Monarchia idején kezdte el aktív politikai pályáját, ellenzéki színekben. A Torontál 
vármegyei törvényhatósági bizottság első ellenzéki tagja volt, 1905–1910 között a Függetlenségi 
és 48-as Párt színeiben országgyűlési képviselővé választották. E feladatra alkalmassá tette őt poli-
tikai előélete, ellenzéki, 48-as Függetlenségi Pártban végzett politikai tevékenysége, a választójogi 
törvény reformjának, valamint az egyházi birtokok felosztásának követelése, a haladás és az emberi 
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tökéletesítés eszméit magában hordozó szabadkőművesmúltja1 (A. SAJTI 2016: 40–42), az egyete-
mes emberi értékekbe vetett hite, az országos és városi politikában szerzett gyakorlati tapasztalatai 
és nem utolsósorban jellemének toleráns vonásai (VÁRADY 2005: 82–94). A történeti Magyarország 
jövőjéről vallott nézetei megegyeztek nemcsak a Károlyi-kormány törekvéseivel, de túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a korabeli magyar értelmiség, sőt a magyar lakosság egészének nézeteivel is. Úgy 
képzelte el, hogy a nemzetiségek az őket megillető nemzetiségi jogok megadásával „erős és békés 
és szeretetteljes együttműködésben” fognak a magyarsággal együtt élni a történeti Magyarország 
határain belül (A. SAJTI 2016: 112).

Az MNT jegyzőkönyve nem említi, de a Torontál a nemzeti tanács megalakulásáról szóló cikkében 
tudósított arról is, hogy az alakuló ülésen a szerb nemzetiségek, pontosabban a szerbek bejelentet-
ték, hogy „ők egyelőre semmiféle politikai mozgalomban nem vesznek részt, rokonszenvvel kísérik 
és a legnagyobb készséggel támogatnak minden olyan törekvést, amely a polgárok személyi és va-
gyonbiztonságának megvédésére irányul és abban teljes erővel részt vesznek”. (Megalakult a nagy-
becskereki Nemzeti Tanács. Torontál, 1918. november 4.) A nagybecskereki szerbek ekkor már léleg-
zet-visszafojtva figyelték a szerb hadsereg előrenyomulását, már nem Budapestre, hanem Zágrábra és 
Belgrádra figyeltek. A nagybecskereki szerbek egyik nagy tekintélyű vezetője, Emil Gavrila2 ügyvéd, aki 
pár nappal később a város Szerb Nemzeti Tanácsának tiszteletbeli elnöke lett, még internálásban volt. 
Mint ismeretes, a háború kitörésekor a Monarchiában betiltottak minden nemzetiségi szervezkedést, 
pártot, a nemzetiségi sajtót és vezetőiket internálták. Ezek az intézkedések a Károlyi-kormány idején 
oldódtak fel, az internált szerb politikusok, értelmiségiek október–november folyamán érkeztek haza. 

Döntöttek a nemzetőrség felállításáról is. Batthyány Tivadar belügyminiszter rendelete értelmében 
a nemzetőrséget Deák Vidornak, a város rendőrkapitányának kellett megszerveznie, az államkincstár 
terhére. A legénység a város lakosságának legfeljebb 5 százalékát tehette ki, és minden tíz közlegény-
re egy tisztnek kellett jutnia. A nemzeti tanács ezen az ülésen Kardos Samu javaslatára Botka Béla3 főis-
pán helyett, aki – olvashatjuk a jegyzőkönyvben – „cserbenhagyta a várost”, Steuer György4 korábbi 
főispán visszahelyezését kérte, „akit nemcsak a város közönsége, hanem egész Torontál vármegye la-
kossága teljes bizalommal és szeretettel vett körül”. (A nagybecskereki MNT 1. sz. jegyzőkönyve, 1918. 
november 3. DR. LÖBL 1967: 422) 

Várady elnök másnap táviratban értesítette a belügyminisztert a Magyar Nemzeti Tanács megala-
kulásáról, és közölte a központtal, hogy az MNT „mindenben csatlakozik és aláveti magát az orszá-
gos nemzeti tanács akaratának”. Majd határozatuk értelmében kérte Botka leváltását és Steuer kine-
vezését. Kérésüket azzal indokolta, hogy „Botka e súlyos időkben városunktól állandóan távol van, e 
veszélyeztetett nagy vármegye politikai vezetője nélkül áll, mert Botka beiktatása óta csak egy-két 
napot töltött körünkben, most e válságos időkben sehol sem található”. Botkát egyébként nem sokkal 
azelőtt, 1918. október 14-én iktatták be hivatalába. (Botka Béla beiktatása. Torontál, 1918. október 14.) 

1   A szabadkőművesek és az őszirózsás forradalom kapcsolatát árnyaltan elemzi Hatos Pál (HATOS 2018: 153–163). Hatos 
számos máig élő mítosszal szembenéz, és felhívja a figyelmet, hogy igen sok konzervatív magyar politikus is szabadkő-
műves volt ekkor. Így például Andrássy Gyula, Wekerle Sándor vagy a forradalmak bukása után az ellenforradalmi keresz-
tény kurzust elindító Fridrich István. Számos tudós, értelmiségi, író mellett a szabadkőművesek egyik legnagyobb trófeája 
Ady Endre volt. „A szabadkőműves nemzetköziséget elhamvasztotta a világégés” – fogalmaz könyvében a szerző.

2  Emil Gavrila (1861–1933) ügyvéd, szerb politikus, magyar parlamenti képviselő, majd jugoszláv szenátor. Az első nagy-
becskereki szerb lap, a Glas szerkesztője, majd az újvidéki szerb nyelvű lap, a Zastava szerkesztője. 1914 és 1918 között 
a szarajevói merényletben való részvétel vádjával feleségével együtt Kiskunhalasra internálták. A szerbek által megszállt 
Torontál-Temes megye első szerb főispánja. 

3  Botka Béla (1861–1923) főszolgabíró (Bánlaki járás), Torontál vármegye főjegyzője, majd országgyűlési képviselő. Két al-
kalommal, 1906–1910 között, illetve 1918-ban nevezték ki Torontál vármegye főispánjának. 

4  Steuer György (1875–1943) jogász, politikus, 1917–1918-ban Torontál vármegye főispánja. 1919–1922 között kisebb-
ségi államtitkár, majd német nemzetiségi kormánybiztos, országgyűlési képviselő. A Délvidéki Földművelők Gazdasági 
Egyesületének elnöke, a földmunkások munkavállalói szövetkezeteinek szervezője, szociálpolitikai szakíró. A  Délvidék 
jugoszláv bekebelezése után, illetve a terület 1941-es visszacsatolása után számos beadványban hívta fel az aktuális kor-
mányok figyelmét a hatalmi atrocitásokra, a nemzetiségekkel szembeni igazságtalanságokra.
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Steuer kinevezését azonban nem sikerült elérniük, a kormány Botkát ugyan leváltotta, de helyébe Jan-
kó Ágoston alispánt bízta meg a főispáni teendők ellátásával, így ő lett a történeti Torontál vármegye 
utolsó magyar főispánja. 

A budapesti Magyar Nemzeti Tanács körlevélben szabályozta a helyi nemzeti tanácsok ügykörét és 
hatáskörét (A. SAJTI 2016: 118–119). Feladatuk a végrehajtó hatalom helyi szerveinek megyei, városi 
és községi szinten történő támogatása volt, de ezek munkájába nem avatkozhattak bele, tilos volt 
adót kivetniük, valamint rekvirálniuk. A rend, a vagyon- és közbiztonság megteremtésében való rész-
vétel éppúgy feladataik közé tartozott, mint a hazatérő katonák fogadása, ellátása. A köztársasági ál-
lamforma megszilárdításában való részvételt is előírták nekik, bár megjegyezzük, a népköztársaságot 
csak később, december 16-án kiáltották ki. 

A nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács ebben a szellemben kezdte meg tevékenységét. Egyik 
első feladata a hazatérő katonák, hadifoglyok fogadása és lefegyverzése, ezzel párhuzamosan a 
nemzetőrség megalakítása volt. A Torontál lap így buzdított a nemzetőrségbe való jelentkezésre: 
„Nem szabad eltűrnünk, hogy lángokba boruljon fejünk felett a tető […] Nem szabad a szökött ka-
tonák, a fegyverhez és késhez jutott csavargók prédájára bocsájtani kedveseink és a magunk életét, 
vagy ezrek szorgalmának tisztes gyümölcseit.” (Védjük meg a várost. Torontál, 1918. november 5.) 
A hazatérő katonákat a pályaudvaron meleg étellel várták, „nehogy az éhség erőszakosságra ösztö-
nözze őket”, fegyvereiket elvették, a hadifoglyokat pedig továbbították a legközelebbi vonattal, sőt 
egyes esetekben női fogadóbizottság várta őket. (Nyugalomra int a Nemzeti Tanács. Torontál, 1918. 
november 5.)

Az egyik legfrissebb szerb nyelvű szakirodalom a Szerb Nemzeti Tanács elnökének, Slavko Župans-
kinak a visszaemlékezésére hivatkozva mind a szerb nemzetőrség, mind pedig a Szerb Nemzeti Tanács 
megalakulásának dátumát 1918. október 31-ében jelöli meg (NEMET–MICIĆ 2019: 51). Ez volt az első 
Szerb Nemzeti Tanács Magyarország területén. Elnökévé Andrija Vasić helyi ügyvédet választották, 
tiszteletbeli elnökké pedig az ekkor még internálásban lévő Emil Gavrilát. Az egyik alelnök Slavko 
Županski lett, aki később a testület elnökévé lépett elő (ĐUKANOV 2010). 

Mivel a szerb nemzetőrség vezetője, Mihajlo Vejnović nyugalmazott osztrák alezredes „becsület-
szavára” kijelentette, hogy a gárda kizárólag a város lakosainak élet- és vagyonvédelmére alakult, az 
MNT engedélyezte a magyar zászló mellett a szerb zászló kitűzését a városházára, sőt, ugyancsak ké-
résükre, „mérsékelt számban” fegyvereket is rendelkezésükre bocsátottak. Várady többször is tárgyalt 
az együttműködésről régi ügyvédkollégájával, Županskival, és „barátilag” többször is megpróbálta őt 
meggyőzni arról, hogy a helyi szerbek támogassák az MNT munkáját. Županski azonban – számolt be 
Várady a tanácsnak – azzal tért ki ez elől, hogy „az újvidéki központ egyenesen megtiltotta nekik a po-
litikai működést”. (A nagybecskereki MNT 5. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 7. DR. LÖBL 1967: 427) 
Županski a beszélgetések során nem említette, hogy a tilalom kizárólag a magyar hatalmi szervekkel 
való együttműködésre vonatkozott.

Október első heteiben még úgy tűnt, hogy a magyarországi szerbek megelégszenek a Magyaror-
szágon belüli széles körű autonómiával, és nincsenek elszakadási törekvéseik. Az események azon-
ban gyorsan változtak, és a Monarchia szétesésével párhuzamosan a délvidéki szerbek több titkos 
tanácskozást tartottak, amelyek során elfogadták, hogy államjogi értelemben szakítani kell Magyar-
országgal, és el kell fogadni az egyesülés jugoszláv koncepcióját (KONČAR 2008: 21), miközben szoros 
kapcsolatot tartottak az időközben megalakult Zágrábi Nemzeti Tanáccsal. 

Úgy tűnik, megalakulásukat sikerült eltitkolniuk az MNT és a város magyar közvéleménye elől, an-
nak híre ugyanis nem jelent meg a város lapjában. A titkolózás minden bizonnyal összefüggött azzal, 
hogy az időközben Újvidéken létrejövő Szerb Nemzeti Tanács utasította a szerb nemzeti tanácsokat, 
hogy kizárólag nekik engedelmeskedjenek (RAKIĆ 1986: 291).

A szerb hadsereg bevonulásáig tehát két párhuzamos fegyveres testület és nemzeti tanács gyako-
rolta a hatalmat a városban. A szerb nemzetőrség nem az MNT-re, hanem az időközben megalakult 
Szerb Nemzeti Tanácsra esküdött fel. 
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Az MNT a nyilvánosság előtt azt mutatta, hogy a magyar és a szerb nemzetőrség között az együtt-
működés a „legteljesebb”, a gyakorlatban azonban komoly erőpróba elé állította a becskereki Magyar 
Nemzeti Tanácsot a régi és az új intézmények működésének párhuzamossága, az új hatalmi szervek 
magyar és szerb nemzeti elv alapján történő megosztottsága, a város német és román lakosságának a 
változásokhoz való tartózkodó viszonya, a városon keresztülhaladó német katonai egységek, a 15. kö-
zös gyalogezred városból történő kivonása, a csendőrség és a rendőrség létszámának drasztikus csök-
kenése (ebben a válságos helyzetben például Deák Vidor városi rendőrfőkapitány hosszabb szabad-
ságra ment!), a város közellátásának biztosítása, de főként a jövő bizonytalansága, sőt mindez próbára 
tette a magyar és a szerb nemzetőrség, valamint a két nemzeti bizottság közötti törékeny békét is. 

A városban nagyobb fosztogatások, zendülések nem voltak. Nem így a falvakban. A fosztogatá-
sok és zendülések miatt a budapesti nemzeti tanács november 2-án az egész országra, a temesvári 
székhelyű Bánáti Néptanács pedig november 6-án három bánáti megyére kihirdette a statáriumot. 
(Erélyes rendszabályok Torontál megyében. Torontál, 1918. november 6.) 

Országszerte a jegyzők mintegy egyharmadát elzavarták szolgálati helyükről, sokan életükkel fi-
zettek (HATOS 180–181). Azért gyűlölték őket különösen a hazatérő katonák, mert a háború alatt ők 
intézték a felmentéseket, a hadisegélyeket, nagy szerep hárult rájuk a közellátásban stb. Most csak egy 
példát említek: a zömmel szerbek által lakott Kevedobrán a hazatérő katonák, akik a csendőröktől el-
vett fegyverekkel voltak felszerelve, a helybéliekkel együtt a községháza elé vonultak, beverték az ab-
lakokat, fosztogattak, és el akarták fogni Jankovics Dusán főjegyzőt. Jankovicsot azzal vádolták, hogy 
nem fizette ki családjuknak a hadisegélyt. A  fiával együtt bujkáló főjegyzőnek a helybéli cigányok 
felajánlották segítségüket, némi „pénzjutalom” ellenében. A kért 1000 koronát, ami akkor jelentős ösz-
szegnek számított (egy segédjegyző havi fizetésének majdnem a fele), ki is fizette Jankovics, ám sorsát 
így sem tudta elkerülni. Az állomáson a katonák utolérték őket, és az egyikük bajonettel leszúrta. (Mi 
történt Kevedobrán? Torontál, 1918. november 7.) Melencén húsz, Törökbecsén tizennyolc fosztoga-
tót lőttek agyon, Kumánon „még több volt a kivégzett banditák száma” – olvashatjuk a Torontál 1918. 
november 16-ai számában. 

Az MNT üléseinek jegyzőkönyvei azt igazolják, hogy a testület a rend fenntartását, a nemzetőrség 
szervezését, valamint a közellátás kérdését tartotta legfontosabb feladatának. A  kormány a közellá-
tást a megyei alispánok hatáskörébe utalta, a nemzeti tanács egy albizottság révén igyekezett Nagy-
becskerek ellátását biztosítani. Ügyeltek arra, hogy a „közönség rokonszenvét” bíró egyének lássák el 
ezt a feladatot, különösen akkor, amikor előfordult, hogy „rossz, keserű és fekete” lisztet osztottak ki. 
(A nagybecskereki MNT 6. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 8. DR. LÖBL 1967: 430) Ennek megoldásá-
ra közélelmezési tanácsot szerveztek. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a hiányzó árucikkeket a legvá-
ratlanabb helyekről próbálták előteremteni, így például a városon átvonuló német katonai egységektől 
gabonát, illetve a nemzetőrség számára autókat vásároltak. A petróleum elosztása is fontos feladatuk-
nak számított. (A nagybecskereki MNT 5. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 7. DR. LÖBL 1967: 427–429) 

November 10-én, amikor a szerb csapatok már Pancsován tartózkodtak, de még nem írták alá a 
belg rádi katonai egyezményt, tehát formálisan még hadban állt egymással a két ország, az MNT attól 
tartott, hogy a visszavonuló német katonai egységek és a szerb hadsereg között összecsapásra kerül 
sor, a város hadszíntérré válik. Ezért a Szerb Nemzeti Tanáccsal egyetértően úgy határoztak, hogy „fehér 
zászlóval egy külön vonattal parlamentért küld Pancsovára azzal az előterjesztéssel, hogy az esetleges 
összeütközés elkerülése végett lassítsa menetelését a szerb megszálló sereg”. Várady így számolt be 
a tanácsnak a küldetés eredményéről: a pancsovai szerb csapatok parancsnoka „szép rendet tart fenn 
és az a célja, hogy Nbecskereken is rend, nyugalom legyen. Az a terv volt, hogy a hivatalokat átveszik, 
azonban kerülni akarják az összeütközést és a legtekintélyesebb szerbek féltékenyen őrködnek azon, 
nehogy a szerb csapatok bevonulásának előttük ünnepélyes aktusát rendzavarások kompromittálják”. 
(A nagybecskereki MNT 9. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 12. DR. LÖBL 1967: 433–434) 

A Torontál nagy figyelemmel kísérte a Károlyi-kormány belgrádi tárgyalásait. Mint ismeretes, Káro-
lyiéknak nem sikerült külön békeszerződést kötniük az antanttal, csupán katonai konvenció aláírására 
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került sor. Ez azt jelentette, nem tudták elérni, hogy az új magyar kormányt a független, demokratikus 
Magyarország képviselőinek tekintsék, akik nem felelősek a háborúért, illetve szertefoszlott az a remé-
nyük is, hogy a tárgyalások révén sikerül megőrizni Magyarország területi integritását. A tárgyalások 
során a magyar delegációnak megalázó jelenetekkel kellett szembesülnie. A német csapatok által ki-
ürített Belgrádban például a fehér zászlóval partra szálló magyar küldöttséget a szerbek nagy ováci-
óval fogadták, Franchet d’Espèrey tábornok, az antant keleti hadseregének főparancsnoka azonban 
még csak kezet sem fogott velük (HATOS 274–275). A küldöttség elé terjesztett egyezménytervezet 
pedig olyan előírásokat tartalmazott, amelyek előrevetítették Magyarország feldarabolását. Károlyi ki 
is jelentette a tárgyalásokat vezető Franchet d’Espèrey-nek: „Minket, ha ezt aláírjuk, fel fognak akasz-
tani Pesten, amint visszaérünk” (uo. 275). Nem is írták alá, hazautaztak. Azt azonban sikerült elérniük, 
hogy Franchet d’Espèrey továbbította Párizsba azt a táviratukat, amelyben kérték, hogy az antant leg-
alább a békeszerződésig biztosítsa Magyarország területi integritását a csehekkel, a jugoszlávokkal és 
a románokkal szemben. Cserébe Károlyi ígéretet tett, hogy addig a hatalmat „testvériesen” megosztja 
a nemzetiségek által lakott területeken az ottani nemzeti tanácsokkal. Ezeknek az alkudozásoknak az 
lett az eredménye, hogy az egyezménybe, amelyben kijelölték az ország déli demarkációs vonalát, a 
szerbek heves tiltakozása ellenére végül belekerült az a sokat emlegetett passzus, mely szerint a meg-
szállandó területeken megmarad a magyar közigazgatás (ÁDÁM–ORMOS 1999: 16–18).

A bánáti helyzetet bonyolította, hogy szerb és román igények kerültek szembe egymással. Az 
egyezményt november 13-án magyar részről végül a hadügyminiszteri posztról tárca nélküli minisz-
terré lefokozott Linder Béla, szerb részről Živojin Mišić vajda, szerb vezérkari főnök, az antant részéről 
pedig Paul Prosper Hernrys tábornok, a keleti hadsereg parancsnoka írta alá. Károlyi Mihály Robert 
Lansing amerikai külügyminiszterhez írott, november 12-én kelt üzenetében szenvedélyesen tiltako-
zott az ország szétszakítása ellen: „…a vérző seb, melyet büntetésül Magyarországnak szánnak, soha 
többé nem gyógyul be, és a régió békéjét örökös lázas állapot fogja felváltani.” (KÁROLYI 1918) Károlyi 
antanthoz fűzött illúziói romokban hevertek. Az egyezmény azóta is heves vita tárgya a magyar tör-
ténetírásban, ám azt megállapíthatjuk, hogy Magyarország területeinek megszállását egyedül délen 
szabályozták, igaz, nem a kívánt fegyverszünettel, csupán katonai konvencióval, amelyet azonban 
szinte megkötésének pillanatától egyedül a magyar kormány vett komolyan. A szerb csapatok nem 
a belgrádi egyezményt megkötő francia főparancsnok ellenében, hanem annak jóváhagyásával foly-
tatták előrenyomulásukat magyar területre (ORMOS 1979: 12–14; HORNYÁK 2000: 74–84). Azokat a 
területeket szállták meg, amelyekre a béketárgyalások során igényt tartottak. 

A Károlyi-kormányhoz hasonlóan a Nagybecskereki Nemzeti Tanács is illúziókat táplált az antanttal 
kapcsolatban, és a kormány egyenes utasításának megfelelően nem győzték hangsúlyozni, hogy a 
szerb csapatok nem hódítóként, hanem „békés szándékkal jönnek”. 

A városban kitört riadalom arra ösztönözte Jankó Ágoston alispánt, hogy Nagy Lajos csendőr szá-
zadost átküldje Pancsovára a szerb csapatokhoz. Nagy érdeklődésére a szerb csapatok helyi parancs-
noka megnyugtatásul azt üzente a rémült nagybecskerekieknek, hogy azért jöttek át a Dunán, hogy a 
vármegye „egy részét békésen megszállják”. Mint mondták, a megszállt területeken helyükön hagyták 
a tisztségviselőket, „csak kiegészítették őket az ő bizalmi embereikkel”. (A szerbek Pancsován. Torontál, 
1918. november 11.) Aznap a nagybecskereki Club-Mozgó a Hazugság című magyar filmet játszotta 
„levegős helységben”, „elsőrendű zenével”. 

Két nappal később, november 13-án a Torontál megyei tisztviselők letették az esküt a független 
Magyarországra és kormányára, a Károlyi-kormányra. Az MNT november 12-ei ülésének jegyzőkönyve 
azt igazolja, hogy minden hozzászóló „habozás nélkül” a köztársaság mellett foglalt állást. Felvetődött, 
hogy mivel az MNT nem képviseli a város minden polgárát, a döntéshez hívják meg a Szerb Nemzeti 
Tanácsot is. Erre Várady elnök elmondta, „az együttműködést ismételten megkísérelte a Tanács a szerb 
nemzeti tanáccsal, de mindannyiszor azzal a kijelentéssel kapott onnan elutasító választ, hogy a szerb 
tanács semmiféle politikai munkában nem vesz részt”. (A nagybecskereki MNT 9. sz. jegyzőkönyve, 
1918. november 12. DR. LÖBL 1967: 435)
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A Magyar Nemzeti Tanács következő ülésére november 13-án, vészjósló hírek árnyékában került 
sor – Várady elnök bejelentette, hogy másnapra várják a szerb csapatok becskereki bevonulását. 
A Szerb Nemzeti Tanács már előkészítette fogadtatásukat, a legénység részére lefoglalták a honvéd-
laktanyát, a tiszteket pedig szerb családoknál kívánták elszállásolni. Úgy tűnik, a szerb csapatok köze-
ledte nemcsak a város polgáraiban keltett félelmet, hanem a tanács tagjai is tartottak tőle, és „óvatos 
előrelátásból” egy szűkebb, hattagú bizottságot választottak maguk közül. (A nagybecskereki MNT 10. 
sz. jegyzőkönyve, 1918. november 13. DR. LÖBL 1967: 435)

Az MNT a város szerb elfoglalása előtti napon, november 15-én is ülésezett. Ugyanezen a napon 
Perisits polgármester a város lapjában felhívást tett közzé, miszerint a város polgárai fogadják „a szerb 
megszálló katonaságot nyugodtan, velük szemben előzékeny, barátságos magatartást tanúsítson, 
minden összeütközést vagy ellenállást kerüljön, lefegyverzéssel szemben senki ellent ne álljon”. (Ma 
jönnek a szerb előörsök. Torontál, 1918. november 15.) A jegyzőkönyvből kiderül, nem akarták, hogy 
az esemény spontán módon következzen be, így a magyar és a szerb nemzeti tanács megegyezett 
abban, hogy a beteg polgármester helyett Strósz Béla főjegyző, polgármester-helyettes fogadja a „be-
vonulókat”, majd a képviselő-testület üléstermébe vonulnak, ahol a szerb parancsnokot a szerb és 
a magyar nemzeti tanács tagjai fogadják, és a két elnök, Várady és Županski fog beszédet mondani. 
Arra kérik majd a szerb csapatokat, tartsák fenn a városban a rendet és a vagyonbiztonságot. Közben 
a szerb gárda is akcióba lépett: a város elfoglalása előtt két nappal, november 15-én elfoglalták a táv-
írdát, „ott minden kisasszony háta mögé egy fegyveres katona állt, mialatt egy tiszt a feladott és továb-
bításra váró táviratok szövegét cenzúrázva jelentette ki, melyik mehet, melyik nem […] a tisztviselők 
kivonultak a postáról és nem dolgoznak addig, amíg a katonaság el nem távozik”. (A nagybecskereki 
MNT 11. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 15. DR. LÖBL 1967: 437)

A szerb csapatok november 17-én, vasárnap szállták meg a várost. A nyolcszáz „elég jól felfegyverzett 
szerb katona”, a Morava divízió egysége vasúton érkezett Dragutin Ristić ezredes, dandárparancsnok5 
vezetésével. A tisztek között egy francia és egy olasz tiszt is volt. Perisits Zoltán polgármester a gyártele-
pi vasútállomáson fogadta őket, és szerb nyelvű beszédben kérte, biztosítsák a rendet a városban. Utána 
a Szerb Nemzeti Tanács nevében Slavko Županski köszöntötte őket, majd a szerb dalárda énekelt, egy 
hölgy pedig a szerb nők nevében virágot nyújtott át Ristićnek. Az ezredes válaszában azt hangsúlyozta, 
hogy „a rendet fenn fogják tartani, mert nem ellenséges szándékkal jöttek, hanem az általános nép-
szabadság megvédésére”. Az ünnepélyes fogadtatás további része az MNT és az SZNT megállapodása 
szerint zajlott. Ristić és a fogadóbizottság a vármegyeháza nagytermébe ment, amelyet, hangsúlyozta 
a Torontál, az alispán „udvariasságból” átadott az ünnepi fogadtatásra. A megyeháza nagytermének át-
adása heves vitát váltott ki az MNT-ben. Az alispán javaslatát mindössze 16 : 14 arányban szavazták meg, 
és ezzel kapcsolatban a következő határozati szöveget küldték el a Szerb Nemzeti Tanácshoz: mivel az 
alispán már „elvileg” úgy határozott, hogy átengedi a fogadáshoz a termet, a Magyar Nemzeti Tanács 
„ezt a saját hatáskörben tett alispáni rendelkezést nem ellenezheti, de hangsúlyozza, hogy ebből a tisz-
tán udvariassági tényből semmiféle politikai következtetések le nem vonhatók”. (A nagybecskereki MNT 
12. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 16. DR. LÖBL 1967: 439) Itt Jankó Ágoston alispán a következő 
szavakkal üdvözölte az ezredest: „Méltóságod és vitéz csapatai azért jöttek Torontál vármegyébe, hogy 
a fegyverszüneti feltételek alapján e területeket az ellenségeskedések megszüntetésének biztosítása 
érdekében megszállják. Mi tehát önöket nem tekintjük ellenségnek, hanem jóbarátnak…” Majd Várady 
emelkedett szólásra, és a Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának célját fejtette ki a parancsnoknak. Az 
MNT azért alakult – mondta –, „hogy a magyar törvények megszakítás nélküli uralmát ellenőrizze, pol-
gárságunk élet- és vagyonbiztonságát megvédje. Tudomásom szerint – folytatta – az immár megkötött 
fegyverszüneti feltételek Magyarország megszállandó területére is biztosítják a magyar közigazgatás-
nak érintetlen továbbműködését”. Majd, mint „nem ellenséges megszálló csapata vezérét, lovagiassá-

5   Dragutin J. Ristić (1872–1959) szerb hivatásos katona. Az első világháborúban ezredes, 1923-ban hadosztálytábornok. 
1927-ben nyugdíjazták. 
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gába vetett teljes hittel” arra kérte Ristićet, hogy az élet- és vagyonbiztonság megvédése érdekében „a 
város összlakosságát pártfogásába venni szíveskedjék”. Ehhez felajánlotta az MNT segítségét. Az ezredes 
erre azt válaszolta, hogy „hírből már ismeri dr. Váradyt, tudja róla, hogy a szerbeknek mindig igaz barátja 
volt”, tehát fogjanak össze, és tartsák fenn a rendet. Majd Ristić néhány szót szólt a megyeháza erkélyéről 
a zömmel szerb polgárokból és katonákból álló tömeghez. Ezt a jelenetet egy korabeli fénykép is őrzi. 
A  város elfoglalása vértelenül következett be, az üdvlövések során azonban hárman megsebesültek. 
(Három sebesültje van a tegnapi lövöldözésnek. Torontál, 1918. november 18.)

Az MNT elnöke tehát abban a hitben ringatta magát, hogy a megszállás csupán ideiglenes, és be-
tartják a belgrádi katonai egyezmény számukra legfontosabb passzusát, vagyis „a magyar törvénye-
ken alapuló jogrend fennmarad”, és a közigazgatás az előírásoknak megfelelően a magyar szervek 
kezében marad. 

Reményeik azonban hamar ködbe vesztek. A megszállás után két nappal, november 19-én megje-
lent a város utcáin Ristić ezredes aláírásával az a szerb nyelvű hirdetmény, amelyben a megszálló szerb 
csapatok nevében bevezette a rögtönítélő bíráskodást, elrendelte az ellenséges csapatoktól származó 
fegyverek és muníció beszolgáltatását, a szerb rendeletek betartása esetén garantálta a város polgá-
rainak személyi és vagyonbiztonságát, előírta az osztrák, a német és a magyar tisztek és katonák szerb 
katonai hatóságoknál történő jelentkezését, és minden hatalmat átadott a Szerb Nemzeti Tanácsnak 
(a hirdetményen a régi időszámítás dátuma szerepel, november 4., tehát november 17-én kelt: Nared-
ba O. Br. 225. Veliki Bečkerek, 4. novembra 1918. god. Várady-levéltár, szám nélküli).

Várady a tanács tagjaival és a város néhány tekintélyes polgárával november 24-én felkereste az 
ezredest, és testületileg tiltakoztak a hatalom Szerb Nemzeti Tanácsnak való átadása ellen. Ristić azzal 
védekezett, nincs tudomása arról, hogy a városban a Magyar Nemzeti Tanács is működik, mert ha 
tudott volna róla, akkor a hatalmat a Szerb és a Magyar Nemzeti Tanácsra ruházta volna. Majd azzal 
tetézte az igazságtól igencsak távol eső magyarázkodását, hogy tévesnek nevezte a kiáltvány szöve-
gezését, mondván, ő csak „a Szerb Nemzeti Tanácsnak az önmaga feletti rendelkezés hatalmát értette 
és ezt is azért tette, mert ez az egyedüli tanács volt az, mely nála, a tagok névjegyzékének benyújtása 
mellett mint tanács jelentkezett”. Ristić magyarázkodása után Várady emlékeztette az ezredest, hogy 
a bevonulás alkalmával rendezett ünnepélyes fogadás alkalmával ő mint a Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke bemutatkozott, és kérte a túlkapások orvoslását. Ristić úgy próbált saját hazugsága hálójá-
ból kibújni, hogy elismerte, tévedett, „miért bocsánatot kér, azonban a megtörtént dolgokba nem 
avatkozhatik bele, mivel ő a város belügyeinek intézésébe beleszólással nem bír. Azokat beszéljék 
meg a Szerb Nemzeti Tanáccsal”. Váradynak azt a javaslatát, hogy a két nemzeti tanács elnöke az ő 
jelenlétében beszélhesse meg a problémákat, elfogadta. Várady emellett felvetette a cenzúra meg-
szüntetésének szükségességét is (a Torontál például a bevonulás után napokig üres helyekkel, cenzú-
rázva jelent meg), de ezt nem sikerült elérnie. Az ígért értekezlet megszervezésére ugyanakkor nem 
került sor. (A nagybecskereki MNT 13. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 25. DR. LÖBL 1967: 440) Ristić 
fent idézett magyarázkodását Várady az MNT következő ülésén finoman „vastag tévedésnek” nevezte. 
(A nagybecskereki MNT 14. sz. jegyzőkönyve, 1918. november 26. DR. LÖBL 1967: 442) 

A tanács végül elfogadta azt a javaslatot, hogy a túlkapásokról készítsenek jegyzéket, és ezt küldjék 
el Ristić ezredesnek, Róth Ottó6 temesvári kormánybiztosnak, a temesvári katonai parancsnoknak, a 
magyar kormánynak, és falragaszokon értesítsék a város lakosságát, hogy ne engedelmeskedjenek a 
Szerb Nemzeti Tanács intézkedéseinek, mivel azok nem törvényesek. Az ülés komor hangulatát csak az 
törte meg némileg, amikor Várady bejelentette, „hosszas utánjárással” elérte, hogy két pénzügyigaz-
gatósági tisztviselő Budapestre utazhatott a tisztviselők fizetéséért. (A nagybecskereki MNT 13. sz. 
jegyzőkönyve, 1918. november 25. DR. LÖBL 1967: 441) Az időközben megalakult Német Nemzeti 
Tanáccsal közösen a szerb nemzetőrség és az SZNT túlkapásairól tiltakozó jegyzéket állítottak össze, 
amelyet Várady Imre fogalmazott meg. Ebben a november 27-én kelt átiratban utaltak arra, hogy az 

6   Róth Ottó (1884–1956) ügyvéd, szociáldemokrata politikus, a Bánsági Köztársaság elnöke. 
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ezredes, mint maga is elismerte, „sajnálatos módon” csak tévedésből ruházta át a hatalmat a Szerb 
Nemzeti Tanácsra, amely egyébként sem képviseli a város lakosságának többségét. A szerb nemzet-
őrség lefegyverezte a magyar nemzetőrséget, a szerb katonai egységek a szerb nemzetőrséggel közö-
sen „erőszakosan az összes közigazgatási közegeket hivatalukból eltávolította és így a közhatóságok 
működését erőszakosan megbénította”. Utalt arra, hogy ennek „beláthatatlan súlyos, bolsevistikus 
következményei lesznek”. Megemlítette azt is, hogy a közpénzen fizetett szerb őrség fényes nappal 
kirabolta a pénzügyigazgató lakását és a hivatali helyiségeket, majd fegyverüket elhagyva otthagyták 
őrhelyüket. Végül az MNT nevében kérte a köztisztviselők hivatalukba való visszahelyezését, a „garáz-
dálkodó” szerb nemzetőrség azonnali lefegyverzését és feloszlatását, a magyar zászló visszahelyezé-
sét a vármegyeházára, illetve a hírlapi cenzúra megszüntetését (A. SAJTI 2016: 114–116). Úgy látszik, 
a szerb megszálló parancsnokságának is elege lett a város nyugalmát állandóan veszélyeztető szerb 
nemzeti gárda tevékenységéből, és november 30-án lefegyverezték és feloszlatták ezt a mintegy há-
romszáz fős testületet, majd „csupa megbízható emberből” megszervezték az új, száztagú csendőrsé-
get. (Feloszlott a szerb nemzeti gárda. Torontál, 1918. november 30.) 

A nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács általam ismert utolsó jegyzőkönyve 1918. november 26-
án kelt. Egyéb források azonban arra utalnak, hogy a tanács még ezután is folytatta tevékenységét. Így 
például december 10-én Várady Imre még mint a Magyar Nemzeti Tanács elnöke küldött egy tiltakozó 
levelet Slavko Županskinak, az új vajdasági regionális kormány (Bánát, Bácska, Baranya Nemzeti Igaz-
gatósága) által december 6-án beiktatott új Torontál megyei főispánnak. Ebben a Nagybecskereken 
december 10-én megtartott népgyűlés határozatát közölte a főispánnal. Tudatta vele, hogy a népgyű-
lés nem ismeri el az Újvidéki Szerb Kormányt, azaz a Bácska, Bánát Baranya Nemzeti Igazgatóságot, 
tehát törvénytelennek tartja a főispán kinevezését is. Ezért Nagybecskerek város magyar lakossága 
– folytatódik a határozat – „az Újvidéki Szerb Kormány, mint az általa kinevezett főispán rendelteté-
seivel szemben a passzív resistentia álláspontjára helyezkedik”. Meg is indokolja, miért jutott az MNT 
erre az álláspontra. Egyrészt azért – írta –, mert a szerb hadsereg bevonulása után a városban, sőt az 
egész vármegyében is kisebbségben lévő szerbek „illegitim” módon sajátították ki a hatalmat, s még 
a várost megszálló parancsnok is elismerte, hogy „tévedésből” adta át a hatalmat a Szerb Nemzeti 
Tanácsnak. Tévesen értelmezik és alkalmazzák a népek önrendelkezésének elvét, ezért „jogellenesen” 
rendezkedtek be, tehát az új főispán kinevezését a város magyar törvényekhez ragaszkodó lakossá-
ga „semmisnek” tekinti. Beiktatása emellett azért is jogszerűtlen – folytatódik a jogászi pontossággal 
megfogalmazott levél –, mivel a „fegyverszüneti feltételek”, azaz a belgrádi katonai konvenció a meg-
szállt területek közigazgatását továbbra is a magyarok kezében hagyta (A. SAJTI 2016: 123–125).

Ezután azonban nyoma vész a Magyar Nemzeti Tanácsról szóló híreknek és a tevékenységükről 
szóló egyéb forrásoknak. Hogy pontosan mikor voltak kénytelenek befejezni munkájukat, arról nem 
találtunk pontos dátumot. Az azonban nyilvánvaló, hogy megszűnését, pontos dátum híján is, a Zág-
rábban és Újvidéken bekövetkező katonai, politikai változásokkal kapcsolhatjuk össze. 

Ezekről az eseményekről most csak jelzésszerűen: már november 3-án, tehát még a szerb csapa-
tok becskereki bevonulása előtt az újvidéki SZNT deklarálta, hogy a meglévő magyar közigazgatási 
szervek ellensúlya kíván lenni. November 24-én pedig a Zágrábi Nemzeti Tanácsból megalakuló Szlo-
vén–Horvát–Szerb Állam parlamentje kimondta a Vajdaság nevében is a Szerbiával és Montenegróval 
való egyesülést. November 25-én az újvidéki nagy nemzetgyűlés (más fordításban nagy népi gyűlés), 
miután a vajdasági délszláv politikusok titokban tárgyaltak a Zágrábi Nemzeti Tanáccsal és a belgrádi 
kormánnyal is, kimondta Bácska, Bánát és Baranya Szerb Királysághoz történő csatlakozását. 

Ebben a határozatban olvashatjuk a kisebbségi magyarok által később oly sokat emlegetett, de az 
új hatalom által korán elfeledett passzust: „A határainkon belül maradó nem szerb és nem szláv nem-
zetek számára biztosítunk minden jogot, amely jogok által mint kisebbség nemzeti létüket megőrizni 
és fejleszteni szeretnék…” (PETRANOVIĆ–ZEČEVIĆ 1985: 112) A gyűlésen megválasztott Nagy Nemzeti 
Tanács létrehozta saját végrehajtó szervét, a regionális kormányként működő Bácska, Bánát, Baranya 
Nemzeti Igazgatóságot.
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A BBB Nemzeti Igazgatósága 1919. január 13-án adta ki a nemzeti tanácsok betiltásról, illetve ko-
rábbi tevékenységük felülvizsgálatáról szóló rendeletét, tekintet nélkül azok nemzetiségi jellegére. 
A rendelet kiadására tehát már azután került sor, hogy megszűnt a becskereki MNT tevékenysége. 

A nemzeti igazgatóság új főispánokat nevezett ki, előírta az új hatalom előtt leteendő kötele-
ző hűségesküt, tisztviselőket váltott le és nevezett ki, a hadsereg segítségével megszervezte az új 
rend őrséget stb. Tevékenységét a szerb kormány nem ismerte el, és az első jugoszláv kormány meg-
alakulása után (1918. december 20.) a hatalom centralizációjának nevében betiltották tevékenysé-
güket. Baranya Vármegye Hivatalos Lapja 1919. április 3-án közölte Jovan Joca Lalošević aláírásával 
azt a hirdetményt, amelyben a BBB Nemzeti Igazgatóság elnöke közölte, hogy a belgrádi kormány 
felmentette őket, ügyosztályaikat beolvasztotta a belgrádi minisztériumokba. A lap szerint Laloše-
vić a nemzeti igazgatóság tevékenységét a következőképpen méltatta: annak megalakulásával „új 
korszak nyílt meg, egy szabadabb élet és jobb jövő. Megvalósult az, amiről hosszú emberöltőkön át 
csak álmokat szőttünk. Egyesültünk végre a mi Száván túli testvéreinkkel, egy nagy, szabad hazába”. 
Így került sor a már említett új szerb főispán kinevezésére Nagybecskereken, aki aztán saját hatás-
körben kinevezte a város új polgármesterét, Jovan Miljkovićot, az új főjegyzőt, Berberszki Györgyöt, 
aki a régi közigazgatási garnitúrát képviselte. A Torontál 1918. december 11-ei száma részletesen 
közölte az újonnan kinevezett megyei, városi és járási tisztviselők teljes névsorát, ami egyúttal azt 
jelentette, hogy a városban, immáron az új hatalom égisze alatt, a közhivatalok ismét megkezdték 
működésüket. (A közhivatalok újra megkezdik működésüket. Torontál, 1918. december 11.) A társa-
dalmi béke azonban nehezen állt helyre a városban. Ristić ezredes a szerb katonák körében végzett 
pacifista agitáció miatt kilenc embert végeztetett ki a városban. Mint ezzel kapcsolatos rendeleté-
ben olvashatjuk: az utóbbi időkben a szerb katonák között „árulásra csábító” röplapokat terjesztet-
tek, arra szólították fel „a bátor és legyőzhetetlen szerb katonákat”, hogy dobják el fegyvereiket és 
szegjék meg esküjüket. Ezért az elfogott agitátorokat hadbíróság elé állították, halálra ítélték, és 
kivégezték őket. (A Torontál megyei szerb megszálló csapatok Parancsnokának Op. 4826. sz. rende-
lete. Torontál, 1918. december 12.)

December 24-én megtartották az új szerb polgármester vezetésével az első városi tanácsi ülést is. 
Az új megyei, városi közigazgatási szervek munkájának megindulása lényegében az eddigi magyar 
közigazgatás felszámolását jelentette, így megalakulása után egy hónappal a Magyar Nemzeti Tanács 
is kénytelen volt befejezni munkáját. Abban a hónapban, amikor véget ért a városban a pusztító spa-
nyolnáthajárvány. (Megszűnt a spanyolnátha. Torontál, 1918. december 21.; Hírek. Tanácsülés. Toron-
tál, 1918. december 24.)

A nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács a háborús összeomlás közepette, súlyos gazdasági hely-
zetben, a nemzeti kisebbségek nemzeti törekvései radikális megváltozásának időszakában, a történeti 
Magyarország szétesésének pillanatában, egyre szűkülő nemzetközi erőtérben kezdte meg munkáját, 
nagy reményekkel s még több illúzióval. A belgrádi katonai egyezményre, akárcsak a Károlyi-kormány, 
védőhálóként tekintettek, amely megmenti a várost a visszavonuló német és előrenyomuló szerb csa-
patok közötti fegyveres összetűzéstől, attól, hogy a város hadszíntérré váljon. Naivan hittek abban is, 
hogy a konvenció biztosítja majd a magyar hatalmi szervek további működését. Fennállásuk rövid egy 
hónapja alatt meglehetősen instabil kapcsolatot tudtak csak kiépíteni a becskereki Szerb Nemzetőr-
séggel, amelynek tagjai gyakran vettek részt rablásokban, fosztogatásokban, önkényes intézkedések-
ben, ami végül feloszlatásukhoz vezetett. A Szerb Nemzeti Tanács viszont határozottan elzárkózott az 
együttműködéstől. 

Egy területen mégis kialakult a két nemzeti tanács között bizonyos együttműködés: a megszállás 
és hatalomváltás első, igencsak bizonytalan napjaiban sikerült megőrizni a város polgárainak élet- és 
vagyonbiztonságát, és a vidékkel ellentétben sikerült megakadályozni a nagyobb társadalmi felfor-
dulást. Ebben, ha nem is problémamentesen, de kétségkívül részt vett a megszálló szerb hadsereg 
is. A szerb hadsereg persze minden nyilvános deklarációjuk ellenére sem ezzel a céllal érkezett Nagy-
becskerekre. Fő feladata a Bánát megszállásával, Nikola Pašić szerb miniszterelnök személyes utasítá-
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sának megfelelően, Románia bánáti igényeinek megakadályozása volt, valamint az, hogy a béketár-
gyalásokig biztosítsák az egész Bánát birtoklását, majd Szerbiához csatolását. 

1918 decemberére világossá vált, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia háborús veresége miatt be-
következett szerb katonai megszállás nem állt meg a magyar köztisztviselői kar saját híveikkel történő 
„kiegészítésénél”. Szerbia teljes impériumváltásra törekedett. Magyarország szomszédjai, köztük Szer-
bia is, a háborús győzelmet és a békeszerződést régen dédelgetett nemzeti céljaik megvalósulásának 
tekintették, míg a függetlenségét ekkor visszanyerő Magyarország a trianoni békeszerződéssel záruló 
korszakot nemzeti gyászként élte meg. 

A Magyar Nemzeti Tanácsnak és személyesen Váradynak is le kellett számolnia azzal az illúzióval, 
hogy a szerb hadsereg csupán „az általános népszabadság megvédésére” érkezett. Nem volt más vá-
lasztásuk, tudomásul kellett venniük, hogy Szerbia, nemzetközi jóváhagyással, meghódította és be-
kebelezte ezt a területet. Ami velük ezután történt, az egyértelműen az impériumváltás fogalmával 
írható le – egy új állam határai közé kerültek. Megkezdődött a nagybecskereki, illetve a délvidéki ma-
gyarok Trianon utáni kisebbségtörténete. 
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A trianoni szerződés hatálya  
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1. ELŐZETES GONDOLATOK

2020. június 4-én emlékezett a magyarság a nemzet sorsát meghatározó trianoni szerződés (a továb-
biakban: TSZ) száz évvel ezelőtti aláírására. Jóllehet a magyar nemzet számára negatív értelemben 
vett igazodási pont volt az elmúlt évszázadban, a világ többi része számára csak egy az első világhá-
ború után a központi hatalmakkal kötött békeszerződések közül. A magyar tudomány művelői álta-
lában a trianoni szerződést a többi Párizs környéki békemegállapodástól elkülönítve, kvázi légüres 
térben vizsgálták vagy elemezték eddig. Valójában azonban a trianoni szerződés egy átfogó béke-
rendszer egyik, az összkép szempontjából még csak nem is a legfontosabb elemét jelentette, illetve 
jelenti. A Párizs környéki békék prototípusa a Németországgal kötött 1919. évi versailles-i szerződés 
volt. A többi legyőzött országgal később kötött megállapodás a versailles-i szerződés számos elemét 
sokszor szó szerint vagy akár csak a lényeget tekintve, de megismételte. Emiatt – legalábbis nemzet-
közi jogi nézőpontból – hozzáadott értékkel kecsegtet a TSZ-nek a vele egyidős békeszerződések tük-
rében való elemzése és értelmezése. A következő oldalakon a trianoni szerződés hatályát vizsgálom 
meg, éspedig esetenként a „társbékeszerződések” vonatkozó rendelkezéseit is segítségül hívva. 

2. A TRIANONI SZERZŐDÉS HATÁLYA
 

A TSZ hatályával kapcsolatban mind a közbeszédben, mind pedig a szakirodalomban rengeteg 
téveszme kering. Ezek többsége jellemzően annak időbeli hatályára vonatkozik. Egy nemzetközi 
szerződés – vagy bármilyen más jogszabály – időbeli hatálya azt mutatja meg, hogy az érintett 
egyezmény időben mikortól és pontosan meddig alkalmazandó. Máshogyan fogalmazva, a nem-
zetközi szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek milyen időkorlátok között vonatkoznak a 
megállapodásban részes államokra. A trianoni szerződés hatálybalépésének időpontja körül – azaz 
amikortól az egyezmény alkalmazandó – viszonylag kevesebb vita vagy félreértés van. Ezzel kap-
csolatban egyedüliként az Egyesült Államok ratifikációjának elmaradását szokás felhozni, mint ami 
megakadályozta volna a megállapodás hatálybalépését (BIHARI 2017). Ez azonban tévhit. Maga 
a TSZ csupán annyit mond saját hatálybalépéséről, hogy az akkor következik be, amikor az öt ún. 
szövetséges és társult főhatalom közül legalább három állam, valamint Magyarország megerősíti, 
és ratifikációs okmányait Párizsban a letéteményesnél (Franciaország) leteszi, amiről aztán ugyanő 
jegyzőkönyvet vesz fel. A TSZ szövetséges és társult főhatalomnak tekinti a (ma már ezen a né-
ven nem létező) Brit Birodalmat, Franciaországot, Olaszországot, Japánt és az Egyesült Államokat. 
Jól látható tehát, hogy az egyezmény hatálybalépéséhez nem volt szükség mind az öt főhatalom 
megerősítésére, így az Egyesült Államok ratifikációjának elmaradása logikusan nem lehetett, illet-
ve nem volt akadálya a trianoni szerződés hatálybalépésének. Ez a megoldás értelemszerűen az 
1919. évi versailles-i szerződésben jelent meg először, amit az azt követő négy Párizs környéki bé-
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keegyezmény – köztük a TSZ is – megismételt. A törökökkel az 1920. évi sèvres-i egyezmény he-
lyébe lépő és 1923-ban aláírt lausanne-i békeszerződés a lényeget tekintve ugyanígy rendezte ezt 
a kérdést. Az Egyesült Államok ab ovo kimaradása miatt azonban Törökország mellett itt már csak 
négy szövetséges és társult főhatalom közül kellett legalább háromnak megerősítenie az egyez-
ményt, és Franciaországnak erről jegyzőkönyvet felvennie annak hatálybalépéséhez. Emellett az 
egyezmény görög–török viszonylatban történő hatálybalépésére külön szabályok vonatkoztak. 
A fentieknek megfelelően a trianoni szerződés 1921. július 26-án lépett hatályba Magyarország és 
bizonyos, a szerződést aláíró más államok között, amelyekhez a következő években további álla-
mok csatlakoztak. Az aláírók közül azonban nem mindenki vált a TSZ részesévé. Így a már említett 
Egyesült Államok mellett nem ratifikálta azt Lengyelország, valamint jó eséllyel Nicaragua sem. 
Panama megerősítette ugyan az egyezményt, de a francia külügyminisztérium online szerződés-
tárának adatai alapján úgy tűnik, hogy nem értesítette az előírt módon erről Franciaországot, azaz 
a szerződés letéteményesét, emiatt az Magyarország és Panama között nem tudott hatályba lép-
ni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Nicaragua és Panama trianoni szerződésben részessé válása 
esetleges elmaradásának jórészt „csak” annyi a jelentősége, hogy Magyarország és az említett két 
ország között a hadiállapot ennélfogva nem szűnt meg, és a későbbiekben is bizonytalan, hogy 
pontosan hogyan rendeződött ez a kérdés az említett államok viszonylatában. 

Ami az időbeli hatály „végpontját” jelenti, vagyis hogy meddig volt, illetve van hatályban a triano-
ni szerződés, a következők mondhatók el. Az érdeklődő közvélemény körében gyakorta találkozni 
azzal a vélekedéssel, hogy a TSZ egy meghatározott idő, huszonöt, ötven, esetleg száz év elteltével 
„lejár” (ABLONCZY 2010: 128). A  trianoni békeszerződés azonban határozatlan idejű nemzetközi 
egyezmény, vagyis pusztán meghatározott idő elteltével nem szűnik meg a hatálya. A szerződő 
felek elvileg köthették volna a megállapodást határozott időre is, a történelemben korábban szo-
kás volt az ilyen békeegyezmények alkotása is, de az első világháborúban győztes nagyhatalmak 
tartós, lehetőleg örök időkre szóló rendezést szerettek volna elérni (vö. a TSZ preambulumának 
részletével: „…a Szövetséges és Társult Hatalmak szintén óhajtják, hogy szilárd, igazságos és tartós 
béke lépjen annak a háborúnak helyébe…”), ezért nyilvánvalóan nem állt volna érdekükben hatá-
rozott idejű békeszerződés alkotása, amelynek végén a hadiállapot kiújulása mellett az addig elért 
eredmények is felborultak volna. A franciák a revansot megakadályozni hivatott új geopolitikai va-
lóság – új, lehetőleg velük szövetséges államok létrehozásával vagy területekkel jutalmazott régi 
államokkal –, míg az angolszász országok, köztük elsősorban az amerikaiak inkább egy új rendszer 
intézményeinek – új nemzetközi jog és új nemzetközi szervezetek – kialakításában bíztak. A TSZ 
esetében nem egyedülálló az egyezmény „lejáratával” kapcsolatos tévhit, ugyanis a többi Párizs 
környéki szerződés kapcsán is felbukkant korábban ez a feltételezés (NOWOTNY 2020). Ennek va-
lószínűleg az lehetett az oka, hogy ezek a békeszerződések a többi múltbéli társukhoz hasonlóan 
kimondottan egyenlőtlen viszonyokat hoztak létre a felek között, és rendkívül súlyos terhet jelen-
tettek a legyőzött országoknak. Emiatt az időbeli „lejárat” gondolata, ha teljes lelki megnyugvást 
talán nem is hozott, de elviselhetőbbé tette az új viszonyokkal való együttélést. Más lehetséges 
magyarázat szerint a hazai közvélemény esetleg az 1898-as brit–hongkongi, kilencvenkilenc évre 
kötött bérleti szerződés analógiájára vélhette úgy, hogy a trianoni szerződés vagy legalább annak 
területi változásai nem szólnak örök időkre (ABLONCZY 2020). Nem árt hangsúlyozni ugyanakkor, 
hogy Hongkong bérleti jogviszony, míg a Magyarországtól elcsatolt területek ún. cesszió útján ke-
rültek az utódállamokhoz. 

Ami a TSZ területi hatályát illeti, elmondható, hogy az a részes felek teljes területén kötelező, 
személyi hatályát tekintve pedig csak azokra vonatkozik, akik aláírták és meg is erősítették azt, 
továbbá ez utóbbiról az előírt módon értesítették a francia államot mint az egyezmény letétemé-
nyesét. Végül tárgyi hatálya egy sor jogviszonyra, mégpedig az abban szabályozott kérdésekre ki-
terjed. A TSZ-szel kapcsolatban megállapítható még, hogy azt azonos részes állami körben később 
kötött nemzetközi szerződéssel nem helyezték hatályon kívül. 
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3. A SZERZŐDÉS, ILLETVE EGYES SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK ÉRVÉNYTELENSÉGE 
VAGY MEGSZŰNÉSE

A nemzetközi szerződések, illetve egyes, abból fakadó konkrét kötelezettségek nemcsak a szerződés 
hatályon kívül helyezésével, hanem bizonyos körülmények fennállása esetén vagy azok bekövetkezé-
sével is megszűnhetnek. Az egyik lehetőség, ha kiderül az egyezményről, hogy részben vagy egész-
ben valamilyen érvénytelenségi ok áll fenn vele szemben. A  jogszabályok érvénytelensége a legál-
talánosabban azt jelenti, hogy a létrehozásukra előírt szabályokat megsértették, így maga a norma 
emiatt nem fejtheti ki az abban előírt joghatást. Az érvénytelenségi okok általában valamilyen akarat-
hibát takarnak, vagyis olyan körülményeket, amelyek következtében például egy nemzetközi szerző-
dés tartalma nem, vagy nem teljesen tükrözi valamelyik vagy mindegyik szerződő fél akaratát. Ilyen 
akarathibák a tévedés, megtévesztés, megvesztegetés, az állam képviselőjének kényszerítése vagy a 
szerződés megkötésére vonatkozó lényeges belső jogi szabályok megsértésével kötött egyezmény 
esete, azaz amelyek fennállása azt eredményezheti, hogy a szerződő fél vagy felek „tiszta” viszonyok 
között esetleg nem, vagy nem olyan tartalommal kötötték volna meg az adott egyezményt. Ebbe 
a körbe tartozik még az állammal szemben alkalmazott kényszer, illetve erőszak is, ami azt jelenti, 
hogy az adott nemzetközi szerződés megkötése vagy annak tartalma nem a részes fél, hanem egy 
másik állam vagy államok akaratát tükrözi vissza. Emellett a nemzetközi jog fejlődése folytán ma már 
léteznek további érvénytelenségi okok is, viszont azok a TSZ esetében nem relevánsak a nemzetközi 
jogban is általános, úgynevezett visszaható hatály tilalma miatt, vagyis a trianoni szerződésre csak 
a nemzetközi szerződések 1919–1920-ban már létező érvénytelenségi okai irányadók. A nemzetközi 
szerződés érvénytelenségi okai – a magánjogi szerződésekkel megegyező módon – két fő kategó-
riába sorolhatók. Így egyrészt léteznek ún. semmisségi okok, amelyeket a jog súlyosabb eseteknek 
tekint, és emiatt azok fennállásához szigorúbb jogkövetkezményeket fűz. A fentebb felsorolt esetek 
közül az állammal szembeni kényszer esete sorolható ide. Semmisségi okra külön nem szükséges hi-
vatkozni, és az a jogszabály keletkezésére visszaható (úgynevezett ex tunc) hatályú érvénytelenséget 
jelent, vagyis nemzetközi szerződések esetében az ekképpen érintett egyezményt úgy kell tekinteni, 
mintha soha nem jött volna létre. Ehhez képest az érvénytelenségi esetek enyhébb változatát jelentik 
az ún. megtámadhatósági okok, amelyek fennállására az érdekelt félnek hivatkoznia kell, és az csak a 
megállapításától számítva (ex nunc) jelenti a szerződés teljes vagy részleges érvénytelenségét. A tria-
noni szerződés érvénytelenségét a két világháború közötti magyar nemzetközi jogászok közül sokan 
igyekeztek bebizonyítani, sikertelenül.1 Emiatt e helyütt feltételezzük, hogy a TSZ-szel szemben nem 
áll fenn érvénytelenségi ok, amely így megszüntethetné annak hatályát. 

A kérdés ezek után már csak az: felvethető-e a trianoni szerződéssel kapcsolatban ún. megszűnési 
ok? Néhány magyarországi politikai szereplő úgy véli, hogy a trianoni szerződést kihirdető törvény-
cikket hatályon kívül kellene helyezni, mert az ma már érvényét veszítette, hiszen számos későbbi 
szerződés módosította2 azt az elmúlt évszázad során. Megint mások úgy gondolják, hogy a Szövetsé-
ges és Társult Hatalmak és Magyarország között a második világháború után kötött 1947. évi párizsi 
békeszerződés „felülírta” a trianoni szerződést (ABLONCZY 2010: 129; ROMSICS 2020: 187; SZABÓ A. 
2007: 17; HORVÁTH 2020). Először a TSZ-t módosító megállapodások kérdését érdemes röviden átte-
kinteni. A trianoni szerződés nem tartalmaz általános szabályt a saját megváltoztatására vonatozóan, 
viszont van néhány speciális rendelkezés, amely alapján az érintett részekben lévő cikkek módosítását 
lehetővé teszi, illetve előírja. A Nemzetek Szövetségének – ma már nem hatályos – Egyezségokmánya, 
amely az 1923. évi lausanne-i szerződést kivéve valamennyi első világháborút lezáró békemegállapo-

1  Lásd különösen Irk Albert, Faluhelyi Ferenc, Búza László vagy Ullein-Reviczky Antal tárgyban írt munkáit.
2  E tanulmány keretei között a „módosítás” és a „megváltoztatás” kifejezéseket egymás szinonimáiként használom, és nem 

úgy, ahogyan például a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény vagy annak nyomán a szakirodalom egy 
része teszi. 

  EGYETEMI DOCENS38



dás közös első részét képezte, megteremtette saját módosításának lehetőségét. Az Egyezségokmány 
26. cikke szerint az ilyen módosító szerződések csak akkor léphettek hatályba, ha a Tanács valamennyi 
tagja, továbbá a Közgyűlés tagjainak többsége megerősítette azokat saját alkotmányos rendelkezése-
inek megfelelően. A trianoni szerződés 60. cikke ezenkívül a III. rész vonatkozásában úgy rendelkezett, 
hogy a faji, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmére vonatkozó szabályok 
a Nemzetek Szövetsége Tanácsa tagjainak többsége hozzájárulása nélkül nem módosíthatók. Ettől 
némiképp eltérően és a jóvátétel kapcsán a TSZ vonatkozó szabályait csak a Jóvátételi Bizottságban 
képviselt kormányok egyhangú döntésével lehetett módosítani. A  csehszlovák vasúttársaság Adri-
ai-tengerre való kijutását lehetővé tevő 306. cikkre vonatkozóan a Magyarországon átvezető útvonal 
módosítását még ennél is egyszerűbben, csupán az érintett vasúti cégek közös döntése alapján en-
gedélyezte a békeszerződés. A 310. cikk pedig ehhez hasonlóan a két érdekelt ország egybehangzó 
akaratát szabta meg a távírókra és távbeszélőkre vonatkozó rendelkezések módosítása feltételeként. 
E speciális rendelkezések miatt néhányan arra a következtetésre jutottak, hogy az említett részek, illet-
ve szabályok kivételével a trianoni szerződés egyáltalán nem módosítható (BUZA 1933: 7). Buza László 
ellenben úgy gondolta, hogy sem a békeszerződésekben, sem pedig általában a szerződéses jogban 
nem volt olyan szabály az első világháborút követően, amely alapján különbséget lehetett volna ten-
ni a TSZ változtatható és változtathatatlan cikkei között (BUZA 1933: 7). Emellett az igazsághoz az is 
hozzátartozik, hogy a TSZ megkötésekor a nemzetközi szerződésekre vonatkozó szokásjogi normák 
külön rendelkezés nélkül is lehetővé tették a megállapodás módosítását, ha ahhoz valamennyi szer-
ződő fél hozzájárult, ami egyébként a jelenlegi gyakorlatnak is megfelel (CRAWFORD 2012: 386). Ez 
az általános szabály azt is lehetővé tette, illetve teszi, hogy a többoldalú egyezmény bizonyos szerző-
dő felei egymás közötti viszonyukban (inter se) módosítsák a megállapodás meghatározott szabályait 
(LACHS 1962: 224). Ilyen, nem minden részes fél közötti szerződésmódosításnak tekinthető például az 
Ausztria és Magyarország által kötött 1921. évi velencei jegyzőkönyv, amely lehetővé tette a Sopron 
környéki népszavazást és végső soron a két ország közötti trianoni államhatár megváltoztatását. 

Sokan gondolják úgy, hogy az 1947. évi párizsi békeszerződés, amely véget vetett a Szövetséges és 
Társult Hatalmak és Magyarország közötti hadiállapotnak, a második világháborút követően „felülírta” 
a trianoni szerződést. A  Magyarországgal kötött 1947. évi párizsi békeszerződés azonban egyetlen 
rendelkezést sem szentel a TSZ-nek, ugyanis a két megállapodás nem ugyanannak a fegyveres konflik-
tusnak vetett véget, és ezen egyszerű ténynél fogva a két szerződésben részes országok között nincs 
teljes azonosság. A Szovjetunió, Belarusz és Ukrajna nem volt a TSZ aláírója, míg Japán, Olaszország, 
Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia és Sziám 
(Thaiföld) nem szignálta a párizsi békeszerződést. Jóllehet ez utóbbihoz később olyan, az Egyesült 
Nemzetek közé tartozó és Magyarországgal hadban álló állam is csatlakozhatott, amely azt nem írta 
alá, míg a trianoni szerződésben nem találunk hasonló szabályt. Igaz, az 1947. évi párizsi békeszer-
ződés némiképp megváltoztatta a viszonyt a mindkét szerződésben részes felek között. Ennek oka 
az, hogy az ekképpen érintett államok hadat üzentek egymásnak 1941 és 1945 között, és emiatt a 
TSZ által létesített béke megszűnt közöttük. Emiatt a békét helyre kellett állítani Magyarország között 
egyrészről, valamint Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Dél-Afrika, Nicaragua és Románia 
között másfelől (DOODY 2020) mint a TSZ-ben részes, de később egymással hadiállapotba került felek 
között. De önmagában ez a tény még nem hatálytalanította a trianoni szerződést a felsorolt felek kö-
zött a maga egészében, noha a béke állapota közöttük már kétségkívül nem a trianoni szerződésen, 
hanem a párizsi szerződésen alapszik. Hasonlóképpen, az 1921. évi amerikai–magyar békeszerződés 
békét létrehozó jellege is elenyészett, de a hivatkozott kétoldalú megállapodás bizonyos részei a mai 
napig hatályban vannak. Másrészről pedig ez azt is jelenti, hogy a trianoni szerződés továbbra is a 
béke alapja Magyarország és az olyan államok között, amelyek annak részesei, egyúttal viszont nem 
kerültek hadiállapotba előbbivel. Ez a helyzet csupán néhány országot érint Magyarországgal való 
kapcsolatában, így Olaszországot, Japánt, Portugáliát és Thaiföldet (Sziám), mivel más részes felek 
nem feltétlenül formális hadüzenettel, hanem az Egyesült Nemzetek 1942. évi Nyilatkozatának aláírá-
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sával kerültek hadiállapotba Magyarországgal (YEARBOOK 1946–1947). A kép teljességéhez tartozik, 
hogy Nagy Károly például nem értett egyet azzal a véleménnyel, hogy hadüzenet nélkül hadiállapot 
jöhetett volna létre az országok között (NAGY 1995: 78–79). A párizsi békeszerződés emiatt a mindkét 
egyezményben részes felek között azzal a hatással járt, hogy az érintett relációkban a trianoni szerző-
dés szabályai csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben azok nem ellentétesek a később kötött bé-
kemegállapodás szabályaival. Ez a szabály a lex posterior derogat legi priori elv manifesztálódása, ami 
annyit tesz, hogy a későbbi szabály lerontja a korábbi norma hatályát (FINKE 2014: 427–428). Ebből 
következően az 1947. évi párizsi békeszerződésnek van valamennyi jelentősége a TSZ hatálya szem-
pontjából, de csak a mindkét egyezményben részes államok esetében. Természetesen a párizsi bé-
keszerződés nem az egyetlen egyezmény a TSZ meghatározott részes felei között, de mindenképpen 
a legjelentősebbnek mondható. E körben említhetők még a Magyarország és szomszédjai között az 
elmúlt száz esztendő során kötött kétoldalú határszerződések is. Ezenfelül más (több- vagy kétoldalú) 
egyezmények is módosították a TSZ-t bizonyos relációkban.

Végezetül, a második világháború nem szüntette meg a trianoni szerződést a következő okok miatt. 
A 19. században (BLUNTSCHLI 1878: 302), de az 1900-as évek elejére különösen a nemzetközi szerző-
désekre irányadó joganyag fejlődésének köszönhetően az államközi fegyveres konfliktusok már nem 
szüntették meg automatikusan a multilaterális egyezményeket (AKEHURST 1984: 509; LAW RENCE 
1910: 360–362; IRK 1929: 162; FALUHELYI 1936: 272; LACHS 1962: 239–240), ideértve mindenek előtt 
a nemzetközi szervezeteket létesítő megállapodásokat (SZALAI 2018: 76), mint amilyen a Nemze-
tek Szövetsége volt, vagy akár a humanitárius szerződéseket. Az első világháború idején megjelent 
nemzetközi jogi tankönyvek is osztották ezt az álláspontot, hozzátéve, hogy bizonyos szerződések 
felfüggesztése sem képzelhető el a hadviselő felek között (DAVIES 1908: 239–240). Ezt az álláspontot 
erősítette meg az Állandó Választott Bíróságnak az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között 
1910-ben hozott döntése is.3 Vagyis, a nemzetközi jog rendszerépítő elemeit, mint amilyen a trianoni 
szerződés is volt akkoriban, egy háború már nem szüntette meg automatikusan az első világháború 
utáni időszakban (RONEN 2014: 542–547). Faluhelyi szerint a szerződések létezését vélelmezni kell 
ilyen esetekben, mert ez következik a pacta sunt servanda elvéből (FALUHELYI 1936: 271). Ez azt je-
lenti, hogy minden nemzetközi szerződést hatályosnak kell tekinteni addig, amíg a szerződő felek azt 
meg nem szüntetik (FALUHELYI 1936: 271). Fontos hangsúlyozni, hogy az 1947. évi párizsi békeszerző-
dés kodifikátorai, valamint a Nemzetek Szövetsége tagállamai is ezen a véleményen voltak a második 
világháború után. A Szövetséges és Társult Hatalmak szükségtelennek tartotta a Párizs környéki bé-
keszerződéseket megemlíteni, mivel a háború csak felfüggesztette a hadviselő felek között a multila-
terális szerződések hatályát, anélkül hogy megszüntette volna azokat (LACHS 1962: 238). Érdekesség 
továbbá, hogy bár a háború adott esetben jelentős szerződésszegésként is értékelhető a részes felek 
között (természetesen csak akkor, ha van közöttük békeszerződés), ami alapot adhat az adott egyez-
mény bármely, magát sértettnek tekintő állama számára a megállapodás egyoldalú felbontására, de a 
trianoni szerződés esetében nem tudunk ilyen esetről beszámolni.

 

4. ÖSSZEGZÉS HELYETT: AVAGY PONTOSAN MELY RÉSZEK HATÁLYOSAK, ÉS MIÉRT?

A „békeszerződések” nem képeznek külön kategóriát a nemzetközi jogon belül, ugyanis rájuk ugyan-
azok a szabályok vonatkoznak, mint a többi nemzetközi szerződésre. A trianoni szerződés – és a vele 
nagyjából egy időben kötött többi békemegállapodás – a kifejezetten terjedelmes egyezmények 
közé tartozik. Ennek ellenére a maga 364 cikkével nem ez a megállapodás minősül a Párizs környéki 

3   „A nemzetközi jog jelenlegi modern fejlettségi állapotában már azon az állásponton van, hogy a háború jó néhány szer-
ződéses kötelezettséget nem tesz semmissé, hanem csak felfüggeszti azok alkalmazását […]” Permanent Court of Arbitra-
tion, North Atlantic Coast Fisheries Tribunal of Arbitration constituted under a Special Agreement signed at Washington, 
January 27th, 1909, between the United States of America and Great Britain, The Hague, 1910, p. 9.
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békeszerződések közül a leghosszabbnak, ezt a „címet” ugyanis a prototípus, vagyis az 1919. évi ver-
sailles-i békeszerződés tudhatja magáénak. Mégis, a nemzetközi jogban nem az ilyen hosszú nemzet-
közi szerződések kötése a jellemző. A kevés számú kivétel közül említhetők például a humanitárius 
jogi tárgyú 1949. évi genfi egyezmények vagy éppen az 1982. évi Montego Bay-i tengerjogi egyez-
mény, esetleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés. Jelzésértékű, hogy a TSZ-szel gyakran 
együtt emlegetett, második világháború utáni 1947. évi párizsi békeszerződés a terjedelmét tekintve 
csak mintegy ötöde az előbbinek. A trianoni szerződés (és társai) szokatlan hosszának legfőbb oka 
éppen az, hogy megalkotói hosszú távra terveztek velük, és az akkor felépíteni tervezett új nemzet-
közi rendszer legfontosabb építőköveinek szánták azokat. Míg a békeszerződések a múltban inkább 
voltak ügyintéző jellegűek (contract treaties vagy traités-contrat), addig az első világháború után kö-
tött instrumentumok esetében már a jogalkotó jelleg (law making treaties vagy traités-loi) dominált, 
és pusztán emiatt sem kerülhetett beléjük az alkalmazhatóságukra vonatkozó meghatározott határ-
idő. A  jogalkotó és rendszerépítő funkciót jól bizonyítja emellett, hogy a Párizs környéki szerződé-
sekbe további két nemzetközi megállapodás, a Nemzetek Szövetsége és a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet alapító dokumentumai is belekerültek. Ezt a megoldást ugyanakkor már a kortárs magyar 
nemzetközi jogászok is élesen bírálták, mondván, a „nemzetközi megállapodásba foglalt nemzetközi 
szerződések” jogtechnikai megoldása később komoly értelmezési és alkalmazási zavarokhoz vezet-
het, mint ahogyan végül valóban vezetett is. A Nemzetek Szövetsége ugyan végül alig néhány hónap-
pal élte csak túl a második világháborút (tudniillik jogi értelemben, mivel ténylegesen már a háború 
idején megszűnt működni), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ugyanakkor jelenleg is működik, sőt 
saját alapítását azóta is az 1919–1920. évi békerendszerre, köztük elsősorban az 1919. évi versailles-i 
szerződésre vezeti vissza. A nemzetközi jogban a szerződések általában a maguk egészében szűnnek 
meg, kivételesen előfordul ugyanakkor a részleges megszűnés is; ez főleg olyan egyezmények esetén 
merülhet fel, amelyek tartalma nagyon heterogén, vagyis egymástól sokszor igen eltérő életviszonyt 
szabályoznak. A részleges megszűnés részleges hatályhoz vezet, és pontosan ez a helyzet a trianoni 
szerződéssel is, ugyanis annak nagy része ma már nem keletkeztet a részes felekre hatályos jogokat 
és kötelezettségeket, de bizonyos elemei még mindig alkalmazandók. A következő oldalakon röviden 
azt tekintem át, hogy a TSZ pontosan mely részei, illetve cikkei minősülnek napjainkban is olyannak, 
mint amelyeket alkalmazni kell. 

A trianoni szerződés I. része, ahogyan a többi Párizs környéki szerződés is, a Nemzetek Szövetsége 
Egyezségokmányát tartalmazza. Mivel az említett nemzetközi szervezet Közgyűlése 1946. április 18-án 
feloszlatta a Nemzetek Szövetségét,4 ezért nyilvánvalóan annak Egyezségokmánya, azaz a TSZ I. része 
sincs ma már hatályban. 

Ennél lényegesen bonyolultabb kérdést jelent a békeszerződés Magyarország határai címet vise-
lő II. része, amelynek rendelkezéseit adott szerződő felek között módosították néhány alkalommal 
az elmúlt száz évben. A  Sopron környéki népszavazásról, valamint az osztrák–magyar határ annak 
nyomán 1923-ban végrehajtott apróbb módosításairól (ROMSICS 2020: 179; TÓTH 2006: 56) volt már 
korábban szó. Érdekesség, hogy Ausztria nyugati és így Magyarország keleti határát valójában már 
az előbbivel 1919-ben kötött saint-germain-en-laye-i békeszerződés megállapította, amit a trianoni 
szerződés átvett, és a két ország a népszavazások és területcserék alapján az 1920-as években megvál-
toztatott, míg az 1947. évi párizsi békeszerződés nem módosította a határt az említett két ország kö-
zött. A magyar–szlovák (csehszlovák) határ három alkalommal módosult – nem ideszámítva az I. bécsi 
döntést és a számos technikai változtatást – a TSZ hatálybalépése óta. Egyrészt a Magyar–Csehszlovák 
Határmegállapító Bizottság Salgótarján körzetében módosította a szerződéses határt, amit 1923-ban 
a Nemzetek Szövetsége Tanácsa is jóváhagyott. Ezenkívül az 1947. évi párizsi békeszerződés Csehszlo-
vákiának ítélt az ún. pozsonyi hídfő részét képező települések közül hármat, nevezetesen Oroszvárt, 

4  UN Doc. No. A.32. (I). 1946 X. pp. 12–16. Resolution for the Dissolution of the League of Nations, Adopted by the Assembly 
on April 18, 1946.
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Dunacsúnt és Horvátjárfalut. Végül ugyanez a szerződés a Szovjetunióhoz csatolta Kárpátalját, vagyis 
ezen a ponton magyar–csehszlovák–szovjet (magyar–szlovák–ukrán) hármas határ jött létre. A ma-
gyar–román határ a TSZ hatálybalépése óta nem változott érdemben, míg az egykori Jugoszlávia (a 
szerződés aláírása idején Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) és Magyarország közötti határ csak egyet-
len apró ponton, Szomoróc (ma Kercaszomor településrésze) Magyarországhoz sorolásával változott. 
Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy már az 1945. évi moszkvai fegyverszüneti egyezmény 
semmisnek mondta ki az ún. bécsi döntéseket, és Magyarország határait az 1937. december 31-ei 
állapot szerint határozta meg. Az 1947. évi párizsi békeszerződés ezt egy apróság kivételével – a hatá-
rok 1938. január 1-jei állapotra módosításával – helybenhagyta. Magyarország jelenlegi államhatárai 
tehát alapvetően trianoni normák, az említett változtatásokkal, valamint néhány, jórészt a határvi-
zek mederváltozása miatti technikai módosítással, illetve területcserével megspékelve. Nem véletlen, 
hogy a kétoldalú határszerződések zöme (az Ukrajnával kötött megállapodás a nyilvánvaló történelmi 
okok miatt kivétel) a mai napig hivatkozik a trianoni szerződésnek a határt megállapító részeire. 

A trianoni szerződés III. (Európára vonatkozó politikai rendelkezések), IV. (Magyarország érdekei Euró-
pán kívül) és V. része (Katonai, hadihajózási és légihajózási rendelkezések) különböző okok, mint például 
teljesülés a szerződéskötéskori körülmények lényeges megváltozása, avagy ismertebb nevén a clau-
sula rebus sic stantibus elv, esetleg normarontó szokás (ún. desuetudo) miatt ma már nincs hatályban. 
A teljesülésre volt példa Magyarországnak az a kötelezettsége, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
korábbi olaszországi nagykövetségének, vagyis az ún. Palazzo Venezia épületének kisajátításával kap-
csolatban minden jövőbeni kártérítési igényéről lemondott. Ugyanez vonatkozik például a Luxem-
burg semlegessége megszüntetésének elismerésére is. Ilyen esetekben tehát a kötelezettség egyszeri 
magatartás tanúsításában állt. A szerződéskötéskori körülmények lényeges megváltozása szüntette 
meg ellenben azt a kötelezettséget, amely szerint a Magyarországra érkező marokkói áruk a francia 
árukkal megegyező bánásmódban részesülnek. Egyrészt Marokkó 1956-ban független országgá vált, 
másrészt pedig az Európai Unió belső piaca miatt már nem Magyarország, hanem uniós intézmények 
határozzák meg az EU-n kívüli térségből érkező országok belépésének feltételeit. A trianoni Magyar-
országon élő nemzeti kisebbségek TSZ-be foglalt jogait rendező cikkek is a clausula rebus sic stanti-
bus elv miatt szűntek meg, ugyanis a szerződés ezen szakaszainak hatályosulását az időközben meg-
szüntetett Nemzetek Szövetsége volt hivatott garantálni. A  Hadifoglyok és sírhelyek címet viselő VI. 
részben azonban van néhány hatályos kötelezettséget tartalmazó rendelkezés. Természetesen nem 
a hadifoglyokra, hanem a hadisírokra vonatkozó cikkek sorolhatók ebbe a körbe. Magyarországnak 
ugyanis nincs minden TSZ-ben részes országgal kétoldalú hadisíregyezménye, és ennek hiányában az 
első világháború alatt vagy annak következtében elhunyt katonák és hadifoglyok külföldön lévő sírját 
a részes államoknak továbbra is gondozniuk kell.

A trianoni szerződés VII. (Büntető rendelkezések), VIII. (Jóvátétel), IX. (Pénzügyi rendelkezések), X. (Gaz-
dasági rendelkezések), XI. (Légi közlekedés), XII. (Kikötők, vízi utak és vasutak) részeiben mára már nem 
maradtak hatályos rendelkezések, részben az adott (egyszeri) kötelezettség teljesítése vagy a szerző-
déskötéskori körülmények lényeges megváltozása, esetleg normarontó szokás kialakulása miatt. Nem 
így a Munka címet viselő XIII. részben, amely ugyan módosult a második világháborút követően, de 
még mindig ez, a többi kortárs békeszerződésben azonos szövegezéssel szereplő rész tekinthető a 
genfi székhelyű Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapító dokumentumának. Végül a zömmel 
technikai rendelkezéseket tartalmazó utolsó, XIV. részben (Vegyes rendelkezések) is találhatunk a mai 
napig hatályos cikkeket így például a szerződés hiteles nyelvi szövegváltozataira (francia, angol és 
olasz) vagy ennek kapcsán a szerződés értelmezésére vonatkozóan. 

A trianoni szerződésnek tehát a mai napig maradtak olyan rendelkezései, amelyek ha esetenként 
módosultak is az idők során, de lényegében hatályos kötelezettségeket jelentenek a szerződő felekre 
vagy azok egy részére. Ehhez kapcsolódik, hogy létezik olyan megoldás, amellyel a TSZ elvileg „ki-
vezethető” lenne a hatályos jogszabályok köréből. Ehhez az kellene például, hogy Magyarország és 
szomszédjai a kétoldalú határszerződésekben delimitálnák az egymás közötti aktuális államhatárt, és 
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szintén bilaterális hadisíregyezményeket kötnének azokban a viszonylatokban, ahol ilyenek jelenleg 
nem léteznek. Ezenkívül Magyarországnak ehhez ki kellene lépnie a Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezetből, ahova aztán a második világháború utáni feltételek szerint lépne vissza. Erősen kétséges 
azonban, hogy e feltételek teljesítéséhez adottak volnának-e a külpolitikai feltételek, elsősorban a TSZ 
szimbolikus jelentősége miatt. A  legvalószínűbb forgatókönyv tehát az, hogy sokáig velünk marad 
még a trianoni szerződés, vagyis ami még megmaradt belőle.
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Van-e még értelme beszélni  
az autonómiáról?

BEVEZETŐ

Az utóbbi időben alig esik szó a kisebbségi autonómiáról a vajdasági magyar politikai porondon, és 
figyelemre méltó tény ez az elhalkulás, hiszen nem is olyan régen kulcsszónak, vezérfogalomnak szá-
mított. Elég lenne csak figyelembe venni az egykori állásfoglalások gyakoriságát, a felszínre kerülő, 
egymással akár versengő koncepciókat, és máris azonosíthatnánk az idevágó polémiákat, azaz érzé-
kelhetnénk, hogy az autonómia csomópontjai kapcsán a legfontosabb viták jutottak érvényre. Több 
volt az autonómia, mint egy egyszerű felhívás, avagy a maximum idealisztikus hirdetése. Nem lehet az 
autonómia kérdését leválasztani a vajdasági magyarok útkereséseiről, valamint politikai történeteiről 
a bonyolult posztszocialista korszakban. Determinálta a frontvonalakat, garmadával akadtak olyan 
mérvadó megnyilatkozások, amelyek az autonómiával kapcsolatos állásfoglalásoknak meghatározó 
erőt kölcsönöztek: ezzel magyarázható, hogy az autonómia körüli diszkussziókat követve akár fel is 
tárhatnánk a vajdasági magyar politikatörténetet, azaz ezen történet hullámzásait az elmúlt három 
évtizedben.

Természetesen, tudnunk kell arról, hogy az erőviszonyok hogyan alakultak át, és arról, hogy a vaj-
dasági magyar politikai színtér visszavonhatatlannak tűnő módon egypólusúvá vált. A kordiagnosz-
tikának abból kell kiindulnia, hogy a regnáló Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által elért erőfölény 
olyan szintű, hogy eleve megnehezíti az érdemi viták pörgését. Ráadásul, a geopolitikai tendenciák 
is ebbe az irányba hatnak: a magyarországi és a szerbiai politikai elitek érdekszövetsége, pacifikált 
viszonya, amely a korábbihoz képest másfajta konstellációt eredményezett, olyan kereteket, érdek-
konfigurációt teremt, amely háttérbe szoríthatja az ez irányú gondolkodást. Akadnak ugyan a VMSZ-t 
és irányítási gyakorlatát érintő heves bírálatok, amelyek az autonómia megvalósított formájára is vo-
natkoznak (és ebben az értelemben akár az autonómiával kapcsolatos, még mindig létező elkötele-
zettségről is tanúskodnak), de ezek vagy befolyás nélküli, elmagányosodott egyénektől, vagy helyzet-
módosító erővel nem rendelkező csoportoktól erednek. Ilyetén mód, a status quo túlereje megszabja 
a fennálló állapotokat, azaz az autonómia firtatásának elmaradását is. Ugyanakkor érdemes rögzíteni, 
hogy a még mindig létező, ám politikai erővel egyáltalán nem rendelkező Magyar Mozgalom koráb-
ban sem tűzte napirendre az autonómia megvitatását, inkább a VMSZ hatalomgyakorlását vette bírá-
lat alá, ám nem merészkedett a konceptualizálás terepére.

Mivel magyarázható a létrejött helyzet? Hiszen az autonómia: kötőerő. Miért lankadt el tehát az au-
tonómia iránti érdeklődés? Miért szorult ki az autonómia a közbeszédből? Vajon úgy könyvelhetjük el 
ezt mint veszteséget? És alkalmazhatjuk-e az autonómia eszményét mint kritikai mércét a fennállóval 
kapcsolatban, vagy az autonómia mint bíráló-polemikus princípium a kisebbségi közéletben passé? 
Egyáltalán, van-e még értelme feszegetni az autonómia kérdését?

Nem nehéz kikeresni néhány magyarázatként működő választ. Hiszen érvelhetünk úgy, hogy Szer-
biában a nemzeti tanácsok fennálló rendszere, amely 2000 óta formálódik, még ha küszködve-kínlód-
va is, de megteremtette az autonómia valamely formáját. Igaz – fűzhetnénk tovább ezen érvelést –, 
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a Magyar Nemzeti Tanács praxisa nem az elképzelt maximum megvalósítása, ám mégiscsak valami-
lyen pragmatikus, a magyarországi és a szerbiai hatalmi konfiguráció által megteremtett modus vi-
vendi, amely alapot szolgáltat ahhoz, hogy kapcsolatba hozzuk a kisebbségi autonómiával. Mindez 
ugyan nem ad okot az önelégültségre, ám a politikai realizmus mégiscsak vezérfonalat ad a kezünkbe. 
Ugyanakkor, amennyiben így gondolkodunk, fel kellene sorakoztatnunk olyan normatív aspektuso-
kat, amelyek bizonyítják az említett állítást. Ugyanis az autonómia fogalma, amely ízig-vérig modern 
gyökerű, normatív jellegű, és azok is, akik erre hivatkoztak, ilyen igénnyel léptek fel. Persze fogalmaz-
hatunk úgy is, hogy a kisebbségi autonómia az idejétmúlt „nagy elbeszélések” tárához tartozik, vagyis 
olyan átfogó, konceptualizáló keretet igényel, amely elveszítette időszerűségét. Egykoron rendelke-
zett hatóerővel, pontosabban mobilizáló hatással (és a múlt század nyolcvanas és kilencvenes évei-
ben pontosan erre volt szükség), ám ez a múlté, ma mindközönségesen posztkonceptualizáló korszak-
ban vagyunk, amely irrelevánssá teszi az effajta reflexivitást. Mindenesetre szögezzük le: amennyiben 
az autonómia normatív alapjait feloldjuk a kisebbségi fennmaradás imperativusában, az autonómia 
fogalmának nincs értelme, és akár ki is törölhetjük a szótárunkból, mint egy haszontalan fogalmat a 
kisebbségi önértelmezés számára.

Azok, akik felettébb kritikusan ítélik meg a fennállót, úgy gondolkodnak, hogy az autonómia azért 
válik a múlt kellékévé, mert immáron az eltékozolt esélyek romjain állunk. Elszalasztottuk a történe-
lem által felkínált lehetőségeket, a veszteségek pedig irreverzibilis jellegűek: ez a kiábrándulás alapja. 
Az emlékezés által meghatározott korban vagyunk, amikor csupán felidézhetjük az egykori elképze-
léseket.

Az autonómia azonban nem pusztán elméleti kérdés, hanem a kisebbségi szituáció modernségének a 
fokmérője. Olyan normatív látóhatár, amelyről mindennek ellenére sem lehet lemondani. 

Az elkövetkezőkben két síkon mozgok, két utat követek, amelyek keresztezik egymást. Először, 
igencsak röviden (a dilemmákat félretéve) felvázolom, hogy mit értek az autonómia fogalmán, és ho-
gyan vetíthető ki ezen modern eszmény a kollektív vonatkozások szintjére. Majd, történelmi aspek-
tusokat felvetve, foglalkozom a vajdasági magyar kisebbségi autonómia genealógiai dimenzióival, 
valamint azokkal a kényszermozzanatokkal, amelyek körülölelték az autonómia kibontakozási lehető-
ségeit. Végül rekapitulálok, és megkísérlek fényt vetni a jelenlegi korra.

AUTONÓMIA: A MODERNITÁS LÉTELEME

Az autonómia valóban a modern önértelmezés elengedhetetlen horizontja. A modern gondolko-
dás különféle alakzatokban, de rendkívül energetikusan taglalja az autonómia fogalmát. Kapcsolat-
ban áll ez persze az önfelhatalmazó alanyiság képzetével. És az autonómia fogalmának legmélyén a 
szabadság és a törvényadás párosa áll (MENKE 2010). Nemcsak a szabadság feltétlen pártolását foglal-
ja magában, és nem a szabályok és a szabadság kiélezett kettősségét jelenti, hanem a szabadság és az 
„önmagunknak törvényt adni” lehetőségét ötvözi. Úgy is mondhatnánk, hogy egy radikális képessé-
get (szabadság) és egy kibontott lehetőségteret (törvényadás) fon össze, a kettő egy kötelékben egye-
sül. A törvény követése nem alávetettséget jelent, hanem a szabadság kiteljesedését, így a törvény (a 
szabályok) és a szabadság kölcsönösen alátámasztják egymást.

Tovább vizsgálva a jelentéseit, az autonómia azonosságteremtő erővel bír, az autonómia által nyer 
valaki identitást. Pontosabban általa a személy (az autonómia hordozója) teremtődik meg: „a törvény, 
amelynek követése megerősíti az alany szabadságát, valójában egy olyan törvény, amely a személyt 
teremti” (MENKE 2010: 679; lásd még: SCHNEEWIND 1998: 34).

Az autonómiát gyakorolni kell, azaz az autonómia: gyakorlat. Ennek alapján az autonómia nem 
egyszerűsül elszigetelt egyének ténykedésére, hanem egy interszubjektív praxis, részvétel egy kö-
zösség létrehozásában és reprodukciójában. Az autonómia formája: a közösségi gyakorlatokban való 
részvétel. Ez meghatározza a kollektív autonómia fogalmát is. Az autonómia hatalmi fogalom: aki az 
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autonómia gyakorlásának lehetőségével rendelkezik, az egyfajta hatalommal élhet, hogy megszabja 
életének irányát vagy legalábbis életvezetésének meghatározó mozzanatait. Aki nem bír autonómiá-
val, hatalma is elenyészik. A modern társadalomban erőforrás-használat és -elosztás megy végbe, és a 
hatalmi kapacitások gyakorlása nem független ezen erőforrások alkalmazási módozataitól.

Ezekkel a megfontolásokkal azonban még nem érintettük a kisebbségi kérdésköröket a szó szigorú 
értelmében. A kisebbségek esetében megkerülhetetlen a mozgástér és a kényszerpályák együttesé-
nek összevetése. A kisebbségi létezés erőteljesen függ a kisebbség által vagy nem befolyásolt, vagy 
gyengén befolyásolt külső tendenciáktól. Azt azonban húzzuk alá, hogy a kisebbség nem-önkéntes 
fogalma mindig valamilyen szerkezeti determinációval, szisztematikus összefüggéssel kapcsolatban 
jelenik meg, függetlenül attól, hogy milyen történelmi folyamatok hozták létre a kisebbségi státust 
(noha a kisebbségi létállapot létrejötte általában erőszakos cselekedetsorokon, háborúkon, terü-
letelfoglalásokon alapul). Kölcsönveszem itt a politikai filozófia egyik fontos fogalmát: a „szerkezeti 
törékenységet” (GÄDEKE 2019: 1–23), noha nem tudom, éltek-e a fogalommal valaha is a kisebbsé-
gek vonatkozásában. E szerint a kisebbség olyan szerkezetileg meghatározott kényszerek (intézmé-
nyek, normák, társadalmi gyakorlatok stb.) között él, amelyek nem-véletlenszerűen határozzák meg 
a kisebbséghez tartozó személyek lehetőségeit, döntési formáit, életformáit. Ezen kényszerek aztán 
akadályozzák-befolyásolják azon képességek kibontakoztatását, amelyek az adott személyek széles 
értelemben vett jó-létét keretezik. Másképpen szólva, az adott kényszerek, determinációk nem-epi-
zódszerűen határozzák meg a mozgástér és a kényszerpályák közötti viszonylatokat. 

A kisebbségek „szerkezeti törékenysége” persze különféle formákban jut kifejezésre (ami külön 
elemzést érdemelne), de számunkra most elég ezen törékenység ténye és jelentésrendszere. Azért 
fontos ezt aláhúzni, mert a kollektív autonómia fogalma nem azért kell, hogy érvényre jusson, mert 
valakik (többségi tisztviselők, munkaadók stb.) önkényesen alárendelnek kisebbségi embereket, mert 
epizodikus módon asszimmetriákat kényszerítenek rá a kisebbségekre, hanem azért, mert a kisebb-
ségnek szerkezetileg más az erőforrásokhoz való hozzáférési lehetősége, mint a többségnek (ez nem 
jelenti azt, hogy nem lehetségesek önkényes jellegű hatalmi fellépések többségi személyek részéről, 
de azt nem a kollektív autonómia orvosolja). A kollektív autonómia egyfajta replika és korrektívum a 
modern társadalomban létező elvont egyenlőségelvvel szemben, amely mindenkit egyneműsít, pél-
dául „bárkit” a piaci versenyben való résztvevő szerepkörébe helyez, azaz egy olyan általános ega-
litariánus startelvet előlegez, amely egyébként sem felel meg a valóságnak, a kisebbség-többség ese-
tében pedig különösen félrevezető. Robusztus érveléssel például kimutatható, hogy a modernitásban 
nem-véletlenszerűek az asszimiláció folyamatai, méghozzá a többségi állam funkcionáriusainak in-
tencióitól függetlenül is – voltaképpen amennyiben elemeznénk a 20. század asszimilációit, úgy azt 
látnánk, hogy ezen processzusok valamifajta keverékei az intencionális és nem-intencionális hatalmi 
cselekvéseknek. 

Lényeges, hogy a kollektív autonómia fogalma magában foglalja azt a lehetőséget, hogy ellensú-
lyok alakuljanak ki az említett „szerkezeti törékenységekkel” szemben. Más szavakkal élve, a kollektív 
autonómia feladata, szerepköre, hogy ellensúlyozza azokat a szerkezetileg teremtődő hátrányokat, 
amelyek ezen törékenységből fakadnak, és amelyek korlátozzák ezen személyek életterveinek a meg-
valósulását. A  kollektív autonómia is hatalmi koncepció, általa az autonómiában részt vevők olyan 
hatalmat kapnak, amellyel erősíteni tudják a többségi társadalomba illeszkedő hatalmi pozícióikat. 

A kollektív autonómia a kisebbségek esetében mindig rendelkezik eszközszerű értékkel (az auto-
nómiához a vajdasági szereplők is sokszor a fennmaradás igényét társították), ugyanakkor nem merül 
ki ezen instrumentális vonatkozásokban, hiszen a szabadság/hatalom kettősének a modernitásban 
önértéke van. Így a kollektív autonómia összefüggésben áll a nemzeti önmeghatározás jelentésköre-
ivel. Nem vezethető le egyértelműen a nemzeti öndeterminációból, hiszen a kisebbségi egzisztencia 
sajátos jelentésekkel ruházza fel a megfelelő tapasztalatokat, de az átfedések azonosíthatók. Például, 
párhuzamosan elemezhetőek a kollektív autonómia és a nemzeti önmeghatározás motivációs készle-
tének jelentései: mindkét esetben mérlegelhetjük, hogy vajon akaratlagos (KEATING 2019) vagy más-
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fajta tényezők játszanak-e fontos szerepet. Akár még olyan elméletek is azonosíthatók, amelyek egy 
gazdasági kalkulációhoz igazítják a nemzeti önmeghatározást vagy a kollektív autonómiát illető dön-
tést (ALESINA–SPOLAORE 2003). Ezek az elméletek azonban reduktív jellegűek: a kollektív autonómia 
igényét nem hüvelyezhetjük ki akaratlagos vagy gazdasági jellegű kivetítésekből vagy mérlegelések-
ből. A kollektív autonómia egyszerre foglal magában elveket és társadalmi gyakorlatot: így a nemzet-
kisebbség, a nemzethez hasonlóan, persze mutatis mutandis, nem is egy „tapasztalati közösség”, nem 
is „eszményi entitás” (itt parafrazálok, BALIBAR 1997), hanem egy történelmi szubjektivitás, amely egy-
szerre jelenti a „munkamegosztás” dinamikáját, a demográfiai mozgásokat és a szolidaritás alakzatait.

AZ AUTONÓMIÁVAL KEZDŐDÖTT: A MEGKERÜLHETETLEN TÖRTÉNELMI KONTEXTUS

Mennyire határozza meg a vonatkozó koncepció kidolgozási genealógiája magának a koncepciónak 
a sorsát?

Figyelemreméltó mindenekelőtt, hogy az elmúlt három évtizedben, különösképpen a kilencvenes 
években, a vajdasági magyar politikai szereplők az autonómia megannyi változatát dolgozták ki (a 
részletes elemzés: TÓTH 2017). Az első magyar politikai entitás, a Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége („történelminek” szokás nevezni, ami a vajdasági magyar politizálás eredendő konstelláci-
óját hivatott jelenteni), szinte a megalakulását követően gyorsan (1990) felszínre hozta a maga auto-
nómiaprogramját (VMDK 1990a, 1990b). Önbizalma, a mögötte álló vajdasági magyar szavazói bázis 
szinte predesztinálta ezt a lépést: nem véletlenül a „vajdasági magyarok egyetlen legitim érdekkép-
viseleteként” nevezte meg magát. (A „legitimitás”: ezen kérdés megjelent később is például Ágoston 
András kritikai retorikájában, amellyel az általa „legálisnak, ám nem legitimnek” nevezett VMSZ-t mi-
nősítette.)

Egyenesen úgy lehet érvelni, hogy szinte közvetlenül a jugoszláv szocializmus bukása után már 
léteztek kisebbségi elképzelések egy esetleges autonómia kialakulását illetően. A vajdasági magyar 
politikai aktorok nem véletlenül tartották magukat úttörőnek, ez az önértelmezésük része. A megje-
lenített gyorsaság első vonatkozása a szétbomló országhoz, Jugoszláviához kötődik, hovatovább ide 
kapcsolódik egyúttal az első ellentmondásos aspektus is. Tudniillik, az autonómia igényének bejelen-
tése a valamelyest még létező jugoszláv metanacionális valóság bírálatát feltételezte, azaz egy olyan 
stratégiai-polemikus álláspontot, amely egyúttal kritikai fényt kívánt vetni a jugoszláv kommunizmus 
nemzet- és kisebbségpolitikájára is. Az autonómia prospektív igénye persze támaszkodhatott a ki-
sebbségi értelmiségiek azon álláspontjára, amely szerint a kommunista színezettségű nemzetpolitika 
(amelyet, ne felejtsük, semlegesnek tekinthető nemzetközi szakértők még a 20. század nyolcvanas 
éveiben is fennen dicsértek) érzéketlen a kisebbségi létezés megkerülhetetlen vonatkozását, neveze-
tesen a második világháború utáni asszimiláció folyamatait illetően. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az 
autonómia sürgető igényének kifejtésével azt állították a szereplők, hogy a jugoszláv szituáció tanul-
sága, hogy kisebbségi autonómia nélkül érdemben nem lehet feltenni a kisebbségi létezés, különös-
képpen az asszimiláció kérdését. Mindeközben emlékezzünk arra, hogy még a 20. század negyvenes 
éveiben is léteztek vertikális építkezésű kisebbségi intézmények, amelyeket azonban a regnáló ha-
talom eltörölt, és a későbbiek folyamán tilalom alá helyezett. Összegezve, az autonómia egyszerre 
volt a jugoszláv metanacionális történet kritikai rekapitulációja, a tanulságok levonása és a megfelelő 
hagyománnyal való szakítás, azaz jelképes töréspont. 

Ezenkívül azt a tényt se felejtsük, hogy a vajdasági magyar önértelmezést mindig bonyolította a 
„reálszocializmus” és az „önigazgatási szocializmus” közötti összehasonlítás és összevetés. A rokonság 
a szocializmus jugoszláv és nem-jugoszláv modellje között ugyan fennállt, de nem kevés különbség is 
azonosítható volt. A „reálszocializmusban” élők áldozati státusa kétségbevonhatatlan, az önigazgatá-
si szocializmusban működtetett életformák azonban komplexebb összefüggéseket és heterogénebb 
életstratégiákat tettek lehetővé. Természetesen mindig léteztek olyan egyneműsítő álláspontok, ame-
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lyek a szocializmus eredendő kisebbségpusztító mivoltát hangsúlyozták, mondván, hogy mindegyik, 
értsd a jugoszláv szocializmus is, ugyanannak az egésznek a különböző variációja, vagyis tagadták 
a jugoszláv eset bármilyen specifikumát. Csakhogy ez az orientáció nem tudja visszaadni az egykori 
„jugoszláviai” magyarok mindennapi tapasztalatainak komplexitását, ellentmondásait. Valamint nem 
tud magyarázatot nyújtani arra a tényre, hogy az autonómia igényének gyors kimondása és a meg-
felelő koncepció kimunkálása értelmezhető az ellentmondásos jugoszláv világ tendenciáival. Ameny-
nyiben egy szociológiai elemzés keretén belül azzal próbálkoznánk, hogy górcső alá vegyük a VMDK 
körül lévő szereplők életpályáit, úgy azt látnánk, hogy nagyon sok aktor valamilyen módon a jugo-
szláv szocializmus intézményes praktikáiban habitualizálódott, abban szerezte kisebbségi tapaszta-
latait, és sajátított el olyan háttértudást, amely fontosnak bizonyult az autonómia normatív tartalma-
inak kihordásában. A maliciózus kommentárokkal élő kortársak szóba is hozták, hogy egy kisebbségi 
szervezet élén például olyan szereplő találtatik (Ágoston András), aki részese volt a korábbi hatalmi 
gyakorlatoknak. Ám ezen vélemények még véletlenül sem ragadták meg a lényeget, azaz nem tudták 
megmutatni azt az ellentmondásos talajt, amelyből kinőttek az autonómiapróbálkozások. Voltakép-
pen kézenfekvőnek tűnik a megállapítás, hogy az ellentmondásos jugoszláv tradíció egyszerre serkentette 
és bénította az autonómiára irányuló ambíciók kibontását.

Az első kisebbségi autonómiakoncepciók elébe mentek a folyton rosszabbodó jugoszláv kons-
telláció bizonyos tendenciáinak. Itt jegyezhetjük a következő paradox vonást. A vajdasági magyarok 
(másokkal együtt, persze) elszenvedői voltak a többnemzetű, föderális Jugoszlávia felbomlásának. 
Államok mégiscsak ritkán tűnnek el a térképről, alighanem minden ilyen jelenség korszakos forduló-
pontnak nevezhető. Ráadásul, államok megszűnése esetén nagyon is elképzelhető az erőszak töme-
ges megjelenése, különösen akkor, ha a területi elválasztódás, az elhatárolódás együtt jár az etnikai 
problémák fokozódásával. És a történelmi tapasztalatok, valamint a nyolcvanas évek konfliktusai arra 
utaltak, hogy a posztjugoszláv szituáció éppen ilyen vészjósló tendenciákat fog érvényre juttatni. Az-
tán ez a félelem egyértelműen be is igazolódott: noha nem frontális összeütközéseket magában fogla-
ló háború bontakozott ki, az etnonacionalizmus térfoglaló praxisa, a nemzeti indíttatású neheztelések 
realizációja az erőszakalakzatok olyan változékonyságát irányozta elő, amely végveszélybe sodorhatta 
a vajdasági magyar kisebbséget is. Az autonómiára vonatkozó követelések ebben az értelemben be-
ágyazódtak egy dinamikusan kiéleződő, fenyegetésekkel teli történelmi konstellációba.

Ám milyenek voltak egyáltalán az autonómia esélyei? Léteztek-e reális lehetőségek, amelyek meg-
valósulással kecsegtettek? Nem egyszerű óhaj volt-e az autonómia, amely hatalom híján megmaradt 
vágyteli kivetülésnek?

Egyfelől, az autonómiát a VMDK zászlajára kiíró közszereplők azzal számoltak, hogy egy alakuló 
nemzetközi helyzet kedvező feltételeket teremt a kisebbségi rendezés szempontjából (lásd például: 
Jugoszlávia-béketerv, azaz Carrington-dokumentum). Természetesen létezett a kisebbségvédelem 
nemzetközi rendszere, amelyet idézni lehetett, de a jugoszláv helyzet megerősítette azt a feltevést, 
hogy a vonatkozó normák nem bírnak tényleges erővel, hogy megmaradnak az általánosság szintjén 
(emlékezzünk a Milošević által fémjelzett rendszer gyakori jelszavára, miszerint Szerbiában a kisebb-
ségi jogok védelme magasabb szinten áll, mint a nemzetközi nívó). Másképpen szólva, gyenge prob-
lémamegoldó kapacitással rendelkeztek. Az autonómiaigények kisebbségi reprezentánsai azt érzé-
kelték, hogy az eltűnő Jugoszlávia kapcsán megannyi nemzetközi szervezet jelenti be, hogy szerepet 
vállal a rendezésben, és hogy mindeközben a kisebbségi problematikum megkerülhetetlen vonatko-
zásnak bizonyul. A régi ország széthullásával új kisebbségek jöttek létre, és alkalomadtán nagyon erő-
teljesen megmutatkozott, hogy a nemzetközi normák vagy semmitmondóak, vagy teljesen tehetetle-
nek az etnonacionalista igényekkel szemben, azaz nem képesek védelmet nyújtani a kisebbségeknek. 

Másfelől azonban mindez nem azt jelentette, hogy a nemzetközi közösség vagy az Európai Unió 
feltétel nélkül támogatta volna a kisebbségi, így az autonómiára irányuló törekvéseket. Valóban, nem 
lehetett zárójelbe tenni a kisebbségi igényeket, de ez nem jelentette azt, hogy az autonómiát egyér-
telmű elfogadás övezte volna, vagy hogy a nemzetközi szervezetek (például az EBESZ) a kisebbségi 
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rendezést az autonómiához horgonyozták volna. Nem mellőzhetjük azt a tényt sem, hogy ugyanekkor 
egy epochális fordulat is lejátszódott, amelyet a kapitalizmusba való átmenetként ismerhetünk fel. 
Transzverzális jellegű érdekérvényesítési processzusok, az egykori szocializmus országainak az atlan-
ti kapitalizmusba való betagolódásának folyamatai, geopolitikai és geoökonómiai átrendeződések 
játszódtak le, amelyek beépültek a kor tendenciáiba, és meghatározó erővel rendelkeztek. Érdemes 
megfontolni az állítást, hogy eközben nemcsak ezen országok integrálása volt tetten érhető, hanem 
a szétesett Jugoszlávia ürügyén maga a kapitalizmus is újfajta formákat öltött magára (VAN DER PIJL 
2001). Mindenesetre, a kisebbségi igények észrevétele és elfogadása csak ebben a kontextusban ér-
tendő, és nem lehet kiszakítani ezen szélesebb környezetből. Ez azt is jelenti, hogy a kisebbségi kö-
vetelések affirmációja nem rendelkezett elsőbbséggel, legfeljebb más problémahelyzetekkel együtt 
létezett.

Az európai ügyintézők egyszerre tanultak, mert valóban fennállt a problémamegoldás kényszere, 
és vettek részt az említett érdekkonfiguráció újraírásában. Amennyiben elfogadjuk azt az immáron 
szokványossá vált brubakeri módszert, amely egy kisebbségi csoport létezésének dinamikáját rele-
váns interakciók révén ábrázolja (BRUBAKER 1996), úgy a széles értelemben felfogott „nemzetközi kö-
zösség”, pontosabban e közösség intézményrendszere, ezen négyszögletű viszonylatok egyik pólusa 
lehetett.

A másik pólust az „anyaországi” alanyok politikái jelentették. A  reálszocializmus zátonyra futása 
után a (magyar) nemzeti dimenzió érvényesítése új helyzetbe került. Az általános vélelem szerint a 
reálszocializmus elnyomta a nemzeti távlatot, a posztszocialista konstelláció viszont meghódítást, 
regenerálódást ígért. Nemcsak az antalli értelemben, amely spirituális egységet lebegtetett meg a 
szétrajzó magyarok között, hanem éppenséggel a jogkiterjesztés és akár az autonómia vonatkozá-
sában is az újfajta magatartás lehetőségét anticipálta, így a határon túli kisebbségek kapcsán is (és a 
honi kisebbségek kapcsán is: hadd utaljak arra, hogy Magyarország 1993-ban olyan jellegű törvényt 
léptetett életbe, amelyre szerbiai szakemberek ma mint mintára hivatkoznak: 1993. évi LXXVII. törvény 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól). Ám a feltörekvő magyar középosztályok ambíciói az átmenet 
folyamán, valamint a transzatlanti térbe való magyar belépés sürgetése nem tették lehetővé a külhoni 
magyar kisebbségek törekvéseinek feltétlen támogatását. Ráadásul, legalább futólag jegyezzük meg, 
hogy maga az atlanti entitás sem volt egységes, sőt mi több, a kilencvenes évek koszovói háborúja 
megmutatta, hogy milyen érdekek feszülnek az amerikaiak és az európaiak között (GOWAN 1992). 
Egyszóval, megváltozott a magyar–magyar viszonylat, de ebből még nem fakadt egyértelműen az 
autonómia támogatása. Egyszerűen a magyar politikai elitek az autonómiához képest másfajta elkép-
zelésekkel próbálkoztak.

Végül, de nem utolsósorban a szerb reakciókat is említeni kell, mintegy negyedik pólusként. A Mi-
lošević által uralt állam Jugoszlávia jogutódjának tekintette magát. A  kommunisták által vezérelt 
Jugoszlávia hatalmi képleteibe bele volt kódolva a többnemzetiségű beállítottság, a kiindulópont 
szerint ez képezte a fennmaradás zálogát. Ez a mindennapokra szabott, felülről irányított kvótákat, 
arányokat és etnikai „egyensúlyhelyzetek” keresését jelentette, amelyeket a nyolcvanas évek nacio-
nalizálódó hullámai egyre inkább veszélyeztettek. Ugyanakkor nem tüntettek el teljesen, és a szerb 
nemzetféltés nevében követett politika a kilencvenes években sem szoríthatta ki maradéktalanul. 
Viszont az autonómia kapcsán megfogalmazott követeléseket denunciáció, akár démonizáció kísér-
te. Az elutasítás széles körű volt („Belgrádban mindenről lehet tárgyalni, csak az autonómiáról nem”, 
HÓDI 1992a). A regnáló hatalom eleve elutasította, mert megengedhetetlen követeléseket tartalma-
zott, és azt feltételezte, hogy a (magyar) kisebbségek szorongatott helyzetben vannak, ami ellentét-
ben állt a miloševići hatalom diagnózisával. Ám az autonómiát mint a kisebbségi kérdés rendezőelvét 
majdhogynem teljes egészében elutasították a nem-miloševići elitek is. Az ellenzék azért járt el így, 
mert a Milošević-rendszert nem tartotta eléggé nemzethűnek, hovatovább azt hitte, hogy Miloševićet 
(vélt) szocialista beállítottsága korlátozza abban, hogy konzekvens nemzeti magatartást tanúsítson. 
Milošević liberális („polgári”) ellenzéke pedig egyfajta utóvédharcot folytatott a metanacionális ju-
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goszlávság érdekében, és ebből a szempontból a kisebbségi autonómia mint a szűkkeblű nemzeti 
partikularizmus mintája jelent meg, amely csak a szerb nacionalizmust táplálja (a VMDK ezt gyorsan 
megtapasztalhatta). Léteztek ugyan olyan szereplők e közegekben, akik mérsékelt rokonszenvet mu-
tattak a kisebbségek védelmét illetően, és maguk is azt hangoztatták, hogy a kisebbségi helyzet mély 
korrektívumra szorul, ám ők is aránytévesztőnek minősítették az autonómiát. Azt itt legfeljebb csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy az autonómia iránti gyanú ma sem tűnt el a szerb közéletből, legfel-
jebb a denunciáció fokozatai különböznek: a jelenlegi, autonómiával szembeni gyanúper inkább úgy 
fejeződik ki, hogy egy „szegregatív multikulturalizmust” teremtett, amely szakadékokat hozott létre 
a többség és a kisebbségek között, teret adva az etnikai-kisebbségi elitek bezárkózási politikájának.

Amint látjuk, az autonómia hangoztatása, akármennyire is modern igényeket fogalmaz meg, nem 
talált támogatásra. Más és más módon, de a négyszög három tényezője vagy tartózkodott, vagy el-
utasította az autonómiát.

AUTONÓMIAKONCEPCIÓK: FOLYTATÁS

Az első autonómiakoncepciók az vajdasági magyar politika „erkölcsileg jó” (Thomas Mann) korsza-
kában látták meg a napvilágot. Az autonómia igényének hirdetéséhez hozzátartozott, hogy ellenállást 
is képviselt a vajdasági magyarokat ért fenyegetésekkel szemben. A félelem legyűrése: ez képezte az 
irányadó gondolatot. A szorongató helyzet ismérve volt a mozgósítással szembeni ellenállás, amelyet 
az autonómia egyes szószólói, példát mutatva, kihívóan gyakoroltak. Ebben az értelemben az autonó-
mia mobilizáló erővel is bírt, voltaképpen azt kell mondanunk, hogy a kilencvenes évek első felének 
kontextusában multidimenzionális jelleggel bírt.

Az autonómia követelésének képviselői várakozással tekintettek a konstelláció alakulására (az sem 
véletlen, hogy azt a tényt hangoztatták, akadnak olyan területek, amelyek kapcsán az autonómia szó-
szólói kisebb igényt támasztanak, mint az itt már említett Carrington-béketerv, HÓDI 1992a). Ám az 
autonómia hangoztatásával maguk is várakozásokat támasztottak. Sőt mi több, helyenként azt a be-
nyomást keltették, hogy az autonómia megvalósítása karnyújtásnyira van. Az évtized közepére azon-
ban változtak a kontextus jellemzői, csökkent (noha nem tűnt el) vagy éppen módosult az egzisztenci-
ális szorongatottság, változtak a kisebbséget ért fenyegetések móduszai, valamennyire pacifikálódtak 
a posztjugoszláv háborús viszonyok (tudjuk, az évtized közepén létrejön a daytoni béke). Lassan be-
fejeződött az „erkölcsileg jó időszak”, a kisebbségi elitek morális fölénye, a morális többlet pedig a 
megváltozott körülmények között el-eltünedezett. Az elnyomás kevésbé explicitté, „bársonyosabbá” 
vált, hogy ezt a közismert metaforát idézzük, a vajdasági magyarok pedig, akik a kezdetteremtés len-
dületében óriási számban szavaztak a VMDK-ra (1990), kevésbé mutattak hajlandóságot arra, hogy 
támogassák a kisebbségi szervezetet. 

A fokozott várakozások támasztása azért veszélyes, mert csalódásokat generálhat, ami aztán kö-
zömbösségbe fulladhat, vagy a politikai szereplők iránti bizalom eltűnéséhez vezethet. A vajdasági 
magyarok kénytelenek megtapasztalni az etnikai-kollektív fellépés korlátait-határait: az életvezetés 
megannyi területét nem hatja át az etnikai elv érvényesítése, az etnikai horizont nem jelent minde-
nütt vezérelvet, így hiábavalónak bizonyulnak még a gazdasági intenciókat tartalmazó tervek is, a 
vajdasági magyarok egyre inkább úgy érzékelik, hogy az etnikai princípiumok nem igazítanak el a 
fennmaradás lényeges viszonylataiban. Az autonómia mozgósítási ereje lankadt, prospektív tartalmai 
bizonytalanabbá váltak. 

Egyúttal állandósulnak a viták a kisebbségi közéleti szereplők között, az alakulófélben lévő kapi-
talizmus, a menekültek elszállásolása és más kérdések megvitatása tekintetében. Elkezdődik a belső 
differenciáció, amely intézményes formában is megmutatkozik, azaz új szereplők születnek. Aztán 
1994-ben létrejön a magyar állam aktuális tisztségviselői által rokonszenvezett VMSZ, amely prag-
matikusabb fellépést ígér, mint az intranzigens, ellenfelei által folyton doktrinernek és konfrontatív-
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nak minősített VMDK. Elkezdődik egy másfajta korszak az előző, heroikusnak és kezdetlétesítőnek is 
mondható epochához képest, amely íme, huszonhat év múltán, ma is tart. A VMDK, amely letéte-
ményese a kisebbségi autonómiagondolatnak, és legitimitását, ahogy láttuk, „egyetlen” és a „átfogó” 
mivoltával igazolta, sodródik a korral, 1997-ben végső törésre kerül sor.

A VMSZ gyorsan választási győzelmeket könyvelhetett el, és a maga javára állította át a kisebbsé-
gi hatalmi relációkat. Vezéregyéniségei Vajdaság északi feléből kerültek ki, ez magyarázta a területi 
autonómia iránti erőteljesebb vonzódást is, mint a VMDK stratégiái esetében. Tudniillik, a VMDK is 
előlépett (1992) a területi autonómia gondolatával (pontosabban egy ötvözetet javasolt, TÓTH 2017: 
27), ám jelentékeny képviselői hangoztatták a közismert tényt, hogy vajdasági magyarok szórványban 
is élnek, hogy egy területiségen alapuló koncepció igazságtalanságot jelentene, és nem fogná át a 
magyarság egészét, nem beszélve arról, hogy a nemzeti imaginációnak a területre való vonatkozta-
tottsága okán megerősíti a többségnek a szecesszióra utaló félelmeit.

Eközben ne felejtsük el, hogy a kisebbségi politizálás fontos alakja, a VMSZ-hez közeledő Várady 
Tibor is autonómiakoncepciókkal lépett elő. Gondolatai, amelyek metaetnikus aspektusokat is tar-
talmaztak (intencionálisan lehetőségeket keresve a VMDK etnikailag bekeretezett koncepcióján túl), 
lendületbe kívántak hozni az igazságosság koncepcióját továbbgörgető, kollektív-kisebbségi vonat-
kozásokra is alkalmazható normákat. Várady jogi tapasztalatokon is átszűrt reflexivitásának társadalmi 
reputációja adott nyomatékot, miszerint olyan jelképes tőkével rendelkezett a szerb ellenzék körei-
ben, amely lehetővé tette számára a színfalak mögötti nem-konfrontatív érdekegyeztetést.

Ezenkívül még azt is szóba kell hozni, hogy az újdonsült szereplő, mármint a VMSZ is úgy lépett 
porondra, hogy autonómiakoncepciókat hozott létre, méghozzá 1996-ban és 1999-ben egyaránt. 
Ezzel megerősítette, hogy tartja magát az autonómiához, azaz hogy az autonómia elkerülhetetlen 
vonatkoztatási pont számára, hovatovább azt sugallta, hogy saját maga is egy már létező hagyomány 
részese és élvezője: nem kívánta sutba dobni az előtte már létrehozott eredményeket, hanem újra-
gondolni szerette volna azokat, azaz kamatoztatni az autonómiakeresés hozadékait – ám egy meg-
változott keretben. Végeredményben a VMSZ is az autonómiához akart eljutni, de harcmodort váltott, 
és valójában arra utalt, hogy az autonómia kiharcolásának esélyei erősödnek egy, a VMDK-hoz ké-
pest kevésbé kiélezett, avagy erőteljes retorikával. És azt a ténysorozatot tényleg nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, hogy a bizonyos vonatkozásokban pacifikálódó Szerbiában (Koszovó még hátravan) a 
hatalom helyenként nyitottságot mutat, alkalomadtán hajlandóságot tanúsít egy korábban nem ta-
pasztalt receptivitásra (1996-ban a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia például kisebbségjogi 
konferenciát szervezett, amelyben részt vett a szerb állam is, miközben a konferencián rendkívül erős, 
mondhatni kíméletlen bírálatok zúdultak rá).

A polgári egyenlőség elvontságának meghaladása, kisebbségi kollektív jogok, ezek voltak az irány-
adó mozzanatok, amelyek arra hivatottak, hogy előremozdítsák az autonómia ügyét. Amennyiben az 
autonómiakoncepciók tartalmait vizsgáljuk, úgy kombinációkat láthatunk: a személyes és a területi 
jellegű autonómiaformák tárháza jelenik meg, amelyekhez társulnak a kollektív szubjektivitás létezé-
séhez fűződő igazságosság-szempontok (Várady) vagy a vajdasági szinthez mint elengedetlenül fon-
tos kerethez kötődő igazságossági normák (Várady, VMSZ). Igaz, Vajdaság kérdése felmerült a VMDK 
stratégái esetében is: így olyan népszavazást előlegeztek, amelynek során a vajdasági polgárok nyi-
latkoznának arról, hogy Vajdaság, mint több etnikai csoportot magában foglaló, milyen politikai szub-
jektivitással rendelkezzen (HÓDI 1992b). Vajdaság kérdését nem lehetett félretenni, hiszen a vajdasági 
magyarok néhány évtizedet a jugoszláv szocializmusban létrejött autonómia kereteiben habituali-
zálódtak, ráadásul sokak számára a metaetnikus autonómia aspektusai választ adtak a mindennapi 
kommunikációs formákból és interetnikus viszonylatokból adódó kérdésekre. Ugyanakkor azt sem 
lehetett mellőzni, hogy a regnáló hatalom éppen a nemzetietlennek denunciált vajdasági autonó-
mia megtörésén keresztül juttatta érvényre pozícióját, és hogy a szerb nemzeti artikulációkban a vaj-
dasági autonómia alárendelése széles körű támogatást élvezett. Ha egy pillanat erejéig előrelépünk 
az időben, akkor látjuk, hogy az átfogó vajdasági autonómia esélyei nem nőttek perdöntően 2000, 
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tehát a Milošević-hatalmat megdöntő fordulat után sem (ebben az értelemben a vajdasági autonó-
miát meghatározó aspektusokat felrajzolók állásfoglalása nem igazolódott, például BOSNYÁK 1996): 
természetesen azt nem kell állítani, hogy semmi nem történt, de a vajdasági regionális autonómia 
szerkezete folyamatosan alá van vetve a makronemzeti konstellációnak és a renacionalizálódó több-
ségi-centralista uralomnak. Mindenesetre, a VMDK stratégáinak óvatosan kellett pozicionálódniuk a 
jelzett időszakban: a kisebbségi autonómia és a vajdasági autonómia között nem állt fenn automati-
kus kongruencia, de áthidalhatatlan ellentét sem. A VMSZ (amúgy a közvetlen névjegyzéken alapuló, 
először öt tanácsot előíró) autonómiakoncepciója erőteljesebben hangsúlyozta Vajdaság multikultu-
rális mivoltának fontosságát, a régió kérdését konceptuális szintre helyezte, noha persze a részarányos 
képviselet elvét hangsúlyozva. Az azonban bizonyos volt, hogy a kisebbségi magyarok nem harcol-
hatják ki a többségi akarat helyett a regionális, metanacionális autonómiát. Márpedig ilyen többségi 
akarat az idők folyamán nem jött létre. És amennyiben a jelen felől szemléljük a politikai eredménye-
ket, a vajdasági autonómia – amúgy normatíve végigvihető és igazolható – elképzelése kudarcot val-
lott, azaz indokoltnak bizonyult az egykori óvatosság az autonómia kigondolóinak részéről. A vajda-
sági regionális autonómia infrastruktúrája ugyan létezik, de erősen függ a központtól, a kisebbségek 
vonatkozásában ennélfogva nem rendelkezik jelentékeny problémamegoldó kapacitással. 

Az eredendő autonómiatervezetek, amelyek, láttuk, igazodni próbáltak a nemzetközi orientációk-
hoz, különleges státusú községeket irányoztak elő, amelyek aztán egy esetleges magyar jellegű kör-
zetbe összpontosulnak. A területi elvek pedig szintézisbe kellett, hogy kerüljenek a helyi kisebbségi 
autonómiákkal, valamint a perszonális alapokon álló kisebbségi makroönkormányzatisággal. Egymás 
mellé kerültek így a személyi és a területi, majd a lokális elvek mentén szerveződő infrastruktúrák. 

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az autonómiakoncepciók beilleszkednek az autonómiaelveket 
értelmező elméleti hagyományba is, sőt mi több, anyagot nyújtanak elméleti tolmácsolások számára 
is. A  vonatkozó kérdések persze sokirányúak, és különböző erőfeszítéseket igényelnének: ezeket a 
szempontokat csak röviden és annyiban veszem figyelembe, amennyire relevánsak a vajdasági ma-
gyar autonómiapolitika távlatában. Tehát, a területiségen alapuló autonómiákkal szemben (itt átve-
szek néhány tézist, LOSONCZ 2020) (a híres Karl Renner pontosan így élezte ki a kérdést) azok az el-
lenvetések fogalmazódnak meg (NIMNI 2007; PAREKH 1991; BOWRING 2005; COAKLEY 1994, 2016; DE 
VILLIERS 2012; DECKER 2008), hogy központosítóak, uralomcentrikusak, viszont a perszonális gyökerű 
koncepciók akár még semlegesíthetik is a kisebbségi státusból eredő negatív tapasztalatokat, teret 
adnak a többség és a kisebbség között kibomló egalitarizmusnak, és nem sarkallják a területközpon-
tú nemzeti fantáziák konfliktusát. A  perszonális autonómia hívei még azt a tény is hangsúlyozzák, 
hogy a nem-területi elv ellensúlyozhatja a „globalizáció” egyneműsítő kulturális logikáját. Ugyanők 
megoldhatónak tartják azt a problémát, amelyet ellenfeleik gyakorta kiemelnek, mégpedig hogy a 
kulturális vonatkozásokra támaszkodó személyi autonómia intézményes szerkezeteiben túltengenek 
a preskriptív tartalmak, azaz hogy előirányozott, plurális vonatkozásoktól megfosztott kulturális mo-
dellek dominálnak.

Ezzel szemben a területi autonómia mellett különféle szerzők úgy törnek lándzsát (OSIPOV 2018; 
VERSTICHEL 2009; HECHTER–OKAMOTO 2001), hogy a személyes autonómiát bizonytalan kontúrok-
kal rendelkező, nem-konvencionális politikai képletnek tekintik, amely ugyancsak bizonytalan hatal-
mat társít a kisebbségi alanyokhoz. Ezenkívül a személyes autonómia leginkább a „kultúra” és a „ki-
sebbségi kultúra” analitikusan szinte megragadhatatlan fogalmába kapaszkodik (a kultúra dinamikus 
fogalma tágítható és szűkíthető anélkül, hogy biztos keretekhez juthatnánk). Továbbá, a perszonális 
autonómia nem nyújt elég lehetőséget a kisebbségi asszimiláció (és eltűnés) megakadályozásához: 
Will Kymlicka, a multikulturalizmus és a liberális nacionalizmus elegyét megvalósító politikafilozófus 
pedig egyenesen azt állítja, hogy a személyi autonómia szorgalmazása mögött kettős mérce érvénye-
sül (KYMLICKA 2001, 2012). Hiszen a területi autonómia Nyugaton kibírta az idő próbáját, nem tüzelte 
a szecessziós igényeket: miért nem lehetne tehát másutt is alkalmazni? A kultúra nem jelent biztos 
fundamentumot, a terület igen. A fluiditásba merülő kultúra nem képez egyértelmű legitimációs ala-
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pot, a terület igen. És miért kellene olyan gyorsan félretenni azt a kérdést, hogy a perszonális-kulturális 
modellben az előíró tartalmak győzedelmeskednek? Nem beszélve arról, hogy ahogy ezt a tapasztalat 
is bizonyítja, a kulturális autonómia szervezeteit választók száma megcsappan, az adott alanyokban, 
nem utolsósorban a preskripciók túlhatalma okán, gyengül a vonatkozó motiváció, a kulturális auto-
nómia veszít erejéből.

Folytathatnám a további vitapontok felsorolását. Az autonómia vajdasági stratégái, amint rögzí-
tettem, mutatis mutandis, kombinációkkal kísérleteztek, és rugalmas képletek kidolgozását irányozták 
elő, amelyeknek az lett volna a szerepük, hogy minél jobban kifejezésre juttassák a tájékozódásban, 
művelődésben és oktatásban tetten érhető kisebbségi tartalmakat, méghozzá egy kibontakozódó 
autonómia keretében. Ám a különféle erőszakfordulatokban gazdag kilencvenes években az autonó-
mia legális intézményesülésére nem nyílt alkalom. Igaz, 1999-ben, a korszak végén (és valamennyivel 
a NATO-bombázások után, valójában a miloševići hatalom végső rothadásának korában) létrejön az 
Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács (lásd: MAGYAR SZÓ 1999), de nem számíthatott a törvény elisme-
résére.

AZ „AUTONÓMIA” INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÉPÍTGETÉSE, MAJD A KONCEPTUÁLIS 
KÉRDÉSEK HÁTTÉRBE SZORULÁSA

Tudjuk, 2000-ben az addig uralkodó rezsim eltűnik a színtérről, és felváltja az a korábbiakban csu-
pán ellenzéki pozíciókat birtokló politikai alakulat, amelyet mélységes ellentmondások öveztek: egy-
felől folytonosan kifejezte elégedetlenségét Milošević úgymond inadekvát nemzeti beállítottsága 
okán, másfelől deklaratívan az europaizáció és az európai intézményrendszer mellett kardoskodott. 
Aztán az amúgy is heterogén erőkből kovácsolódó új hatalmi alanyok között nem kevés összetűzés-
re került sor. Ráadásul tovább bonyolította a helyzetet, hogy az akkor még létező Jugoszlávia, azaz 
Szerbia és Montenegró szövetsége is bizonytalan alapokon állt, ami egy sereg közjogi vitát generált. 
A VMSZ azonban, mindennek ellenére, az ellenzéki, majd a fordulat után győztes koalíció keretén be-
lül, azaz annak részeként jelent meg a színen, ami majd lehetőséget nyújt számára, hogy részt vegyen 
a tartományi, a köztársasági és a szövetségi kormányokban. 

Az új kor hajnalán elkezdődött a kisebbségpolitika kidolgozásának folyamata. És főképp nem sza-
bad elfelejteni, hogy maguk a kisebbségi alanyok is úgy érzékelték, hogy fordulóponthoz érkeztek, 
hogy az autonómia megvalósítása nagyobb realitással bír, mint valaha (HÓDI 1999). Aztán, 2002-ben 
valóban megalakult a Magyar Nemzeti Tanács (MNT), harmincöt megválasztott taggal, méghozzá an-
nak fényében, hogy ugyanabban az évben szövetségi szinten kisebbségi törvényt hoztak (Törvény a 
nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről), amely biztosította a lehetőséget, hogy 
az állam a nemzeti tanácsokra „ruházzon át” meghatározott „jogköröket” (kultúra, oktatás, tájékozta-
tás, nyelvhasználat). Folyt ugyan vita a nemzeti tanácsok jogi természetéről, ám azt egyértelműen 
leszögezhetjük, hogy meghatározottságait, hatóköreit nem a civil társadalom klasszikus „polgári” lo-
gikájából lehetett kihüvelyezni, hiszen e tanácsok pénzügyi forrásai az állami költségvetésben voltak. 

A továbbiakban azonban nem követem a jogalkotás stációit (és nem ecsetelem a szerbiai nem-
zeti tanácsok belső infrastruktúráját, lásd: ÖRDÖGH 2018), hiszen az autonómia politikai dinamikáját 
elemzem, elegendő itt annak a rögzítése, hogy megteremtődtek a jogi feltételek az autonómia kibon-
tására. Ugyanakkor az autonómia kialakításának folyamatait viták kísérték. Ezen viták lángja már a 
kilencvenes évek második felében fellobbant, de a diszkussziók tovább folytatódtak az új évezredben 
is. Ezek a viták magukban foglalták a Magyar Nemzeti Tanács megválasztási módját, illetve azon túl-
menően érintették a többség/kisebbség viszonylatrendszerét, az állam befolyásolási szerepköreit és 
egyáltalán az autonómia jelentését is. 

A viták visszanyúlnak egészen a vajdasági magyar politikai tér osztódásáig, azaz a kilencvenes évek 
első feléig. A VMDK-ban maradó, majd az ugyanott bekövetkező osztódás után létrejött VMDP-ben 
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fellépő szereplők kezdettől fogva a túlhajtott pragmatizmussal és a behódolással vádolták a diadal-
maskodó VMSZ-t. A VMDP (különösképpen elnöke, Ágoston András) nem egy ízben kifejtette, hogy 
a Magyar Nemzeti Tanács „születési hibával” jött létre, közjogi pozíciói gyengék, képtelen arra, hogy 
azonosítsa a kisebbségi magyarok tényleges érdekeit: egy valódi perszonális autonómia „jogszabály-
alkotási” és „végrehajtási jogosítványokkal” rendelkező intézmény lenne (ÁGOSTON 2011). MNT van, 
de nem rendelkezik az autonómia ismérveivel. Ha a VMSZ az autonómiát illetően úgy látta, hogy a 
fundamentumot lerakták, a VMDP magával az alappal nem volt megelégedve. Ha a VMSZ taktikája a 
már fennálló keretekben való mozgás volt, a VMDP polemikus retorikája éppen ezt a lehetőségteret 
kérdőjelezte meg. Üres idolum a megvalósított autonómia retorikája, messze vagyunk az autonómiá-
tól – így szólt a kritika. Magasra kell srófolni az igényeket – így szóltak a kritikai okfejtések.

Változást, a polemikus hanggal kapcsolatos elcsendesedést az utóbbi évtized második fele hozott. 
Meghatározó mozzanat, hogy a 2010-ben hatalomra jutott Fidesz világosan hangot adott annak, 
hogy autonómiainadekváció ide, nemzeti tanácsok oda, de elfogadja a VMSZ javára billenő erőviszo-
nyokat. Ezzel igazolást nyújtott annak a „maximumtól távol álló” állapotnak, amelyet a VMSZ uralt, 
és amelyet a VMDP és mások kifogásoltak. Ezenkívül, különös módon Szerbiában is megváltoztak az 
erőviszonyok: egy 2012-ben bekövetkező választási vereség után módfelett meggyengült az az egy-
kori ellenzéki koalíció, amellyel a VMSZ karöltve lépett fel a miloševići rendszer ellen. Bizonyos módon 
visszatértek a 2000 elején a politikai hatalmat elvesztő, ám az évtized végén revitalizálódó, egykori 
szélsőjobboldali erők, amelyek azóta szinte konkurencia nélkül uralják a szerbiai politikai erőteret, im-
máron európai köntösben, a gyorsított europaizáció képviselőjeként. A VMSZ-nek korábban voltak 
vitái különösen a Demokrata Párttal, amely igényt tartott a kisebbségi szavazatokra is, azaz konkuren-
ciát támasztott, így számára mintegy adva volt az újdonsült, pálforduláson átesett vezetőkkel való szö-
vetség megkötése. Az új győztesek ugyanis hatalmas konverzációt hajtottak végre, hiszen a jobb szél 
retorikáját, erőszakigényét az europaizáció, a takarékosság és a neoliberális fegyelem beszédmódjaira 
cserélték. Időről időre kénytelenek ugyan eltűrni a rendszerbe belerögzült autokratikus elemek okán 
kifejtett aggályokat egyes nemzetközi szervezetek, sőt az EU részéről is, de ez nem akadályozza azt, 
hogy a nemzetköziek ne alkudozzanak a szerbiai rezsimmel, és ne biztosítsanak hátszelet az ország 
első emberének. 

A VMSZ a magyar állam jóvoltából és a regnáló magyarországi párttal való szívélyes viszony okán 
tekintélyes erőforrások felett diszponál, és afféle közvetítőként jelenik meg a magyar és a szerb po-
litikai elitek között. A kisebbségi politika manőverezési tere voltaképpen igencsak szűk, az autonó-
mia újrakonceptualizálására nem is igen nyílik mód. A jelenlegi posztkonceptualizáló korszak mögött 
veszteségtapasztalatok szaporodását, egy demográfiailag igencsak meggyengült kisebbségi létezést 
kell látnunk, amelynek a reprodukciója bizonytalan. A szerb erőtérben, ahogy jeleztem, renacionalizá-
lás folyik, a jugoszláv korszak előtti történelmi szereplők kultiválása megy végbe, a kisebbségi nem-
zetesítési lehetőségek mindennek árnyékában bontakozhatnak ki. És a kisebbségi autonómia is be 
van illesztve ebbe az erőtérbe, amelyet a magyarországi és a szerbiai politikai és gazdasági determi-
nációk befolyásolnak. Hovatovább, ha spekulatíve is szólva, a VMSZ helyébe kerülne valamely, ebben 
a pillanatban csupán kontrafaktikusan tételezett politikai szereplő, annak is szembe kellene néznie a 
kisebbségi létezést körbefonó determinációkkal. 

Mellőzhetetlen tény, hogy az autonómia egykori koncepciója mögött hol explicite, hol implicite az 
a meggondolás húzódott, hogy az adott kisebbség gazdasági erejének, gazdasági teljesítményének 
megfelelően részesül (legalább megközelítően) az állami erőforrásokban. Az autonómia olyan hata-
lom, amely a normatív megfontolások mellett gazdasági megalapozottságú is. Ennek azonban ellent-
mond az a mindennapi tapasztalat, miszerint a vajdasági magyar kultúra mégiscsak magyarországi 
„lélegeztetőgéphez” kapcsolódik, és nem támaszkodhat érdemben saját országának erőforrásaira. 
Márpedig az autonómia megannyi jelentése egészen biztosan tartalmazza a – legalábbis valamilyen 
értelemben vett – függetlenséget. Mint ahogy nem kellene túl gyorsan félretenni a személyi és a te-
rületi autonómia kapcsán kifejtett kommentárokat sem: természetesen áll, hogy a 2000 utáni Szerbiá-
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ban a területi autonómiának (amelynek kifejtését a VMSZ megpróbálta még egyszer 2012 után) nem 
akadtak esélyei, de el kell gondolkodnunk azokon a bírálatokon, amelyek a személyes-kulturális au-
tonómia eredendő gyengeségeit feszegetik. Hiszen még úgy is tanulságosak lehetnek, hogy a létező 
szituáció nem felel meg a (perszonális) autonómia gondolatának. 

Az autonómia aurája kétségtelenül megkopott. A  jelenlegi állapot nem az autonómiát tükrözi, 
hanem inkább az elitcsoportok közötti (különféle kontingenciákat tartalmazó) alkudozó, érdek-egy-
behangoló praxist, amelyet a konszocionalizmus egyébként megvalósíthatónak tart. Csakhogy így a 
„van nemzeti tanácsunk, de nincs autonómiánk”-féle állapot megrendítő diagnózisától, amelyet még 
a VMDP polemizáló elnöke rögzített, nehéz megszabadulni. 
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kitekintéssel
1. BEVEZETÉS

Napjainkban a területi autonómia kérdésének vizsgálatával számos magyar szerző kiemelten foglal-
kozik. Ez a külhoni magyar közösség törekvéseit is figyelembe véve egyáltalán nem meglepő: a Kár-
pát-medence legtöbb régiójában – ahol tömbmagyarság él – még álom a területi autonómia. Ezzel 
szemben sokkal kevesebben foglalkoznak a területi autonómia egyik legfontosabb részelemével, a 
pénzügyi jogosítványokkal, amelyek hiányában nem beszélhetünk valódi autonómiáról. Ez utóbbi tény 
annál is inkább furcsa, mivel ezt nemcsak a nyugat-európai vagy a kanadai (Québec) gyakorlat alap-
ján lehet vizsgálni: Szerbiában, jelen pillanatban a szomszédos országok közül egyedüliként, a magyar 
közösség egy nem etnikai alapú autonómia, a Vajdaság Autonóm Tartomány területén él, amely – ter-
mészetesen – pénzügyi autonómiával is rendelkezik. Így ez a téma nemcsak a különböző autonómia-
tervezetekben megjelenő teoretikus kérdésnek tekinthető, hanem nagyon is gyakorlati ügy: érdemi 
pénzügyi autonómia nélkül ugyanis az adott terület mindig is ki lesz szolgáltatva a központi kormány-
zat önkényességének.

Jelen tanulmányban e kérdésnek járunk utána, a Vajdaságra fókuszálva. Ennek keretében elsőként 
a pénzügyi autonómia jelentőségére térünk ki, különös tekintettel az adókivetési jogkörre és az uniós 
jogi vetületre. E tekintetben elöljáróban érdemes megjegyezni, hogy a megfelelő pénzügyi jogosítvá-
nyok szintje nemcsak gazdasági-politikai, hanem uniós jogi szempontból is indokolt. Ugyanis az uniós 
jog mára számos olyan területre behatolt, amelyet korábban a tagállamok a szuverenitásuk részének 
tekintettek. Ez alól pedig az adópolitika sem jelent kivételt: habár e területen a jogalkotás továbbra is 
a tagállamok egyhangúságához van kötve, az uniós intézmények – elsősorban az Európai Bizottság – 
egyre inkább arra törekednek, hogy a tagállamok, ezáltal az autonóm régiók mozgásterét csökkentsék. 
E téren az Európai Bizottságnak az állami támogatások jogára támaszkodó – versenyjogi – fellépését kell 
kiemelnünk, amelynek során számos tagállami jogszabály és multinacionális vállalatnak nyújtott adó-
kedvezmény ügyében hozott negatív határozatot a testület. Az eljárások során főszabály szerint a tagál-
lami jogrendszer képezi azt a referencia-rendszert, amelynek alapján az Európai Bizottság a szelektivitási 
tesztet lefolytatva megállapítja a szelektivitás fennállását. Ez az adóintézkedések esetében – az előny 
mellett – az egyik legfontosabb részeleme az állami támogatások fogalmának, amely a bizottsági vizs-
gálatok keretét is jelenti egyben. Mindez azt eredményezi, hogy amennyiben egy adott intézkedés csak 
a tagállam egy meghatározott részére (például egy megyére) terjed ki, az alapesetben szelektívnek mi-
nősül (regionális szelektivitás). Vagyis az egyes régióknak nyújtott direkt támogatások vagy az országos-
nál alacsonyabb adókulcsok alkalmazása könnyen bizottsági vizsgálatot vonhat maga után, amelynek 
végén a testület tiltott állami támogatást állapíthat meg. Ugyanakkor az adóautonómiával rendelkező 
régiók esetében, elismerve e régiók különleges jogállását, létezik egy kiskapu a szigorú főszabály alól. 
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A fentiek fényében – Szerbia majdani uniós csatlakozását is szem előtt tartva – kell tehát vizsgál-
nunk a pénzügyi autonómia kérdését a Vajdaság tekintetében. Ennek során pedig látni fogjuk, hogy 
az alkotmányos garancia ellenére a tartomány jogosítványai – különösen, ha figyelembe vesszük a 
szerb GDP-hez való hozzájárulását – e téren gyengék, hiszen többek között nem élhet az adókivetés 
eszközével, kormányzati transzferekre szorul, ami függőséget okoz a központi hatalommal szemben. 
Ráadásul ezt a helyzetet tovább nehezíti az a tény is, hogy a finanszírozásról szóló törvényt, noha al-
kotmányos kötelezettség lenne, mind a mai napig nem fogadták el, ami még inkább bizonytalanná 
teszi a tartomány pénzügyi autonómiáját.

Éppen ezért a tanulmány második felében arra helyezzük a hangsúlyt, hogy rámutassunk, Európá-
ban léteznek olyan jó gyakorlatok, amelyek a Vajdaság esetében is irányadók lehetnek. Ennek kapcsán 
a katalán és a baszk helyzetet fogjuk bemutatni, amelyek igazolják, hogy ha egy régiót legalább rész-
leges adókivetési jogkörrel ruháznak fel, akkor az a központi kormányzati függőség csökkentésén túl 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyi kormányzat jogalkotói repertoárja bővüljön – mivel az adott régióra 
jellemző specifikus szempontokat jobban figyelembe lehet venni –, valamint a gazdaság prosperál-
jon. Nem véletlen tehát, hogy ezen régiók az országos átlagnál lényegesen fejlettebbek.

Végezetül azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy vajon milyen esélyei vannak annak, hogy a Vajdaság 
Autonóm Tartomány adókivetési jogkört kapjon. E tekintetben jogi, politikai és társadalmi szempon-
tokat veszünk górcső alá. Habár az első két szempont nem kedvez a számunkra, látni fogjuk, hogy 
noha a tartományban kétharmados többségben vannak a szerbek, a vajdasági lakosság körében 
(nemzetiségtől függetlenül) mind a mai napig erős az autonómia gondolata, ami jó kiindulópontot 
jelenthet e törekvés sikerre vitelében. Vajon sikerül kivívni ezt a jogkört a tartománynak?

2. A PÉNZÜGYI AUTONÓMIA JELENTŐSÉGE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKIVETÉSI 
JOGKÖRRE ÉS AZ UNIÓS VERSENYJOGI VETÜLETRE

Jelen fejezetben a pénzügyi jogosítványok kérdését fogjuk megvizsgálni. E tekintetben előzetesen 
fontos leszögeznünk, hogy ezek – legalább minimális szintű – léte alapkövetelmény egy jól működő 
területi autonómiában. Szerencsére a gyakorlatban a pénzügyi autonómia teljes hiánya nem jellem-
ző: az egyes régiók több-kevesebb jogosultsággal általában mindig rendelkeznek. Korántsem mind-
egy azonban, hogy e jogosítványok ténylegesen milyen szintűek, csak törvényi garanciák léteznek, 
vagy az alapvető rendelkezéseket az alkotmány is tartalmazza. Ugyanis a szűkre szabott keretek ese-
tén az érintett régió mozgástere meglehetősen csekély, lényegében véve ki van téve a mindenkori 
központi kormányzatok önkényének. A  függőség pedig nemcsak negatív politikai-gazdasági ha-
tásokkal jár, hanem növeli az uniós jogi beavatkozás lehetőségét is. Ez utóbbi kapcsán érdemes ki-
emelnünk, hogy az elmúlt években az uniós intézmények – különösen az állami támogatások jogára 
támaszkodó Európai Bizottság – egyre inkább arra törekszenek, hogy átfogó felülvizsgálatot folytas-
sanak a tagállami adórendszerek vonatkozásában, ami az autonóm régiók jogállására is kihatással 
van. Ezt jól mutatja az a tény, hogy számos szubnacionális adójogszabállyal szemben is eljárást in-
dított az Európai Bizottság, valamint több ügy is az Európai Unió Bírósága elé került.1 E téren, ahogy 
azt majd látni fogjuk, már a részleges adókivetési jogkör is olyan biztosítékot jelent, amely nemcsak 

1   Az Európai Bizottság vizsgálatai kapcsán lásd: A nemzeti adózási rendszer a személyi jövedelemadó és a társasági adó 
adókulcsának csökkentése tekintetében az Azori-szigetek Autonóm Régió sajátosságaihoz történő igazítására vonatkozó, 
2002. december 11-i, 2003/442/EK bizottsági határozat (HL L 150, 52. o)., Commission Decision of March 30, 2004 on the 
aid scheme which the United Kingdom is planning to implement as regards the Government of Gibraltar Corporation 
Tax Reform (notified under document number C (2004) 929) 2005/261/EC [2005] OJ L 85/1. Az Európai Unió Bíróságának 
ítéletei tekintetében pedig: C-88/03. sz. Portugál Köztársaság v. Európai Közösségek Bizottsága ügy, ECLI:EU:C:2006:511, 
58–67. bekezdés, illetve C-233/16. sz. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Gene-
ralitat de Catalunya, a Tribunal Supremo [Spanyolország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem ügy, 
ECLI:EU:C:2018:280.
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a központi kormányzattól való függőséget, hanem az uniós jogi behatást is csökkenti. Mindezek 
alapján tehát szükséges részletesen is áttekintenünk, hogy milyen szempontok indokolják a széles 
körű pénzügyi jogosítványokat, kifejezetten az adókivetési jogkörre, valamint az uniós versenyjogi 
vetületre vonatkozóan.

Mielőtt a konkrétumokra térnénk, elöljáróban hangsúlyoznunk kell, hogy mind a nemzetközi do-
kumentumok, mind a szakirodalom jelentős teret szentel ennek a témának. Ez annak ellenére így van, 
hogy a területi autonómiára vonatkozó különböző definíciókból ez elsőre nem tűnik ki. Például Bern-
hardt (GERENCSÉR–JUHÁSZ 2018: 19) és Orbán Balázs (ORBÁN 2007: 20) a hangsúlyt a jogintézmény 
etnikai meghatározottságára, valamint a központi kormányzattól való részleges önállóságára helyezi, 
azon belül is elsősorban a törvényhozó és végrehajtó hatalomra.

A kérdés érzékenysége miatt a hard nemzetközi jog többnyire kerüli ezt a témát (TÓTH 2014: 35–
47), ezzel szemben a nemzetközi soft law-ban számos olyan dokumentum van, amelyik az országok 
figyelmébe ajánlja a területi autonómia alkalmazását. Ezek közül néhány kifejezetten kitér a pénzügyi 
jogosítványokra is. 

E tekintetben elsőként érdemes megemlítenünk az EBESZ keretében megszületett Lundi Ajánlá-
sokat (OSCE 1999: 19–21. bekezdés), amely szorgalmazza, hogy az államok a nemzeti kisebbségek 
vonatkozásában éljenek a decentralizáció lehetőségével olyan jogkörök esetében, amelyek kifeje-
zetten érintik őket, így különösen az oktatást, a kultúrát vagy a nyelvhasználatot említve. Érdekesség, 
hogy a dokumentum az adózás esetében az osztott hatáskört (központi és regionális) javasolja az 
államoknak. 

Ennél sokkal nyíltabban fogalmaznak az Európa Tanács dokumentumai, amelyek közül kiemelke-
dik a Gross-határozat. Ez azon túl, hogy a különböző autonómiaformák alkalmazásában látja a több-
ség és a kisebbség közötti konfliktusok feloldását, az autonómiára vonatkozó alapelvek kapcsán kitér 
arra is, hogy:

• mind a központi, mind az autonóm hatóságoknak el kell fogadniuk, hogy az autonóm státusz 
egy dinamikus folyamat része, amely mindig újratárgyalható,

• az autonóm státuszt alkotmányos szinten kell rendezni, valamint
• az autonómia hatóságainak megfelelő pénzügyi forrásokkal és/vagy transzferrel kell rendel-

kezniük, hogy a központi kormányzat által rájuk ruházott jogköröket gyakorolhassák (COUNCIL 
OF EUROPE 2003res).

A határozathoz tartozó rapportőri jelentés (COUNCIL OF EUROPE 2003rep) ennél is tovább megy, 
és kijelenti, hogy az adott autonóm entitásnak a ráruházott hatáskörei gyakorlásához szükséges meg-
felelő pénzügyi hátteret alapvetően két módon lehet biztosítani:

• saját adókivetési jogkörrel, illetve
• az adott területen élőktől beszedett adóbevétel egy meghatározott százalékának visszajuttat-

tatásával.
Ennek kapcsán egy másik ET-dokumentum megjegyzi (COUNCIL OF EUROPE 2013: 77–81. bekez-

dés), hogy kevés entitás rendelkezik teljes értékű adókivetési jogkörrel, ugyanis a legtöbb esetben a 
jogalkotó ezt csak bizonyos keretek között engedi meg. 

A szakirodalomban is hasonló nézőpont uralkodik. Domonkos Endre szerint az autonóm terület-
nek rendelkeznie kell a gazdaságpolitikája érvényesítéséhez szükséges eszközökkel, amihez elenged-
hetetlen a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása. Ugyanakkor ellenzi az önálló adókivetési jogkörrel 
való felruházást, mivel ez szerinte azzal járhat, hogy az adott országban egyszerre vannak hatályban 
eltérő adórendszerek, amelyek gazdasági egyenlőtlenségekhez vezethetnek. Éppen ezért jobb meg-
oldás, ha a központi kormányzat alkotmányban garantálja ezeket a forrásokat. Még akkor is, ha ez a 
kormányzattól való függéshez vezet (DOMONKOS 2010: 37).

Thomas Benedikter az autonóm entitás „kötelező” hatáskörei között említi az autonóm terület mű-
ködéséhez szorosan kapcsolódó adóztatás kérdését (BENEDIKTER 2009: 38–39). Ennek kapcsán há-
rom lehetőséget emel ki:
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• az autonóm entitás adókivetési jogkörrel rendelkezik,
• az autonóm entitás nem rendelkezik adókivetési jogkörrel, viszont jogosult a területén a köz-

ponti hatóságok által beszedett adók bizonyos százalékára, vagy
• a fentiek hiányában az állami költségvetésből származó kormányzati transzfer garantálja a 

pénzügyi hátteret, ami sokszor – az állam más közigazgatási egységeihez képest – többlet-
forrásokat is magában foglal, tekintettel az adott régió sajátos helyzetére (BENEDIKTER 2009: 
45–46).

Ezen túlmenően – hasonlóan Domonkos Endréhez – hangsúlyozza, hogy a területi autonómia 
pénzügyi hátterére vonatkozó szabályozást legalább az autonómia statútumában kell rögzíteni, de 
a legjobb megoldás az, ha erre az alkotmányban vagy mindkét dokumentumban sor kerül. Ezáltal 
ugyanis meg lehet akadályozni az olyan helyzeteket, amikor az entitás az önkényes kormányzati dön-
tések foglyává válik. Az önálló adóztatási jogkör tekintetében viszont megjegyzi, hogy az csak gazdag 
régiók esetében jelenthet megoldást, mivel a szegényebb régiók önmagukat nem tudják fenntartani, 
és teljesen elszegényednek. Éppen ezért a legtöbb régió esetében bizonyos fokú kormányzati transz-
fer szükséges, hogy a regionális aránytalanságok csökkenjenek, és a működésük megfelelően biztosít-
va legyen (BENEDIKTER 2009: 244).

A fentiek alapján jól látszik, hogy a pénzügyi jogosítványok léte elengedhetetlen egy autonóm 
terület zavartalan működéséhez. Annak kapcsán azonban már megoszlik a nemzetközi dokumentu-
mok és a kutatók álláspontja, hogy ennek pontosan milyen mértékűnek kell lennie. Ennek hátterében 
egyrészt az áll, hogy minden autonómia az adott területre és helyzetre „szabott”, és nehéz ebből álta-
lános, minden esetre alkalmazható megállapításokat levonni. Másrészt ez egy igen érzékeny kérdés a 
központi kormányzat szemszögéből nézve, különösen, ha az adott régió – akár csak részleges – adó-
kivetési jogkört kap. Ugyanis ez a lépés alapvető kihatással van az adott állam adóztatási kompetenci-
ájára is: a jogalkotó egy, a központitól eltérő adórendszer működését engedi meg a területén, annak 
minden politikai-gazdasági következményével együtt. Éppen ezért a kormányok igyekeznek legalább 
részben saját hatáskörben tartani az adóztatást, nagyon ritkák az olyan esetek, amikor egy régió teljes 
adókivetési jogkörrel rendelkezik. Mindez jól mutatja, hogy az államok számára az adóztatás kérdése 
a szuverenitáshoz kapcsolódik, s ezáltal is egyfajta kontrollt igyekeznek gyakorolni az adott régiók 
felett, szélsőséges esetben akár kormányzati függésben is tartva azokat. 

Ennek ellenére számos érv hozható fel a minél szélesebb körű, az adókivetési jogkört is magában 
foglaló pénzügyi decentralizáció megvalósítása vonatkozásában (PEÑAS). Ennek kapcsán elöljáróban 
érdemes megjegyeznünk, hogy a Pöschl–Weingast szerzőpáros szerint bár a pénzügyi transzferek al-
kalmazása látszólag népszerű eszköz, hiszen csökkentheti a szegénységet, és hozzájárulhat az adott 
régió felzárkózásához, egyúttal azzal is járhat, hogy – gyenge helyi kormányzati teljesítmény mellett – 
konzerválódik a szegénység, és függőség alakul ki a központi kormányzattal szemben (PÖSCHL–WEIN-
GAST 2013: 19). Az elkövetkezőkben éppen ezért részletesebben is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést.

Az egyik legfontosabb érv a mélyebb pénzügyi decentralizáció mellett, hogy ennek hiányában a 
regionális kormány lényegében véve nem tudja meghatározni a költségvetést, így nem igazán érvé-
nyesülhet a politikai felelősség és az elszámoltathatóság a választók felé. Ugyanis a kormányzati fele-
lősség megosztása – akár például közös finanszírozású projektek esetében – mind a regionális, mind a 
központi szint számára lehetővé teszi a felelősségáthárítást. Amennyiben viszont az autonóm terület 
adókivetési jogkörrel rendelkezik, és ebből jelentős bevétele származik, akkor a helyi politikusok már 
nem tudják a központi kormányzatot hibáztatni: vállalniuk kell a felelősséget. Ennek következtében 
pedig nem a nemzeti, hanem a regionális ügyek fogják meghatározni a helyi politikát, ami jobban 
mozgósítja a választókat (VAN HOUTEN 1999: 7–8). 

A regionális adóztatás létét igazolja továbbá, hogy az ilyen jogkörrel rendelkező régiók általában a 
termelékenységük javítására, valamint észszerű gazdálkodásra törekszenek, mivel a bevételeik alaku-
lása saját gazdaságpolitikájuktól függ, és a helyi választóktól érkező politikai nyomás is erre kényszeríti 
őket. Abban az esetben viszont, ha a régiók működése a központi kormányzati transzfereken alapul, 
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akkor az „ingyenpénz” effektus miatt sokkal nagyobb a pazarló gazdálkodás esélye, hiszen joggal le-
het arra számítani, hogy a központ kisegíti a bajba került régiót (PÖSCHL–WEINGAST 2013: 3–6). 

Szintén ebbe az irányba mutat az a tény is, hogy a több helyen is (például Skóciában2) alkalma-
zott, a korábban már említett kormányzati transzferek egyik fajtájának tekinthető tömbjuttatási rend-
szernek (block grant) számos gyenge pontja van. Alapesetben ugyanis az előre nehezen kiszámítható 
várható adóbevétel, valamint hitelfelvételi jogkör nélkül a régiós költségvetés igen nehéz helyzetbe 
kerülhet. Ha pedig ez utóbbi lehetőséggel rendelkezik a régió, akkor is fennállhat annak a veszélye, 
hogy a központ és a régió között időről időre értelmezési viták támadnak az alkalmazott mechaniz-
mus tekintetében (HALLETT 2017: 182).

Természetesen a fentiekkel szemben ellenérvek is megfogalmazhatók, úgymint:
• az egységes adórendszer hiánya gazdasági egyenlőtlenségekhez vezethet, az egyes régiók 

akár egymással versenyezhetnek a befektetésekért (DOMONKOS 2010: 37),
• a szegényebb régiók esetében a saját adóbevételek nem elegendők a kiadások fedezéséhez 

(VAN HOUTEN 1999: 8),
• a saját adóbevételeire támaszkodó régió jobban ki van téve a gazdasági turbulenciáknak (VAN 

HOUTEN 1999: 9).
Ezekkel kapcsolatban elsőként érdemes megjegyeznünk, hogy számos országban olyan regionális 

különbségek vannak, amelyekre a központi kormányzat nem tud egységes választ adni. Célszerűbb 
tehát az egyes régióknak bizonyos jogköröket adni (például korlátozott adóztatást), ugyanis azok 
helyben hatékonyabban birkózhatnak meg a problémával. Ez a helyzet többek között akkor áll fenn, 
ha a központi kormányzat nem rendelkezik elegendő információval a helyi szükségletekről, vagy a 
központi intézkedéseknek más régiókban negatív tovagyűrűző hatásaik vannak (HALLETT 2017: 183).

Továbbá nem kell feltétlenül teljes adókivetési jogkört biztosítani, mivel számos esetben a rész-
leges jogkör jobban illeszkedik az adott régió sajátosságaihoz. Ennek értelmében pedig az előbb 
említett ellenérvek okafogyottá válnak. Ugyanis, ha bizonyos adókat (elsősorban a társasági adót) 
központi szinten hagyunk, és csak a helyhez kötött adók egy részét (például a vagyonadót) decentra-
lizáljuk, akkor meg lehet előzni az egyes régiók közötti adóversenyt (DARBY–MUSCATELLI–ROY 2003: 
9). A hiányzó bevételek miatt fellépő nehézségeket viszont a kormányzati transzferek pótolhatják, biz-
tosítva ezzel a régió biztonságos működését. Ebből kifolyólag pedig a szegényebb régióknak sem kell 
aggódniuk: a kormányzati transzfereknek vagy más, kiegyenlítési mechanizmusoknak köszönhetően 
védve vannak a gazdasági turbulenciáktól, ugyanakkor a részleges adókivetési jogkör egyúttal lehető-
vé teheti számukra azt is, hogy csökkentsék a központi kormányzattal szembeni függőségüket.

Ráadásul a fentieken túlmenően még két olyan szempontot is meg kell említenünk, amely igazolja, 
hogy érdemes a régióknak – legalább a részleges – adókivetési jogkör elérésére törekedniük. 

Ezek közül az egyik legfontosabb szempont, hogy az erős pénzügyi autonómiával rendelkező ré-
giók jellemzően nagyon fejlettek: az egy főre jutó GDP általában meghaladja a nemzeti átlagot. Pél-
dául a sokak által modellértékűnek tartott Katalónia esetében 20 százalékkal, míg a teljes adókivetési 
jogkörrel bíró Navarra és Baszkföld tekintetében 30 százalékkal nagyobb ez az érték. De Dél-Tirol sem 
panaszkodhat a nemzeti átlag több mint 132 százalékát elérő mutatójával. Skócia viszont látszólag 
kilóg a sorból, mivel az egy főre jutó GDP 7 százalékkal kisebb a brit országos átlagnál. Ugyanakkor, ha 
az olajbevételeket is beszámítjuk, akkor ez az érték 115 százalékra nő, amellyel Skócia a második leg-
gazdagabb régiónak számítana az Egyesült Királyságban. Ráadásul ezekben a régiókban a munkanél-

2  Az itt részletezett kritikának némiképp ellentmond Skócia helyzete, ahol a bőkezű tömbjuttatási rendszer miatt – noha 
arra lehetősége lett volna – nem élt a régió a számára biztosított részleges adókivetési jogkörrel. Habár látszólag ez a 
rendszer kedvezőnek tűnik, ennek is megvan az árnyoldala. Ugyanis ezáltal lehetővé válik, hogy Skócia olyan intézke-
déseket vezessen be, amelyek a valós gazdasági lehetőségeket figyelmen kívül hagyva rendkívül költségigényesek. Erre 
jó példa a Skót Parlament által a 2000/2001-es tanévtől a skóciai lakóhellyel rendelkező diákok, valamint az EU-tagor-
szágokban honos diákok vonatkozásában bevezetett ingyenes egyetemi oktatás (DABIS 2013: 41–49, illetve SERVING 
SCOTLAND BETTER 2009: 4). 
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küliség is jóval alacsonyabb, mint az érintett állam többi részén (ZIPFEL–VETTER–PIETZKER 2015: 1–5). 
Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a gazdasági érv elég meggyőző lehet más régiók számára is.

Ugyanakkor létezik még egy olyan érv, amelyet noha kevesen említenek, napjainkban egyre na-
gyobb jelentőségre tesz szert. Ez pedig az uniós jog fejlődése, amely döntő mértékben gyakorol be-
folyást a tagállamok jogrendszerére. Ennek kapcsán elegendő arra utalnunk, hogy ma már olyan te-
rületekre is „behatolt”, mint a kereskedelempolitika vagy a fogyasztóvédelem. Úgy, hogy az előbbi 
tekintetében kizárólagos hatáskörrel rendelkezik: a tagállamok önállóan már nem alkothatnak jogot 
(EUMSZ [Az Európai Unió működéséről szóló szerződés]: 3–4. cikk). Ezen túlmenően olyan területekre 
is elkezdett beszivárogni, mint az adópolitika. Ugyanis a versenyjog területén monopoljogkörökkel 
rendelkező3 Európai Bizottság az elmúlt időszakban számos adójogszabály ellen indított vizsgálatot 
tiltott állami támogatásra hivatkozva, akár tagállami, akár regionális szinten fogadták el azokat.4 Mind-
ezt annak ellenére, hogy ezen a területen főszabály szerint az adószuverenitás elve érvényesül, az uni-
ós intézmények csak a jogrendszerek harmonizációjára törekszenek, és a jogalkotáshoz a tagállamok 
egyhangúsága kell. Ráadásul a bizottsági fellépésekre látszólag kifejezett szerződéses felhatalmazás 
nélkül került sor. Hiszen az állami támogatások alapját képező, az állami támogatások fogalmát tar-
talmazó EUMSZ 107. cikk5 nem utal közvetlenül az adóintézkedésekre. A „bármilyen formában” kitétel 
azonban megalapozza az adóintézkedések elleni vizsgálatot. Emellett a tagállamok helyzetét nagy-
mértékben nehezíti a szerződéses kivételek szűk köre (REMETEI FILEP 2019: 174–177) vagy az adó és 
a vállalkozás fogalmának – a köznapi szóhasználatnál – szélesebb versenyjogi értelmezése (GYÜRKÉS 
2013: 8; NYIKOS 2018: 37–41). 

A bizottsági eljárás lefolyására térve fontos kiemelnünk, hogy a fogalmi elemeknek6 egyidejűleg 
kell teljesülniük ahhoz, hogy a tiltott állami támogatást megállapítsák. Habár látszólag ez a tagálla-
moknak kedvez, a gyakorlatban az egyes vizsgálati lépések egymást erősítik, ami végső soron az Eu-
rópai Bizottság helyzetét könnyíti meg. Az adóintézkedések tekintetében elsősorban az előnynek és a 
szelektivitásnak van jelentősége. Ezek közül az autonóm régiók vonatkozásában számunkra az utóbbi 
érdekes. A szelektivitás esetében megkülönböztetjük egymástól az egyes gazdasági ágazatokat, vál-
lalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését előnyben részesítő intézkedéseket (tárgyi szelektivitás) 
az olyanoktól, amelyek csak az érintett tagállam egy részére (például megyére) terjednek ki (regioná-
lis szelektivitás). Azt, hogy egy adott intézkedés mikor tekinthető szelektívnek, az Európai Bizottság 
az ún. szelektivitási teszt7 keretében állapítja meg. Ennek során alapesetben a tagállami jogrendszer 
képezi a referencia-rendszer alapját. Mindez viszont azt eredményezi, hogy az adott tagállam megha-

3   EUMSZ 108. cikke alapján. Az Európai Bizottság határozatai fölött ugyanakkor az uniós bíróságok kontrollt gyakorolnak. 
Emellett előzetes döntéshozatali eljárásban is kerülhet ügy az Európai Unió Bírósága elé.

4   Ennek kapcsán lásd az 1. lábjegyzetet.
5   „Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami 

forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk terme-
lésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet.”

6   Ezek az alábbiak:
   • előny,
   • államnak vagy állami forráson keresztül kell biztosítani,
   • szelektivitás,
   •  az intézkedésnek érintenie kell a tagállamok közötti kereskedelmet, valamint torzítania kell a versenyt, vagy azzal 

kell fenyegetnie.
7   Ez az alábbi elemekből áll:
   •  először azonosítja a referencia-rendszert, vagyis azoknak a szabályoknak a halmazát, amelyek valamennyi vállalko-

zásra vonatkoznak (általános v. normál adórendszer),
   •  majd megvizsgálja, hogy az adott intézkedés eltér-e a referencia-rendszertől, vagyis különbséget tesz-e az összeha-

sonlítható ténybeli és jogi helyzetben lévő vállalkozások között,
   •  amennyiben eltérés mutatkozik: azt vizsgálja, hogy mindezt mennyiben támasztja alá a rendszer természete vagy 

általános felépítése.

  DR. WÁGNER TAMÁS ZOLTÁN62



tározott részére vonatkozó intézkedések főszabály szerint automatikusan szelektívnek minősülnek, 
ami komoly kockázatokat tartogathat az autonóm régiók számára, veszélyeztetve akár a biztonságos 
működésüket is. 

Természetesen a szigorú szabályozás alól létezik kiskapu. Ezt az Európai Unió Bírósága az Azori-szi-
getek ügyében, az ún. autonómiateszt lefektetésével jelölte ki. Ennek értelmében a szubnacionális 
egységek is minősülhetnek viszonyítási alapnak, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

az intézkedést olyan regionális vagy helyi hatóság fogadja el, amely alkotmányos síkon a központi 
kormánytól eltérő politikai és közigazgatási jogállással rendelkezik,

ezenfelül az intézkedés elfogadása során a központi kormány nem avatkozhat be közvetlenül an-
nak tartalmát illetően,

végül, a régióban alkalmazott adókulcs(ok) pénzügyi következményei nem kompenzálhatók más 
régióból vagy a központi kormánytól eredő hozzájárulásokkal vagy szubvenciókkal (C-88/03: 58–67. 
bekezdés).

Az utolsó feltétel kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy ezt nem sértik az olyan kormányzati transz-
ferek, amelyeket az adott régiók évről évre, a működésük biztosítására kapnak (C-428/06–C-434/06: 
123–140. bekezdés).

A fentiek alapján viszont jól látszik, hogy ezek a rendelkezések nem irányadók az olyan régiókra, 
amelyek nem rendelkeznek adóautonómiával (részleges vagy teljes adókivetési jogkörrel). A koráb-
ban említett működési zavar különösen akkor állhat fenn, ha a központi kormányzat – akár a törvé-
nyi/alkotmányos szabályozásból fakadó hiányosságokat is pótolva – rendszertelenül támogatja őket, 
például direkt támogatásokat nyújt, vagy az országosnál alacsonyabb adókulcsokat határoz meg a 
régióra vonatkozva. Ugyanis ezek a gyakorlatok könnyen bizottsági vizsgálatot, majd tiltott állami 
támogatás megállapítását vonhatják maguk után. Ez alól mentesülni pedig csak akkor lehet, ha az 
adórendszer jellegére, általános felépítésére vagy valamelyik szerződéses kivétel alkalmazhatóságára 
sikeresen tud hivatkozni az érintett tagállam. Ám ezekre az esetekre is – ahogy előbb említettük – szi-
gorú szabályok vonatkoznak.

Összességében véve megállapíthatjuk, hogy gyakorlati szempontból nem csupán a pénzügyi jogo-
sítványok puszta létének, hanem azok mértékének is komoly jelentősége van. Ugyanis egy pénzügyi 
téren relatíve szűk jogkörökkel rendelkező régió lényegesen kevesebb mozgástérrel rendelkezik a 
központi kormányzattal szemben, ami sok esetben függőségi viszony kialakulásához is vezethet. Nem 
véletlen tehát, hogy a kormányok az adókivetési jogkör biztosítása helyett inkább arra törekszenek, 
hogy más eszközökkel, például kormányzati transzferekkel garantálják az adott régió pénzügyi auto-
nómiáját. Mindez jól mutatja, hogy az adóztatás az államok számára továbbra is szorosan kapcsolódik 
a szuverenitáshoz, és nem kívánják azt megosztani a régiókkal, tartva a politikai-gazdasági következ-
ményektől. Bizonyos esetekben viszont maguk a régiók is megelégszenek a korlátozott pénzügyi au-
tonómiával, mivel – többek között – a szélesebb jogkörök egyben nagyobb felelősséget is rónak a 
helyi politikusokra, valamint aggódnak a gazdasági válságok okozta kihívásoktól (VAN HOUTEN 1999: 
8–10). Ugyanakkor a mélyebb pénzügyi decentralizáció nemcsak nagyobb mozgásteret, hanem egy-
úttal gazdasági prosperitást és az uniós jogi behatásnak való korlátozottabb kitettséget is jelenthet. 
Utóbbi kettő pedig olyan szempontnak minősül, amelyért érdemes a régióknak küzdeniük. E téren kü-
lönösen az uniós intézmények lehetséges beavatkozását kell kiemelnünk. Hiszen az uniós jog fejlődé-
se az adópolitika területére is elért: az állami támogatások jogán keresztül az Európai Bizottság – tiltott 
állami támogatásra hivatkozva – fel tud lépni az egyes tagállami, illetve szubnacionális egységek adó-
intézkedéseivel szemben. Ez az eszköz pedig lehetővé teszi számára, hogy megkerülje az adópolitika 
területén továbbra is irányadónak számító tagállami vétó intézményét (WÁGNER 2019). E tekintetben, 
ahogy láthattuk, kifejezetten azon régiók vannak „veszélyben”, amelyek nem rendelkeznek – legalább 
részleges – adókivetési jogkörrel, és a központi kormányzat a stabil pénzügyi autonómia megterem-
tése helyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy – a szabályozásból fakadó hiányosságokat pótolva – direkt 
támogatásokkal vagy az országosnál alacsonyabb adókulccsal biztosítsa a működésüket.
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Vajon a Vajdaság Autonóm Tartomány esetében mi a helyzet a pénzügyi jogosítványok terén? 
Kell-e attól tartani, hogy Szerbia uniós csatlakozása után, ha minden változatlan marad, a tartomány 
biztonságos működését az állami támogatások jogán alapuló bizottsági vizsgálatok veszélyeztethe-
tik? A következő fejezetben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

3. PÉNZÜGYI AUTONÓMIA A VAJDASÁGBAN ÉS AZ EURÓPAI JÓ GYAKORLATOK

Az eddigiek során láthattuk, hogy közgazdasági, politikai és uniós jogi érvek szólnak amellett, 
hogy az autonóm régiók legalább részleges adókivetési jogkörrel rendelkezzenek. Hiszen ez nem-
csak a központi kormánytól valló függőséget csökkenti, hanem hozzájárul az adott régió biztonságos 
működéséhez is. Éppen ezért a jelen fejezet első felében ennek tükrében fogjuk megvizsgálni a vaj-
dasági gyakorlatot. Ennek kapcsán pedig látjuk majd, hogy a tartomány pénzügyi jogosítványai több 
szempontból is gyengének minősíthetők. Elegendő elöljáróban csak arra utalnunk, hogy a szerb par-
lament továbbra sem fogadta el a tartomány finanszírozásáról szóló törvényt. Mindez pedig – Szerbia 
jövőbeli uniós tagságára való tekintettel – uniós jogi szempontból is komoly kockázatokat tartogathat 
a tartomány működésére nézve, pedig – ahogy azt a fejezet második felében igazoljuk – az Európai 
Unióban léteznek olyan modellek, amelyek Szerbiában is alkalmazhatóak lennének.

Mielőtt a tartomány pénzügyi autonómiáját részletesen elemeznénk, érdemes áttekintenünk azo-
kat az alkotmányos kereteket, amelyek meghatározzák a Vajdaság autonómiájának terjedelmét. E te-
kintetben fontos kiemelni, hogy Szerbia alapvetően unitárius berendezkedésű államnak számít (SOÓS 
2014: 69). Ezt többek között a szerb alkotmány 8. cikke is kifejezi: „A Szerb Köztársaság területe egysé-
ges és oszthatatlan”. Emellett ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Vajdaságon kívül – ténylegesen8 – 
nincs más autonóm tartomány, ebből fakadóan regionális hatalmi szintről sem beszélhetünk. Habár 
az alkotmány lehetővé teszi új autonóm tartományok létrehozását, ennek Korhecz Tamás szerint po-
litikai, történelmi vagy gazdasági háttere nincsen (KORHECZ 2008: 11–12). Ez utóbbi megállapítás el-
sőre meglepőnek tűnhet (gondoljunk csak a Szandzsákságra), ha azonban az elmúlt száz év jugoszláv, 
illetve szerb államépítését nézzük, akkor jól látható, hogy a mai Szerbia területén a Vajdaságon és az 
időközben elszakadt Koszovón kívül hivatalosan nem vetődött fel más autonóm területek létrehozása 
(GULYÁS 2013: 54–65; GULYÁS 2019: 27–31). 

Ráadásul a központi hatalom gyakran törekedett arra, hogy a decentralizáció helyett a centrali-
zációt részesítse előnyben, jelentősen megkurtítva ezzel az egyes területi egységek, köztük a Vajda-
ság jogköreit. Ennek közelmúltbeli eklatáns példáját szolgáltatja a széles körű jogköröket biztosító, az 
1974-es jugoszláv alkotmány által létrehozott keret, amelynek alapján az autonóm tartományok (Vaj-
daság és Koszovó-Metóhia) gyakorlatilag tagköztársasági státuszra tettek szert (TÓTH 2010: 49). Vagy-
is törvényhozói, végrehajtói és igazságszolgáltatási jogkörrel egyaránt rendelkeztek: a tartományok 
„alapdokumentuma” az alkotmány volt, törvényeket fogadhattak el, saját legfelső bírósággal és alkot-
mánybírósággal bírtak. Ezeket a széles jogköröket azonban a későbbiek során egyre kevésbé nézték jó 
szemmel, fokozatosan növekedett az autonómia ellenzőinek tábora. Ennek hátterében többek között 
az állt, hogy míg a tartományok képviselői a szerbiai törvényhozásra befolyást gyakorolhattak, for-
dítva ez nem működött (SZÜGYI 2015: 329). A folyamat az 1988-as, Slobodan Milošević vezette jog-
hurtforradalomban teljesedett ki, amelynek következtében megdöntötték a korábbi vezetőségeket, 
és a tartományok autonómiája formálissá vált: nem rendelkeztek többé valós törvényhozási jogkörrel, 
továbbá vagyon és költségvetés nélkül maradtak. A helyzetet pedig csak súlyosbította a kilencvenes 
éveket végigkísérő délszláv háború, amely még inkább a centralizáció irányába hatott. Ilyen körülmé-
nyek közepette pedig nem meglepő, hogy a tartományok nem tudtak ellátni érdemi közfeladatot. 

8   Szerbia továbbra is részének tekinti Koszovó-Metóhiát, noha már több mint száz ország elismerte a világon, köztük az 
uniós tagállamok döntő része.
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A változáshoz a Milošević-rendszer bukása kellett: a felerősödő autonómiapárti hangok hatására is-
mételten terítékre került a Vajdaság közjogi helyzete. A szerb kormányzat ennek keretében 2002-ben 
elfogadta a tartomány egyes hatásköreit visszaadó omnibusztörvényt, amelyet a 2006-os szerb alkot-
mány, valamint 2009-ben a hatásköri törvény és a Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma követett. 
Csakhogy ezek sem tudták teljes mértékben tisztázni a tartomány jogállását (KORHECZ 2010: 54–55).

A fentiek fényében tehát azt mondhatjuk, hogy a központi hatalom és a tartomány viszonya aszim-
metrikus, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy az egyes vajdasági szervek nehezen illeszt-
hetők bele a szerb államszervezetbe, gyakori jelenség az egyes funkciók kettőzése (KORHECZ 2008: 
8–13). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Vajdaság közjogi helyzete teljesen megoldatlan lenne: 
a 2006-ban elfogadott szerb alkotmány több garanciális szabályt is tartalmaz a tartományra vonatko-
zóan. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy a kilencvenes évek nyílt centralizációjához képest bővíti a 
hatásköröket, új területekre kiterjesztve azokat, emellett önálló vagyont, adóforrásokat és a tartomá-
nyi költségvetés minimális mértékét is garantálja (KORHECZ 2008: 11). Szintén a tartományi autonó-
mia biztosítékaként lehet azt értelmezni, hogy a tartományok területét csak a polgárok népszavazás 
útján kinyilvánított jóváhagyása után lehet módosítani (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 182. szakasz), vala-
mint hogy a tartományi szerveknek lehetőségük van az Alkotmánybíróság előtt eljárást indítani azon 
jogi aktusokkal szemben (beleértve a törvényeket is!), amelyek a hatáskörök gyakorlását lehetetlenítik 
el, vagy sértik a tartományi autonómiára való jogot (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 187. szakasz).

Látszólag tehát jelentős számú biztosíték áll rendelkezésre a tartományi autonómia védelmére. 
Ha azonban az egyes alkotmányos rendelkezéseket alaposan megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a 
jogalkotó számos olyan „féket” épített be, amelyek a gyakorlatban a tartományi autonómia korlátozá-
saként jelentkeznek. Ezek közül különösen az alábbiakat célszerű kiemelni:

– habár az államhatalmat a polgárok tartományi autonómiára és a helyi önkormányzatra való joga 
korlátozza, utóbbiakat nemcsak az alkotmány, hanem a törvények is korlátozhatják (SZERB ALKOT-
MÁNY 2006: 12. szakasz),

– a tartományi hatásköröket törvények határozzák meg, az alkotmány csak a puszta kereteket fek-
teti le (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 177., 183. szakasz), ami – tekintettel arra, hogy ezeket könnyen lehet 
módosítani – nem jelent valódi garanciát,

– Koszovó-Metóhia szélesebb körű autonómiával („lényegi autonómia”) rendelkezik, mint Vajda-
ság, amit az is jól mutat, hogy annak kereteit egy külön alkotmányerejű törvényben kell meghatároz-
ni9 (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 182. szakasz),

– az alkotmány nem ismeri el a Vajdaságnak az autonómiához való történelmi jogát (TEOFILOVIĆ 
2014: 26), 

– végezetül az autonóm tartományok jogi aktusai, beleértve a legfelsőbb jogi aktusnak számító 
Statútumot10 is, hierarchikusan a törvények alatt helyezkednek el (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 185., 195. 
szakasz), vagyis a tartományok nem rendelkeznek törvényhozási jogkörrel sem.11

9  Petar Teofilović szerint lényegében véve alkotmányos szinten háromfajta autonómia létezhet: Vajdaság Autonóm Tar-
tomány, Koszovó-Metóhia Autonóm Tartomány és az alkotmány alapján létrehozott új autonóm tartományok. Ez a sza-
bályozás viszont veszélyezteti a jogbiztonságot, indokolatlan, továbbá értelmezési nehézségeket is okoz. Habár Koszo-
vó-Metóhia szélesebb körű autonómiával rendelkezne, mint a többi tartomány (beleértve a Vajdaságot), ezt is lehetne 
törvényi szinten korlátozni, vagyis ez sem minősülne valódi autonómiának (TEOFILOVIĆ 2014: 24–26). 

10  Habár ez a megállapítás az alkotmány alapján egyértelműnek tűnik, vannak olyan szerzők, akik ezt vitatják. Ezzel kapcso-
latban Beretka Katinka megjegyzi, hogy egyesek szerint a Statútum sui generis jogi aktus, amely éppen az alkotmány, a 
nemzetközi jog és a törvény alatt van, és nagyon széles körű szabályozási tárggyal rendelkezik, ezzel szemben mások úgy 
vélik, hogy lényegében véve alig több, mint egy önkormányzati alapszabály (BERETKA 2014a: 68–71). 

11  Ennek kapcsán találóan jegyzi meg Tóth Norbert, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány nem törvényhozási, hanem csu-
pán adminisztratív jellegű autonómiával rendelkezik. Ennek oka pedig elsődlegesen abban keresendő, hogy nemcsak a 
tartományi képviselőházi rendeletek, hanem maga a Statútum is a jogforrási hierarchiában a törvények alatt helyezkedik 
el, ami már önmagában véve jelentősen korlátozza az autonómiát. Ugyanis ezáltal egyszerű törvényekkel felül lehet írni 
az alkotmány által tartományi hatáskörnek minősített területeken meghozott tartományi jogszabályokat (TÓTH 2010: 
55–59).
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Ennek alapján jól látszik, hogy amit a jogalkotó egyfelől a Vajdaságnak biztosít, azt más rendel-
kezéssel visszaveszi, és olyan megkötéseket alkalmaz, amelyek érdemi gátját jelentik a tartományi 
autonómia kiteljesedésének. Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a Velencei Bizottság is ha-
sonló megállapításra jutott, amikor a szerb alkotmányt vizsgálta. Ugyanis kiemelte, hogy az autonóm 
tartományokra vonatkozó rendelkezések nincsenek megtöltve érdemi tartalommal. Emellett az egyes 
hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás meglehetősen bonyolult, ami szélesre tárja az értelmezé-
si kereteket azáltal, hogy lehetővé teszi a részletszabályok alacsonyabb szintű jogszabályokkal való 
meghatározását (VENICE COMMISSION 2007: 85. bekezdés). Mindez azt jelenti, hogy a mindenkori 
kormányzatok továbbra sem kívánnak szakítani a centralizációval, csak a kilencvenes évek nyílt törek-
véseivel szemben ma már inkább közvetetten kívánják függőségi viszonyban tartani a Vajdaságot. Ez 
utóbbi gyakorlat megítélésünk szerint komoly veszélyeket is rejthet, mivel sokkal nehezebb fellépni 
ellene. Egyrészt a kormányzat a nemzetközi szervezetek, valamint a hazai közvélemény előtt könnyen 
tud hivatkozni a számára kedvező alkotmányos rendelkezésekre, elhallgatva a korlátozó rendelkezé-
seket. Ennek következtében pedig sem belföldön, sem külföldön nem kell számolnia éles kritikákkal. 
Másrészt a látszólag kedvező szabályozás következtében a tartományi politikai erők jó eséllyel kevés-
bé fognak radikális követeléseket megfogalmazni, hiszen van veszítenivalójuk. E tekintetben elegen-
dő csak arra gondolnunk, hogy a Vajdaság jelenlegi jogállása nehéz kompromisszumok közepette 
született meg: mind az autonómiapártiaknak, mind a centristáknak engedniük kellett az álláspontjuk-
ból, úgy, hogy az előbbiek szeme előtt ott lebeghetett a korábbi retrográd erők visszatérésétől való 
félelem is.12 Ugyanakkor a tartós függőség akadályozza a gazdasági fejlődést, konzerválja a szegény-
séget, és jelentősen lassítja a tartomány felzárkózását az európai átlaghoz.

A fent részletezett kettősség figyelhető meg a tartomány pénzügyi autonómiája tekintetében is, 
sőt itt jelenik meg csak igazán. Hiszen leginkább pénzügyi vonalon érdemes csökkenteni a mozgás-
teret, mivel ez szinte automatikusan a központi kormányzathoz köti a tartományt: a saját bevételi 
források helyett kénytelen lesz kormányzati transzferekre támaszkodni, ami viszont – ahogy azt ko-
rábban láthattuk – csökkenti az innovációra való törekvést, és hosszú távon pazarló gazdálkodás a 
következménye. Éppen ezért döntő jelentősége van annak, hogy a Vajdaság ténylegesen milyen jo-
gosítványokkal rendelkezik a pénzügyek terén.

Nos, e tekintetben elmondhatjuk, hogy a hatályos szerb alkotmány – az 1990-es miloševići alkot-
mányhoz képest – szavatolja a tartomány vagyonát, nevesíti a tartományi tulajdont, forrásbevétele-
ket biztosít a hatásköri teendők ellátására, valamint biztosítja a tartományi költségvetés minimális 
mértékét (7 százalék) és a hitelfelvétel lehetőségét is (KORHECZ 2010: 61–63). Látszólag tehát jelentős 
az előrelépés a kilencvenes évek nyílt centralizációs törekvéseihez képest, amikor sem vagyona, sem 
költségvetése nem volt a Vajdaságnak (KORHECZ 2010: 54). Ugyanakkor, ha alaposabban szemügy-
re vesszük a vonatkozó rendelkezéseket, akkor már nem kifejezetten pozitív az összkép. Ez egyrészt 
abból következik, hogy az önálló bevételekre alapvetően csak akkor van szükség, ha vannak önálló 
hatáskörök is. Ezek hiányában ugyanis elegendő, ha ezek finanszírozása közvetlenül az állami költség-
vetésből történik. Nos, e tekintetben a Vajdaság nem áll jól, hiszen az alkotmány csak a szűk kereteket 

12  Nem véletlen, hogy Caitlin Wood a 2006-os szerb alkotmányt a szükség és a kompromisszumok alkotmányának tekinti. 
Ezt arra alapozza, hogy ebben az időszakban már egyre sürgetőbbé vált az európai normák átvétele, másrészt a szerb 
politikát a bizonytalanság uralta: a politikai palettán mind a Nyugat-barát, mind a nacionalista erők helyet foglaltak. Rá-
adásul utóbbiak akkoriban komoly erőt képviseltek, hiszen a Szerb Radikális Párt az ország legnagyobb pártjaként mind 
a 2003-as parlamenti, mind a 2004-es elnökválasztáson jól szerepelt. Mindez pedig komoly kockázatot jelentett Szerbia 
uniós törekvéseire nézve, ugyanis elutasították az EU-csatlakozást és az európai normák átvételét. További problémát 
okozott, hogy a decentralizációval szemben centralizációt szorgalmaztak. A  Nyugat-barát erők viszont kisebbségben 
voltak a parlamentben, mivel még a kormányzó, Vojislav Koštunica vezette DSS-t is inkább nacionalista törekvések jel-
lemezték, és bizalmatlanok voltak a Nyugattal szemben. Ilyen körülmények közepette nem volt arra érdemi esély, hogy 
Vajdaság széles körű autonómiát kapjon, az autonómiapárti erőknek inkább arra kellett törekedniük, hogy a kompro-
misszumok során nehogy a centrista nézetek kerüljenek túlsúlyba, amelyek a tartomány autonómiáját formális szintre 
redukálták volna (WOOD 2009: 57–73). 
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határozza meg, és a részletkérdések szabályozását törvényi szintre delegálja. A hatásköri törvényre 
pillantva pedig láthatjuk, hogy a hatáskörök többsége nem önálló, hanem túlnyomórészt átruházott 
(BERETKA 2014b: 225–226). Másrészt a szerb alkotmány egyetlen szakaszban (184. szakasz) foglalko-
zik a tartomány pénzügyi autonómiájával, és a tartomány finanszírozására vonatkozó részletszabályo-
kat ugyancsak a törvényi szintre bízza. Ráadásul a vonatkozó törvényt mind a mai napig nem fogadták 
el, a mindenkori szerb kormányok így sorozatban alkotmányos mulasztást követnek el, mivel azt 2008. 
december 31-éig meg kellett volna hozni (VMSZ 2019). Legutóbb 2019 márciusában volt egy kísér-
let: a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) – lényegében véve a tartományi kormány által 2015-ben 
kidolgozott (VMSZ 2019) – javaslatot nyújtott be a szerb képviselőháznak a tárgykörben. A javaslat 
azonban mindössze nyolc szavazatot kapott (LSV, VMSZ, valamint Jahja Fehratović Igazság és Megbé-
kélés pártja), míg százhuszonegyen ellenezték. Sokatmondó tény, hogy a kormánypárti képviselők a 
vita során egyrészt arra hivatkoztak, hogy az rombolná az ország pénzügyi rendjét (SZABAD MAGYAR 
SZÓ 2019a), másrészt mivel a tartomány szerintük nem szenved hiányt, ezért nincs szükség egy finan-
szírozásra vonatkozó külön jogszabályra (MAGYAR SZÓ 2019). Mindez viszont várható volt, mivel nem 
sokkal korábban Igor Mirović tartományi kormányfő jelezte, hogy a köztársasági kormány 2019-ben 
sem tekinti prioritásnak a finanszírozási törvény elfogadását. Ugyanakkor megjegyezte, hogy habár a 
tartomány finanszírozása nem átlátható, teljesül a 7 százalékos kötelezettség (SZABAD MAGYAR SZÓ 
2019b). Vajon miről van itt pontosan szó? Az elkövetkezőkben ezt vizsgáljuk meg.

Elöljáróban fontos kiemelnünk, hogy a forrásbevételek mellett a központi költségvetési transzfe-
rek (döntően adóbevételek13) azok, amelyek biztosítják a tartományi autonómia működését (BERET-
KA 2014b: 230). Ténylegesen ez tekinthető az egyedüli konkrétumnak. Ugyanis a Vajdaság Autonóm 
Tartomány költségvetésének minimális mértékét rögzítő rendelkezés (SZERB ALKOTMÁNY 2006: 184. 
szakasz) kimondja, hogy annak el kell érnie a szerb központi költségvetés 7 százalékát. Első ránézésre 
ez a rendelkezés erős garanciális szabálynak tűnik, hiszen számszerűsítve meghatározza a tartományi 
költségvetés minimális mértékét. A gyakorlatban mégsem minősül ennek, mivel nem tisztázza az el-
számolási alapot: a tartományi költségvetést számolhatják a szerb központi költségvetés teljes bevé-
teli oldalából vagy akár csak az adójellegű bevételekből is (SZÜGYI 2015: 331). Ennek következtében 
a mindenkori központi kormányzat egy olyan eszközzel rendelkezik, amelynek segítségével az alkot-
mány megsértése nélkül tudja diszkriminálni a tartományi vezetőséget.14 Ennek veszélye különösen 
akkor állhat fenn, ha a központi és a tartományi vezetőség eltérő politikai színezetű. Hiszen – annak 
ellenére, hogy a Tartományi Képviselőház törvénymódosítási indítványokat nyújthat be – a költségve-
tési törvény elfogadása során nem kötelező bevonni a tartományt, nincs konzultációs joga (BERETKA 
2014b: 235). Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy e téren egy friss alkotmánybírósági határo-
zat (SZERB ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 2019) viszont növeli az átláthatóságot. Ez ugyanis kimondta, hogy 
az állami szerveknek az adójellegű bevételek alapján kell elkészíteniük a tartományi költségvetésre 
vonatkozó kimutatásokat. Ennek révén pedig összehasonlíthatóvá válik, hogy az egyes években ho-
gyan alakult a tartományi költségvetés nagysága. Mindazonáltal ez sem orvosolja azt a problémát, 
hogy az adójellegű bevételek alapján számított összeg lényegesen kisebb, mintha a központi költség-
vetés teljes bevételi oldala képezné az elszámolási alapot: 2014-ben például 897 milliárd dinár helyett 
a 759 milliárd dinár 7 százaléka volt a tartományi költségvetés (BERETKA 2014b: 236). Amennyiben 
ennek tükrében megvizsgáljuk a 2010–2020-as időszakot, akkor láthatjuk, hogy míg az évtized első 
felében a Vajdaság tervezett költségvetése esetenként meghaladta a központi költségvetés adójel-
legű bevételeinek 10 százalékát is, addig 2020-ra 7 százalék alá csökkent ez az érték. Hasonló a hely-

13  Itt azonban a Vajdaság máris egy negatív diszkriminációval szembesül: míg az önkormányzatok teljes egészében része-
sülnek a területükön beszedett vagyonadóból, addig a tartományban a nyereség-, valamint a jövedelemadó tekinteté-
ben a visszaosztás mértéket a mindenkori éves költségvetés határozza meg, ami esetenként jelentős fluktuációt okozhat 
(BERETKA 2014b: 234). 

14  Erre jó példa a 2007–2012-es időszak, amikor – Goran Ješić (a DS tagja) és a VMSZ szerint – a Vajdaság 64 milliárd dinárral 
kevesebbet kapott, mint ami megillette volna (SZILÁGYI 2012: 14). 
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zet, ha a megvalósított költségvetéseket hasonlítjuk össze: itt a 2010-es évek eleji 8–10 százalékról az 
évtized második felére 7 százalék közelébe csökkent ez a szám, úgy, hogy 2017-ben nem érte el az 
alkotmányos minimumnak számító 7 százalékot (6,86). Éppen ezért hiába növekedett nominálisan je-
lentősen a Vajdaság költségvetése évről évre, az reálértéken tulajdonképpen egyre kevesebbet jelent 
(1. SZ. MELLÉKLET; 2. SZ. MELLÉKLET). Végezetül érdemes még azt is megemlítenünk, hogy a szerb 
alkotmány a tartományi költségvetés felhasználása kapcsán tartalmaz egy további rendelkezést is: a 
7 százalékból 3 százalékot a nagy infrastrukturális beruházásokra kell fordítani (közel 43 százalékát a 
költségvetésnek). Ez egyszerre tekinthető korlátozásnak, valamint olyan garanciának, amely közvetve 
biztosítja, hogy az infrastrukturális fejlesztések elsősorban tartományi hatáskört képezzenek (KOR-
HECZ 2010: 62). A gyakorlatban azonban ez a norma sem érvényesül: a 2015–2020-as időszakban ez 
a szám 20–30 százalék között ingadozott, meglehetősen erős volatilitással, ami azon túl, hogy sérti az 
alkotmány vonatkozó rendelkezését, megnehezítheti a hosszú távú projektek kivitelezését is (3. SZ. 
MELLÉKLET).

A fentiek fényében azt mondhatjuk, hogy a Vajdaság pénzügyi autonómiája – a látszólagos ga-
ranciák ellenére – meglehetősen korlátozott, ami jelentősen csökkenti a tartomány mozgásterét a 
központi kormányzattal szemben. Ugyanis a tartománynak gyakorlatilag évről évre meg kell küzde-
nie a forrásokért15 ahelyett, hogy finanszírozása kiszámítható módon zajlana. Mindez annál is inkább 
indokolt lenne, hiszen a Vajdaság lényegesen nagyobb mértékben járul hozzá a szerb nemzeti össz-
termékhez, mint az alkotmányban lefektetett 7 százalék. Ennek kapcsán Korhecz Tamás 40 százalékot 
említ (KORHECZ 2008: 14), míg Szügyi Éva szerint – a szerb statisztikai hivatal adataira hivatkozva – ez 
a szám 26 százalék körül van (SZÜGYI 2015: 327). Jól látszik tehát, hogy Szerbia – Belgrád után – leg-
fejlettebb területéről van szó, amelyet a szerb központi hatalom a Milošević-éra után továbbra is má-
sodrangúan kezel.16 Vajon ki lehet-e ebből a helyzetből törni? Az elkövetkezőkben erre a kérdésre 
keressük a választ. E tekintetben pedig az a célszerű, ha az európai jó gyakorlatok közül választunk ki 
egy példát, amelyet később megvizsgálunk, hogyan lehetne alkalmazni a Vajdaságra. 

A választásunk a spanyol autonóm régiókra, azon belül is elsősorban Baszkföldre és Katalóniára 
esett. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy ezek a régiók – eltérő mértékben – adókivetési jogkörrel 
bírnak, ami lényegesen növeli a mozgásterüket. Másrészt a diktatúra bukása után kialakult szabályo-
zás érdemben nem változott az elmúlt évtizedekben, ami egyfajta stabilitást is jelez. 

Az előzmények kapcsán fontos kiemelni, hogy a spanyol polgárháború után hatalomra került Fran-
cisco Franco rendszere (1939–1975) súlyos csapást jelentett a regionális identitásokra nézve, mivel a 
korszakot az erőszakos centralizáció, valamint a spanyol nyelv egyeduralma jellemezte. Ezt a tényt jól 
mutatja, hogy a katalán autonómiát felszámolták, és a katalán nyelvet betiltották. A mai – autonóm 
közösségeken alapuló – rendszer alapjait a Franco halálát követő demokratikus átalakulás és alkotmá-
nyozási időszak (1977–1982) fektette le (DOMONKOS 2010: 44–92).

Amennyiben az alkotmányos kereteket nézzük, akkor több olyan garanciális rendelkezés is van, 
amelyek szélesebb körű autonómiát biztosítanak, mint a szerb alkotmány. Ezek közül röviden néhá-
nyat érdemes itt kiemelnünk. Az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy világosan el vannak határolva 
az autonóm régiók, valamint a központi kormányzat hatáskörei. Előbbiek 22 területen kapnak hatás-

15  Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy csak 2007 és 2012 között a köztársaság 62 milliárd dinárt vett el a tarto-
mánytól az alkotmány megszegésével (PESEVSZKI 2016). 

16  Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Milošević-éra a Vajdaság számára egyértelműen a gazdasági hanyat-
lást jelentette, amelynek hatása mind a mai napig érződik. Ez nem meglepő, hiszen ahogy Gulyás László is megjegyzi, 
abban az időszakban gyakorlatilag rablógazdálkodás folyt a tartományban: a befizetéseknek mindössze 2 százalékát 
kapta vissza a központi államkincstártól. Mindezt pedig tovább súlyosbította a délszláv válság, valamint az azt követő 
NATO-bombázás a helyi albán lakosság elleni megtorló akciókra hivatkozva. Csak utóbbi 100 milliárd dolláros kárt oko-
zott, amelynek felét a Vajdaságnak kellett elviselnie. Ennek következtében a Vajdaságban az egy főre jutó GDP a felére, 
míg a beruházások a negyedére estek vissza 1990 és 2000 között. A vajdasági magyarság kifejezetten rossz helyzetben 
volt, mivel a szerb vezetőség tudatosan züllesztette le azokat a területeket, ahol a magyar lakosság többségben volt 
(GULYÁS 2019: 127–130). 
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kört, azzal a kiegészítéssel, hogy ezek a 149. szakasz alapján tovább bővíthetők. Ennek értelmében 
ugyanis azokat a kérdésköröket, amelyeket az alkotmány nem minősít állami hatáskörnek, az auto-
nóm régiók statútumai szabályozhatják (SPANISH CONSTITUTION: 148–149. szakasz). Emellett az au-
tonóm régiók legfőbb jogi aktusának számító statútumok a spanyol jogrendben organikus törvényi 
szinten állnak, kiemelve őket ezzel a többi jogszabály közül (SPANISH CONSTITUTION: 81. szakasz). To-
vábbá az autonóm régióknak részleges igazságszolgáltatási jogkörük van (SPANISH CONSTITUTION: 
Additional provisions, Fourth section), valamint saját hatáskörükben törvényeket is hozhatnak, vagyis 
tényleges törvényhozói hatalommal is bírnak (KOMŠIĆ 2007: 224). Ez utóbbi elemnek komoly jelentő-
sége van, hiszen szemben a szerb szabályozással, a központi kormányzat nehezebben tudja felülírni 
az autonóm régiók jogalkotását. Végezetül fontos megemlítenünk, hogy a spanyol alkotmány komoly 
garanciákat biztosít a pénzügyi autonómia területén is.

Tekintettel arra, hogy ez a kérdés jelen tanulmány középpontjában áll, erre részletesen kitérünk. 
Elöljáróban érdemes megjegyeznünk, hogy az itt lefektetett pénzügyi jogosítványok többek között 
azért számítanak széles körűnek, mivel bizonyos adókat részben vagy teljesen átengednek, a régi-
ók adókat vethetnek ki, valamint a horizontális közpénzügyi kiegyenlítési rendszer révén megakadá-
lyozzák a régiók közötti gazdasági egyensúlytalanság kialakulását (SPANISH CONSTITUTION: 156–158. 
szakasz). Természetesen, ahogy minden rendszernek, ennek is vannak gyengéi, az elkövetkezőkben 
ezeket is sorra vesszük.

A konkrét szabályozásra térve elsőként azt kell kiemelnünk, hogy a korábbi centralizált berendez-
kedést felváltva az egyes régiók finanszírozásának biztosítására két rendszer jött létre: közös, illetve 
autonóm (ALVISE LENNKH–BARISONE 2018: 2–3). Előbbihez tartozik a régiók döntő többsége (15). 
Lényege, hogy a központi kormányzattal kötött multilaterális megállapodás révén osztott adóztatási 
jogkör (saját és átengedett adók17) jött létre, amelyet – a gazdagabb és a szegényebb régiók közötti 
különbségeket csökkentendő – horizontális közpénzügyi kiegyenlítési rendszer egészít ki (BURRIEL et 
al. 2020: 32–38), biztosítva ezzel a régiók pénzügyi hátterét (a fiskális föderalizmus ortodox modellje). 
A régiók központi kormányzatnak való kiszolgáltatottságát ugyanakkor jól mutatja, hogy míg 2017-
ben a transzferek nagysága elérte a 100 milliárd eurót, ami a bevételek 60 százalékát tette ki, addig a 
saját adókból származó bevételek átlagosan mindössze csak a 2 százalékát jelentették egy adott régió 
összbevételének (PEÑAS). További probléma, hogy a gazdagabb régióknak (Madrid, Baleár-szigetek 
és Katalónia) a horizontális közpénzügyi kiegyenlítési rendszerhez történő hozzájárulása aránytalanul 
nagy, ami nettó befizetővé teszi ezen régiókat (ZIPFEL–VETTER–PIETZKER 2015: 6–10). Ezzel szemben 
Baszkföld és Navarra a központi kormányzattal kötött bilaterális megállapodások értelmében nem 
részesül központi állami támogatásban, nem vesz részt a horizontális közpénzügyi kiegyenlítésben, 
viszont széles körű adóautonómiával rendelkezik: saját maguk állapítják meg, vetik ki és szedik be 
az adókat. Kötelesek viszont hozzájárulást (cupo v. aportación) fizetni a központi kormányzat részére 
azon közfeladatok vonatkozásában, amelyek az ő érdekeiket is szolgálják, például: honvédelem (a fis-
kális konföderáció modellje). Mindez azt eredményezi, hogy lényegesen alacsonyabb adóteher mel-
lett jóval több bevétellel rendelkeznek, ami jelentősen növeli e régiók pénzügyi mozgásterét (KECSŐ 
2015: 68–72). Ez utóbbi tekintetében érdemes azt is megjegyeznünk, hogy noha Katalónia a spanyol 
GDP közel egyötödét termeli meg, ennek ellenére – habár gazdasági fejlettsége a nemzeti átlag felett 
van – lényegesen szegényebb, mint a sokkal kisebb gazdasági súllyal rendelkező Navarra és Baszkföld: 
ugyanis míg előbbiben az egy főre jutó GDP a nemzeti átlag 117 százaléka, és 3 százalékkal alacso-
nyabb a munkanélküliségi ráta az országos átlagnál, addig a másik két régióban ezek az értékek 128 és 

17  Az ún. átengedett adók korábban tisztán állami adók voltak, amelyeket 1997 után megosztottak a központi kormány-
zat és a régiók között. Eleinte csak az ezekből származó bevétel meghatározott részét tarthatták meg a régiók, majd 
fokozatosan egyre több szabályozó (regulatory) hatáskört is szereztek. Jelenleg a villamosenergia-adó, az öröklési adó, 
a bélyegilleték, valamint a szerencsejáték-adó tekintetében a teljes bevételt, míg a jövedelemadónál és az áfánál 50 
százalékot, a speciális adóknál (alkohol, dohány, gázolaj) pedig 58 százalékot tarthatnak meg a régiók (SOLÉ–OLLÉ 2013). 
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134, illetve 8,2 és 9,5 százalék (ZIPFEL–VETTER–PIETZKER 2015: 4). Ennek alapján nem meglepő, hogy 
a rendszer kezdetektől fogva magában hordozta a feszültséget, amelyet a 2008–2009-es gazdasági 
világválság felszínre is hozott: míg egyes régiók a finanszírozási rendszer homogenizálásáért szálltak 
síkra, addig Katalónia hasonló jogállást követelt, mint Baszkföld és Navarra, és megerősödtek a kata-
lán függetlenségi törekvések is. Ez utóbbiak, mivel a központi kormányzattal éveken át nem sikerült 
megegyezni, végül a 2017-es függetlenségi népszavazásba és az azt követő alkotmányos válságba 
torkolltak (ALVISE LENNKH–BARISONE 2018: 7–12).

A fentiek rávilágítanak arra, hogy még egy alapvetően széles körű pénzügyi autonómiát biztosító 
rendszernek is vannak árnyoldalai, ha a jogalkotó a hasonló gazdasági erővel rendelkező régiókat el-
térően kezeli. Megítélésünk szerint tehát elsődlegesen erre vezethető vissza az, hogy míg Baszkföldön 
az utóbbi időben meggyengült a szeparatista vonal, addig Katalóniában, ahol elégedetlenek a jelenle-
gi jogkörökkel, ennek fordítottja következett be az elmúlt évek során. Mindez pedig jól mutatja, hogy 
a jogkörbővítés nem a szeparatizmust erősíti (ahogy azt számos ország vezetősége állítja), hanem 
inkább a területi integritás irányába hat: az adott régiónak ugyanis egyre több a veszítenivalója, ha 
mégis a szeparatista útra lép.

Éppen ezért a spanyol szabályozás mintaként szolgálhat a Vajdaság számára is, hiszen itt az elmúlt 
évtizedek alatt olyan, alapvetően stabil rendszert sikerült kiépíteni, amely széles körű pénzügyi jogo-
sítványokat biztosít az érintett régiók számára. Ugyanakkor az is látszik, hogy nem elegendő csak a 
pénzügyi autonómiára koncentrálni, hanem arra is törekedni kell, hogy más alkotmányos rendelkezé-
sek is érdemi garanciákat tartalmazzanak. Hiszen az egyes rendelkezések csakis összességében tudják 
garantálni egy autonóm terület megfelelő működését, például hogy a Statútum ne a törvényi szint 
alatt legyen. 

Ahhoz, hogy a vajdasági autonómia ennek a célnak megfeleljen, mind az alkotmányt, mind a tar-
tomány alapdokumentumát, a Statútumot módosítani kell(ene). Alapvetően az alábbi irányvonalat 
kellene követni:

• az alkotmány nem utalhatja törvényi szintre a tartományra vonatkozó szabályozás részleteit,
• az állami és a tartományi hatásköröket egyértelműen el kell határolni egymástól, és a puszta 

kereteken túl az alkotmánynak érdemben kell szabályoznia a hatásköröket,
• átruházott hatáskörök helyett döntően önálló hatáskörökre van szükség,
• alkotmányos szinten rögzíteni kell, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket az alkotmány nem 

minősít államinak, a Statútum szabályozhatja,
• a tartomány alapdokumentumának számító Statútumnak a „rendes” törvények felett kell állnia 

(alkotmányerejű törvény), hogy a napi politikai csatározások ne írhassák felül a tartományi au-
tonómiát,

• nincs szükség külön hatásköri törvényre, annak rendelkezéseit be kell építeni a Statútumba,
• valós törvényhozói és – legalább részleges – igazságszolgáltatási hatáskört kell biztosítani a 

Vajdaság számára, előbbi értelmében tehát a tartomány törvényeket fogadhatna el,
• a tartományt részleges adókivetési jogkörrel kellene felruházni (ennek pontos mértékét a tar-

tomány gazdasági teljesítményének függvényében kellene kialakítani),
• a tartományi költségvetés minimumát lefektető alkotmányos rendelkezés önmagában véve 

pozitív szabályozási elem, de – a fentebb részletezettek miatt – feltétlenül szükséges ennek 
pontosítása és megerősítése, például 7 százalék helyett 26 százalékot kell előirányozni a tar-
tományi költségvetésre (ugyanis ez van arányban a tartomány gazdasági teljesítményével); 
rögzíteni kell, hogy a központi költségvetés teljes bevételi/kiadási oldala képezi az elszámolási 
alapot,

• a központi költségvetés elfogadása során a Vajdaságot – legalább konzultációs joggal – be kell 
vonni.

Összességében véve jól látszik, hogy ezek megvalósítása komoly változásokat eredményezne a 
tartomány és a központi vezetőség kapcsolatában, felülírva utóbbi burkoltan centralizáló törekvéseit 
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is. A szükséges módosítások keresztülvitele ráadásul nem lenne egyszerű, hiszen több tényezővel is 
számolnunk kellene. Éppen ezért a zárófejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy ennek ténylegesen mi-
lyen esélyei vannak. Ennek során három szempontot vesszük majd alapul: jogi, politikai és társadalmi. 
Vajon van-e remény arra, hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány szélesebb körű autonómiával rendel-
kezzen?

4. ZÁRÓGONDOLATOK

Jelen tanulmányban elsőként részletesen áttekintettük és megvizsgáltuk a pénzügyi autonómia kér-
dését, aminek során igazoltuk, hogy az autonóm régióknak érdemes a minél szélesebb körű decent-
ralizációért harcolniuk, hiszen ez többek között növeli a politikai felelősséget, innovációra késztet, és 
végső soron csökkenti a központi kormányzattól való függőséget. Ezen belül az adókivetési jog kife-
jezetten érzékeny kérdésnek számít, hiszen az államok általában ódzkodnak attól, hogy területükön 
a központitól eltérő adórendszerek működjenek. Éppen ezért nem meglepő, hogy számos ellenérvet 
sorakoztatnak fel ezzel szemben. Ezek azonban, ahogy arra rámutattunk, erősen vitathatók, hiszen ép-
pen a regionális hatóságok azok, amelyek sokszor a leghatékonyabban tudnak reagálni a helyi problé-
mákra, másrészt nem szükséges az adott régiót teljes körű adókivetési jogkörrel felruházni, elegendő 
lehet a részleges jogkör is. Ez utóbbi ellenérvvel lényegében véve megcáfoltuk azt, hogy az önálló 
adóztatás joga esetén a szegényebb régióknak kevés bevételük lenne, és a gazdasági turbulenciák 
veszélyeztetnék az adott régió stabil működését. Nem mellesleg Európa leggazdagabb régiói szinte 
mind rendelkeznek e jogkörrel. Ugyanakkor napjainkban egy további érv is az önálló adóztatás mel-
lett szól: az uniós jog fejlődése. Ennek hátterében az áll, hogy az uniós jog egyre több olyan területre 
is behatol, amelyek korábban egyértelműen a tagállami szuverenitáshoz tartoznak. Ez alól pedig mára 
az adópolitika sem kivétel, noha ezen a területen továbbra is él a tagállami vétó intézménye, vagyis az 
uniós jogalkotáshoz – amely legtöbbször irányelvek formájában valósul meg – a tagállamok egyhan-
gúsága kell. Ennek ellenére az uniós intézmények számára vannak kerülőutak. E téren a legaktívabb 
az Európai Bizottság, amely a versenyjog területén levő monopoljogkörére támaszkodva, kihasználva 
az állami támogatások jogában rejlő lehetőségeket, az utóbbi években számos vizsgálatot indított a 
tagállami, illetve szubnacionális egységek által bevezetett adóintézkedések ellen, aminek során több 
alkalommal is tiltott állami támogatást állapított meg. Ráadásul a szubnacionális egységek kifejezet-
ten „veszélyben” vannak, mivel fő szabály szerint a tagállamok meghatározott részeire vonatkozó in-
tézkedések regionálisan szelektívek. A szigorú rendelkezések alól azonban az uniós esetjogban van 
kiskapu. Ez viszont csak akkor alkalmazható, ha az adott régiónak olyan alkotmányos jogállása van, 
amelynek értelmében a kérdéses intézkedés neki és nem a központi szintnek tulajdonítható. Vagyis 
– többek között – legalább részleges adókivetési jogkörrel rendelkezik.

Ezt követően a fentiek tükrében elemeztük a Vajdaság Autonóm Tartomány pénzügyi jogosítvá-
nyait, aminek során megállapítottuk, hogy noha a tartomány látszólag számos alkotmányos garanci-
ával bír, ténylegesen ezeket – a közvetett centralizáció miatt – más rendelkezések korlátozzák. E téren 
elsősorban a részletszabályok törvényi szintre utalását, a törvényhozási jogkör hiányát, valamint a 
mind mai napig el nem fogadott finanszírozási törvényt és a tartományi költségvetés minimális mér-
tékét meghatározó alkotmányos rendelkezésben rejlő diszkrimináció lehetőségét érdemes kiemel-
nünk. Ennek következtében a Vajdaság továbbra is ki van szolgáltatva a központi kormányzatnak, ami 
többek között abban is megnyilvánul, hogy szinte évről évre meg kell küzdenie az őt megillető for-
rásokért, ahelyett hogy kiszámítható lenne a tartomány finanszírozása. Mindez pedig azon túl, hogy 
kormányzati függőséghez vezet, és a felzárkózást hátráltatja, azzal is járhat, hogy Szerbia uniós csat-
lakozását követően a tartomány olyan – az állami támogatások jogára alapozott – bizottsági vizsgála-
tok szenvedő alanya lehet, amelyek a biztonságos működését veszélyeztetik. Ugyanis könnyen lehet, 
hogy a korábban részletezett alkotmányos/törvényi szabályozás hiányosságaiból fakadó anomáliákat 
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a szerb kormány alapesetben továbbra is rendszertelen támogatáspolitikával igyekszik majd korri-
gálni, például direkt támogatásokat nyújt, vagy akár alacsonyabb adókulcsokat határoz meg a tarto-
mány területére vonatkozóan. Ez az út azonban az Európai Unióban már nem járható, mivel itt szigorú 
szabályok irányadók az állami támogatások nyújtására, amelyek alól csak meghatározott esetekben 
van kivétel. Éppen ezért a tartomány és az ország érdekében felül kell vizsgálni a jelenlegi gyakorla-
tot, és szakítani kell a miloševići örökség továbbélését jelentő bújtatott centralizációs törekvésekkel. 
Természetesen ez a lépés kardinális változásokkal járna, ami több tekintetben is ellentétes lenne az 
eddigi beidegződésekkel. Így nem lenne könnyű parlamenti többséget mögé felállítani, különösen, 
ha a változtatásokat egy lépésben akarjuk keresztülvinni. Vajon milyen esélyeink vannak? Az elkövet-
kezőkben ezt fogjuk megvizsgálni az alábbi szempontok szerint: jogi, politikai és társadalmi.

A jogi szempontra térve a legnagyobb nehézséget a tartomány adókivetési jogkörrel való felruhá-
zása jelenti, mivel ez idegennek számít a szerb jogrendben. A szerb alkotmány szerint (97. és 183. sza-
kasz) ugyanis az adórendszer kizárólagosan köztársasági hatáskörbe tartozik, a Vajdaság nem vethet 
ki adót. A tartomány egyedüli eredeti adójellegű bevételei a tartományi adminisztratív illetékek. Ez 
azonban egyáltalán nem tekinthető speciális jogosultságnak, hiszen az önkormányzatok is élhetnek 
ezzel az eszközzel, sőt képviselő-testületeik révén – a vagyonadóról szóló törvénynek megfelelően – 
a vagyonadó bizonyos fajtáinak adókulcsait is meghatározhatják (BERETKA 2014b: 233–234). Ezzel 
szemben jóval egyszerűbb kérdést jelentene a tartomány bevonása a központi költségvetés elfoga-
dásának folyamatába, különösen, ha csak konzultációs jogkört biztosítanának neki. A tartomány tör-
vényhozói, valamint részleges igazságszolgáltatási jogkörrel való felruházásának esélyeit nem könnyű 
megítélni. Egyrészt ezek a jogkörök nem idegenek, hiszen 1974–1990 között a tartomány rendelkezett 
ezzel. Ugyanakkor a jugoszláv, illetve szerb államépítés közben rendszeresen megfigyelhető volt a 
centralizációra való törekvés, többek között ennek esett áldozatául a Vajdaság korábbi széles körű au-
tonómiája is. Ebbe a körbe sorolhatók a hatásköri törvényre vonatkozó 2012-es, valamint a tartományi 
statútummal kapcsolatos alkotmánybírósági határozatok is. Előbbi esetben 22 rendelkezés esetében 
állapítottak meg alkotmányellenességet, nemcsak szimbolikus, hanem kardinális kérdésekben is. E te-
kintetben elegendő arra utalnunk, hogy Újvidék nem lehet a Vajdaság Autonóm Tartomány fővárosa, 
kritikával illették a földrajzi régiók megnevezését (Bácska, Bánát, Szerémség), a tartomány nem hozhat 
létre képviseleteket Európa országaiban, valamint Brüsszelben. Korhecz Tamás szerint ezzel a döntés-
sel az Alkotmánybíróság a centralizált állam koncepciója mellett tette le a voksát, míg mások politikai 
okokat sejtettek a döntés mögött. Ez utóbbi nézőpontot erősítette az a tény, hogy az Alkotmánybíró-
ság éppen a köztársasági és a tartományi kormányalakítás idején hozta meg a döntését, és ekkor még 
a köztársasági (SNS által dominált) és a tartományi (DS által dominált) vezetőség összetétele eltért 
egymástól (SZILÁGYI 2012: 11–17). Tulajdonképpen hasonló volt a helyzet a Statútum kapcsán is, ahol 
noha a testület a dokumentum kétharmadát minősítette alkotmányellenesnek, végül sikerült komp-
romisszumos megoldást találni, és 2014 májusában a Statútum módosított változata hatályba tudott 
lépni (PETSINIS 2019: 213). Éppen ezért ennél, valamint a többi módosítási javaslatunknál is inkább 
politikai, mintsem tényleges jogi akadályokkal kell számolnunk. Célszerű tehát rátérnünk a politikai 
szempontra, amely előzetesen az egyik legnagyobb akadálynak tűnik a tartományi autonómia bőví-
téséért folytatandó küzdelemben.

E feltételezés hátterében több ok is áll. Egyrészt a tartományban – lényegében véve a szerbiai 
többpártrendszer megjelenésétől – nincsenek meghatározó regionális pártok (az etnikai pártokat is 
idesorolva), hanem az országos pártok dominálnak. Ha a legutóbbi választásokat nézzük, akkor jól 
látszik, hogy ezek a pártok a képviselőhelyeknek az egyhatodát sem szerezték meg, s a tartományi 
kormány mindig egy-egy országos párt (korábban a DS, napjainkban az SNS) körül szerveződött meg, 
amibe esetenként a regionális pártokat is bevonták (SZILÁGYI 2012: 3, PETSINIS 2019: 212–213; KÉP-
VISELŐCSOPORTOK – VAT KÉPVISELŐHÁZ 2020). Mindennek viszont az a következménye, hogy csak 
korlátozott befolyásuk lehet a tartomány politikai életére, szemben más európai régiókkal, ahol ezek 
a pártok határozzák meg a helyi politikai életet, például Skóciában, Katalóniában. Így tulajdonkép-
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pen az országos pártok tartományi képviselőire hárul a feladat, hogy kiálljanak a Vajdaság érdekeiért, 
esetenként a központi kormányzattal szemben is. Ez viszont azzal a kockázattal jár, hogy ők is követik 
a pártközpont – akár közvetett – centralisztikus törekvéseit. Szerencsére sem a múltban nem volt, 
sem jelenleg nincs olyan vezetősége a tartománynak, amely az autonómia csökkentését, akár for-
malizálását szorgalmazná.18 Ugyanakkor érdemi jogkörbővítést sem irányoztak elő, hanem inkább a 
status quo pártján álltak. E tekintetben a jelenleg a tartományt vezető SNS sem gondolkodik másként. 
Beszédes azonban, hogy a pártprogram egyetlen bekezdést sem szentel a Vajdaságnak, ehelyett azt 
hangsúlyozza, hogy az ország valamennyi területét egyformán kell fejleszteni. Továbbá a regionális 
megközelítés helyett a municipiális megközelítés oldalán áll, vagyis az önkormányzatok képzik a fő 
hajtóerejét a decentralizációnak. Inkább a szimbolikus térben érhető tetten a nyíltabb centralizáció: 
itt elsősorban a Vajdaság Autonóm Tartomány zászlaja kapcsán kirobbant vitára érdemes gondolnunk 
(PETSINIS 2019: 209–216). Természetesen ez sem megnyugtató helyzet, hiszen ilyen politikai realitá-
sok közepette nagyon nehéz dolguk van a regionális pártoknak, ha a tartomány jogköreinek bővítését 
akarják elérni. Éppen ezért megítélésünk szerint komoly szerep hárul a vajdasági választópolgárokra, 
akiknek alulról kellene kikényszeríteniük a szükséges változásokat. 

E téren jobb a helyzet, hiszen noha a lakosság kétharmada ma már szerb nemzetiségű, a tarto-
mányban érdemi támogatottsága van az autonómiának. A 2000-es évek elején több kutatás is készült, 
amely a polgároknak a Vajdaság státuszával kapcsolatos álláspontját mérte fel. Ezek alapján az a kép 
rajzolódik ki, hogy a lakosság döntő többsége támogatja az autonómiát, és jelentős részük a tartomá-
nyi hatáskörök bővítését tartja szükségesnek. Például egy 2001-es kutatás szerint a megkérdezettek 
közel 40 százaléka szorgalmazta az 1974-es állapotok visszahozását, míg további 21,3 százalék kívánt 
az 1974-esnél kevesebb, de az akkorinál nagyobb autonómiát. Mindössze 14 százalék volt megelé-
gedve a fennálló helyzettel. Érdekesség, hogy a megkérdezettek 5,5 százaléka független államként 
képzelte el a Vajdaságot. Egy 2003-as felmérés pedig azt mutatta ki, hogy mind a vajdasági szerbek, 
mind a vajdasági magyarok többsége hatáskörbővítést sürget (kb. 60, illetve közel 90 százalék), és 
jelentős a támogatottsága (15, illetve 42 százalék) a köztársasági státusznak (KOMŠIĆ 2014: 159–163). 
Habár ezek a számok a későbbi évek során csökkentek – például egy 2004-es felmérés szerint csak 
22 százalék kívánta a régi jogok visszaszerzését, míg 25 százalék a kompromisszumos megoldás híve 
volt, és 31 százalék megelégedett az akkori státusszal (KÁRPÁTALJALAP 2004) –, ez nem az autonomis-
ta gondolat háttérbe szorulását jelentette, hanem a választók megelőlegezett bizalmát abban, hogy 
a beharangozott alkotmányos változtatások rendezik a tartomány státuszát. Mivel azonban ez nem 
következett be, így továbbra is jelen van – bár inkább a felszín alatt – egyfajta csalódottság, amelyet 
a 2010-es évek elején lefolytatott kutatások is igazolnak. Például egy 2011-es felmérés szerint míg 
a Vajdaságban jelentős többségben vannak a decentralizálást támogatók, és szinte alig van híve a 
centralizációnak, addig Szerbia más térségeiben (Közép-Szerbia, Belgrád) stabilan 50 százalék alatt 
van a decentralizációt szorgalmazók aránya. Végezetül érdemes még megemlíteni egy 2010-es, Újvi-
dékre vonatkozó kutatást is, amely rávilágított arra, hogy a tartomány székhelyén lakók közel egyen-
lő arányban támogatják a hatáskörbővítést, illetve elégednek meg a jelenlegi jogkörökkel (KOMŠIĆ 
2014: 197–201).

Mindent összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy gazdasági, politikai és uniós jogi érvek szólnak 
a mélyebb, adókivetési jogkört biztosító pénzügyi decentralizáció mellett. Ennek jelen pillanatban a 
vajdasági autonómia messze nem felel meg, mivel a tartomány továbbra is a miloševići hagyatéknak 
számító bújtatott centralizációt nyögi, amely lényegében véve kormányzati függést okoz, és a tar-
tománynak évről évre meg kell küzdenie a neki járó forrásokért. Ez viszont lassítja a Vajdaság felzár-
kózását. Ahhoz, hogy a kívánt változások megvalósuljanak, alkotmánymódosítás vagy új alkotmány 

18   Továbbá a Vajdaság autonómiájának megszüntetését szorgalmazó pártok (Szerb Radikális Párt, Dveri) mind tartományi, 
mind országos szinten fokozatosan visszaszorultak, majd kiestek a törvényhozásokból.
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elfogadása szükséges.19 Ugyanakkor ennek jogi és politikai háttere bizonytalan: jelentős akadályok 
tornyosulnak a hatáskörök bővítésével szemben. E téren az egyik legnagyobb probléma, hogy a tar-
tományi parlamentben marginális szerepet töltenek be a regionális pártok, alig van olyan helyi erő, 
amely hitelesen tudná megjeleníteni a tartomány érdekeit a köztársasági kormányzattal szemben. 
Szerencsére a vajdasági lakosság – nemzetiségtől függetlenül – mind a mai napig híve az autonómia 
gondolatának, és ez olyan alapot képez, amelyre támaszkodva fokozatosan el lehetne érni a hatáskö-
rök bővítését. Ehhez arra lenne szükség, hogy olyan regionális párt lépjen színre, amely programjával 
képes a vajdasági választópolgárokat – elsősorban a tartományban kétharmados többségben lévő 
szerbeket – megszólítani, és meghatározó befolyásra szert tenni előbb a tartományi, majd a köztár-
sasági parlamentben is. A  feladat – tekintettel a szerbiai többpártrendszer megszületése óta eltelt 
időszakra – nem könnyű, de nem is reménytelen: a Vajdaságban jelentős a támogatottsága az auto-
nómiának. Éppen ezért itt lenne az ideje, hogy ezt végre kiaknázzák. Vajon a középtávon bekövetkezik 
az áttörés, vagy Szerbia uniós csatlakozása úgy megy végbe, hogy a tartomány aggódhat a bizottsági 
vizsgálatok miatt?
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Az EU bővítéspolitikája és a 
kisebbségek védelme Szerbiában

A tanulmány az Európai Unió bővítéspolitikájának prizmáján keresztül vizsgálja az európai integrá-
ció hatását a szerbiai kisebbségpolitikára és jogalkotásra. Az EU nyugat-balkáni bővítési stratégiája 
különbözik a korábbi bővítésekétől, és ennek része, hogy az emberi és kisebbségi jogok védelme is 
nagyobb hangsúlyt kapott. Az EU-csatlakozás folyamatában a politikai feltételeket, így a kisebbségvé-
delmi feltételeket is igyekezett az Európai Bizottság konkrétabban megfogalmazni és jobban nyomon 
követni. Szerbia már az EU-csatlakozási kérelme benyújtásakor külön törvényekben széles körben 
elismerte a kisebbségek egyéni és kollektív jogait. A  jogszabályok gyakorlati alkalmazása azonban 
számos kívánnivalót hagyott és hagy maga után. Az Európai Bizottság pragmatikus megközelítésben 
olyan politikai intézkedéseket és jogszabályi módosításokat javasolt a szerb kormánynak, amelyek a 
meglévő jogok végrehajtását segítik. A Bizottság komolyan támaszkodott az Európa Tanács kisebb-
ségvédelmi Keretegyezményére is, ezzel is hitelesítve saját érveit. A szerb kormánynak ezenfelül egyes 
szomszédos EU-tagállamok anyaállami aggodalmaival is szembesülnie kellett. Ezeket a bilaterális vi-
tákat Szerbia igyekszik diplomáciai eszközökkel megoldani, és az Európai Bizottság is a kétoldalú ren-
dezést támogatja. A csatlakozási tárgyalások eddigi folyamata azt igazolja, hogy a jogszabályok, akár 
politikai intézkedések vagy a 2016-os kisebbségvédelmi akcióterv elfogadása önmagában nem vezet 
el a hatékony jogalkalmazás javításához és a kisebbségi jogok hatékony érvényesítésének javulásá-
hoz. A tanulmány arra mutat rá, hogy bár az Európai Unió intézményei tanulási folyamaton mentek 
át a korábbi bővítések során, és a nyugat-balkáni bővítésben az Európai Bizottság igyekezett jobban 
számonkérhető feltételeket megfogalmazni a kisebbségvédelem terén is, az európai integráció azon-
ban csak korlátozottan tud hatást gyakorolni a tagjelölt államokra, a formális jogharmonizáció nem 
jelenti a kisebbségi jogok tényleges érvényesülését. Ez utóbbi főleg a helyi közigazgatás és a központi 
kormány ösztönző vagy elnéző hozzáállásán és a társadalmi elvárásokon múlik inkább, amelyekre az 
EU-nak csak közvetett hatása lehet.

Kulcsszavak: Európai Unió, kisebbségpolitika, bővítéspolitika, kisebbségi jogok, Szerbia

BEVEZETÉS – A KISEBBSÉGI KÉRDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSPOLITIKÁJÁBAN

Az Európai Unió (EU) már az 1990-es évek elején szembesült azzal, hogy a közép- és kelet-európai 
államokban felmerült kisebbségi kérdések, különösen a jugoszláv háborúkban fellángolt etnikai 
konfliktusok döntő hatással lehetnek az európai integráció jövőjére és az EU biztonságára is. El-
sőként az 1991-ben, a Jugoszlávia felbomlása következtében felmerült jogi kérdések elemzésére 
felállított (elnökéről, Robert Badinterről elnevezett) ún. Badinter-bizottság foglalkozott a jugoszláv 
utódállamok kisebbségekkel szembeni felelősségével. A szakértői bizottság azt javasolta, hogy a 
függetlenségüket kikiáltó volt jugoszláv államokat az Európai Közösségek tagállamai akkor ismer-
jék el, ha egyéb feltételek mellett azok a kisebbségek jogainak védelmét is biztosítják. A szakértői 
jelentés nyomán a tagállamok külügyminiszterei közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kije-
lentették egyebek mellett, hogy az államelismerés egyik feltétele „a nemzeti és etnikai csoportok 
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és kisebbségek jogainak biztosítása az EBEÉ keretében vállalt kötelezettségeknek megfelelően” 
(COMMISSION 1991: 119; PELLET 1992: 178). Ez fontos lépés volt az Európai Unió külpolitikájának 
történetében, mivel ettől kezdve a politikai feltételek között a kisebbségek védelme is megjelent. 
Az a tény, hogy az egykori szocialista államok sok politikai, gazdasági bizonytalansággal voltak 
kénytelenek megküzdeni a demokratikus átmenet idején, arra vezette az EU-tagállamokat, hogy 
politikai feltételeket is támasszanak az uniós csatlakozásukkal szemben. A későbbiekben megkö-
tött társulási megállapodások, partnerségi és együttműködési megállapodások egyaránt utaltak 
a politikai feltételekre, közöttük a kisebbségek védelmének követelményére is. Így az 1993-ban, a 
koppenhágai csúcstalálkozón megfogalmazott tagsági kritériumok között a demokratikus intéz-
ményrendszer stabilitása, a jogállamiság, az emberi jogok és a kisebbségek védelme jelent meg 
politikai feltételként. 

Az első nagy, keleti bővítés során számos kritika érte ugyanakkor az Európai Uniót amiatt, hogy a 
csatlakozási folyamatban a kisebbségi kérdésekben kettős mércét alkalmaz (NAGY 2011). Az uniós 
szerződésekben a Lisszaboni Szerződés előtt nem szerepelt semmilyen utalás a kisebbségi jogokra, 
és a tagállamok gyakorlata sem volt egységes a saját joghatóságuk alatt élő kisebbségek jogaival 
kapcsolatban, míg az Európai Bizottság a csatlakozási folyamatban végig politikai és jogi követel-
ményeket fogalmazott meg a tagjelölt államok felé a kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Ez a 
kettősség rányomta a bélyegét a feltételességi politika hatékonyságára is. A csatlakozási tárgyalá-
sokat vezető és a tagjelöltek előrehaladását évente értékelő Európai Bizottság folyamatosan szem-
besült azzal a kihívással, hogy uniós jogi normák híján milyen csoportokat tekintsen kisebbségnek, 
milyen kisebbségvédelmi intézkedéseket, jogalkotást követeljen meg a tagjelölt államoktól (BENE-
DEK 2012: 9–13). Nem csoda, hogy ritkán tett a Bizottság konkrét jogalkotásra javaslatot, a diszkri-
mináció elleni fellépésben elért uniós jogharmonizáció mellett a bővítés legnagyobb eredménye a 
kisebbségi jogok terén talán az volt, hogy a tagjelölt államok ratifikálták az Európa Tanács Nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét (vö. VIZI 2013: 110–125).

A 2004/2007-es „nagy” keleti bővítés és a Lisszaboni Szerződés elfogadása után az Európai Unió 
tagállamai és az Európai Bizottság egy progresszív bővítési stratégiát fogadtak el. Sokan tartottak 
attól, hogy a 12 új tagállam felvételének tapasztalata, az, hogy az uniós csatlakozás jelentős hatással 
volt ezeknek az államoknak a gazdasági, társadalmi, politikai átalakulására, elveszi az EU-tagállamok 
kedvét attól, hogy a közeli jövőben hasonló lendülettel folytassák az EU bővítését a nyugat-balkáni 
államok felé (REHN 2006). Ez az úgynevezett „bővítési fáradtság” mégsem akasztotta meg egyelő-
re a délkelet-európai országok csatlakozási folyamatát. A társulás után például Szerbia 2009-ben 
nyújtotta be tagsági kérelmét, és 2012-ben az Európai Tanács megerősítette tagjelölti státuszát, 
2013-ban pedig a csatlakozási tárgyalások is elkezdődhettek. Ennek ellenére igaz, hogy a korábbi 
bővítési folyamattól eltérően az Európai Tanács már 1997-ben a „fokozatosságot” hangsúlyozta a 
délkelet-európai államokkal szemben, és úgy fogalmazott: „…a lehető legnagyobb mértékig a fel-
tételeket operatív, ellenőrizhető elemekre kell bontani […]. A Tanács minden rendelkezésére álló 
eszközzel nyomon fogja követni és értékelni fogja a feltételességi követelmények elérésében tett 
előrehaladást, figyelembe véve a régióban lévő nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, az EBESZ és 
a Főképviselő Irodájának jelentéseit is. A feltételek progresszív gyakorlatba ültetése a kapcsolatok 
progresszív fejlődéséhez vezet, ami a folyamatos és átfogó politikai és gazdasági értékelés alapján 
azt jelenti, minden egyes országot a saját eredményei alapján ítélünk meg.” (TANÁCS 1997) Ez a 
fokozatosság tükröződött a csatlakozás feltételességi politikájának különböző szintjein is: az első 
szinten, a kedvezményes gazdasági kapcsolatok kialakításánál az EU-dokumentumok nem utaltak 
a kisebbségek helyzetére. A második lépést, a PHARE programhoz való csatlakozást már függővé 
tették attól, hogy miként teljesíti a szerb kormány „a békemegállapodásokban foglalt kötelezett-
ségeket, beleértve a Nemzetközi Törvényszékkel [ICTY] való együttműködést a háborús bűnösök 
igazságszolgáltatás elé juttatásában […]”, valamint a Tanács „ugyancsak megköveteli az emberi és 
kisebbségi jogok tiszteletben tartását, valamint a lakhelyüket elhagyni kényszerülők (beleértve az 
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ún. »belső migránsok«) és a menekültek számára a valós esély felkínálását arra, hogy származási 
helyükre visszatérjenek” (TANÁCS 1997). Ennek a fokozatos megközelítésnek a harmadik szintjét 
kifejezetten „fejlődési folyamatként” írta le a Tanács, és a tárgyalások megkezdését tíz általános fel-
tételhez kötötték. Ezek között szerepelt, hogy „a lakhelyüket elhagyni kényszerülők (beleértve az 
ún. »belső migránsok« is) és a menekültek eredeti lakhelyükre visszatérésének valódi lehetőségére 
hiteles ajánlatot és látható megoldást kapnak az államoktól […] és az állami szervek tartózkodnak a 
kisebbségekkel szemben zaklató, diszkriminatív intézkedésektől”. A tízes feltételrendszer mellékle-
tében megfogalmazott konkrét intézkedések között három lényegi elem vonatkozott kifejezetten 
a kisebbségek védelmére: „saját oktatási, kulturális és vallási intézmények, egyesületek, szerveze-
tek létesítésének és fenntartásának joga”; „megfelelő lehetőségek a kisebbségek számára, hogy 
nyelvüket a közigazgatásban és a bíróságok előtt használhassák” és „azoknak a menekülteknek, 
lakhelyüket kényszerből elhagyóknak a megfelelő védelme, akik olyan területekre térnek vissza, 
ahol ők etnikai kisebbséget alkotnak” (TANÁCS 1997). 

Ez a korábbi keleti bővítéshez képest részletesebb, mondhatjuk, finomhangolt feltételrendszer 
mindenképp új elem lett az EU balkáni bővítéspolitikájában. Ez az új tagfelvételi stratégia nagyobb 
nyíltsággal kezelte a kisebbségek helyzetét, és a kisebbségvédelmi elvárásokat is konkrétabban 
fogalmazta meg, mint korábban. Természetesen ennek az okait a volt Jugoszlávia felbomlását kí-
sérő háborúkban kell keresnünk, hiszen a kisebbségek védelme mellett a hágai Nemzetközi Tör-
vényszékkel (ICTY) való együttműködés vagy a lakhelyükről elűzöttek hazatérésének biztosítása 
ugyanígy kiemelt feltétele lett a csatlakozásnak. Az Európai Unió tagállamai szerették volna a le-
hetőségekhez képest bebiztosítani, hogy a háború terhes örökségétől még a csatlakozási folyamat 
során megszabaduljanak a balkáni országok. 

A leglátványosabb változást ezen a téren mindazonáltal az jelentette, hogy külön tárgyalási fe-
jezetet (23. fejezet) nyitottak az „igazságszolgáltatásnak és az alapvető jogoknak”. Ez a fordulat már 
Horvátország csatlakozását is érintette (DICOSOLA 2017: 91–94). A 23. fejezet alatt az alapvető jo-
gok (beleértve a kisebbségek védelme) – szemben azzal, ahogy az Európai Unióról szóló Szerződés 
49. cikk, 1. bek. alapján gondolni lehetne – immár kikerültek a tisztán politikai kritériumok közül, 
és valójában a közös uniós vívmányok, az acquis részének tekinthetjük őket. Ez azt sugallja, hogy a 
tagjelölt államok nemcsak az elsődleges és másodlagos uniós jog normáit ültetik át belső jogrend-
jükbe, de azokon a területeken is – mint a kisebbségek védelme –, ahol nincsenek világos jogi stan-
dardok, belső jogszabályaikat és politikáikat az uniós jog és politikák elveivel fogják harmonizálni. 

Az uniós jogban az etnikai alapú diszkrimináció tilalma érinti közvetlenül a kisebbségeket, 
ahogy a 2000-ben elfogadott ún. Faji Irányelv és az EU Alapjogi Chartájának 22. cikke megfogal-
mazta. A kisebbségi jogok terén a 2004-es keleti bővítés tapasztalata azt mutatta, hogy szigorúan 
a jogharmonizáció eredményeként fogadták el a tagjelölt országok antidiszkriminációs törvénye-
iket. Ezen túlmenően azonban az Európai Bizottság, maga a Tanács és az Európai Parlament is szá-
mos dokumentumban utalt arra, hogy a „kisebbségek védelmét” az EBESZ keretében elfogadott 
kisebbségi jogi normák és főleg az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezménye fényében 
értelmezi. Ezek az utalások persze nem jelentik azt, hogy az uniós jogban világos kisebbségi jogi 
standardokról beszélhetnénk, de iránymutatást jelentenek abban, hogy milyen kisebbségvédelmi 
elvek alkalmazását várják el a tagjelölt államoktól. A Keretegyezmény ratifikálása például egy ilyen 
politikai-jogi elvárásként jelent meg az Európai Bizottság részéről. 

Az EU ezenkívül is a politikai nyomásgyakorlás eszközével, a feltételességi politikával próbálta 
kedvező irányba befolyásolni a kisebbségek helyzetét a tagjelölt államokban. Az előcsatlakozási 
alapok megnyitása, a társulási megállapodások megkötése, a csatlakozási tárgyalások megkezdése 
mind lehetőséget adnak arra, hogy ezeket a politikai feltételek teljesítéséhez kössék. A 23. tárgya-
lási fejezet megnyitása és tárgyalása egy újabb és immár normatív keretet teremthet arra, hogy az 
alapvető jogok és a kisebbségek jogainak védelmének javítása érdekében az EU befolyást gyako-
roljon a csatlakozó államokra. 
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SZERBIA KISEBBSÉGPOLITIKÁJA AZ EU-CSATLAKOZÁS FÉNYÉBEN

A Milošević-rezsim bukása után, a demokratikus fordulattal együtt 2000-től a szerbiai kisebbségpolitika 
és külpolitika is radikálisan megváltozott. Az európai integráció fontos külpolitikai céllá vált, és a szerbiai 
belpolitikai változásokat az Európai Bizottság és az unió tagállamai is nagyon kedvezően fogadták, tá-
mogatásukról biztosították. Az ezredforduló után az emberi és kisebbségi jogok védelmében is jelentős 
előrelépések történtek. 2001-ben fogadta el a szerb parlament a nemzeti kisebbségek jogairól és szabad-
ságairól szóló törvényt (KISEBBSÉGI TÖRVÉNY 2001), szintén 2001-ben csatlakozott Szerbia az ET Nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló keretegyezményéhez, majd 2003-ban az Európa Tanácshoz, és 2004-ben ra-
tifikálta az Emberi jogok európai egyezményét is. A szerb kisebbségi törvény 2. cikke nagyon általános, más 
államok gyakorlatához képest tág definíciót tartalmaz, és Szerbia a Keretegyezmény ratifikációjakor sem 
fogalmazott meg külön megszorító nyilatkozatot vagy fenntartást annak alkalmazásával kapcsolatban. 

A kisebbségi törvény mellett más fontos törvények is születtek, amelyek a kisebbségeket érintet-
ték, így ki kell emelni a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló törvény módosítását (NYELVTÖR-
VÉNY 2005) és természetesen a kulturális autonómiáról, a nemzeti tanácsokról szóló 2009-es törvényt 
(NEMZETI TANÁCSOK 2009). A korábbi államalakulat (Szerbia és Montenegró) megszűnését követően, 
2006-ban elfogadott új szerb alkotmány egyszerre tesz hitet az európai értékek és a kisebbségi jogok 
védelme mellett: „A Szerb Köztársaság a szerb népnek és az itt élő valamennyi polgárnak a joguralmon 
és a szociális egyenlőségen, a polgári demokrácia elvein, az emberi és kisebbségi jogokon és szabad-
ságon, valamint az európai elvekhez és értékekhez tartozáson alapuló állama.” (ALKOTMÁNY 2006, 1. 
szakasz) Ezenfelül a kisebbségi jogok széles körét ismeri el az anyanyelvű oktatás, a kultúra, a nyelv-
használat terén (ALKOTMÁNY 2006, 79. szakasz), valamint a kisebbségi nemzeti tanácsokon keresztül 
a kisebbségek önkormányzathoz (autonómiához) való jogát is (ALKOTMÁNY 2006, 75. szakasz).

Szerbia 2005-ben kezdett tárgyalásokat az unióval a Stabilizációs és Társulási Megállapodás (SAA) 
megkötéséről. A  tárgyalások a Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködés hiányosságai miatt 
megszakadtak ugyan, de végül 2008-ban sor került a Stabilitási és Társulási Megállapodás aláírására. 
Mire 2009 decemberében a szerb kormány benyújtotta a hivatalos csatlakozási kérelmét, már álltak a 
szerbiai kisebbségvédelmi rendszer fő jogszabályi és intézményi pillérei: a kisebbségi törvény, a nem-
zeti tanácsok stb. Nagyrészt az EU elvárásai miatt született meg 2009-ben a diszkrimináció tilalmáról 
szóló törvény is (CIERCO 2017: 136). A törvény elfogadása volt az egyik feltétele, hogy Szerbia felke-
rüljön a schengeni vízummentes országok listájára, egyúttal megfelelt a hátrányos megkülönböztetés 
elleni fellépésre vonatkozó acquisnak is. Az Európai Bizottság általában kedvezően értékelte Szerbia 
kisebbségi jogi teljesítményét. A  monitoring eljárás kezdetétől, 2002-től fogva egyre pozitívabban 
fogalmaztak az országjelentések a szerb kisebbségpolitika fejleményeiről és a Szerbiában elfogadott 
kisebbségi jogokat érintő jogszabályokról. Tekintettel arra, hogy a legfontosabb törvényeket Szerbia 
2009-ig elfogadta, nem csoda, hogy az Európai Bizottság Szerbia csatlakozási kérelmét véleményez-
ve megállapította, hogy „Szerbiában a kisebbségeket védő és tiszteletben tartó jogi és intézményi 
keretek rendben vannak” (EB 2011, 8). A Bizottság azonban aggodalmát fejezte ki a romák („a legsé-
rülékenyebb kisebbség”) társadalmi kirekesztése és a belső menekültek helyzete miatt (EB 2011, 8). 
A Szerbiáról készült 2010-es országjelentés szintén elismerően állapította meg, hogy az elfogadott és 
hatályban lévő jogszabályok alapvetően teljesítik a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó normatív 
követelményeket, sőt a gyakorlati alkalmazásukat is „összességében megfelelőnek” ítélte, és egyben 
üdvözölte a nemzeti tanácsok felállítását (EB 2010, 17). A Bizottság a romák helyzetében a korábbi 
évekhez képest történt változásokat is kedvezőnek ítélte, viszont felhívta a figyelmet a kellemetlen po-
litikai fejleményekre, így a szandzsáki muszlim közösségek között kirobbant vitákra, a romákkal szem-
beni társadalmi előítéletekre (EB 2010, 16). A kisebbségi jogok védelmének intézményi és jogszabályi 
feltételeit az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt kiadott országjelentésben 
is kielégítőnek találta (EB 2012, 16), míg a romák és a belső menekültek társadalmi integrációjában, a 
szandzsáki bosnyákok belső megosztottságának felszámolásában látott hiányosságokat (EB 2012, 17). 
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AZ EU-CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK 

Az Európai Bizottság 2012-ben megfogalmazott bővítési stratégiája a jogállamiság (beleértve az em-
beri és kisebbségi jogok védelmének) megerősítését a bővítési folyamat központi kérdésévé emelte 
(EB 2012a, 23). A csatlakozási tárgyalások megkezdése 2013-ban új perspektívát nyitott azzal, hogy a 
23. fejezet megnyitásával várható volt, hogy az Európai Bizottság konkrétabb elvárásokat fogalmaz 
majd meg Szerbiával szemben. Az a tény, hogy 23. fejezet keretében az alapjogok és így a kisebbsé-
gi jogok a csatlakozási tárgyalások részeként kerültek napirendre, lehetőséget adott a Bizottságnak 
arra, hogy ne csak a jogalkotást, hanem a jogalkalmazást is nyomon kövesse. Ahogy láttuk, az acquis 
átvétele ezen a területen – az antidiszkriminációs jogalkotáson kívül – önmagában nem jelent konk-
rét jogalkotási elvárásokat. Szerbia pedig már a tárgyalási fejezet megnyitásakor, az alkotmányban 
és a kisebbségeket érintő törvényekben széleskörűen kodifikálta a kisebbségek jogait. Így azt, hogy 
egy tárgyalási fejezetnek a része lett a kisebbségi jogok helyzete, az Európai Bizottság a kisebbségi 
jogok gyakorlatba ültetésének elősegítésére kívánta felhasználni. A jogalkotás terén a Bizottság nem 
érzékelt hiányosságokat, és szándékosan tartózkodott attól, hogy a kisebbségi jogokat korlátozó al-
kotmányos vitákban állást foglaljon (BOEING 2014). Így, amikor a szerb Alkotmánybíróság 2014-es 
döntésében a kisebbségi nemzeti tanácsoknak a törvényben biztosított számos kompetenciáját al-
kotmányellenesnek találta, az Európai Bizottság éves országjelentésében nem értékelte, ennek milyen 
hatása lehet a kisebbségek jogaira (EB 2015: 57), a cél világosan az volt, hogy ajánlásaival a jogalkal-
mazás javítását segítse elő. 

A bizottság 2014-es országjelentésében részletesen foglalkozott a meglévő kisebbségvédelmi jog-
szabályok alkalmazásának hiányosságaival, kiemelte az oktatást, az anyanyelvű tájékozódást és helyi 
szinten a kisebbségek részarányos foglalkoztatását a közigazgatásban (EB 2014: 49). A  2015-ös or-
szágjelentés ugyanezeket nevezte meg problémás területnek (EB 2015, 57–58). A Bizottság értékelése 
tükrözte azokat a javaslatokat, amelyeket az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret-
egyezményének Tanácsadó Bizottsága is megfogalmazott Szerbiával kapcsolatban. 

A 23. tárgyalási fejezet megnyitásáról 2016. július 18-án döntöttek a csatlakozási tárgyalások ne-
gyedik miniszteri szintű találkozóján. A bizottságnak a fejezetről szóló átvilágító jelentése (screening) 
már megállapította, hogy Szerbiának a nemzeti tanácsokról szóló törvényt – anélkül, hogy a nem-
zeti tanácsok hatásköreit korlátozó alkotmánybírósági döntésre reflektált volna – a Keretegyezmény 
Tanácsadó Bizottságának harmadik monitoringvéleménye szerint kellene módosítania. Az országje-
lentés ajánlásai javasolták, hogy Szerbia fogadjon el egy többéves tervet a romák felzárkóztatására 
(feltételezhető, hogy az EU-ban 2011-ben elfogadott roma keretstratégia mintája volt a háttérben) a 
gazdasági-szociális jogaik védelme, a diszkrimináció elleni küzdelem és az oktatási és egészségügyi 
területen többletforrások bevonása érdekében. Az Európai Bizottság, ezenfelül, általában a kisebbsé-
gek helyzetének javítására a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának ajánlásait figyelembe vevő át-
fogó akcióterv kidolgozását is javasolta a szerb kormánynak (EB 2014a: 38). Már korábban, a csatlako-
zási tárgyalások megnyitásakor a tanács az ún. Tárgyalási keretben megfogalmazta, hogy Szerbiának 
az egész 23. fejezet alá tartozó jogterületen egy cselekvési tervet kell majd kidolgoznia (TANÁCS 2014: 
38). A Tárgyalási keret az Európai Unió közös álláspontjának része, és politikailag Szerbia csatlakozásáig 
köti az EU-t is, ennek megfelelően az ebben megfogalmazott elvárások Szerbiára is a csatlakozási kö-
vetelmények részeként, kötelezőnek tekinthetőek. 

A szerb kormány hosszú és részletekre kiterjedő egyeztetéseket folytatott az Európai Bizottság 
tisztviselőivel, és ennek eredményeként fogadta el 2016 tavaszán a 23. fejezet egészére vonatkozó 
akciótervet és a „kisebb”, kifejezetten a kisebbségek jogait érintő cselekvési tervet. A kisebbségek vé-
delmének javítását szolgáló akcióterv előkészítésébe a nemzeti kisebbségek képviselőit is bevonta a 
kormány, igaz, a szoros határidők miatt a terv végleges szövegezése hektikus körülmények között zaj-
lott, és ez az akcióterv végleges szövegén is meglátszott (NYILAS–MACKÓ 2017: 113). A legfontosabb 
kritikák amiatt érték az akciótervet, mert annak szövege következetlen fogalomhasználatával, az el-
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várt intézkedések közötti aránytalanságokkal, egyes területeken a számonkérhető vállalások pontat-
lan megfogalmazásával nehezen teszi követhetővé az akcióterv gyakorlatba ültetését. Mindez annak 
ellenére igaz, hogy akárcsak a 23. fejezet egészét érintő akcióterv, a kisebbségek jogainak javítását 
célzó cselekvési terv is az egyes feladatokhoz határidőt rendel, és az elvárt eredményt is megfogal-
mazza (ACTION PLAN 2016; AKCIÓTERV 2016). Nagyon fontos volt az Európai Bizottság számára, hogy 
a kisebbségeket érintő cselekvési terv kidolgozásában az érintett kisebbségek – különösen a Magyar 
Nemzeti Tanács képviselői – is aktívan részt vettek (POLICY PAPER 2017: 12). 

Mégis a külső szemlélőnek az a benyomása támad a cselekvési tervről, hogy a szerb kormány fon-
tosabbnak tartotta a formai elemeket, amellyel az Európai Bizottság elvárásainak megfelel, mint a 
tartalmi elemek következetes kidolgozását. Az akcióterv ugyan a Keretegyezmény felépítését követi, 
de a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága a legutóbbi, negyedik körös monitoringvéleményében 
hangsúlyozta, hogy az akcióterv végrehajtását hitelesen ellenőrizhetővé tevő adatgyűjtési rendszer 
hiányzik, amely például a részarányos közigazgatási foglalkoztatás alakulásának mérésénél kifejezet-
ten fontos lenne (AC 2019: 13). Az akcióterv „következetes végrehajtásának” szükségességére hívta fel 
a figyelmet az Európai Bizottság is (EB 2016: 19). A cselekvési tervben megfogalmazott vállalások gya-
korlatba ültetése is késik, az Európai Bizottság ezt visszatérően sürgette az éves országjelentéseiben 
(EB 2019: 29; EB 2020: 39).

AZ ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK ÉS A KISEBBSÉGEK VÉDELME

Szerbia csatlakozási folyamatában a legnagyobb tehertétel mindenképp a Koszovóval való viszony 
rendezetlensége. Az Európai Bizottság az éves országjelentéseiben kiemelkedő figyelmet szentelt 
a Belgrád–Pristina-párbeszéd alakulásának, ami természetesen a preševói albánok helyzete miatt a 
szerbiai kisebbségpolitikát is érintette. 

Ettől függetlenül is a szomszédos államokkal való bilaterális kapcsolatoknak kiemelt jelentősé-
gük van a szerb EU-csatlakozás alakításában. A tagjelölt országokkal szemben egyes tagállamoknak 
is lehetnek olyan elvárásaik, amelyeket még a csatlakozás előtt érvényesíteni kívánnak. Amikor va-
lamelyik tagjelölt államban élő kisebbség anyaállama tagja az uniónak, akkor felmerülhet, hogy a 
tagállam az EU-ba igyekvő országgal szemben a nemzeti érdekeit is érvényesítse. Annak ellenére, 
hogy a csatlakozási folyamatot kifejezetten szakmai, lehetőleg objektív szempontok alapján és az 
országjelentések révén átlátható módon igyekszik a bizottság levezényelni, a tagállamok politikai 
kifogásai megakaszthatják a csatlakozást.

Az Európai Unióhoz való közeledésben is fontos szerepük volt azoknak a kisebbségek védelmét 
érintő kétoldalú szerződéseknek, amelyeket Szerbia a 2000-es évek elején, a Stabilizációs és Társulási 
Megállapodás megkötése előtt kötött Romániával (2002), Magyarországgal (2003), Észak-Macedóni-
ával (2004) és Horvátországgal (2004). A kisebbségek jogaival foglalkozó 2016-os akcióterv is kitért 
arra, hogy a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásainak végrehajtását is javítani kell (AK-
CIÓTERV 2016: 11.4. pont).

Magyarország és Szerbia együttműködése ezen a területen kifejezetten jónak mondható, és a 
szerbiai jogalkotás sokszor messzebb is ment, mint a magyar–szerb kisebbségi szerződés rendel-
kezései sugallták volna (BERETKA–KORHECZ 2019: 315). Az EU-csatlakozással összefüggésben a ki-
sebbségi kérdés látványosabb feszültségeket inkább a szerb–román és a szerb–horvát kapcsolatok-
ban okozott.

Szerbia liberális kisebbségpolitikájának részeként olyan csoportok kisebbségi státuszát is elis-
meri, amelyeket más államok vitatnak. Bár Szerbiának kiegyensúlyozott és jó kapcsolatai vannak 
Romániával – amiben szerepet játszik az is, hogy Románia sem ismerte el Koszovó függetlenségét –, 
2010–2012 között komoly feszültségeket okozott a két ország között a szerbiai vlach kisebbség 
helyzete. Románia ugyanis megkérdőjelezte, hogy a vlachok külön elismerése jogos-e, és sürgette 
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Szerbiát, hogy a vlach kisebbséget a román nemzeti kisebbség részeként ismerje el. Románia a ro-
mánok és így a vlachok anyaországaként lép fel, ezáltal a 2002-es szerb–román kisebbségvédelmi 
egyezményre hivatkozva elérte, hogy a vlachok helyzetét a szerb–román kormányközi kisebbségi 
vegyes bizottságban is tárgyalják. Sőt, az EBESZ kisebbségi főbiztosa, Astrid Thors is közvetíteni pró-
bált a két kormány között ebben az ügyben (POLICY PAPER 2017: 32). Szerbia a kisebbségek sza-
bad identitásválasztására hivatkozva nem fogadta el a román kormány érveit, főleg, hogy a szerbiai 
vlachok között sem mindenki ismerte el Románia anyaállami fellépésének jogosságát. Ennek ered-
ményeként Románia 2012-ben a Szerbia tagjelölti státuszáról döntő tanácsi szavazás előtt vétóval 
fenyegetett a szerbiai vlachok helyzete miatt. Ez több tagállam vezetője részéről rosszallást váltott 
ki ugyan, de Szerbia az utolsó pillanatban mégis hajlandó volt egy különmegállapodásra a román 
kormány megnyugtatása érdekében (BIRN 2012). Az Európai Bizottság visszafogottan értékelte a 
két ország vitáját, 2012-es országjelentésében tényszerűen utalt a fejleményekre (EB 2012: 21), de 
semmilyen jelét nem adta annak, hogy közvetítő szerepet kívánna vállalni, sőt inkább hangsúlyozta, 
hogy a két ország kisebbségeket érintő vitája bilaterális szinten rendezhető csak. 

Hasonlóképpen, amikor a nemzeti tanácsok megalakulásakor létrejött a Bunyevác Nemzeti Ta-
nács, ezzel intézményesült a bunyevác nemzeti identitás, Horvátország folyamatosan tiltakozott ami-
att, hogy Szerbia a bunyevácokat önálló kisebbségként ismeri el, míg a horvát kormány szerint ők is 
a horvát kisebbséghez tartoznak. Bár Horvátország sosem fenyegetett Szerbia uniós csatlakozásának 
blokkolásával, komoly vitákat váltott ki a két ország között a bunyevácok kisebbségi nyelvű oktatá-
sa. A horvát politikai elit és a kormány is következetesen a szerbiai horvát kisebbség megosztására 
irányuló kísérletnek könyveli el a bunyevác kisebbség szerbiai elismerését. Ennek megfelelően pró-
bálják a horvát anyaállami támogatást és befolyást a bunyevác kisebbségre is kiterjeszteni, az iskolai 
tankönyvtámogatástól kezdve a kulturális élet különböző területéig (POLICY PAPER 2017: 40–42).

Az Európai Bizottság ezeket a vitákat szigorúan bilaterális államközi vitáknak tekinti, amelyek 
megoldását egyedül a két ország kormányának együttműködése biztosíthatja, maga a bizottság az 
éves országjelentésekben soha nem foglalt állást ezekben. Az EU célja leginkább az, hogy megle-
gyenek azok a szerződéses keretek, amelyek az ilyen esetekben az érintett államok közötti párbeszé-
det és együttműködést segítik (HUSZKA 2020: 12–24).

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Az európai integrációnak a kisebbségek védelmére gyakorolt hatását két szempontból vizsgálhat-
juk: a jogalkotás és a kisebbségek tényleges társadalmi helyzete alapján. A bővítés folyamatában a fő 
szerepet játszó Európai Bizottság a csatlakozási feltételek teljesítésénél a 2004-es keleti bővítés előtt 
sokkal inkább a formális jogszabályi környezet meglétét vizsgálta, és kevesebb figyelmet fordított a 
kisebbségek helyzetének értékelésére. A nyugat-balkáni bővítés során azonban megfigyelhető, hogy 
ez a megközelítés finomodott, és a Bizottság kísérletet tett arra, hogy a politikai feltételeket normatív 
alapokon, objektívebb szempontok szerint fogalmazza meg. Természetesen továbbra is szembesülnie 
kellett azzal a problémával, hogy konkrét uniós jogi alapok hiányában milyen normatív elvárásokat 
fogalmazzon meg a tagjelölt államokkal szemben. Ebből a szempontból az Európai Bizottság egy po-
litikai tanulási folyamaton ment át az évek során, egyre jobban támaszkodik a Keretegyezményre és 
a tagjelölt országban meglévő kisebbségvédelmi jogszabályok alkalmazásának nyomon követésére. 
Ahogy azt Szerbia példáján is láthattuk, megfigyelhető, hogy az intézményi együttműködés megerő-
södött az EU és az Európa Tanács között, az Európai Bizottság monitoring eljárásában nemcsak konzul-
tál a Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságával, hanem országjelentésében jelentős részben támasz-
kodik a Tanácsadó Bizottság véleményében megfogalmazott ajánlásokra. A Bizottság valóban sokkal 
részletesebben foglalkozik a kisebbségi jogok helyzetével, mint korábban, a kisebbségi nyelvű tan-
könyvek kérdésétől kezdve a kisebbségi nyelvű média helyzetének vizsgálatáig. Az Európai Bizottság 
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a Keretegyezményt egyfajta minimum standardnak tekinti, és sokkal inkább a kisebbségek tényleges 
helyzetére, az interetnikus társadalmi viszonyokra fókuszál, semmint az elfogadott jogszabályokra.

Persze önmagában ez a törekvés nem oldhatta meg azt a problémát, hogy a tagjelölt államok a 
vállalásaikat az emberi jogok, így a kisebbségek védelme területén milyen hatékonysággal ültetik át a 
gyakorlatba. Szerbiában már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt megvoltak a kisebb-
ségi jogok védelmének alkotmányos és jogszabályi garanciái. A tényleges jogalkalmazás azonban szá-
mos kívánnivalót hagy maga után. Ezért is szorgalmazta a Bizottság olyan konkrét cselekvési tervek ki-
dolgozását, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a kisebbségi jogok gyakorlati alkalmazását objektív 
mércék szerint nyomon lehessen követni. Az ehhez szükséges statisztikai felmérések, adatok és helyi 
szinten is rendszeres ellenőrzések azonban elmaradnak, vagy nem következetesek. Szerbia példája is 
azt mutatja, hogy az európai integrációnak csak korlátozott hatása lehet a kisebbségek jogainak érvé-
nyesítésében, a helyi, tartományi és központi kormányzati szervek hozzáállásán, a kisebbségeknek a 
döntéshozatalban való hatékony részvételén, a kisebbség-többség helyi társadalmi kapcsolatain sok 
múlik. A nemzetközi szereplők, így az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások során – értelem-
szerűen – pusztán a központi kormányra tudnak hatást gyakorolni. A jogalkalmazás azonban jelentős 
részben azoknak a helyhatóságoknak a feladata, amelyek területén a kisebbségek élnek. Amennyiben 
a kisebbségi jogok biztosításának elmulasztása nem von maga után szankciót, és a helyi szerveket a 
központi kormány nem ösztönzi – ellenőrzéssel, támogatással – a kisebbségi nyelvi jogok vagy a rész-
vételi jogok tiszteletben tartására, akkor a kormány nemzetközi vállalásai sem érnek célt. 

IRODALOM

BENEDEK, Wolfgang et al. 2012. Mainstreaming Human and Minority Rights in the EU Enlargement with the Western Balkans. 
Study for the European Parliament Directorate-General for the External Policies of the Union. Brussels.

BERETKA, Katinka – KORHECZ, Tamás 2019. The Agreement between Serbia аnd Hungary on the Protection of National Mi-
nority Rights – Revision Welcomed. In: Hungarian Journal of Legal Studies, 286–316. 

CIERCO, Teresa 2017. The Limits of Europeanization on Minority Rights in Serbia: The Roma Minority. In: International Jorunal 
on Minority and Group Rights, 123–149.

DICOSOLA, Maria 2017. The Rights of National Minorities in Croatia. Beyond European Conditionality? In: Vizi B. – Tóth N. – 
Dobos E. eds.: Beyond International Conditionality. Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern 
Europe. Nomos, Baden-Baden, 79–100.

HUSZKA Beáta 2020. The Power of Perspective: Why EU Membership still Matters in the Western Balkans. Policy brief, www.
ecfr.eu (Letöltés: 2021. 03. 10.)

NAGY Noémi 2011. Kettős mérce az Európai Unió kisebbségvédelmi politikájában. In: Ádám Antal szerk.: PhD tanulmányok 
10. PTE ÁJK Doktori Iskola, Pécs, 299–322.

NYILAS Mihály – MACKÓ Zsuzsanna 2017. Szerbia akcióterve a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására. In: Kisebbségi 
Szemle, 109–132.

PELLET, Alain 1992. The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A  Second Breath for the Self-Determination of 
Peoples. In: European Journal of International Law, (3) 178–185.

REHN, Olli 2006. Enlargement package 2006. Speech for the European Parliament’s Foreign Affairs Committee. Brussels, 21 
November 2006; Speech 06/727.

TOGGENBURG, Gabriel 2006. A Remaining Share or a New Part? The Union’s Role vis-á-vis Minorities After the Enlargement 
Decade. In: EUI Working Paper No. 15, Florence, EUI. 

VIZI Balázs 2013. Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. L’Harmattan, Budapest.

DOKUMENTUMOK

AC 2019. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Fourth Opinion on 
Serbia adopted on 26 June 2019. ACFC/OP/IV(2019)001.

ACTION PLAN 2016. Action Plan for Chapter 23. https://www.mpravde.gov.rs/files/Action%20plan%20Ch%2023.pdf (Letöl-
tés: 2021. 03. 28.)

AKCIÓTERV 2016. Cselekvési terv a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/do-
kumenti/Madjari/Jogszabalyok/kisebbsegi%20cselekvesi%20terv.pdf (Letöltés: 2021. 03. 28.)

ALKOTMÁNY 2006. A Szerb Köztársaság Alkotmánya. (A SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006.) http://www.puma.vojvodina.gov.
rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/alkotmany_srb.pdf (Letöltés: 2021. 03. 22.) 

AZ EU BŐVÍTÉSPOLITIKÁJA ÉS A KISEBBSÉGEK VÉDELME SZERBIÁBAN  87



BIRN 2012. BalkanInSight – Romania Revives Split Among Serbia’s Vlachs. https://balkaninsight.com/2012/02/29/serbia-s-
vlachs-minority-hit-the-spotlight/ (Letöltés: 2021. 03. 22.)

BOEING 2014. A szerző interjúja Detlev Boeinggel, az Európai Bizottság Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tár-
gyalások Főigazgatósága politikai főtanácsadójával.

COMMISSION 1991. Bulletin of the European Communities – Commission. 12-1991.
EB 2010. Serbia 2009 Progress Report. Commission of the European Communities, Brussels, 9 November 2010. SEC(2010) 

1330. 
EB 2011. Commission Opinion on Serbia’s application for membership of the European Union. Brussels, 12. 10. 2011 

COM(2011) 668 final.
EB 2012. Serbia 2012 Progress Report. European Commission, Brussels, 10. 10. 2012, SWD(2012) 333 final.
EB 2012a. European Commission – Enlargement Strategy and Main Challenges 2012–2013. Brussels, 10. 10. 2012 COM(2012) 

600 final.
EB 2014. Serbia 2014 Progress Report. European Commission, Brussels, 8. 10. 2014, COM(2014)700 final.
EB 2014a. European Commission – Screening Report Serbia Chapter 23 – Judiciary and fundamental rights. MD 45/14, 15. 

05. 2014.
EB 2015. Serbia 2015 Progress Rerport. European Commission, Brussels, 10. 11. 2015. SWD(2015) 211 final.
EB 2016. Serbia 2016 Progress Report. European Commission, Brussels, 9. 11. 2016 SWD(2016) 361 final.
EB 2019. Serbia 2019 Progress Report. European Commission, Brussels, 29. 5. 2019. SWD(2019) 219 final.
EB 2020. Serbia 2020 Progress Report. European Commission, Brussels, 6. 10. 2020. SWD(2020) 352 final.
KISEBBSÉGI TÖRVÉNY 2001. Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (A JSZK Hivatalos Lapja, 

11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos 
Közlönye 72/2009. – másik törvény) vajma.info (Letöltés: 2021. 03. 18)

NEMZETI TANÁCSOK 2009. Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
72/2009., 20/2014 – AB-határozat, 55/2014. és 47/2018. szám).

NYELVTÖRVÉNY 2005. Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról (Az SZK Hiv. Közlönye, 45/1991., 53/1993. – más törvény, 
67/1993. – más törvény, 48/1994. – más törvény, 30/2010., 101/2005. – más törvény, 47/2018. és 48/2018. szám – hely-
reigazítás).

POLICY PAPER 2017. National Minorities in Serbia’s Relationship with the Neighbours. Draft Policy Paper. Forum for Ethnic 
Relations – OSF, Belgrade.

TANÁCS 1997. 2003rd Council Meeting General Affairs Luxembourg, 29/30 April 1997, Press Release 129, Council Conclusions 
on the Application of Conditionality with a View to Developing Coherent EU-Strategy for the Relations with the Countries 
in the Region, Bulletin EU no. 4, (1997): 137.

TANÁCS 2014. Conference on Accession to the European Union – Serbia. AD 1/14 LIMITE CONF-RS1, Brussels, 9 January 2014. 

  DR. VIZI BALÁZS88



Dr. habil. Soós Edit
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Politológia Tanszék

Duális autonómia Vajdaságban –  
siker vagy kudarc?

Az egységes nemzetállamok kialakulásával különleges jelentőséget kaptak az államot a többi államtól 
elválasztó határok, amelyek a központi hatalom szuverenitásának alappilléreivé váltak, és a mai érte-
lemben vett államhatárokká fejődtek. A nemzetközi jog fejlődése, a multilaterális nemzetközi szerző-
dések jól tükrözik az autonóm státus értelmezése, szorgalmazása terén elért eredményeket. 

Nemzetközi jogi értelemben az autonómia a nemzeti kisebbségek belső önrendelkezésének meg-
valósulási formája. Az identitás megőrzése, az önigazgatás, önrendelkezés együttesen az autonómiá-
val valósítható meg. Az önrendelkezés, önkormányzás kollektív jogok, egymással szoros kapcsolatban 
álló fogalmak. Közvetett módon az egyéni emberi jogok is védhetik a kisebbségeket, de valódi nem-
zetközi jogi kisebbségvédelmet nem lehet elérni csupán az individuális emberi jogokkal. 

A nemzeti kisebbségek jogainak kezelésére az önrendelkezés, az autonómia jelenti a hatékony 
eszközt. A kisebbségi autonómia az önszerveződésre képes kisebbségi közösség adott állam által elis-
mert és garantált kollektív jogainak legmagasabb szintje. A nemzeti kisebbségek autonómiatörekvé-
sei a nemzeti kisebbségek kollektív jogai felől, illetve a regionalizmus, önkormányzatiság és szubszidi-
aritás irányából megközelítve eltérő autonómiaformákat eredményeznek. 

A „kulturális autonómia” kifejezés a nyelvi és kulturális jogok gyakorlásának lehetővé tételére utal. (Az 
esetek többségében ez együtt kell, hogy járjon a decentralizáció elvének alkalmazásával.) A „területi auto-
nómia” kifejezést olyan, általában szuverén államokon belül kialakított berendezkedésre értik, amely által 
egy bizonyos régió lakosai sajátos földrajzi helyzetüket tükröző tágabb hatalmi jogosítványokat kapnak, 
ami oltalmazza és előmozdítja kulturális és vallási hagyományaikat. (Ez utóbbi megközelítés összekap-
csolja a területi autonómia fogalmát a regionális önkormányzatisággal (EURÓPA TANÁCS 2003: 11. cikk). 

A nemzetközi szervezetek (ENSZ, EBEÉ/EBESZ, Európa Tanács) által elfogadott szerződések kezdetben 
a kisebbségvédelem terén jellemzőek, majd idővel a területi autonómia elősegítését is megfogalmazzák. 

AZ AUTONÓMIA ÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK SZABÁLYOZÁSA A NEMZETKÖZI JOGBAN

Az autonómiával foglalkozik az ENSZ 1966-os dokumentuma, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, amely rögzíti, hogy egy népnek joga van az önrendelkezésre, másrészt a nemzeti ki-
sebbségeket illetően megfogalmazza a kisebbségnek a saját kultúrához, nyelvhez való jogát. „Olyan álla-
mokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek-
től nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, 
hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják.” (ENSZ 1966: 27. cikk)

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) elsőként foglalkozott Európában a ki-
sebbségek helyzetével. A kisebbségvédelem kérdése 1975-ben a Helsinki Záróokmányban került emlí-
tésre. A részt vevő államok elismerik az emberi jogok és az alapvető szabadságok egyetemes jelentő-
ségét, beleértve a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadságát, amely mindenkit 
megillet, fajra, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül. „A részt vevő államok, melyeknek terüle-
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tén nemzeti kisebbségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát 
a törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylege-
sen élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal, és ily módon védelmezik a nemzeti 
kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren.” (EBEÉ 1975: VII. szakasz) Ugyanakkor a dokumentum 
A népek egyenjogúsága és önrendelkezése című VIII. szakaszban hangsúlyozza, hogy a népek egyen-
jogúsága és önrendelkezési joga elvének értelmében valamennyi népnek mindenkor joga van ahhoz, 
hogy teljesen szabadon, bármikor és belátása szerint határozza meg belső és külső politikai státuszát, 
és belátása szerint valósítsa meg politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését. 

A Koppenhágai Dokumentum (1990) is ezt erősíti meg, amikor elismeri a kisebbségek kollektív joga-
it, valamint kimondja, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van emberi jogaik 
és alapvető szabadságjogaik teljes körű és hatékony gyakorlásához. Joguk van, hogy szabadon kife-
jezzék, megőrizzék és fejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási identitásukat, fejlesszék kultúrá-
jukat a területi körülményeknek megfelelő helyi vagy autonóm közigazgatás megteremtésével (EBEÉ 
1990: 32. pont; 35. pont).

Az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosa Lundi Ajánlásaiban (1999) rámutat arra, hogy a nemzetközi 
jog alapelvei, mint az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlő jogok és a diszkriminációmen-
tesség, érintik a nemzeti kisebbségek jogait. A kisebbségeknek a közéletben való hatékony részvételé-
hez önkormányzati intézmények felállítását jelöli meg. Megkülönbözteti az önkormányzatiság területi 
és nem területi formáit (oktatás, kultúra, a kisebbségi nyelv használata, vallás stb.). A Lundi Ajánlások az 
államok szerepét emeli ki a kisebbségek jogainak garantálásában. Az autonómia értelmezése az állami 
hatóságok akaratára és megítélésére tartozik. A kisebbségeknek joguk van részt venni az identitásuk 
védelmére vonatkozó ügyekben, és az államoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek jogát a közügyekben való hatékony részvételhez (EBESZ 1999: 21. pont).

A területi autonómia és önkormányzatiság értékeinek nemzetközi jogi elismerése terén és az in-
tézményi feltételek megteremtésében, egy önálló autonómiaegyezmény lehetőségének kidolgozásá-
ban az európai szervezetek közül az Európa Tanács kiemelkedő szerepet töltött be.

A nemzeti kisebbségek védelmével foglalkozik az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartája (1992), amely az első kifejezetten a kisebbségek védelmére elfogadott egyezmény. 
A charta azonban nem említi az autonómia lehetőségét. Az európai egyezmények közül az Európa Ta-
nács 1995. évi Keretegyezménye a Nemzeti Kisebbségek Védelméről sem tartalmaz utalást az autonómia 
egyetlen formájára sem, de elismeri a kisebbségek jogát kultúrájuk, nyelvük és hagyományaik meg-
őrzésére, valamint a közügyekben – különösképpen az őket érintőkben – való részvételre (EURÓPA 
TANÁCS 1995: 15. cikk). Autonómiára utal a nyelvi jogok szabályozásának szintje, a nyelvhasználat 
joga az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban, ezenfelül az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a tár-
sadalmi szféra egyéb területein. Az egyezmények jelentősége annak elismerése, hogy valamely állam 
a Nyelvi Charta és a Keretegyezmény által megfogalmazott kisebbségi jogok biztosításával közelebb 
kerül az autonómia elismeréséhez. 

Az autonómia megvalósítása decentralizációt is jelent, mivel a kisebbség átveszi a hatalom gya-
korlásának, a központi hatalom feladat- és hatásköreinek egy részét. A központi állam lemond a hata-
lomgyakorlás egy részéről az érintett kisebbségek javára, a törvényhozói és végrehajtó testületek ön-
állóan vagy a központi kormánnyal közösen dönthetnek, illetve rendelkezhetnek az adott autonómia 
alaptörvényben körülhatárolt kérdéseiben. Az autonóm régiók és közösségek részesednek az állami 
szuverenitásból anélkül, hogy az eredeti állam felbomlana.

A decentralizáció jelentőségének felértékelődése egyben az autonómia és a decentralizáció összekap-
csolódását is jelenti. 1975. október 14–16-án az Európa Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok Konfe-
renciájának, Parlamenti Közgyűlésének és az Európai Periferikus Régiók Hatóságainak kezdeményezésére 
az írországi Galwayban megtartott konferencia zárónyilatkozatában rögzítésre kerül a regionális auto-
nómia megfogalmazása: „A regionális autonómia többet jelent az államigazgatás decentralizációjánál. 
Felöleli regionális tanácskozó és végrehajtó testületek választását is közvetlen vagy közvetett általános 
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választójog alapján, valamint a szoros együttműködést a helyi önkormányzatokkal, részvételt az állam 
által hozott döntésekben, a képviseletet az európai intézményekben.” (COUNCIL OF EUROPE 1975: 5)

Az autonómia és önkormányzatiság értékeinek nemzetközi jogi elismerésében és az intézményi 
feltételek megteremtésében, egy önálló autonómiaegyezmény lehetőségének kidolgozásában az 
európai szervezetek közül az Európa Tanács kiemelkedő szerepet töltött be. 1993-ban az Európa Ta-
nács Parlamenti Közgyűlése 1201-es ajánlása elmozdulást jelent a területi autonómia megfogalmazása 
terén, az autonómtörekvések tekintetében referenciaként szolgál. Az ajánlás a kisebbségek számára 
biztosítható helyi vagy autonóm közigazgatási szervek mellett a különleges státus lehetőségét veti 
fel. Azokban a körzetekben, ahol az egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, 
ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az 
állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel vagy 
különleges státusszal rendelkezzenek (COUNCIL OF EUROPE 1993: Article 11).

Az Európa Tanács területi autonómiára vonatkozó dokumentumai közül a Regionális Önkormányza-
tok Európai Chartája tervezete (1997) jelent érdemi előrelépést az autonómia vonatkozásában. A doku-
mentum a regionális önkormányzat létrehozásának intézményi és szervezeti vonatkozásait, valamint 
az alkotmányos és törvényes keret biztosítását hangsúlyozza az autonómiák kialakításában. A charta 
értelmében a regionális önkormányzás elvét a lehető legnagyobb mértékben az alkotmány szintjén 
kell elismerni. A regionális önkormányzás terjedelmét csak az alkotmány, a régiók statútumai, törvény, 
avagy a nemzetközi közjog határozhatja meg (COUNCIL OF EUROPE 1997: Article 4).

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája (1985) és a Regionális Önkormányzatok Európai Chartája 
tervezete (1997) nem az etnikai alapon szervezett önkormányzásról, hanem általában a helyi, illetve 
regionális önkormányzásról szól. Ugyanakkor a chartákban foglalt elvek vonatkoznak az olyan helyi, 
illetve regionális önkormányzatokra is, ahol egy adott nemzeti kisebbség többséget alkot.

A korábbi kezdeményezésekhez képest jelentős változást hozott a területi autonómia értelmezé-
sében az Európa Tanács 2003. évi 1334. sz. határozata. A Gross-jelentés az autonómiák formáit mint a 
működőképes demokrácia egyik alapját határozza meg. Az autonómia egy „államon belüli megoldás”, 
amely lehetővé teszi a kisebbség számára, hogy gyakorolja jogait, és az autonómia működésének 
sikere a többségi társadalom és kisebbségi társadalom közötti, valamint a kisebbségek közötti, álla-
mon belüli kiegyensúlyozott viszonytól függ. A korábbi, általánosan elfogadott megközelítéssel ellen-
tétben az autonómiát nem az állam szuverenitását kikezdő, területi integritását szétziláló potenciális 
konfliktusforrásként kezeli. A jelentésben megfogalmazódik, hogy az autonómia összeegyeztethető 
az állam területi integritásának elvével, garanciákat nyújt az állam egységére, szuverenitására. A je-
lentés az autonómia értelmezésének, alkalmazásának és kezelésének ügyét az állam, illetve a nemzeti 
parlament és intézményei hatáskörébe sorolja (COUNCIL OF EUROPE 2003: Article 19).

A Gross-jelentés összekapcsolja a területi autonómia fogalmát a regionális önkormányzatisággal 
és a szubszidiaritás elvével, ahol a kisebbség átveszi a hatalom gyakorlásának, a központi hatalom 
feladat- és hatásköreinek egy részét, de az autonóm státusra vonatkozó megegyezésnek meg kell ha-
tároznia a hatáskörök megosztását a központi és az autonóm hatóság között. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése az 1609 (2003) sz. ajánlásában javaslatot tett arra vonat-
kozóan, hogy az Európa Tanács keretében készüljön egy olyan európai egyezmény az autonómiáról, 
amely figyelembe veszi a tagállamok tapasztalatait, és lehetővé teszi számukra a regionális és kul-
turális autonómia közös elveinek meghatározását. Az ajánlás értelmében az egyezmény a Regioná-
lis Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott alapelvekre épülne, tiszteletben tartva az 
Emberi Jogok Európai Egyezményét és annak egyenlőségre és diszkriminációmentességre vonatkozó 
elveit (GÖRÖMBEI 2003: 353–354).

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága azonban máig nem fogadott el autonómiáról szóló egyez-
ményt. Az államok egy jogilag kötelező egyezmény létrehozását nem támogatják. A szuverenitást is 
érintő, azt korlátozó kérdést minden állam maga kívánja szabályozni.
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KISEBBSÉGVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

A nemzetközi jogi dokumentumok általánosságban írják körül a kisebbségi jogok szabályozását. 
A nemzetközi jog mellett a nemzeti szabályozások kialakításában az Európai Uniónak a nemzeti ki-
sebbségek védelme tekintetében képviselt álláspontja, az Európai Unió megközelítése is fontos szere-
pet játszik. Az Európai Unió 27 tagállamában közel ötvenmillió polgárnak valamilyen kisebbségi nyelv 
vagy regionális nyelv az anyanyelve.

A Közösségi Charta a Regionalizációról már 1988-ban a régiót „földrajzi szempontból világosan körül-
határolt egységet képező területként” jellemzi, amelynek a „lakossága bizonyos közös vonásokkal ren-
delkezik” (EUROPEAN PARLIAMENT 1988: Article 1). Közösen kívánja az ebből eredő specifikus identitás 
biztosítását és annak fejlesztését a kulturális, társadalmi és gazdasági haladás serkentése céljából. A kö-
zös vonások a nyelvet, a kultúrát, a történelmi hagyományokat, a gazdasági érdekeket jelentik. Ezeknek 
a feltételeknek nem kell együttesen jelentkezniük egy adott régió esetében, de a régióra jellemző mar-
káns elemeknek (például nyelv, kultúra) vagy azok hiányában a gazdaságnak jelen kell lennie.

A régiók, tartományok lakossága számára biztosítani kell a politikai közéletben való részvétel lehető-
ségét, ezzel is növelve a közösségükkel való azonosulást. „Annak érdekében, hogy a regionalizált rend-
szerrel még nem rendelkező országok mielőbb megtehessék az oda vezető lépéseket, a régiókkal ren-
delkezők pedig elismerhessék és tiszteletben tarthassák a régiók hatásköreit” (EUROPEAN PARLIAMENT 
1988: 24), el kell érni, hogy az érintettek választott politikai képviselőik útján valódi beleszólási joggal 
rendelkezzenek régiójuk társadalmi és gazdasági jövőjének megtervezésébe és szervezetének kialakítá-
sába. A Közösségi Charta a Regionalizációról a regionalizmus összetevői közül a választott gyűlésnek poli-
tikailag felelős regionális kormányt nevezi meg valamennyi régió intézményi struktúrájának jogi alapjául, 
amelyeket a tagállamoknak regionális statútumokban és a nemzeti törvényhozásban kell jóváhagyniuk.

Az Európai Unióról Szóló Szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikke, az Alapjogi Charta 21. és 22. cikke, valamint 
az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) rendelkezései alkotják a jogi bázisát a nemzeti 
és nyelvi kisebbségekre vonatkozó, valamint a kulturális és nyelvi megosztottságot megerősítő uniós 
szabályozásnak.

Konkrét kisebbségvédelmi rendelkezések a szerződésekben nem szerepelnek, csupán az emberi 
jogok és alapvető szabadságjogok védelmének elve, a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásának 
követelménye és a hátrányos megkülönböztetés tilalma védi közvetve a kisebbségek érdekeit.

Az EUMSZ 6. cikk (1)–(2) bekezdése szerint: „(1) Az Unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok 
és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek kö-
zösek a tagállamokban. (2) Az Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető 
jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 
4-én Rómában aláírt európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azokat a tagállamok közös al-
kotmányos hagyományaiból erednek.” 

Meghatározó a kelet-európai államok csatlakozásának előkészítésénél a koppenhágai tagfelvételi kri-
tériumok kialakítása, amelyek megkövetelik a tagjelölt ország részéről a kisebbségek tiszteletben tartását 
és védelmüket. A tagállamok által felállított kritériumokat a tagjelölt országoknak teljesíteniük kell, ugyan-
akkor „az EU anélkül várja el a kisebbségek védelmét a tagjelölt országoktól, hogy bármilyen, a saját tagja-
ira érvényes dokumentumban elkötelezte volna magát a kisebbségek jogai mellett” (NAGY 2011: 498). An-
nak ellenére, hogy a kisebbségek védelme része a koppenhágai kritériumoknak, és „az Unió tiszteletben 
tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését 
és további gyarapítását” (EUSZ 1993: 3. cikk), a kisebbségi jogok nem képezik a közösségi joganyag részét. 

Az Európai Unió eddig nem tudott a kisebbségek hatékony védelmét garantáló kisebbségvédelmi 
szabályozást megalkotni. Az EU intézményei közül az Európai Parlament az 1980-as években több ha-
tározatot is elfogadott a regionális és etnikai kisebbségek védelmében a regionális nyelvek és kultúrák 
használatának elősegítéséről a tagállamokban az oktatás, a tömegtájékoztatás, a hivatali ügyintézés 
során és a bírósági eljárásokban (EUROPEAN PARLIAMENT 1987). Közös uniós kisebbségvédelmi po-
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litika azonban nem létezik, a hatáskörmegoszlás a nemzeti hatáskör keretébe utalja a vitás kérdések 
rendezését, a tagállamok belügyeként kezelve azt. 

Az Európai Bizottság azt elismeri, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben 
tartása az unió egyik értéke, de a kisebbségvédelem kérdését szintén tagállami belügynek tekinti.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

A TERÜLETI AUTONÓMIÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Európai Unió jogában a nemzeti kisebbségek számára biztosított autonómia nem jelenik meg, az 
önrendelkezés jogát a tagállamok belső joga alapján, az alkotmányok és statútumok révén biztosítják. 

Vajdaság esetében sajátos kettősség figyelhető meg, ahol a területi autonómiával párhuzamosan 
kulturális autonómia (nemzeti tanácsok) is működik. A Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma (2009) 
és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (2009) elfogadása azon jogi lépések része, 
amelyek Szerbia 2000-ben bekövetkezett demokratikus fordulatát követőn hozzájárultak az ország 
jogállami stabilizációjához, a kisebbségvédelmi intézményrendszer fejlődéséhez. A kapcsolatok szo-
rosabbra fűzését a Stabilizációs és Társulási Megállapodás megkötése jelentette, amelynek aláírására 
2008. április 29-én került sor. Ezt megelőzően az Európai Tanács 1993. évi koppenhágai ülésén kerül-
tek meghatározásra a csatlakozás feltételéül szolgáló kritériumok a tagjelölt országok számára. Ezek 
között szerepel, hogy a tagság feltétele, hogy a tagjelölt állam elérje azon intézmények megszilárdu-
lását, amelyek a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, illetve a kisebbségek tiszteletben 
tartását és védelmét garantálják, elősegítik a szubszidiaritás elvének megvalósulását.

A Szerb Köztársaság 2006. évi Alkotmányának rendelkezése alapján a tartomány olyan alkotmány-
nyal alapított területi közösség, ahol a polgárok a tartományi autonómiára való jogukat valósítják 
meg, és az alkotmánnyal és statútumukkal összhangban szabályozzák az általuk alakított szervek 
jogkörét, megválasztását és munkáját (SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 2006: 182–187. szakasz). 
Az Alkotmány értelmében a Szerb Köztársaság autonóm tartománya Vajdaság Autonóm Tartomány 
(SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 2006: 182. szakasz).

Az Alkotmány 185. szakasza értelmében az autonóm tartomány „legfőbb jogi aktusa” a statútum. 2009. 
november 30-án a szerb parlament elfogadta a Vajdaság Autonóm Tartomány Statútumát, majd Vajdaság 
hatásköri törvényét (2009). A Statútum megerősíti Vajdaság önrendelkezését, továbbá olyan európai elve-
ket közvetít, mint a regionalizmus és a szubszidiaritás, a központi kormány hatásköreinek decentralizálása.

A 2009 decemberében elfogadott Statútum Vajdaság legmagasabb szintű jogszabálya, amely ren-
delkezik az autonóm tartomány jogállásáról, meghatározza a tartomány alapértékeit, területi beosz-
tását (hét közigazgatási körzet), valamint rögzíti, hogy a tartomány jogi személy. A hatáskörökről szóló 
törvény a tartomány jogi helyzetét, a tartományi szervek megválasztásának és munkájának módját 
és az általa alapított szolgálatok munkáját taglalja. Pénzügyi téren az autonóm tartomány – az alkot-
mánnyal és a törvénnyel összhangban – eredeti bevételekkel rendelkezik, meghozza saját költségve-
tését és zárszámadását. Az Alkotmány leszögezi, hogy Vajdaság az ország költségvetésének 7 százalé-
kára jogosult, a saját bevételekről és a tartomány vagyonáról azonban majd csak egy későbbi törvény 
fog rendelkezni (SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 2006: 184. szakasz). 

A Vajdaság AT Statútumának rendelkezései megfelelnek a Regionális Demokrácia Európai Chartája 
tervezetének, amennyiben a Vajdaság AT Statútuma a regionális önkormányzatok politikai, adminiszt-
ratív és pénzügyi függetlenségét garantáló alapszabálya, egyfajta regionális önkormányzati minimum 
standardot rögzít. 

A Statútum értelmében Vajdaság saját parlamenttel és végrehajtó szervvel, tartományi kormány-
nyal rendelkezik (STATÚTUM 2009: 47–49. szakasz). A képviselőház 120 képviselőből áll, akiket közvet-
len választáson, titkos szavazással választanak. A képviselők választását, megbízatásuk megszűnését, 
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a nemzeti közösségek arányos képviselete lehetővé tételének a módját és a választási körzeteket a 
képviselőház tartományi képviselőházi rendeletben szabályozza. A tartományi kormány Vajdaság AT 
szerve és Vajdaság AT hatásköreinek keretében Vajdaság AT területén a végrehajtó hatalom hordozó-
ja. A képviselőház statútumot, tartományi képviselőházi rendeleteket, határozatokat, nyilatkozatokat, 
rezolúciókat, stratégiákat, ajánlásokat, záróhatározatokat és más általános aktusokat hoz. 

A KULTURÁLIS AUTONÓMIÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A kisebbségek önrendelkezési joga akkor valósul meg, ha szabadon rendelkeznek fennmaradásuk 
legfontosabb kérdéseiről, és saját választott testületeiken keresztül kormányozzák önmaguk életét. 
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 2. szakasza értelmében (2009) a nemzeti 
kisebbségek Szerbia egész területén létrehozhatják művelődési, oktatási és tájékoztatási intézménye-
iket. A törvénnyel létrejött a kiegyensúlyozott kulturális autonómia megteremtésének lehetősége. 

A magyar nemzeti kisebbséghez tartozók számára a kulturális autonómia alapintézménye a Ma-
gyar Nemzeti Tanács. A tanács nem civil szervezet, hanem állami költségvetésből támogatott közjogi 
szervezet (FEJES 2010: 109).

A Szerb Köztársaság Alkotmánya 75. szakasza szerint a magyar nemzeti közösséghez tartozó sze-
mélyeknek egyéni és kollektív jogok is szavatoltak. A tanács a szerbiai magyar nemzeti közösség köz-
vetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzata, a magyar kulturális autonómia 
legfőbb szerve, amelyen keresztül megvalósul a magyar nemzeti közösség kollektív joga az önkor-
mányzáshoz a hivatalos nyelv- és íráshasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területén. 

Vajdaság alapvető értékét képezi annak többnyelvű, kulturálisan sokszínű és többvallású jellege. 
A Vajdaság területén élő szerbek, magyarok, szlovákok, horvátok, montenegróiak, románok, romák, 
bunyevácok, ruszinok és macedónok, illetve egyéb kisebb lélekszámú közösségek egyenrangúak. 
A Statútum 25. szakasza alapján a Vajdaság AT összlakosságában számbeli kisebbséget alkotó nem-
zeti közösségek tagjai megválasztott nemzeti tanácsok révén érvényesítik autonómiájukat, intézmé-
nyeket alapítanak, önállóan döntenek, illetve részt vesznek az oktatást, a tudományt, a kultúrát, a 
nyelvhasználatot és a tájékoztatást érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban. A tartományi 
közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet 10. szakasza szabályozza a kisebbségek rész-
vételét a tartományi közigazgatási szervekben. E szerint a Vajdaság AT nemzeti közösségei tagjainak 
részvétele arányban kell, hogy legyen a tartományi közigazgatási szerv működési területén levő la-
kosság összetételével. (2014-ben módosításra került mind a Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma, 
mind a Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól, miután a szerbiai Alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek ítélte mind az autonómiastatútum, mind a nemzeti tanácsi törvény több szakaszát.)

SZERBIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ NORMÁI

Szerbia 2012-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, 2014. január 21-én megkezdődtek a 35 tárgya-
lási fejezetet felölelő csatlakozási tárgyalások. Az Európai Unió Szerbia vonatkozásában elfogadta 
a 23-as tárgyalási fejezet (átvilágítási) screening jelentését (EUROPEAN COMMISSION 2014: 18–19; 
36–37). A 23. fejezet az igazságügy és az alapvető jogok területével foglalkozik. A csatlakozási fo-
lyamat során Szerbia kötelezettséget vállalt egy cselekvési terv kidolgozására, amelynek tartalmát 
meghatározták az EU elvárásai (EUROPEAN COMMISSION 2016). Szerbia Igazságügyi Minisztériuma, 
mint a 23. fejezet csatlakozási tárgyalásainak felelőse, 2015. február 29-én alakította meg tárcaközi 
munkacsoportját az akcióterv kidolgozására, amely munkacsoportnak a tagjai az érintett miniszté-
riumok és tartományi titkárságok, a kisebbségi nemzeti tanácsok, a civil szféra és a nemzetközi szer-
vezetek képviselői voltak. A munkacsoportban a vajdasági magyarságot a Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke és a tartományi kormány alelnöke képviselte. 
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A munkacsoport 2015. december végére kidolgozta a cselekvési tervet, amelyet az EU jóváha-
gyása után a szerb kormány 2016. március 3-án megtartott ülésén fogadott el. A cselekvési terv el-
fogadásával a Szerb Köztársaság meghatározta stratégiai irányvonalát az intézményi és jogalkotási 
keret, az alapvető emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok javítása területén. 

A Cselekvési terv a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére (2015) 11 fejezetben tárgyalja a 
Szerbiában élő nemzeti kisebbségek számára fontos kérdéseket, a kisebbségek alkotmánnyal bizto-
sított egyéni és kollektív jogait. Ezek a következők: Személyi státuszbeli kérdések; A hátrányos meg-
különböztetés tilalma; Művelődés és tájékoztatás; Szabad vallásgyakorlás; Nyelv- és íráshasználat; 
Oktatás; Demokratikus részvétel; A nemzeti kisebbségek tagjainak arányos alkalmazása a közszférá-
ban; A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai; A kisebbségi közösségek tagjainak gazdasági helyze-
te; Nemzetközi együttműködés.

1. táblázat: A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására irányuló tevékenységek végrehajtása

Teljesülés  
állapota

teljes mérték-
ben teljesült

nagymérték-
ben teljesült

részben  
teljesült

nem teljesült nincs informá-
ció a végzett 

tevékenységről

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

művelődés és 
tájékoztatás 70 62 20 23 10 0 0 15 – –

nyelv és 
íráshasználat 50 67 – – 25 33 – – 25 0

oktatás 58 68 33 3 8 18 0 9 0 0

nemzeti 
kisebbségek 
nemzeti tanácsai

88 90 0 10 13 0 – – – –

szabad 
vallásgyakorlás 67 67 – 0 33 – – 33 0

Forrás: A 2016. évi statisztikai jelentés és a 2019. évi statisztikai jelentés alapján

2. táblázat: A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására irányuló tevékenységek végrehajtása

Teljesülés  
állapota

teljes mérték-
ben teljesült

nagymérték-
ben teljesült

részben  
teljesült

nem teljesült nincs informá-
ció a végzett 

tevékenységről

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019

hátrányos megkü-
lönböztetés tilalma 100 88 – – – 0 12 – –

demokratikus rész-
vétel 100 50 – – – 0 25 0 25

nemzeti kisebb-
ségek tagjainak 
arányos alkalmazása 
a közszférában

47 76 6 5 18 0 6 14 24 5

kisebbségi közös-
ségek tagjainak 
gazdasági helyzete

100 80 – – 0 20 – – – –

nemzetközi 
együttműködés 67 66 – – – – 17 17 17 17

Forrás: A 2016. évi statisztikai jelentés és a 2019. évi statisztikai jelentés alapján
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A magyar közösség szempontjából különösen fontosak a nyelv- és íráshasználattal, az oktatással, 
kultúrával és tájékoztatással, valamint a kisebbségi nemzeti tanácsokkal foglalkozó fejezetek. 

A progresszív változásokat előirányzó, a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatko-
zó Cselekvési Tervben foglalt területeken történt előrehaladásról a Szerb Köztársaság kormányának 
Emberi és Kisebbségi Jogok Hivatala éves jelentéseket tesz közzé.

Az első jelentés 2016 októberében került elfogadásra. Összehasonlítva a 2016. októberi első je-
lentést a 2019. augusztusi jelentéssel, számos területen nem tapasztalható előrehaladás a Cselekvési 
Terv (2015) megvalósulásában. A teljesülés állapotában például a kisebbségi közösségek tagjainak 
gazdasági helyzete 100 százalékról visszaesett 80 százalékra, míg a demokratikus részvétel tevé-
kenységi területén 50 százalékos a visszaesés (100 százalékról 50 százalékra). A művelődés és tájé-
koztatás terén a teljesülési állapot 70 százalékról 62 százalékra esett vissza, habár a „nagymértékben 
teljesült” minősítés 20 százalékról 23 százalékra nőtt. A szabad vallásgyakorlás teljesülési állapota 67 
százalékon maradt. 

3. táblázat: A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására irányuló tevékenységek végrehajtása

Tevékenységek végrehajtása 2016 2019

teljes mértékben teljesült 65 74

nagymértékben teljesült 12 8

részben teljesült 10 7

nem teljesült 2 9

a végzett tevékenységekről nincs információ 11 2

Forrás: A 2016. évi statisztikai jelentés és a 2019. évi statisztikai jelentés alapján

Az okokat keresve, a kutatásaim során a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság AT tisztségvise-
lőivel készült interjúk egyértelművé tették, hogy a haladás elmaradása több tényezőre vezethető 
vissza. Az egyik valószínűsíthető ok, hogy a legelső jelentésnél sem a Cselekvési Tervet végrehajtó 
szervek, sem pedig a monitoringért felelős emberi és kisebbségjogi kormányhivatal nem szolgál-
tatott minden esetben pontos adatokat. (Az egyik interjúalany véleménye szerint mindössze 60 
százalékos volt az akcióterv célkitűzéseinek a megvalósulása.) Ezt követően több nemzeti tanács is 
kifejtette kritikáját, aminek következtében később elfogadásra került egy új módszer a terv ellenőr-
zésére: minden jelentés közzétételét megelőzően a kisebbségi nemzeti tanácsok véleményezhetik 
a jelentést, amely észrevételekre az érintett illetékes szerveknek kötelezően válaszolniuk kell. Azóta 
nagymértékben javult a végrehajtó szervek tapasztalata is a jelentések írását illetően, és a jelentések 
is reálisabbak lettek. Mindez azonban nem változtatott visszamenőleg az első jelentésen, ezért le-
hetséges az, hogy bár folyamatosan sikeresen teljesülnek a cselekvési tervben leírt vállalások (egyik 
interjúalanyom szerint mára elérte a 75–80 százalékos arányt), mégis ez visszaesésnek tűnik a legel-
ső jelentéshez képest. Visszaesésről azonban valójában csak elvétve lehet beszélni.

Egy másik ok, amely szintén magyarázatul szolgál a teljesülés állapotában a csökkenésre, hogy a 
Cselekvési Terv tevékenységeihez hozzá van rendelve a megvalósulás ideje is. Egyes esetekben ez folya-
matos, más esetekben pedig egy konkrét időpont szerepel. A 2016-os jelentés csak azokat a tevékeny-
ségeket vette alapul, amelyeknek a megvalósulása 2016-ra esett. Ugyanakkor a 2019-es jelentésben már 
sokkal több tevékenység szerepel, hiszen 2016 és 2019 között minden tevékenységet figyelembe vesz. 

A harmadik lehetséges ok a Cselekvési Terv felépítéséből következik. Amennyiben nem hoznak 
meg egy törvényt, akkor annak alkalmazása sem valósulhat meg, így sok esetben csúszik a megva-
lósítás, vagy egyszerűen bizonyos tevékenységek nem valósulhattak meg.

Azon intézmények köre, amelyek részt vesznek a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósításá-
ra irányuló cselekvési terv tevékenységeinek hatékony végrehajtásában, igen széles. A jelentésben 
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77 közintézmény szerepel, amelyek részben köztársasági, részben vajdasági székhellyel rendelkez-
nek. Ugyanakkor fontos kiemelni azt a tényt, hogy a jelentések országos adatokat tükröznek. Ez-
zel összhangban külön tartományi lebontásban nem ismertek közzétett adatok. A Cselekvési Terv 
monitoringja országos szintű, a vajdasági tartományi szervek csak a végrehajtó szervek egyikeként 
jelentkeznek. 

ZÁRÓGONDOLATOK

Az elmúlt évek politikai fejleményei rámutatnak arra, hogy az Európai Unió felé egyre inkább elkö-
teleződő tagjelölt Szerbiának a belpolitikai lépései, így a kisebbségi és a tartományi intézményeket 
érintő változtatások során egyértelművé kell tennie az európai értékek és megoldások melletti ki-
állását.

1. A nemzetközi szervezetek, így az Európa Tanács jogalkotása a nemzetközi jog keretei között 
határozza meg az autonómiák kialakításának feltételeit. E szervezetek célrendszerét és dokumen-
tumait inkább a politikai tartalom és szándék motiválja, ezért alapvetően az államok maradnak a 
főszereplők, így tartalommal azokat a nemzeti törvényhozásnak kell kitöltenie, ami tovább erősíti az 
állami dominanciát a szabályozásban. Az autonómia formáinak, feltételeinek és kialakításának, eset-
leg korlátozásának során az állami szuverenitás fennmarad, az autonómia és a kisebbségvédelem 
biztosítása ezért az érintett országok feladata. 

2. A kisebbségi autonómiák létrejöttével kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy nin-
csenek olyan nemzetközi dokumentumok, amelyek univerzális jelleggel és jogi kikényszeríthető-
séggel bírnának. Léteznek ugyan a nemzetközi jog olyan forrásai, amelyek a kollektív megközelítés 
bizonyos aspektusait tartalmazzák, és az önrendelkezés elvének az autonómiák irányába történő 
kiterjesztését is hangsúlyozzák, de ezek a dokumentumok nem bírnak kötelező erővel. 

3. Az Európai Unió és a tagállamok közötti feladatelhatárolás tekintetében az EU a nyelvi diszk-
rimináció és a nemzeti kisebbséghez való tartozás miatti diszkrimináció tilalmát és a kulturális, val-
lási és nyelvi sokféleség tiszteletben tartását vállalja fel. Fontos lenne, hogy az EU az Európa Tanács 
Keretegyezménye (1995) által előírt jogi kötelezettségeket is megerősítse. Az Európa Tanáccsal és 
az annak égisze alatt működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Kongresszusával való 
együttműködés szilárd alapot teremthet ennek jövőbeni megvalósítására.

4. A területi autonómia és a kisebbségvédelem biztosítása az érintett országok feladata. A Cselek-
vési Terv sikeres megvalósításához elengedhetetlen Szerbia politikai legitimitása és a jogállamiság 
intézményrendszerének működése, valamint az ország elkötelezettsége az Európai Unióhoz való 
csatlakozás iránt. 

5. A Cselekvési Terv megvalósításához hozzájárulhat Szerbia és Magyarország további kitűnő kap-
csolata, valamint a vajdasági magyar közösség szervezett és eredményes politikai érdekképvisele-
te Szerbiában. Az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítése Magyarország Alaptörvényében is 
megjelenik. Az Alaptörvény D) cikke értelmében: „Magyarország az egységes magyar nemzet össze-
tartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közös-
ségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, 
egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön 
való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”
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A hely és jelentése
BEVEZETÉS

2010 óta a nemzetpolitikai stratégiai célrendszer stratégiai célja a magyar nemzet gyarapodása 
számbeli, szellemi, gazdasági és jogi szempontból (MAGYAR NEMZETPOLITIKA – A  NEMZETPOLITI-
KAI STRATÉGIA KERETE 2011). A nemzetpolitikai programok 2014-ig az oktatás- és kultúrafejlesztést, 
majd 2014-et követően a gazdaságfejlesztést helyezték középpontba. Az e stratégiai keretrendszer 
mentén kialakított és végrehajtott programok az identitás megőrzéséhez és erősítéséhez, a szülőföl-
dön maradás és boldogulás segítéséhez, a családok támogatásához járultak hozzá (NEMZETPOLITIKA 
2010–2018).

A kutatás a helymárkázás módszertanával a vajdasági magyar közösséget vizsgálja abból a célból, 
hogy vajon alkalmas-e a helymárkázás arra, hogy hozzájáruljon azoknak a tényezőknek a feltárásához, 
amelyek a szülőföldön maradáshoz kapcsolódnak. A kutatás a következő kérdéseket járja körül: Vajon 
a helymárkázás gyakorlata erősíti-e a lokálpatriotizmust? Az árumarketing márkahűségének szerke-
zete megegyezik-e a települési márkahűség szerkezetével? A település-/helymárkának összhangban 
kell-e lennie a helyi lakosság identitástudatában kialakult települési imázzsal? Ha feltételezzük, hogy 
négyféle imázs létezik (PUCZKÓ–TÓZSA 2015: 37), a belső, a külső, a partner- és a szakmai imázs, akkor 
négyféle helymárka is szükséges-e egy település helymárkázása során?

A helymárkázás a „hely igaz jelentését” keresi (GOVERS–GO 2009: 18), aminek folyamatában, ha az 
sikeres, a szakirodalom szerint a közösségi hasznosulás is kézzelfoghatóvá válik. A  Rethinking Place 
Brancing című, Greogory J. Ashworth és szerkesztőtársai által szerkesztett, 2015-ben kiadott tanul-
mánykötet bevezetőjében a helymárkázás „értelmét” a következők szerint összegzi: egyrészt segítség 
a helyek közötti versenyben; másrészt stratégiai útmutató a helyek fejlesztéséhez; alapot teremt az 
érintettek együttműködéséhez; megoldást nyújthat a praktikus/funkcionális helyekhez kapcsolódó 
problémákra; hozzájárul a helyekhez kapcsolódó pozitív tapasztalat maximalizálásához; azonosság 
esetén a helyi lakosság megismeri, megkedveli és hajlandó „megvédeni és fenntartani” települését 
(internalizáció – belső szükséglet kialakulásával) (vö. ASHWORTH 2015: 4).

Papp-Váry Árpád szerint a sikeres helymárkázásnak további hozadékai is lehetnek egy település 
életében, például segít a változások menedzselésében; lehetővé válik, hogy az érintettek átlássák és 
értsék a város(vezetés) céljait; a polgárok aktívabbá válnak, nyitottabbak lesznek, együtt akarnak mű-
ködni, fokozódik a motiváció, érezhetően vonzóbbá válik a város, élettel telik meg; új lakosok szeret-
nének a településre költözni, valamint csökken a lakosok elvándorlása (PAPP-VÁRY 2011: 3–4).

A tanulmány a helymárkázás témakörében, a vajdasági magyarság körében végzett kutatás imázs -
elemzésének feltárását foglalja össze, elhelyezve azt a helymárkázás tudományos keretében.

HELYMÁRKÁZÁS – IMÁZSFORMÁLÁS

A helymárkázás feladata a szakirodalom szerint az imázsformálás, vagyis az imázsformálódás „befo-
lyásolása”. A „befolyásolás” célja, hogy a helyről kialakított imázs pozitívan hasson a hely hírnevére. 
A helymárka önmagában egy folyamatosan változó, nem statikus, változtatható virtuális jelenség 
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(GOVERS 2015: 74). A befogadóban a márkához kapcsolódó név, szimbólum vagy jellegzetesség 
egy egyedi mentális asszociációhalmazt aktivál. Aaker és Joachimsthaler szerint a márkázás folya-
matában a márkával a következőket kell elérni: egyrészt, hogyha a befogadó a márkanévvel vagy 
a márkajelenséggel találkozik, akkor észrevegye, másrészt pedig, hogyha észreveszi, akkor pozitív 
imázst társítson hozzá. A pozitív imázstársítás a márkához való hűséghez vezet (AAKER–JOACHIM-
STHALER 2000), hisz a márkát nemcsak felismeri, hanem „meg is veszi”. Egy település esetében a 
hely márkájának a „megvételét” jelentheti, ha például egy turista az adott helyet választja a már-
kához társított imázs révén nyaralásának helyszínéül, vagy például ha a településen élő lakos nem 
vándorol el onnan. 

Gallarza és szerzőtársai arra hívják fel a figyelmet, hogy a márka alakítja a projektált (projected) 
és az érzékelt (perceived) imázst. A márka felelős azért, hogy a kereslet és a kínálat találkozzon, a 
projektált és az érzékelt imázs, vagyis a helyről közvetített és megtapasztalható tényezők össz-
hangban legyenek egymással (GALLARZA et al. 2002).

A sikeres helymárkázás folyamatában tehát elengedhetetlen, hogy a valamennyi érintett által 
projektált imázsra figyelemmel legyen a márkaalkotó, annak pozitív elemeit összegyűjtse, majd 
pedig beépítse a helymárkába. Természetesen valamennyi helynek vannak negatív imázselemei 
is, amelyeknek pozitívra fordítását is meg kell kísérelnie a márkaalkotónak.

Puczkó és Tózsa négy imázstípust (továbbiakban: CI) különböztet meg a település érintettjei 
szerint: a belső, a külső, a szakmai és a partnerimázst (PUCZKÓ–TÓZSA 2015: 17). Az érintettek 
szerinti imázstípusok további két csoportra bonthatók, egyrészt, amelyek személyekhez, másrészt 
pedig, amelyek szervezetekhez, intézményekhez köthetők. Az alábbi ábra a belső imázs (helyi la-
kosság), a külső imázs (például a látogatók, a településre érkező vásárlók, a település egészség-
ügyi intézményeibe érkező betegek, a településen dolgozó munkavállalók, a település oktatási 
intézményeibe járó diákok, a településre érkező turisták, a média, a településsel hasonló kondíci-
ókkal rendelkező települések, amelyek egyben versenytársak is), a szakmai imázs (menedzserek, 
tőkeerős cégek, valamint közigazgatási szervezetek) és a partnerimázs (testvértelepülések) érin-
tettjeit szemlélteti.

1. ÁBRA
Imázstípusok a település érintettjei szerinti szempontrendszerben

BELSŐ CI KÜLSŐ CI SZAKMAI CI PARTNER-CI

helyi lakosság látogatók, vásárlók, betegek menedzserek testvértelepülések

munkavállalók, diákok tőkeerős cégek

turisták központi közigazgatás

média, sajtó

más települések (versenytársak)

Forrás: PUCZKÓ–TÓZSA 2015: 37

A fenti ábra érintetti körét megvizsgálva látható, hogy a helymárkázás sokszereplős folyamat, 
hiszen a helyimázs egyének és közösségek szubjektív interpretációja egy valós helyről (BIGNÉ et al. 
2001: 607).
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2. ÁBRA
A települési PR-tevékenység célcsoportjainak meghatározása

SZEMÉLYEK

látogatók, vásárlók, betegek KÜLSŐ CI

munkavállalók, diákok KÜLSŐ CI

turisták KÜLSŐ CI

menedzserek SZAKMAI CI

helyi lakosok BELSŐ CI

SZERVEZETEK

tőkeerős cégek SZAKMAI CI

média, sajtó KÜLSŐ CI

központi közigazgatás SZAKMAI CI

más települések (versenytársak) KÜLSŐ CI

testvértelepülések PARTNER-CI

Forrás: PUCZKÓ–TÓZSA 2015: 37

Puczkó és Tózsa meghatározása szerint tehát a települési PR-tevékenység célcsoportjai esetében, 
ha személyekről beszélünk, akkor a helyi lakosságra, a látogatókra, vásárlókra, betegekre, munkavál-
lalókra, diákokra, turistákra és a menedzserekre gondolunk, szervezetekről pedig akkor beszélünk, 
ha a tőkeerős cégekre, médiára, közigazgatásra, további településekre vagy a testvértelepülésekre 
gondolunk.

Govers és Go szerint az imázs a hely „igazi identitása”. A szerzők szerint a helyimázs valójában 
„nem is létezik”, hiszen más-más egyének és közösségek más-más impulzusokkal találkoznak, ha 
egy hellyel kapcsolatba lépnek. Ezért azt javasolják, hogy az imázsra érdemes úgy tekinteni, mint 
„meghatározó”, „domináns” nézetre, amely alapján a befogadók az adott helyet „sztereotipizálják” 
(GOVERS–GO 2009: 18).

A szakirodalom szerint a termékmarketing márkahűség-szerkezete alkalmazható a sikeres hely-
márkázás folyamatában is. Ha megnézzük ugyanis a sikeres helymárkázás folyamatának elemeit, azok 
levezethetők az érintettek elvárásaitól a márkahűségig. Megállapítható az is, hogy a márkázás me-
nedzsmentjének a márkatapasztalatig van aktív ráhatása a folyamat tényezőire. A  sikeres helymár-
ka sajátja az, ha az érintettjei által projektált imázs és az érzékelt imázs egymással találkoznak. E két 
márkakép találkozásával pozitív viselkedés tapasztalható, ezáltal létrejön a márkával való azonosulás, 
ami elégedettséget eredményez, amelynek révén az érintettek elköteleződnek a márka iránt. Az elkö-
teleződés növeli a márka értékét, ami márkahűséghez vezet.
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3. ÁBRA
A sikeres helymárkázás folyamatának elemei

Forrás: saját szerkesztés

A fenti ábrából kiindulva és Papp-Váry gondolatmenetéhez kapcsolódva a márkahűség lo-
kálpatriotizmust eredményez. A sikeres helymárkázás hozadéka szerinte az, hogy „a helyiek, az 
itt élők elégedettebbek lesznek, erősödik identitásuk, büszkébbek lesznek a településükre, javul 
a morál, a hangulat, nő a lokálpatriotizmus, a márkahűség” (PAPP-VÁRY 2011: 3). Ebben a folya-
matban Zenker és Beckman is kiemeli a lakosság hangsúlyos szerepét (ZENKER–BECKMAN 2013). 
A helyi lakosságot mint a helymárka nagyköveteit említik, akik kiemelt szerepet játszanak a márka 
pozicionálásában.

A KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS MÓDSZERTANA

A jelen tanulmányban bemutatott vizsgálat a kutatás imázselemzésének részét képezi. A kutatás 
kérdései arra irányultak, hogy megvizsgálják a megkérdezettek első asszociációit a Vajdaságról. A kér-
désekre adott válaszok alapján a megkérdezett vajdasági magyarok projektált és érzékelt imázsa, va-
lamint ennek a két imázsnak a viszonyrendszere körvonalazódik.

A részkutatás módszertana kérdőíves lekérdezés hólabda módszerrel. Célcsoportját a vajdasági 
magyarság képezte. A részkutatás módszertanának célja az volt, hogy nyitott kérdésekkel segítsé-

PROJEKTÁLT 
IMÁZS

MÁRKATAPASZTALAT

ÉRZÉKELT  
IMÁZS

AZONOSULÁS

ELVÁRÁSOK
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ELKÖTELEZŐDÉS
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MÁRKAÉRTÉK
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get nyújtson a későbbiekben egy reprezentatív kutatás lekérdezése kérdéssorának összeállításához. 
Carman egy Hollandiában végzett, a turisztikai desztinációmenedzsmenthez kapcsolódó imázs-
kutatása során a Ster és Wissen által kidolgozott AIDA-modell szerint (awareness, interest, desire, 
action) az alábbi négy célcsoport megkérdezését javasolja imázsvizsgálatkor (CARMAN 1990; STER–
WISSEN 1987):

1. CÉLCSOPORT:  azok a felhasználók, akiknek nincs tapasztalatuk a helyről;
2. CÉLCSOPORT:  azok, akiknek lehet ismeretük a helyről, de nem érdeklődnek iránta;
3. CÉLCSOPORT:  azok, akik érdeklődést mutatnak, de saját országukban a turizmusnak nem aktív 

szereplői;
4. CÉLCSOPORT:  azok, akik számos tapasztalattal rendelkeznek, a belföldi turizmus aktív szereplői.

A fenti modellt figyelembe véve a kutatási módszer kiválasztásában hangsúlyos szerepet játszott 
az a cél is, hogy az eredmények választ adjanak arra, hogy egy megszólított, a Vajdaságban élő adat-
közlő révén elindított kérdőív milyen célcsoporthoz ér el.

A 302 fő válaszadó 36,1 százaléka 30 és 39 év közötti, 24 százaléka 40 és 49 év közötti, 17,9 szá-
zaléka 20 és 29 év közötti, 13,2 százaléka 50 és 59 év közötti, 6,1 százaléka 60 és 69 év közötti, 1,7 
százaléka pedig 20 év alatti. Iskolai végzettség tekintetében az egyetemi végzettséggel rendelkezők 
körében a legnagyobb a válaszadási hajlandóság (51,6 százalék), majd ezt követte a főiskolai vég-
zettséggel rendelkezők válaszadási aránya (20,3), egyébként a válaszadók 61,7 százaléka nő.

A megkérdezettek közül 14,5 százalék él jelenleg külföldön, 57,8 százalékuk sosem élt külföldön, 
11,2 százalékuk néhány hónapig, 7,6 százalékuk 1–3 évig, 5,3 százalékuk 5–10 évig élt külföldön. 
Mindebből az derül ki, hogy a válaszadók 12,9 százaléka külföldi tartózkodás után visszatért a Vaj-
daságba.

A kérdőív a következő nyitott kérdéseket tette fel:
• Önnek mi jut először eszébe a Vajdaságról?
• Önnek mi jut először eszébe a vajdasági magyarokról?
• Ön szerint mit gondolnak a nem vajdasági magyarok a vajdasági magyarokról? 
• Ön mit tenne egy vajdasági „eszközcsomagba”?
• Ha szülőföldjéről elutazik, szokott-e honvágyat érezni?
• Ha szokott honvágya lenni, mi hiányzik Önnek a legjobban?

Fontos hangsúlyozni, hogy a kérdőív lekérdezése nem volt reprezentatív, ezért annak eredményei 
nem vonatkoztathatók a vajdasági magyarság egészére. A  kitöltők 43,6 százaléka jelenleg a Tisza 
menti településeken, 10,8 százaléka pedig Szabadkán él.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI

A megkérdezettek az Önnek mi jut először eszébe a Vajdaságról? kérdésre adott válaszaiban szó-
gyakoriság szerint a leggyakrabban használt asszociáció: otthon, család, haza, Tisza és szülőföld. 
A felsorolt asszociációkból az is kiderült, hogy a megkérdezetteknek a Vajdaságról érzékelt imázsa 
összességében pozitív. Az említett asszociációkon kívül a barátok, természet, nyugalom és az étel 
fogalmak gyakorisága is meghatározó, és valamennyiről elmondható, hogy pozitív érzést hív elő a 
befogadóban.
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4. ÁBRA
Önnek mi jut először eszébe a Vajdaságról?

Forrás: saját szerkesztés

Az Önnek mi jut először eszébe a vajdasági magyarokról? kérdésfelvetésre adott válaszokból úgy-
szintén a pozitívan érzékelt imázs tükröződik. Az ehhez a kérdéshez leggyakrabban kapcsolódó fo-
galmak: szorgalom, kitartás, összetartozás, összetartás és magyar. Ha megvizsgáljuk az alábbi szófel-
hőben ábrázolt asszociációk gyakoriságát, rajtuk kívül a kisebbségi, közösség, találékonyság, dolgos 
és a becsület kifejezések is jelen vannak. A vajdasági magyarokról érzékelt imázs esetében is javarészt 
pozitív elemeket eredményezett a kérdőíves felmérés.

5. ÁBRA
Önnek mi jut először eszébe a vajdasági magyarokról?

Forrás: saját szerkesztés
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Az Ön szerint mit gondolnak a nem vajdasági magyarok a vajdasági magyarokról? kérdésre adott 
válaszokból a megkérdezettek szerint a nem vajdasági magyarok vajdasági magyarokról feltételezett 
képe már az előző kérdéshez képest más ábrát mutat. Míg a fenti kérdésekre adott válaszokat a pozitív 
kép jellemezte, ennek a kérdésnek az esetében felszínre kerültek azok a korábbi, sérelemként, megalá-
zottságként, megkülönböztetésként megélt tapasztalatok, amelyek befolyásolták a megkérdezettek 
válaszait. Jól példázza ezt az egyik válaszadó: „Úgy tapasztaltam, hogy akik nem ismernek bennünket, 
hajlamosak a szerbekkel azonosítani bennünket, akik pedig megismernek bennünket, nyílt és őszinte 
embereknek tartják a vajdasági magyarokat.”

6. ÁBRA
Ön szerint mit gondolnak a nem vajdasági magyarok a vajdasági magyarokról?

Forrás: saját szerkesztés

Az Ön mit tenne egy vajdasági „eszközcsomagba”? kérdésre adott válaszok típusuk szerint a követ-
kező kategóriákba rendezhetők: táj, épületek, ételek, italok, kultúra és használati eszköz. A megkérde-
zettek által adott válaszokat összesítve egy vajdasági eszközcsomag tartalma a következőkből állna: 
a táj kategóriájában a Tisza, a búzamező, a Palicsi-tó és a Fruška gora; az épületek kategóriájában az 
aracsi pusztatemplom és a szabadkai városháza; a kultúra kategóriájában a sikeres vajdasági magyar 
énekesek és zenészek, név szerint Rúzsa Magdi és Lajkó Félix, valamint a vajdasági lakodalmak és 
a tambura; az ételek kategóriájában az első helyre a burek került, amelyet szorosan követ a szárma 
ételelnevezés; az italok kategóriájában a pálinka és a bor; míg a használati eszközök közül a megkér-
dezettek egyértelműen a biciklire szavaztak.

A kérdőív következő kérdésére, miszerint Ha szülőföldjéről elutazik, szokott-e honvágyat érezni?, a 
megkérdezettek 77,7 százaléka igennel válaszolt. A kérdésre nemmel válaszolók közül azonban töb-
ben is megfogalmazták hiányérzetüket a Vajdasághoz kapcsolódó asszociációikban. 

A Ha szokott honvágya lenni, mi hiányzik Önnek a legjobban? Kérdésre adott válaszokban vissza-
köszönnek a korábbi, a Vajdasághoz kapcsolódó asszociációk. Érdekes módon az asszociációs foga-
lomtár ebben az esetben nem bővült, hiszen itt is a család, otthon, barátok, a Tisza és a táj fogalmak 
kerültek előtérbe.
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7. ÁBRA
Ha szokott honvágya lenni, mi hiányzik Önnek a legjobban?

Forrás: saját szerkesztés

ÖSSZEFOGLALÁS

A helymárkázás olyan tudományterület, amely közösségi hozzáadott értékkel rendelkezik. Különle-
gessége, hogy a helymárkázás folyamatának közösségi hasznosulása van, hozzájárul a közösségek 
döntéshozatalának megkönnyítéséhez, illeszkedik az adott közösség identitásához, így hozadéka le-
het az elvándorlás csökkentése, a közösség helyhez való ragaszkodásának megerősödése.

A tanulmány egy vajdasági imázsvizsgálat részkutatását öleli föl. A helymárkázás során a helyhez 
kapcsolódó pozitív imázselemek egységbe rendezése, a negatív imázselemek pozitívra fordítása tör-
ténik meg. Az imázsvizsgálat során elengedhetetlen, hogy figyelemmel legyünk az imázsformálók-
ra, azokra az érintettekre, akik közvetlenül vagy közvetetten hatással lehetnek a hely imázsára. Az 
imázstípusok a település érintettjei szerinti szempontrendszeren belül a vajdasági magyarság köré-
ben végzett kérdőíves kutatás eredményeit foglalják össze, ami megalapozhatja egy jövendő repre-
zentatív kutatás témaköreinek struktúráját.

A sikeres helymárkázás folyamata az elvárásoktól a márkahűségig vezet. Ennek a folyamatnak a 
döntő mozzanata, hogy a helyről projektált és érzékelt imázs összhangban legyen. A tanulmányban 
összegzett kutatás eredményei alapján kiderül, hogy a megkérdezettek kapcsolódása a Vajdasághoz 
összhangban van a legbensőbb, legbizalmasabb és legszemélyesebb kapcsolódási pontokkal, az ott-
honnal, a családdal. Kiderült, hogy a megkérdezetteknek a Vajdaságról és a vajdasági magyarságról 
birtokolt márkaképelemei szinte kivétel nélkül pozitív jelentést hordoznak. Tanulságosak azok az asz-
szociációk is, amelyek a mások által feltételezett imázsra utalnak. A válaszadók többsége Tisza menti 
településeken él. Számukra a Vajdaság egyik szimbolikus jelképe a Tisza folyó, amely hasonló értéket 
képvisel számukra, mint az otthon, a család, a szülőföld.

Összességében megállapítható, hogy a megkérdezetteknek a Vajdaságról, a vajdasági magyarság-
ról pozitív márkaképe van, amelynek erősítésével, rendszerezésével sikeresen kialakítható egy olyan 
helymárka, amely sajátos, egyedi, eredeti, hiteles és emlékezetes.
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A vendégmunkásság mint a gazdasági 
fejlődés eszköze és hátráltatója

BEVEZETŐ

Kofi Annan akkori ENSZ-főtitkár 2006 szeptemberében a világszervezet égisze alatt szervezett nem-
zetközi tanácskozáson a migráció világszerte tapasztalt pozitív hatásait méltatta. Azokban az években 
a Világbank és az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) is támogatta a nemzet-
közi migráció hatásait vizsgáló kutatásokat a fejletlen országok gazdaságára nézve. Az ENSZ-főtitkár a 
nemzetközi migrációban rejlő lehetőségekkel kapcsolatban kiemelte:

„Egyre gyakrabban vagyunk tanúi a migráció lehetséges pozitív hozadékainak. (A gazdasági mig-
ránsok) keresete, amely a múlt évben összesen 167 milliárd dollárt tett ki, illetve a pénzmennyiség, 
amelyet a fejlődő országokból érkezett migránsok otthon maradt családjuknak hazaküldenek, megha-
ladja a világszerte szétosztott összes nemzetközi segélyt. Nem csupán a pénzről van szó. A migránsok 
hazatérvén alkalmazni tudják a fejlett országokban elsajátított képességeket és tudást, technológiát, 
tőkét és intézményi gyakorlatot. Segítségükkel lehetővé válik a társadalmi-politikai kérdések újszerű 
megközelítése. Ők a dinamikus, emberi kapocs a különböző kultúrák, gazdaságok és társadalmak kö-
zött. Mindezeknek köszönhetően jelenleg minden eddiginél jobb helyzetben vagyunk, hogy szem-
benézzünk a migráció támasztotta kihívásokkal, és megragadjuk az e téren kínálkozó lehetőségeket.”1

Kofi Annan beszéde tizennégy évvel ezelőtt hangzott el, amikor a nemzetközi szervezetek és az 
egyes nemzeti kormányok még folyamatosan keresték a megoldást, hogyan tudnák az emigrációt a 
fejlődés eszközévé tenni. Az ENSZ által a migrációról kezdeményezett párbeszédben mintegy száz-
negyven ország vett részt, és a világszervezet elnökének újonnan kinevezett különleges megbízottja 
foglalkozott a témával.

Az elmúlt években a nemzetközi migrációt támogató intézkedésekkel párhuzamosan, az egyre 
erősödő migrációs nyomás miatt – legalábbis Európában – folyamatosan változott annak megítélése. 
Az Európai Unión belül a munkavállalás az egyes országok polgárai számára korlátlan, vagyis a fejlett 
Európa egészének egységes munkaerőpiaca van, míg a kívülről érkező gazdasági migránsokkal szem-
ben az unió országai fokozatosan szigorítanak politikájukon.

Az egységes munkaerőpiac az EU-tagországok számára szabad mozgást biztosít, a többi külföldi 
viszont vagy turistaként, vagy munkavállalási, tartózkodási, letelepedési engedéllyel tartózkodhat az 
unió területén. Aki legálisan szeretne bevándorolni és letelepedni, menekültstátusért kell, hogy fo-
lyamodjon. Az egyre tömegesebb bevándorlás következményeként válik egyre szigorúbbá az egyes 
országok migrációs politikája, és épül határkerítés egyre több uniós (és nem uniós) állam határán. 
A schengeni és a dublini egyezmény már nem elégíti ki a migrációs válság kezeléséhez szükséges jogi 
keretet, Brüsszelnek egyre sürgősebb jogharmonizációra lenne szüksége az unión kívülről érkezettek 
státusát illetően. A  helyzetet tovább bonyolítja a Közel-Keletről, Észak-Afrikából és Ázsiából érkező 
menekültek áradata, akiknek menekültstátusza máig vitatott, és e tekintetben az egyes uniós tagálla-

1  Az ENSZ-főtitkár idézett beszédének kivonatos változata elérhető az alábbi linken: http://www.un.org/press/
en/2006/ga10494.doc.htm
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mok állásfoglalása között nagy különbségek mutatkoznak. Általánosságban elmondható, hogy – már 
az egyes államok migrációs politikája szintjén is – eltűnőben van az a migrációval szembeni nyitott-
ság, amelyet megtapasztalhattunk Kofi Annan egykori ENSZ-főtitkár idézett beszédében. A migráció 
pozitív megítélése elhalványult, és helyette egyre inkább körvonalazódnak a migránsok iránti bizal-
matlanság, félelem, az idegengyűlölet gerjesztette politikák. 

Mindez összefügg azzal az egyre inkább beigazolódó feltételezéssel, amelyet annak idején a jugo-
szláv tapasztalatok is alátámasztottak, miszerint nem a gazdasági migráció, illetve a munkaerő ván-
dorlása jelenti a kiutat a szegénységből a fejletlen országok, régiók számára. Sőt, a migrációnak lehet 
egyfajta „korlátozó” hatása is az adott ország helyzetére a globális szintű munkaelosztás vonatkozásá-
ban, ahogy azt Ulf Brunnbauer, a Balkán és a délkelet-európai térség, így többek között a vendégmun-
káskérdés jeles kutatója is megállapította (BRUNNBAUER 2019).

A migráció fontos és gyakran egyedüli lehetőség gazdasági válság idején vagy a rossz életfeltéte-
lek között tengődő lakosság számára: az egyetlen módja annak, hogy az emberek javítsanak életmi-
nőségükön. Mégis, nehéz lenne találni olyan országot, amelynek sikerült elmozdulnia a gazdaságilag 
fejlett állam pozíciója felé a munkások emigrációjának köszönhetően. Brunnbauer szerint a migráció 
kényelmes megoldásként kínálkozik a mindenkori kormányok számára, hiszen nem kényszeríti őket 
aktív cselekvésre, strukturális reformok végrehajtására. A  külföldi munkavállalás javítja az emberek 
életszínvonalát anélkül, hogy az otthoni kormány bármit is tenne a lakosságért. Ez ugyanakkor kocká-
zatos stratégia, mert hosszú távon az adott ország teljesen kiszolgáltatottá válik a befogadó országok-
kal szemben (BRUNNBAUER 2016).

Jugoszlávia esetében az ideiglenes külföldi munkavállalást – ahogyan a neve is elárulja – nem te-
kintették hosszú távú stratégiának. Inkább kényszermegoldásnak a gazdasági reformok okozta társa-
dalmi-munkaerőpiaci gondok miatt. A tervek azonban nem úgy alakultak, ahogy az ország vezetősége 
(vagy néhány közgazdász) remélte. Évek múltán sem teremtődtek meg a feltételek – sőt, még ma sem – 
az „ideiglenesen külföldre távozottak” visszatérésére, illetve mind a mai napig tart az elvándorlás.

Jelen kutatás tárgya a Magyar Szó napilap 1963–74 között közölt cikkeiben megjelenő „vendég-
munkás” vagy „külföldi munkás”, „Gastarbeiter”, aki az elvándorlás folyamatának specifikus idősza-
kában távozott külföldre, amikor Jugoszlávia államvezetősége – nyilván gazdasági okokból – „meg-
engedte” és „megszervezte” az emigrációt, majd „visszavárta” munkásait. A kritikai diskurzuselemzés 
feltevéseiből kiindulva, miszerint a diskurzus a társadalmi cselekvések kommunikatív formája, jelen 
tanulmányban a vendégmunkásságot övező magyar nyelvű médiadiskurzust elemezzük a tarta-
lomelemzés módszerével.

A GAZDASÁGI MIGRÁCIÓ FOGALMA

A Magyar Szóban 1972. június 30-án A vendégmunkás is ember címmel indult cikksorozat, amely-
ben többek között először hangzik el, hogy „a gazdasági migráció világjelenség lett”, és megjele-
nik a „gazdasági emigráns” fogalma is. Habár a második világháború után az elvándorlást ezen a 
vidéken korántsem mindig gazdasági okok idézték elő (inkább politikai, vallási vagy nemzetiségi), 
a hatvanas években már a tömeges emigráció mégiscsak leginkább gazdasági indíttatásúnak bi-
zonyult. Kutatásunkban a Jugoszláviából külföldre távozottak közül is az állampolgároknak azon 
csoportjára összpontosítottunk, amelynek képviselői elsősorban pénzt keresni mentek a fejlettebb 
nyugat-európai államokba. Az emigráció melletti döntést sok esetben még inkább siettette az el-
hatalmasodó munkanélküliség és a kisebb településeken eluralkodó kilátástalanság, a fiatalabb 
generációknak a mezőgazdaságtól való eltávolodása vagy ahogy sok esetben a korabeli sajtó fo-
galmazott: „menekülése”.

Milyen ambíciókkal vállalkoztak a munkára idegenben ezek az emberek? Egy 1970-es horvátorszá-
gi felmérés szerint, amelyet Brunnbauer is idéz tanulmányában (BRUNNBAUER 2016: 15), a leggyako-
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ribb cél a házépítés: a vendégmunkásoknak több mint a fele jelölte meg ezt a célkitűzést. A megkér-
dezettek 11 százaléka autóra költötte spórolt pénzét, ugyanennyien fektették pénzüket földekbe, és 
csupán 3 százalék fektette saját vállalkozásba. A tervektől eltekintve, a vendégmunkások nagy része 
ténylegesen is ezekre a dolgokra költött.

A külföldre vándoroltak szülőfalujukban építették fel hatalmas házaikat, amelyek évekig üresen áll-
tak. A drága autók presztízskérdéssé váltak, és tovább növelték a migrációs hajlamot az otthoni lakos-
ság körében, hiszen ilyen luxust csak vendégmunkási fizetésből engedhettek meg maguknak. Innen 
erednek a vendégmunkásokkal kapcsolatos negatív előítéletek, amelyek a róluk szóló magyar nyelvű 
médiadiskurzusban is nyomon követhetők. Így például a Magyar Szóban is olvashatunk a vizsgált pe-
riódusban közúti balesetekről, amelyeket a drága autókkal száguldozó vendégmunkások okoztak, in-
cidensről, verekedésről, amelyet vendégmunkás provokált. Hivalkodásról, kivagyiságról, nagyzolásról 
azonban jellemzően csak közvetve, mások sztereotípiáin keresztül értesülünk, vagy ezeket megkér-
dőjelezendő, az ilyen esetek ellenpéldái révén. Ezek szerint az újságcikkek vendégmunkás szereplői 
mindig „jó emberek”, akik inkább a róluk elterjedt sztereotípiákat megcáfolni hivatottak.

Míg 1963-ban a hivatalos adatok szerint az országból mintegy száznegyvenezren dolgoztak külföl-
dön, 1971-ben a becslések szerint a vendégmunkások száma meghaladta az egymilliót. Az emigrációs 
területeket nem a legfejletlenebb országrészek képezték. Szerbia területén a legnagyobb mértékű ki-
vándorlás Vajdaságot jellemezte, ami különösen a hatvanas évek végén csúcsosodott ki. Vajdaságon 
belül a viszonylag fejletlen Dél-Bánát, valamint Észak-Bácska területéről tapasztalható a legnagyobb 
mértékű elvándorlás (TÁTRAI et al.). Gábrity Molnár Irén a jugoszláviai magyarok migrációjáról szóló 
tanulmányában összesen négy és fél millió jugoszlávról beszél, akik „részt vettek külső vagy belső ván-
dormozgalomban” az 1960-as évektől 2001-ig, a szóban forgó kutatás idejéig (GÁBRITY MOLNÁR 2001).

A munkanélküliség súlyos teherként nehezedett az ötvenes-hatvanas évek jugoszláv társadalmá-
ra, erről tanúskodik az alábbi olvasói levél is, amely a Magyar Szóban jelent meg 1964-ben:

„Tavaly beadtam az iparengedélyemet, Suboticára költöztem, és azonnal jelentkeztem a munka-
közvetítőnél. Azonban sehogy sem tudok munkához jutni. Meddig tarthat ez így? Már arra is gondol-
tam, hogy kivándorlok, csak nem tudom, hova kell fordulni. (G. S., Subotica)”

A Magyar Szó válasza pedig a következő:
„Ha szakmájában nincs munkalehetőség Suboticán, akkor a munkaközvetítő sem teremthet magá-

nak munkahelyet. Miért nem próbálkozik más városban, vidéken elhelyezkedni? Nem kell mindjárt a 
kivándorlásra gondolni, hazánkban is akad munka, különösen, ha szakmunkás, (márpedig ha iparen-
gedélye volt, akkor az). A munkaközvetítő hivatal a lehetőség szerint bizonyára közbenjár majd, hogy 
munkát kapjon, ha hajlandó lesz máshol is munkát vállalni.” (Magyar Szó, 1964. március 13.)

A Közös íróasztalunk rovat szerkesztője itthon marasztalja az elkeseredett munkanélküli olvasót. 
Biztosan akad itthon is valamilyen munka, különösen, ha szakmunkásról van szó. Ha csupán ún. se-
gédmunkás vagy betanított munkás lenne az illető, más lenne a helyzet, nehezebben találna magá-
nak munkát, de szakemberekből itthon is hiány mutatkozik – sugallja a szerkesztő. Ezt az álláspontot, 
az irányított gazdaságpolitikához párosuló retorika egyik támpillérét közvetíti lépten-nyomon a ma-
gyar nyelvű napi sajtó (is). 

AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA

Az Arcanum digitális adattárban a „vendégmunkás”, „gastarbeiter”, „elvándorlás”, „kivándorlás” kulcsz-
szavakkal történő keresés után összesen 726 cikk került be a vizsgálandó korpuszba, ebből 413 al-
kotja a jelen tanulmány alapjául szolgáló tartalomelemzést. Az újságcikkek mind az 1963–74 közötti 
időszakban jelentek meg a Magyar Szóban. A cikkeket előre elkészített kódex segítségével kódoltuk, 
a következő kategóriák szerint: műfaji besorolás, terjedelem, kivitelezés, téma, alany, tárgy, helyszín, 
az alany-tárgy viszonya, az újságíró álláspontja, a cím típusa. Az elemzés során kvantitatív és kvalitatív 
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módszert alkalmaztunk, a szóhasználat, stílus mellett ügyelve a cikkek hangnemére, az esetleges pa-
radigmaváltásra a narratívák tekintetében.

A cikkeket nagy műfaji változatosság jellemzi. Az egyszerűbb, tényközlő műfajoktól kezdve (hír, 
tudósítás) egészen a hosszabb terjedelmű, véleményközlő műfajokig (kommentár, tárca, riport, inter-
jú, jegyzet) mindenre található példa a vizsgált időszakban. A kritikai megközelítés értelemszerűen az 
utóbbi műfajcsaládba sorolható cikkeket jellemzi. Terjedelem tekintetében is nagy a változatosság: 
a rövid, néhány soros hírektől kezdve a hosszabb tudósításokig, interjúkig, sőt akad néhány egészen 
hosszú elemző cikk is. Ami a kivitelezést illeti, ritkán került címoldalra a vendégmunkások helyzete, 
általában csak valamilyen államközi szerződés vagy államférfiak találkozója alkalmával, akik egyebek 
között a vendégmunkások helyzetéről is tárgyaltak. Legtöbb esetben tényközlő vagy neutrális címe-
ket olvashatunk, nem jellemzőek a szenzációhajhász megfogalmazások. 

A hatvanas évek közepén, 1965-től jelenik meg a jugoszláviai magyar médiadiskurzusban a ven-
dégmunkás kifejezés. Az első ezzel kapcsolatos cikkekben utólag magyarázatot fűznek az újonnan 
megjelent szóhoz. Abban az időben a vendégmunkások még nem „jugoszlávok”, hanem spanyolok, 
portugálok, olaszok voltak, akik elsősorban Nyugat-Németországban vállaltak ideiglenesen munkát. 
1966-ban viszont már azt olvashatjuk a Magyar Szó november 2-ai számában, hogy „sok ezer vendég-
munkás készül haza Nyugat-Németországból az ünnepekre”, ami arról tanúskodik, hogy a jugoszláv 
vendégmunkás a jugoszláviai médiadiskurzusban való megjelenését megelőzően, ténylegesen már 
jóval korábban létezett.

A narratívák közül hangsúlyos az ideiglenes külföldi munkavállalás mint pozitív, majd a későbbi-
ekben mint negatív gazdasági tényező megjelenése. A paradigmaváltás a hetvenes évek elején kö-
vetkezik be, amikor az ideiglenesen külföldre távozók közül az elvártnál kevesebben térnek haza, és 
a „hazai ipar szakemberhiánnyal küzd”. Ennek némileg ellentmond a tény, hogy a munkanélküliség 
a későbbi években sem csökken, ami önmagában nem kap különösebb sajtóvisszhangot, erről köz-
vetve értesülünk, a vendégmunkások számára előkészített fogadásokról szóló tudósításokat olvas-
va. A későbbiekben külön fejezetben tárgyaljuk azt a narratívát, amely a hetvenes években állandó 
jelleggel megmutatkozik a magyar nyelvű médiadiskurzusban, és a vendégmunkások hazavárásáról 
szól. Az összes közül talán ez a leghangsúlyosabb narratíva 1970 és 1974 között. A vendégmunkássors 
nehézségeit kiemelő tudósítások, interjúk a rossz életkörülményekről, lakhatási feltételekről, munka-
adói visszaélésekről, idegenségről, honvágyról szólnak. A vendégmunkások tehát szenvednek, nem jó 
nekik, hazajönnének, mégsem teszik – újabb ellentmondás. 

A folytatásban a teljesség igénye nélkül, külön-külön tárgyalunk néhány narratívát: a vendégmun-
kásság mint a gazdasági migráció egyik specifikus fajtájáról szólót, illetve a hozzá társuló (gazdaság)
politikai retorikát, a nemzetiségi kérdés firtatását és a nők külföldi munkavállalását. Az említett témák 
ugyan nincsenek azonos mértékben jelen a korpusz egészét tekintve, de megítélésünk szerint a ven-
dégmunkásság gazdasági aspektusai mellett, amelyeknek a Magyar Szó a legtöbb figyelmet szentelte 
a vizsgált időszakban, a két utóbbi – a nemzetiségi kérdés és a nők külföldi munkavállalásához kötődő 
„emancipáció” – a jugoszláviai magyarok szempontjából kiemelten fontos.

GAZDASÁG ÉS POLITIKA

A Magyar Szó hasábjain megjelent cikkek kódolása közben kiderült, hogy általában nehéz határ-
vonalat húzni a politika és a gazdaság témakörök között, a szóhasználat ugyanis a politika nyel-
ve akkor is, amikor gazdaságról van szó. Hasonlóképpen, az állami szervek és intézmények nem 
maradhattak ki egyetlen gazdaságról szóló cikkből sem. Vitathatatlan az újság mint médium mo-
bilizáló szerepe. Közös cselekvésre, a társadalom egészének aktív részvételére szólít fel egy-egy 
fennálló probléma megoldására, mint amilyen például az alábbi tudósításban a vendégmunkások 
hazacsábítása:
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„Mindent el kell követni, hogy ezeknek a dolgozóknak, különösen azoknak, akiknek iskoláztatá-
sához annak idején jelentős eszközökkel a társadalom is hozzájárult, Törökbecsén nyújtsanak mun-
kalehetőséget.” (Több figyelmet kell szentelni külföldön dolgozó polgárainknak – állapították meg a 
törökbecsei aktíva ülésén. Magyar Szó, 1972. szeptember 30.)

A kissé pártdirektíva-ízű megfogalmazáshoz párosul a mozgósító szándék, a szolidaritás és a kö-
zös felelősség érzésének felébresztése. Azoknak a munkásoknak, akiknek a képzéséhez a társada-
lom korábban hozzájárult, itthon a helyük, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy új munkahelyek 
nyíljanak – mintha ez csupán akarat és összefogás kérdése lenne, legalábbis ezt sugallja a tudósítás, 
amikor hűen tolmácsolja az „aktíva megállapításait”.

Számos cikk jelent meg a különféle szakszervezeti és pártküldöttségek külföldi látogatásairól. 
Az említett „vizitek” a vendégmunkások érdekében történtek, hogy az illetékes jugoszláv szervek 
így gondoskodjanak „külföldön dolgozó polgárainkról”, a számukra „megfelelő munkafeltételek-
ről”. Ilyen a Vendégségben a vendégmunkásoknál című tudósítás is, amelyben kifejtik, hogy a „ven-
dégmunkásnak becézett jugoszlávok” külföldi munkavállalása nem tekinthető kivándorlásnak, és 
„a németek alig leplezik mohó érdeklődésüket a jugoszláv vendégmunkások iránt”. (Magyar Szó, 
1969. április 13.) Ezt a mohó érdeklődést hivatott alátámasztani a Megbecsülik a jugoszláviai munkást 
újságcím, amely ugyanakkor teljességgel ellentétben áll a tudósítás tartalmával. Az említett újság-
cikkben ugyanis a vendégmunkásokkal folytatott eszmecsere folyamán csak a problémákat említik, 
nincs szó pozitív tapasztalatokról, csak hazajövetelről, itthoni házépítésről, valamint problémákról a 
külföldi munkaadókkal. (Magyar Szó, 1972. január 5.)

Jellemzőek a statisztikai adatokat felsorakoztató hírek, tudósítások is, arra azonban már sokkal 
kevesebb példa akad, amikor az említett adatok hitelességét megkérdőjelezik, de azért ez is meg-
történt a Magyar Szó hasábjain, például a Vendégmunkásaink fogadására készülünk című hírben: 
„A munkaközvetítő hivatalos adatai meg sem közelítik a valóságot. Társadalmi-politikai szervezete-
ink legreálisabbnak tartják, hogy jelenleg több mint 800 ezer munkásunk dolgozik külföldön.” (Ma-
gyar Szó, 1970. november 8.)

Ulf Brunnbauer, aki a Jugoszlávia és az NSZK közötti szerződés gazdasági hátterét is elemez-
te, kiemeli a jugoszláv vezetőség gazdasági céljait, ezen túlmenően pedig azokat a folyamatokat, 
amelyek kihatottak a gazdasági helyzet alakulására, és amelyek nem feleltek meg a jugoszláviai el-
várásoknak. Olyan tényezőkről van szó, amelyeket nem lehetett állami szinten irányított politiká-
val szabályozni. Ugyanakkor Brunnbauer szerint maga a tény, hogy a JSZSZK polgárai szabadon 
mozoghattak, és munkát vállalhattak a nyugati országokban, elképesztő. Ugyanis Jugoszlávia az 
egyetlen szocialista ország, amely ezt megengedte, ráadásul ilyen tömeges formában. A kérdésre, 
miszerint miért nyitotta meg az országhatárait a kifelé irányuló migráció előtt Belgrád 1963–64-ben, 
többféle megközelítésből is megpróbálhatunk választ adni. Brunnbauer kétféle megindoklásra épít: 
egyrészt az állam gazdaságfejlesztési céljait, másrészt az alulról jövő nyomást említi.

Elsősorban, a közgazdászok számba vették a korábban kivándoroltaktól származó bevételeket, 
másodsorban, a munkanélküliség egyre nőtt, a hatvanas évek gazdasági reformjainak következté-
ben. A  legtöbb gyár csökkentette a munkások számát, éppen akkor, amikor számos, korábban a 
mezőgazdaságban tevékenykedő munkás és a háború után született fiatalság belépett a munka-
erőpiacra. A kormányzat a külföldi munkavállalástól azt remélte, hogy csökkenti majd a hazai mun-
kaerőpiacra nehezedő nyomást, és ez így is történt. Ami viszont már nem minden esetben a tervek 
szerint alakult, az az, hogy nem csupán a munkanélküliek és a szakképzetlen munkások próbál-
koztak külföldön, hanem olyanok is, akiknek itthon volt munkahelyük, és szakemberként kerestek 
jobb munkalehetőséget a fejlett nyugati országokban, majd a többszörösen nagyobb fizetés ott is 
tartotta őket (BRUNNBAUER 2016).

Jugoszláviának, különösen legfejlettebb köztársaságainak (Szlovéniának és Horvátországnak) a 
lakossága egyre nagyobb számban vállalt külföldön munkát illegálisan, már az 1950-es évektől kez-
dődően. Arra is akadt példa, hogy a kommunák küldték Nyugat-Európába munkanélküli lakosaikat. 
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Az államvezetőségnek két opció közül kellett választania: vagy szigorít, és lezárja az ország határait 
a kivándorlók előtt, vagy változtat (lazít) az addigi jogszabályi kereten. Jugoszlávia és a Német Szö-
vetségi Köztársaság 1969. február 15-én egyezményt kötött a jugoszláv dolgozók foglalkoztatásáról 
az NSZK-ban. A megállapodás létrejöttekor mintegy kétszázezer jugoszláv dolgozott Németország-
ban (Magyar Szó, 1970. május 28.). A megállapodás igen egyszerű elven alapult: Jugoszlávia néhány 
évre „kölcsönbe adja” munkásait, majd azok hazatérnek, és helyettük újak távoznak, szintén csupán 
néhány évre. A németek ugyanakkor a Magyar Szó írása szerint a szerződés megkötése után folya-
matosan megszegték a megállapodást, és a vendégmunkások – főleg a szakképzett munkások – a 
munkaközvetítő intézetek megkerülésével kaptak munkát Németországban. Így a hetvenes évek 
elején a jugoszláviai magyarok napilapjában immár a „vendégmunkások elszipkázásáról” olvasha-
tunk. Arról már jóval kevesebb tudósítás szól, hogy miért ilyen sok az illegálisan kivándorolt munkás, 
akik a munkaközvetítő intézetet megkerülve, közvetlenül a német munkaadóknál kerestek munkát. 
Elvégre ezek az emberek önszántukból mentek ki dolgozni, senki sem kényszerítette őket.

A JSZSZK 1972-ig összesen tizennégy országgal kötött szerződést a vendégmunkások befogadá-
sáról, munkavállalásáról: Ausztriával, Belgiummal, Bulgáriával, Csehszlovákiával, Franciaországgal, 
Hollandiával, Magyarországgal, Lengyelországgal, Luxemburggal, Olaszországgal, Svájccal, Svédor-
szággal, az NSZK-val és Nagy-Britanniával (Észak-Írországgal együtt).

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy nem sokkal a külföldi munkavállalás „hivatalos” beindítását, 
a kétoldalú szerződések megkötését követően, illetve az ezt támogató, „népszerűsítő” narratívával 
párhuzamosan megjelenik egy másik is, amely elmarasztaló hangnemben ír a nyugati, kapitalista 
országokról, amelyek rabszolgasorsba taszítják a vendégmunkásokat, „elszipkázzák a szakmunká-
sokat”, és nem tartják be a kétoldalú megállapodásban foglaltakat.

A munkaerőhiány mellett egyéb szempontok szerint is a „kibocsátó” ország a vesztes, a „befoga-
dóval” szemben. Ivo Vinski horvát közgazdász a hetvenes évek elején kiszámította, hogy a vendég-
munkások által termelt haszon négyötöde az NSZK-ban az ottani gazdaságot építette, és a jugoszláv 
gazdaságnak csak ennek az egyötöde jutott. Ha beleszámítjuk az iskoláztatás és képzés költségeit 
(feltéve, hogy az adott szakmunkás Jugoszláviában fejezte be iskoláit), a jugoszláv gazdaság tulaj-
donképpen veszteséggel zárta a „vendégmunkás projektet” (VINSKI 1972). Nem véletlen tehát, hogy 
a terület szakértői a gazdasági migráció következményeit a „modernizáció fejlődés nélkül” mottóval 
jellemezték.

A Magyar Szóban megjelent cikkek azt sugallják, hogy az emigrációt Jugoszláviában ellenőriz-
ni tudták. Időszakosan megjelentek beszámolók arról, hogy például az NSZK mikor tud befogadni 
újabb vendégmunkásokat, és mikor utasít ki több százezer embert, illetve mikor és milyen eszkö-
zökkel fognak véget vetni az illegális munkavállalásnak – mindez azt sulykolta az olvasóba, hogy a 
migráció tervszerűen, előre megbeszélt fogatókönyv szerint történt, holott ez korántsem volt így. 
Rengetegen vándoroltak ki illegálisan, annak ellenére, hogy a sajtóból érkező tájékoztatás alapján 
olybá tűnik, így nem is volt érdemes próbálkozni, mert a jugoszláv államvezetőség úgyis mindenről 
tudomást szerzett, mindent ellenőrzött, kézben tartott. Az alábbi cikk is ilyen kimerítő, statisztikai 
adatokkal megtűzdelt, a tervszerűség látszatát keltő írás, amelynek célja a „részletes tájékoztatás 
mellett” a kommunák felelősségre vonása, valamint emlékeztetése, hogy ne hanyagolják az önigaz-
gatással rájuk rótt kötelességeiket, és vállaljanak aktívabban részt a munkások képzésében.

„A Szövetségi Munkaközvetítő Intézet adatai szerint az idén a nyugat-európai országokban 
170.000 jugoszláv munkásra számítanak, csak Németországban 130.000 dolgozónak kínálnak 
munkát. Becslések szerint azonban a munkaközvetítő intézetek csak 80.000 munkást küldhetnek 
külföldre, ezenkívül úgy számítják, hogy az intézetek közvetítése nélkül még mintegy 40.000-en 
vállalnak külföldön munkát, összesen tehát 120.000-en. […] A külföldi munkaerő-keresletet csak ak-
kor használhatjuk ki, ha a szakképzetlen munkásainkat kiképezzük. Ez iránt a külföldi munkaadók is 
érdeklődnek, és készek hozzájárulni a pénzeléséhez, de nem ártana, ha a kommunák is az eddiginél 
jóval nagyobb gondot fordítanának erre.” (Magyar Szó, 1970. január 29.)
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A jugoszláviai magyarok napilapjában helyet kaptak az állami szervek esetleges megszorító in-
tézkedéseit, figyelmeztetéseit közvetítő hírek is: „A képviselőház valószínűleg adminisztratív intéz-
kedéseket is tesz a szakmunkaerő mértéktelen kivándorlásának megakadályozásáért.” (Magyar Szó, 
1970. május 27.)

Ennek a „munkások biztonságát sugalló”, „minden a tervek szerint zajlik” narratívának éppen az 
ellenkezője bizonyult érvényesnek. A kivándorlást semmilyen módon nem tudták szabályozni és 
ellenőrizni. Állami szinten nem is rendelkeztek pontos adatokkal, hiszen a hivatalos adatokat csupán 
a munkaközvetítő intézet adatai képezték, tehát azokról a kivándoroltakról, akik nem az állami szer-
veken keresztül vállaltak külföldön munkát, semmilyen információval nem rendelkeztek, ők nem 
jelentek meg hivatalos statisztikában, csak becslésekre hagyatkozhatunk.

Hivatalos vajdasági adatokat idéz tanulmányában Szerbhorváth György, mégpedig 1971-ből, „mi-
szerint a munkaképes vajdasági lakosság több mint 9%-a dolgozik külföldön, illetve a munkaviszony-
ban lévők 16%-a, s a 75 ezer vendégmunkásból 55 ezer 30 évnél fiatalabb, de ettől függetlenül is még 
mindig 40 ezer embert tartanak nyilván munkanélküliként a tartományban” (SZERBHORVÁTH 2015). 
Ezek szerint a munkások többsége a fiatal korosztályhoz tartozott, és tulajdonképpen minden tizedik 
vajdasági munkaképes ember külföldön tartózkodott, s ezek még csak a hivatalos adatok. Még hány 
ezer embert kellene hozzáadni ezekhez a számokhoz, hogy reális adatokról beszélhessünk…

A migráció ellenőrzése hatalmas kihívás, még egy autokrata államnak is. Hiszen a nemzetközi 
migráció az esetek többségében éppen a kibocsátó és/vagy a befogadó ország törvényi keretének 
és aktuális kormányzatának a megkerülését jelenti. Így a kommunista államvezetőség számára ez a 
kísérlet nem is végződhetett másként, csakis csalódással. A jugoszláv példa kudarcát az jelentette, 
hogy alapjaiban nem sikerült változtatni a politikai-gazdasági feltételeken. Miért is fektetnének a 
vendégmunkások itthon magánvállalkozásba és földművelésbe, ha nem kedvezőek ehhez a felté-
telek? Ezt a tematikát taglalja többek között a „Bizonytalanra nem jövünk haza” című cikk (Magyar 
Szó, 1972. december 29.), amelyben hajdújárási földműves családok sarjai, akik vendégmunkásként 
dolgoznak Nyugaton, beszélnek itthoni terveikről – majd ha elég pénzt gyűjtöttek össze. Elmond-
ják, hogy terveik szerint a külföldön megkeresett pénzt gazdaságukba fektetik be, de az egyik gazda 
kimondja egyértelműen azt is, hogy bizonytalan feltételek mellett nem jön haza. A másik tudósítás 
címe, Kevés munkahelyre van kilátás, maga is beszédes. Az 1972. december 31-én megjelent tudó-
sítás a zrenjanini „vendégmunkás-fogadásról” szól, megtudjuk, hogy a kommuna nem sok jóval ke-
csegteti a hazatérni vágyókat.

Az elvándorlást megfékezendő, a JSZSZK vezetősége 1973–74-ben egy sor törvényt és „társa-
dalmi egyezményt” fogadott el (különböző adókedvezmények és a magánvállalkozóknak kedvező 
intézkedések), amelyek a jugoszláv állampolgárok hazatérését voltak hivatottak támogatni. A Ma-
gyar Szó is tudósított a különféle kedvezményekről, amelyeket a kommunák kínáltak a vendégmun-
kásoknak: „A fémipar, az élelmiszeripar nagy fejlődés előtt áll, […] sok új munkaerőt is alkalmazhat. 
Várható, hogy évente 2,8 százalékkal növekszik a foglalkoztatottak száma a községben”, „ha a kül-
földről hazatérő kisiparos új üzletet nyit, 90 százalékos adókedvezményben részesül arra az időre, 
amíg megtérül a befektetése”, „természetesen azoknak van előnyük, akik a vállalatukon keresztül 
mentek ki külföldre, hiszen nekik a szerződésük még nem szakadt meg, és idehaza folytathatják a 
munkát” – olvasható többek között a Mit lehet hazahozni kis vámmal? című cikkben (Magyar Szó, 
1972. január 4.).

Mindazonáltal, a reformintézkedések következetes végigvitele helyett a hatvanas évek végén és 
a hetvenes évek elején inkább az önigazgatási rendszert igyekeztek többedszerre átszervezni. Kü-
lönféle gazdasági eszközökkel – ár- és bérbefagyasztás, a behozatal korlátozása, devalváció, olcsó 
hitelek, tizenhárom éves gazdaságfejlesztési terv – próbálták az önigazgatási rendszert versenyké-
pessé tenni (GULYÁS 2009).

A jugoszláv vezetőség nem számolt a migráció hatványozódó hatásával sem. Hiszen a kapcsola-
ti hálók kialakulásával a kivándorlás folytatódott az eredeti okok megszűntével is. Jugoszlávia ilyen 
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szempontból függött a nyugati országok befogadásra való hajlandóságától, és az olajválság idején 
a munkaerő-toborzás leállása komoly gondokat okozott a JSZSZK-ban. „A gazdasági válságot egyre 
növekvő nyugati hitelekkel igyekeztek palástolni, a munkanélküliséget pedig nemcsak az csökken-
tette, hogy lehetővé tették a külföldi munkavállalást, de a vállalatok külföldi jelenlétét is támogat-
ták (elsősorban a harmadik világban, Afrikában és a Közel-Keleten).” (SZERBHORVÁTH 2015: 105)

A hetvenes évek elején december és január hónapokban szinte napi jelleggel tudósítottak a 
vendégmunkások fogadásáról, amely szervezetten történt. Általában a pozitív hangvétel jellem-
zi ezeket a tudósításokat, a helyszínen készített interjúkat. Kivételt képez a Mellékvágányon című 
jegyzet, amelyben az újságíró kritikai hangot üt meg a vendégmunkások itthoni fogadtatásával 
kapcsolatban:

„Ha tehát nyilvánvaló volt, hogy meleg fogadtatásban kell részesíteni az ünnepekre hazatérő 
polgártársainkat, az is szükséges lett volna, hogy a munkaszervezetek és önigazgatási szervek meg-
határozzák és közzétegyék a díjazás újabb és vonzóbb kritériumait, azazhogy a belső elosztásban a 
szakmunkások javára módosításokat végezzenek, s hogy általában kiigazítsák az elosztási politikát, 
amely – az egyenlősdi elképzeléseitől terhelt lévén – sok jó munkásunkat és szakemberünket kül-
földre hajtott.” (Magyar Szó, 1971. január 7.)

Ahogy említettem, egészen ritkaságszámba menő a fenti cikk, hiszen a „nagystílű fogadások” 
apropóján a szerző élesen bírálja a gazdasági intézkedéseket, a bérezés módját. Ezeket a témákat 
általában kerülik, a lap hasábjain a vendégmunkások fogadásának üresen kongó, politikailag támo-
gatott felszínes szólamai sorakoznak.

A NEMZETISÉGI KÉRDÉS

Vajdaságot a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején jellemezte a legtömegesebb elvándor-
lás. A nemzetiségi problémát a Magyar Szó többek között a Hatvanezer vajdasági dolgozik külföldön 
címmel megjelent cikkében tárgyalja: „A nemzetiségek soraiból, a lakosság megoszlásának szám-
arányát véve alapul, többen vállalnak munkát idegenben, mint Vajdaság többi lakossága. A tarto-
mányunkból való vendégmunkásoknak 40,9 százaléka szerb, holott a lakosság struktúrájában a 
szerbek 55,9 százalékban vannak jelen. A  magyarok 27,5 százalékát teszik ki a kivándoroltaknak, 
Vajdaság lakosságának azonban mindössze 21,7 százalékát alkotják.” (Magyar Szó, 1972. december 
20.) Ez a tudósítás a Tartományi Végrehajtó Tanács üléséről tanúsítja, hogy a lap rendszeresen tájé-
koztatott a legfrissebb hivatalos számadatokról. Ugyanakkor ilyen irányú elemző cikkekre már nem 
ragadtatta magát a lap szerkesztősége. Tehát azon túlmenően, hogy közölte a hivatalos információ-
kat, nem tematizálta a nemzetiségi kérdést az elvándorlás vonatkozásában.

A Tartományi Munkaközvetítő Iroda hivatalos adatai szerint 1968 augusztusától decemberéig 
(tehát nem egészen fél év alatt) Vajdaságból háromezer ember vállalt külföldön munkát. Névelem-
zés alapján körülbelül kétharmaduk magyar nemzetiségű. Ezek az adatok is arra utalnak, hogy a 
vajdasági magyar közösséget különösen érzékenyen érintette az emigráció. Csak azoknak a magya-
roknak a száma, akik az országból kivándoroltak, majdnem akkora, mint a természetes szaporodás, 
illetve évi növekedés. Viszont akik vendégmunkásként mennek külföldre, szám szerint néhányszo-
rosan meghaladják a természetes szaporodást, illetve az évi növekedést (MIRNICS 1970).

A hatvanas évek gazdasági migrációját megelőző időszakot a vajdasági magyarok vonatkozásá-
ban Gábrity Molnár Irén a következőképpen foglalta össze:

„A korábbi időszakok kivándorlási hullámairól tudjuk, hogy a két világháború között, az 1918–24-
es időszakban 45 000 magyar értelmiségit, közigazgatási alkalmazottat, birtokost és tőkést utasítot-
tak ki az országból, 1921–29 között 14 442-en vándoroltak ki Amerikába. Itthon maradt a föld nélküli 
magyar paraszt (a magyarok 44%-a), belőlük lettek az idénymunkások, kubikosok, napszámosok és 
szolgák. A szegény falvakból több ezer magyar költözött be városba, még Belgrádba is (egy időben 
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a fővárosban 30 000 magyar élt). A munkakeresés során a vajdasági magyarok bányákba, turista-
központokba stb. is eljutottak. Az értelmiség egy része csakis az ország déli részein kapott állást.” 
(GÁBRITY MOLNÁR 2001) Gábrity Molnár a fentiekben nem csupán a külföldre történő, hanem a 
belföldi migrációt is taglalja, amely leginkább a falvakból a városokba irányult. Ez a tendencia mind-
máig megmutatkozik. 

A népességfogyás mint téma, azaz a vendégmunkásság nemzetiségi aspektusa a jugoszláviai 
magyarság napilapjában megjelenő cikkekben nem manifesztálódik. Inkább nehéz emberi sorsok-
ról hallhatunk, ahol a médiatermék (interjú, tudósítás, jegyzet) alanyai vajdasági magyarok, akik 
külföldön vállaltak munkát. A  nemzetiségi kérdés mint olyan nem téma. A  vajdasági magyarok 
vendégmunkássorsa elsőre semmiben sem különbözik egy boszniai vagy egy horvátországi ven-
dégmunkásétól. Azaz mégis, hiszen egyrészt az itthoni kisebbségi létből ugrottak fejest egy idegen 
világba, másrészt a Magyar Szóban alanyként is értelemszerűen gyakrabban megjelennek, mint más 
köztársaságok polgárai. Az említett cikkekben kirajzolódó emberi sorsok szolgálnak talán a leghasz-
nosabb információval a vendégmunkásság nemzetiségi vonatkozását illetően a vizsgált időszakban 
megjelent újságcikkekben. Sok esetben az általában rövid, kivonatos cikkek, interjúk, tudósítások 
felvillantott részletei mögött egész életutak, emberi történetek sejlenek fel, amelyek által betekin-
tést nyerhetünk az elvándoroltak és az itthon maradottak viszonyába, sikereibe és nehézségeibe, 
amelyekkel szembesültek itthon és külföldön.

A Pókhálós már a zongora című riportban az újságíró nagy-britanniai látogatásáról számol be, s 
egyik beszélgetőtársa Kiss Antal Szabadkáról, aki a következőket mondja a londoni jugoszláv klub-
ról: „Néhányszor benéztem már, de soha többé. Itt, ahol senkit sem ismerek és engem sem ismernek, 
kellemesebben érzem magam, mint a földijeim között.” (Magyar Szó, 1971. július 25.) Miután a többi 
jugoszláv zömmel sokkal több lelkesedéssel beszél az említett nemzeti klub működéséről, méltán 
gondolhatjuk, hogy a jugoszláviai magyarok kétszeresen idegenek az idegenek között, sokszor in-
kább a teljes elszigetelődést választják, ami tulajdonképpen összhangban van a vendégmunkáslét 
egyik posztulátumával: „csak dolgozni megyünk ki, hogy pénzt takarítsunk meg”. Ilyenformán kül-
földön az élet nem igazi élet, csak átmeneti létforma, és a hazatérés álmát dédelgetve, az anyagi 
jólét mellett háttérbe szorul a valós élet, a hétköznapok minden más aspektusa: a kulturális közeg, a 
szocializáció, a társasági élet, a szórakozás. 

A negatív tónus, amelyben a vendégmunkások kinti életükről beszélnek, szinte minden cikkben 
dominál. Sokszor nehéz eldönteni, hogy valóban folyton panaszkodtak, vagy a sajtó tendenciózu-
san a negatív tapasztalatokat domborította ki. A tény, hogy végül is a vendégmunkások többsége 
nem tért haza, némileg ellentmond ennek; hiszen ha olyan rossz volt kint az élet, miért nem enged-
tek honvágyuknak, és miért nem jöttek vissza? Csupán a pénz elég motiváció lett volna? Hiszen im-
már nem a puszta megélhetésükről volt szó. Persze kivételesen ellenpéldák is akadnak. Például az Én 
megpróbáltam című írás egy visszatért vendégmunkás olvasó levele arról, milyen nehéz külföldön, 
és másokat arra bátorít, semmi pénzért ne hagyják el szülőföldjüket. Az írás a Közös íróasztalunk 
rovatban jelent meg 1971. augusztus 29-én.

A család hiánya is számos alkalommal megjelenik a lapban. Olvashatunk szülőkről, akik itthon hagy-
ták kisgyermekeiket a nagyszülőknek, férjekről, akik egész családjukat hátrahagyva mentek ki dolgoz-
ni, sőt asszonyok is nekivágtak az ismeretlennek. Idehaza együtt élni a családdal egy muzslyai tudósítás 
címe, amely cikkben a külföldön dolgozó muzslyaiak vágya visszatérni a családi fészekbe. Emellett ki-
rajzolódnak a településen történt demográfiai változások is: „minden tizedik muzslyai külföldön dolgo-
zik – a falu 8 ezres lakosságából 800-an dolgoznak külföldön” (Magyar Szó, 1972. január 5.).

A vendégmunkás-interjúk visszatérő motívuma a honvágy. Sokszor érezhető a honvágy és az itt-
honi, kedvezőtlen feltételek generálta taszítóerő közötti ellentmondás, amely egyfajta meghason-
láshoz vezet a Vajdaságból kivándoroltak körében. Ezt példázza „A szívünk hazahúz” című tudósítás, 
amelyben a megszólaló bajmoki vendégmunkások, miután honvágyra panaszkodnak, azzal folytat-
ják, hogy „itthon drágaság van, nem győzik felváltani a tízezreseket”. (Magyar Szó, 1973. január 3.)
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VENDÉGMUNKÁS VAJDASÁGI NŐK

A statisztika szerint a kivándorolt munkások 42 százaléka volt nő, a Magyar Szóban megjelent, az 
1972-es évre vonatkozó adatokat pedig meglepőnek találja a cikk szerzője: „Meglepően sok nő hagy-
ta el ideiglenesen otthonát tartományunkból, a 60 545 kivándorolt közül ugyanis 25 862 leány, illetve 
asszony.” (Magyar Szó, 1972. december 20.) A lap más helyen is ír a nők kivándorlásáról, és egyenesen 
a vajdasági falusi nők emancipációjaként emlegeti a külföldi munkavállalást.

„Alighanem forradalmi változásoknak vagyunk tanúi, már ami a falusi asszonyok fölfogását illeti. 
A patriarchális fölfogású férjek nem győzik a fejüket csóválni. Veszélyben a tekintélyük.” (Nem nyug-
hatnak az asszonyok. Magyar Szó, 1972. október 22.)

Amellett, hogy az idézett jegyzet írója maga sem mentes a patriarchális környezetből fakadó, 
nőket diszkrimináló minősítések „tréfálkozó hangnemben történő” használatától, helytálló az a so-
rok között is kiolvasható megállapítása, miszerint a külföldi munkavállalás sok falun élő asszonynak 
jelentette a kitörési lehetőséget a kevéssé megbecsült háziasszonyi szerepből. Lehetőségük kínál-
kozott pénzt keresni, és sokan közülük ezt a lehetőséget arra is kihasználták, hogy egy kis világot 
lássanak és utazzanak. A kulcs azért mégiscsak az anyagi függetlenség, amelyet a nők ily módon 
biztosítani tudtak maguknak. A külföldi munkavállalás kapcsán felfedezhető nemi alapú diszkrimi-
náció is a médiadiskurzusban. Például a Munkavállalás külföldön – Karcsú derekú nők előnyben című 
cikk azt taglalja, hogy milyen szigorú kritériumok szerint „válogatják” a női munkaerőt a nyugati 
országokban. (Magyar Szó, 1971. április 24.) A testi adottságok ilyen mustrálása a rabszolga-kereske-
delemre asszociál, s a lapban több cikkben össze is hasonlítják a vendégmunkássorsot a rabszolga-
sorssal – habár ez nem feltétlenül a nők kérdésköréhez kötődik.

Sok nő a férjével együtt, gyermekét hátrahagyva vágott neki az ismeretlennek. Bizonyos Kasza 
Rozália senkinek nem javasolja, hogy gyermekét hátrahagyva vállaljon külföldön munkát. Ő mégis 
ezt tette.

„A legnehezebb számunkra, hogy hatéves kislányunk nélkül élünk idegenben. Még csecsemő 
volt, amikor kénytelenek voltunk nekivágni a világnak, s a csöppséget a nagymamára hagytuk. Csak 
egy anya tudja, milyen érzés az, amikor kisgyermeke inkább vágyódik a nagymamához, mint édes-
anyjához.” (A szülők külföldön, gyermekük idehaza. Magyar Szó, 1973. január 4.) Az itthon maradt, 
nagyszülők felügyeletére bízott gyerekek nevelésében mutatkozó hiányosságokat később többen 
összefüggésbe hozták a nyolcvanas-kilencvenes években egyre növekvő bűnözéssel, mondván, ez 
az „otthon hagyott” generáció nem kapott megfelelő nevelést és odafigyelést a szülőktől, ami társa-
dalmi szempontból deviáns viselkedésminták elsajátításához vezetett.

A nők esetében is érvényes szólam, hogy „nem világot látni és szórakozni mentek ki, hanem pénzt 
keresni”, hiszen általában reggeltől estig dolgoztak. Az is jellemző, hogy segédmunkásként, vagyis 
képzetlen munkaerőként alkalmazták őket. Például egy ausztriai szabóműhelyről készült riportból 
kiderül, hogy az újságíró feltételezésével ellentétben, miszerint a jugoszlávokat zömmel szakmun-
kásként alkalmazzák, a szóban forgó vállalatban éppen hogy a képzetlen munkaerő volt többségben, 
méghozzá nők. (Peterka und Sohn. Magyar Szó, 1970. május 5.) A riport szerzője szerint a munkások 
korántsem olyan elégedettek, mint állítják. Végezetül kijelenti, hogy szeretné, ha a szlovén munkáslá-
nyok inkább hazájukban vállalnának munkát.

„KEVESEBB A HAZATÉRŐ, MINT AMIRE SZÁMÍTOTTUNK”

A migrációt aszerint is osztályozzák, hogy átmeneti vagy tartós migrációról van-e szó. A jelen kutatás 
tárgyaként megnevezett gazdasági migráció eredetileg átmenetire tervezett, ún. ideiglenes külföldi 
munkavállalás, ugyanakkor az esetek túlnyomó többségében mégis tartós migráció lett. A vendég-
munkások egy idő után már nem odakinn, hanem itthon váltak vendégekké, miután visszatérésük kül-
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ső és belső tényezők miatt is ellehetetlenült. „1965 és 1971 között […] a kivándoroltaknak mindössze 
1,9 százaléka tért haza.” (Magyar Szó, 1972. december 20.)

A tény, hogy a külföldön dolgozók többsége tartós emigrációba kényszerült, nem feltétlenül az 
emigráltak szabad választásának, tudatos döntésének eredménye. Inkább talán a körülmények, első-
sorban a nem megfelelő gazdasági feltételek határozták meg az emberek döntését. Erről tanúskodnak 
a Magyar Szóban megjelent interjúk is, amelyekben a megkérdezett vendégmunkások úgy nyilatkoz-
tak, hogy nem fognak hazajönni a „bizonytalanra”, márpedig biztos munkahelyet nem szavatoltak ne-
kik. Végül ennek a következménye az lett, hogy – amint azt Szerbhorváth György megfogalmazta – a 
vendégmunkások „egyfajta páriasorsban élnek, idegenként, számkivetetten, s kinn mindig is jövevé-
nyek maradnak, ugyanakkor otthon meg elvesztik korábbi gyökereiket” (SZERBHORVÁTH 2015: 14). 
Lenne hová visszatérniük, de nincs mire.

Tehát a hazatérés az 1970-es évek elején vált sajtótémává, amikor a kormányzatnak be kellett lát-
nia, hogy jóval kevesebb vendégmunkás tért haza, mint ahogy arra számítottak. A legtöbben tovább 
maradtak a tervezettnél, vagy örökre, nem pedig három-négy évre, ahogy eredetileg tervezték. Ezzel 
párhuzamosan jelentek meg a nyugati országokban is a bevándorlás szabályozására tett kísérletek, 
amelyek 1973-ban és 1974-ben is folytatódtak.

A visszatérés a jugoszláv vezetőségnek mind ideológiai, mind gazdasági és társadalmi okokból 
létfontosságúnak bizonyult. A kommunista vezetőség már azért sem engedhette meg a vendégmun-
kások tartós emigrációját, mert ezzel alátámasztotta volna a tényt, hogy Jugoszláviában korántsem 
olyan jók az életfeltételek. Emellett számítottak arra is, hogy a visszatérő munkások külföldön szerzett 
tapasztalataikkal és készségeikkel a hazai ipar fejlődését fogják szolgálni.

A Magyar Szó teljes mellszélességgel támogatta a „hazahívogató” retorikát, követve az éppen aktu-
ális politikai diskurzus diktátumát. Az említett retorika hű tolmácsolása mellett azonban folyamatosan 
beszűrődik az újságcikkekbe a „terepi valóság”. A  hivatalos statisztika kiegészül a helyi tudósítások 
reálisabb hangvételével. Így a Magyar Szó olvasói értesülhetnek arról, hogy „kevesebb a hazatérő, mint 
amennyire számítottunk”. A cikk szerzője Ágoston András, aki kiemelte: „Mivel Vajdaság ipara aránylag 
lemaradt, néhány keresett szakmát kivéve nehezen kaphatnak munkát a hazatérők, elemzések szerint 
az elkövetkező években átlag 5000 munkásnak kell munkát keresni külföldön évente. A szakképezet-
len dolgozók aránya, kik külföldön vállalnak munkát, növekedett.” (Magyar Szó, 1970. augusztus 18.) 
Ezek szerint, ha kivételesen is, de akadt olyan írás a Magyar Szóban, amely ki merte mondani például, 
hogy „Vajdaság ipara lemaradt”, vagy egyáltalán elismerni, hogy több ezer embernek kell majd mun-
kát keresnie külföldön. Tehát a hurráoptimizmus mellett olykor megjelennek reálisabb talajon mozgó 
kommentárok, jegyzetek is.

Az ünnepekre hazatérő vendégmunkások zöme nem ment el a „tájékoztató megbeszélésekre”, a 
„vendégfogadásokra”, amelyekről a Magyar Szó hűséggel tudósított. Igaz, a tudósításokból legtöbb-
ször kiderül, hogy a helyi illetékesek tulajdonképpen semmilyen használható információval nem ren-
delkeztek az itthoni munkavállalás, a munkahelyek tekintetében kínálkozó potenciálok, még a kom-
muna gazdasági jövőképe kapcsán sem. Erről tanúskodik Németh István szatirikus jegyzete az említett 
vendégfogadásokról Vendégfogadás Felsőtohonyán címmel (Magyar Szó, 1972. január 6.), amely cikk 
szatirikus hangnemét megőrzi egészen az utolsó sorig: „Úgy találták, hogy a megbeszélés eredmé-
nyes volt, de hogy jövőre még eredményesebb legyen, a vendégeket előzőleg fel kell készíteni a talál-
kozóra.” A szerző arra utal, hogy a hazaérkező vendégek nem az itthoniak elvárása szerint felelgettek a 
rosszmájú kérdezősködésre, amelynek során panaszkodásra ösztökélték volna őket. Csakhogy a ven-
dégmunkások „nem voltak kellőképpen felkészítve”, így nem tudták a „megfelelő válaszokat”.

A jugoszláv kormányzat elvárását, hogy a vendégmunkások csak ideiglenesen vállaljanak külföl-
dön munkát, alátámasztja az „ideiglenesen külföldön dolgozó” vagy csak „külföldön dolgozó” szókap-
csolat következetes használata a sajtóban (is). Tehát a vendégmunkások nem „emigránsok” vagy „ki-
vándorlók”. Minden szókapcsolatban valahogy megjelenik a munkás, dolgozó, sőt az ideiglenességre 
utaló jelző is, mint amilyen a „vendég”. A hivatalos retorika szerint tehát szó sincs kivándorlásról.
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A sajtóban bemutatott nehéz vendégmunkássors, a rossz lakhatási és életkörülmények, a német 
munkaadók könyörtelensége – mind arról hivatottak tanúskodni, hogy itthon alapjában véve jobb az 
élet, és a pénz az egyetlen motiváció azoknak az embereknek, akik külföldi munkát vállalnak, hogy 
elviseljék azt a sok rosszat, amit az idegenben töltött napjaik során tűrni kénytelenek. Ugyanennek a 
narratívának a része, hogy a vendégmunkásokról csak Jugoszlávia tud megfelelően gondoskodni: a 
nemzeti klubok, a rendszeres párt- és szakszervezeti látogatások, az itthoni sajtótermékekkel fenntar-
tott kapcsolatok és a szerbhorvát nyelvű tájékoztató kiadványok formájában.

KÖVETKEZTETÉS

A jugoszláv vendégmunkások külföldi munkavállalása már az ötvenes években elkezdődött Ju-
goszlávia területén, az ország vezetősége azonban hivatalosan 1963-tól engedélyezte munkásai-
nak ideiglenes munkavállalását külföldön, főleg nyugat-európai államokban. Ezt a hatvanas évek 
végén, a hetvenes évek elején kötött kétoldalú szerződésekkel alá is támasztotta. A  jugoszláviai 
magyar nyelvű sajtóban is csak a hatvanas évek közepén jelennek meg az első cikkek, amelyekben 
a vendégmunkásság fogalmát kezdetben szómagyarázatban tisztázzák. A  cikkeket nagy műfaji 
változatosság jellemzi, a rövid, néhány soros hírektől kezdve a hosszabb tudósításokig, interjúkig, 
szinte minden sajtóműfaj képviselteti magát. Ami a kivitelezést illeti, ritkán került címoldalra a ven-
dégmunkások helyzete, általában csak valamilyen államközi szerződés vagy államférfiak találkozó-
ja alkalmával. Legtöbb esetben tényközlő vagy neutrális címeket olvashatunk, nem jellemzőek a 
szenzációhajhász megfogalmazások. A hatvanas évek közepén, 1965-től jelenik meg a jugoszláviai 
magyar médiadiskurzusban a vendégmunkás kifejezés, holott a jelenség ténylegesen már jóval 
korábban létezett. Általában nehéz határvonalat húzni a politika és a gazdaság témakörök között, 
a szóhasználat ugyanis a politika nyelve akkor is, amikor gazdasági témáról írtak a lapban. A narratí-
vák közül hangsúlyos az ideiglenes külföldi munkavállalás mint pozitív, majd a későbbiekben mint 
negatív gazdasági tényező. A paradigmaváltás a hetvenes évek elején következett be, amikor az 
ideiglenesen külföldre távozók közül az elvártnál kevesebben tértek haza, és a „hazai ipar szakem-
berhiánnyal küzdött”. Vitathatatlan az újság mint médium mobilizáló szerepe. Gyakran buzdított 
közös cselekvésre, a társadalom egészének aktív részvételére. Számos cikk jelent meg a különféle 
szakszervezeti és pártküldöttségek külföldi látogatásairól. Az említett „vizitek” a vendégmunkások 
„érdekében” zajlottak. Az illetékes jugoszláv szervek így gondoskodtak „külföldön dolgozó pol-
gárainkról”, a „megfelelő munkafeltételekről”. Röviddel a külföldi munkavállalás „hivatalos” bein-
dítása, a kétoldalú szerződések megkötése után, illetve az ezt támogató, „propagáló” narratívával 
párhuzamosan megjelent egy másik is, amely elmarasztaló hangnemben írt a nyugati, kapitalista 
országokról. A jugoszláviai magyarok napilapja nem volt mentes az állami szervek esetleges meg-
szorító intézkedéseit, figyelmeztetéseit közvetítő hírektől sem. A lap rendszeresen tudósított az ün-
nepekre hazatért vendégmunkások fogadásáról, általában üresen kongó, politikailag támogatott, 
felszínes szólamokkal teli tudósításokban. A lap azon túlmenően, hogy közölte a hivatalos informá-
ciókat, nem tematizálta a nemzetiségi kérdést az elvándorlás vonatkozásában, pedig a vajdasági 
magyar közösséget különösen érzékenyen érintette az emigráció. Inkább nehéz emberi sorsokról 
hallhatunk, ahol az interjú, tudósítás, jegyzet alanyai vajdasági magyarok, akik külföldön vállaltak 
munkát, s az általában rövid, kivonatos cikkek, interjúk, tudósítások felvillantott részletei mögött 
egész életutak, emberi történetek sejlenek fel. Általuk betekintést nyerhetünk az elvándoroltak és 
az itthon maradottak viszonyába, sikereibe és nehézségeibe, amelyekkel szembesültek itthon és 
külföldön. A Magyar Szó részt vett a külföldi munkavállalás népszerűsítésében, de később a „haza-
hívogató” retorikát is támogatta, követve az éppen aktuális politikai diskurzus diktátumát. A hivata-
los statisztika helyenként mégis kiegészül a helyi tudósítások reálisabb hangvételével. A jugoszláv 
kormányzati retorikát, miszerint a vendégmunkások csak ideiglenesen vállaltak külföldön munkát, 
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alátámasztotta a „ideiglenesen külföldön dolgozó” vagy csak „külföldön dolgozó” szókapcsolat kö-
vetkezetes használata a jugoszláviai magyar sajtóban (is). Ebben az értelemben tehát a vendég-
munkások nem is „emigránsok” vagy „kivándorlók” voltak.
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1. VAJDASÁG TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

Vajdaság Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke, Szerbia legfejlettebb mezőgazdasági ré-
giója. A földművelés, az állattenyésztés és más agrárágak hagyománya nagy múltra tekint vissza, ami 
az igen kedvező területi adottságoknak köszönhető. A mezőgazdasági tevékenységhez a régióban 
szinte minden család valamilyen módon kapcsolódik.

Domborzati formáit tekintve löszteraszok, löszhátságok, folyók, valamint hegy- és dombvidékek 
alkotják. A térség enyhén tagolt síkság, Szabadka környékén a tengerszint feletti magasság 110 és 125 
méter közötti, keleti és déli irányban a magasság fokozatosan csökken (VMSZ 2015: 10). Vajdaságban 
két hegy emelkedik ki a síkságból: a Fruška gora (Tarcal-hegység), amelynek legmagasabb csúcsa, a 
Crveni čot 536 méter, és a Verseci-hegység, amelynek legmagasabb pontja, a Gudurički vrh 641 méter. 
A térség kifejezetten sík vidék, a Pannon-tenger visszahúzódása után keletkezett (a nagy kiterjedésű 
Pannon-alföld délkeleti részén terül el), de domborzata változatos (ŠPILJEVIĆ 1980: 19).

A régió éghajlata igen kedvező a mezőgazdasági termelés számára, hiszen aránylag hosszú vegetá-
ciós időszakot tesz lehetővé, minek következtében nagyon sokféle mezőgazdasági kultúra termeszté-
sére van lehetőség. Mérsékelten kontinentális az éghajlat, ezen belül kimutathatóak az észak-bácskai, 
dél-bácskai, Duna menti és Tisza menti mikroklímák. Október végén jellemzőek az első őszi fagyok, 
az utolsó tavaszi fagy pedig április elején. Ettől jelentkezik eltérés is az utóbbi években: hirtelen korai 
vagy meglepetésszerű május eleje környéki gyenge fagyok.

Csapadék szempontjából inkább szegény területnek számít, az átlagos csapadékmennyiség évi 
550–700 milliméter (MUHI 1995). A havi csapadékeloszlás között nagy eltérés tapasztalható (KATIĆ 
2008). Az ország egyik legszárazabb részét képezi, ami agrárvidék jellegét tekintve hátrányt jelent. 
Vannak évek, amikor nyáron akár negyven napon át nem hullik csapadék, ugyanakkor megtörténik 
az is, hogy egy nap alatt leesik a havi csapadékátlag. Az utóbbi években jellemzőek a heves zivatarok 
jégverés kíséretében. Ennek megelőzésére jégvédelmi hálózatot alakítottak ki Vajdaság-szerte, külö-
nösen azokon a vidékeken, ahol jellemzőek a jégverések. Ez csak részben eredményes, hiszen a „jég-
lövők” sokszor képzetlenek és alulfizetettek, ezért nem tudnak mindig időben és precízen reagálni a 
kiadott feladatokra.

Vajdaság területén 86-féle talajtípus található (BELANKA 2007: 138), ezekből kétféle fordul elő a 
legnagyobb kiterjedésben: a mezőségi fekete föld és a csernozjom (a legjobb minőségű és a legter-
mékenyebb talaj). Fizikai és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően Vajdaság talajai Európa legjobb 
termőföldjei között vannak.
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2. VAJDASÁG HELYZETE A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁGBAN

A Vajdaságban megtermelt gabonafélék minősége világszínvonalú, ami pedig a mennyiséget illeti, 
amikor kedvezően alakul az időjárás, az országos szükségleten felül kivitelre is jut belőlük. A régiót 
az ország éléskamrájának nevezik, ez bizonyítja mezőgazdaságának a jelentőségét. Ugyanakkor az 
ágazat által előállított jövedelemnek körülbelül 40 százaléka származik innen, ami szintén a tartomány 
országon belüli súlyát mutatja.

1. ábra: Vajdaság földrajzi elhelyezkedése

Forrás: https://baloghpet.files.wordpress.com/2014/04/tjegysgek-dlvidn_450x277.jpg

A vidék a gazdasági szerkezetében, de legfőképpen az élelmiszer-gazdaságban rendelkezik olyan 
meghatározó erőforrásokkal és adottságokkal – termőföld, termelési hagyomány és nagy munkakul-
túrájú népesség –, amelyek a versenyképes termelést hosszú távon is biztosítani tudják. Lakosságá-
nak jelentős része kötődik az agráriumhoz, legfőképpen a kistelepülésen élők. A  termőföld, amely 
az agrártermelés legspecifikusabb és legfontosabb termelési tényezője, igen erős komparatív előnyt 
biztosít az ország többi részéhez képest. Ezen a területen a termőföld minősége messze meghaladja 
az országos átlagot. A térség tehát kiemelt jelentőségű a szerbiai mezőgazdaság számára.

Vajdaság a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság részévé vált a trianoni békeszerződés következtében, 
miután elcsatolták Magyarországtól. Vajdaság gazdasága az újonnan létrejött királyság egészéhez vi-
szonyítva igen erős volt, de a betelepítések következtében és a sikertelen agrárreform hatására ha-
nyatlani kezdett. Ezek képezték a királyság első intézkedéseit a megalakult új államban.

E tekintetben a legnagyobb terhet az északi tartomány viselte, hiszen a legtöbb nagybirtok itt te-
rült el (JANKOV 2005). Az agrárreform hatására megnövekedett a munkanélküliek száma, ugyanakkor 
nem tudott létrejönni a versenyképes mezőgazdasági réteg.

A térséget még azzal is sújtották, hogy jóval nagyobb adót róttak ki itt, mint az ország más vi-
dékein. „Az 1920-as években Vajdaságban az egy főre jutó adóegység négyszer nagyobb volt, mint 
a szűkebb szerbiai.” (GAĆEŠA 1941) A  többi tagállammal ellentétben, amelyeket öt-hat adófajtával 
terheltek, Vajdaságban 1925-ben huszonkét adófajta létezett, amelyek közül a hadiadót például csak 
Vajdaságra rótták ki (BOAROV 2001). További terhelő intézkedésként 1934-től bevezették a házadót, 
ám csak Horvátország és Vajdaság területén.
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A mezőgazdaságot 1924-ig magas árak jellemezték, amelyek kedvezően hatottak a jugoszláv gaz-
daságra, különösen az agrárvidékekre. Az 1929–33 közti világgazdasági válság, amelyet 1925–26-ban 
megelőzött egy kisebb mezőgazdasági válság, az 1930-as évek elejétől már éreztette hatását Jugo-
szláviában is: az agrártermékek ára tovább csökkent (1925–30 között 56 százalékkal), és csökkent az 
ipari termékek ára is (25 százalékkal) (BÍRÓ 2014). A válság során sok ipari vállalat és bank tönkrement, 
és jelentősen megcsappant a lakosság vásárlóereje. Ugyanakkor tény, hogy a náci Németország a vál-
ság után, az 1930-as évek második felében egyre nagyobb mértékben tartott igényt Jugoszlávia, így 
Vajdaság mezőgazdasági készleteire, feleslegeire (BEREND 1983).

Vajdaság egy részét 1941 és 1945 között visszacsatolták Magyarországhoz, amikor is az új gazda-
állam a következő döntést hozta: a világháború igényei határozzák meg a mezőgazdaság fejlődését. 
Szigorú állami előírásokkal szabályozták az agrártermelést a hadigazdálkodás tervei szerint. Bácska 
egész gabonafeleslege exportként Németországba került. Értelemszerűen ez torzult piaci viszonyokat 
eredményezett, és csökkentette a gazdák bevételeit (LÁSZLÓ 2013: 110–121). Bácska már előzőleg is 
Jugoszlávia éléskamrájaként szolgált, ez a helyzet nem változott, csak most Magyarország éléskamrá-
ja lett. Magyarország legfejlettebb agrárrégiójává válhatott volna Vajdaság, amennyiben az ország a 
háború után megtarthatta volna a Délvidéket.

3. VAJDASÁG, A LEHETŐSÉGEK RÉGIÓJA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN –  
A „TITÓI IDŐSZAK”

A mezőgazdasággal való foglalkozás megfelelő képesítésű szakembereket igényel. Vajdaság több 
településén is található mezőgazdasági középiskola, valamint Újvidéken működik a mezőgazdasági 
egyetem több szakiránnyal. A szakemberképzés szükségességét már a második világháború után be-
látták: külön gondot jelentett, hogy a háborúban odaveszett sok agrármérnök is. 

1946-ban egy ilyen tartalmú tanulmány jelent meg: „Többtermelésre van szükségünk. Nagyobb 
terméshozamra. Tudományos földmívelésre, gépesített földmívelésre. Műszaki szakemberekre és 
nagytudású földmíves szakemberekre. Ez is iskolakérdés. Hiszen a tudományosabb, észszerűbb föld-
mívelés egyéb feltételei már megvannak.” (ROMAC 1946: 47) Ebben a tanulmányban előrevetítik a 
megfelelő gépesítés és szakember optimális kombinációját mint a terméshozam-növelés módját. Ma 
már ezt nem tartják ennyire egyszerűnek, hiszen sokkal több tényező együttes hatásának eredménye 
a hozamnövekedés.

A tartomány gazdasága nagy átalakuláson ment át, megváltozott többek között a földek túlnyomó 
részének tulajdonjoga is. Ekkor (1945-ben) születtek az úgynevezett „tapsikolt” földek is, amelyeket 
azok kaptak, akik az aktuális hatalmat szolgálták, éltették, tapsoltak számára. Ezeket a földeket a föld-
reform által vették el a nagygazdáktól. A mezőgazdasági ágazat a második világháború után is veze-
tő ágazat maradt Vajdaságban. A mezőgazdaságból és az élelmiszeriparból származott a vajdasági 
társadalmi termék 40 százaléka, valamint az agrárfoglalkoztatottak aránya 20 százalékra csökkent a 
korábbi 70 százalékhoz képest az 1951–1981 közötti időszakban. 

1945 augusztusában törvényt hoztak a földreformról, ezáltal kisajátították a 45 hektár feletti ma-
gán- és egyházi birtokokat. Az intézkedés összesen 1,57 millió hektárt érintett, amelyből 800 000 hek-
tárt osztottak ki a földdel nem rendelkezők között. Az ily módon létrejött birtokok méretének felső ha-
tárát átmenetileg 25–30 hektárban határozták meg. A ki nem osztott részekből állami gazdaságokat 
hoztak létre. Az etnikai összetétel igen sokszínűnek mutatkozott. Nagyon sok telepes érkezett a mai 
Montenegró területéről és Közép-Szerbiából. A fent említett 800 000 hektár szétosztott földterület 90 
százalékát ők kapták meg. A hegyi életmódhoz szokott lakosság azonban rendkívül nehezen alkal-
mazkodott a síksághoz, az itteni éghajlathoz, de legfőképpen annak termelési és munkaviszonyaihoz. 
Így nem lehettek tisztában az itteni föld megműveléséhez szükséges termelési és munkafeltételekkel. 
Ez nagymértékben kihatott Vajdaság agrártermelésének visszafejlődésére, illetve annak nagy fokú 
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stagnálásához vezetett. A telepesek előzőleg nem végeztek földművelést, főleg állattartással foglal-
koztak a hegyvidékeken.

A szocialista korszakban Jugoszláviában, így Vajdaságban is elindult az iparosodás. Új gyárakat 
építettek, emiatt a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság száma csökkent. A tartományt akkoriban a 
tanyavilág jellemezte, illetve részben még ma is jellemzi. Azok, akiktől az agrárreform keretében nagy 
területeket vettek el, már nem tudtak úgy megélni a földjeikből, mint addig, gyerekeik beköltöztek a 
városba. Ugyanez történt a falvakon élők esetében is. A tanyavilág lassan pusztulásnak indult, mind 
több lett az elhagyatott tanya, megszűntek a tanyasi iskolák. A parasztcsaládból származó fiataloknak 
szinte 90 százaléka elhagyta lakhelyét, és vagy ipari nagyvárosban, vagy külföldön vállalt munkát.

Az 1980-as évekre meglehetősen lehangoló általános kép alakult ki: az átlagos birtoknagyság 2,1 
hektár volt, tehát a birtokok elaprózódtak, az emberek hagyományos gazdálkodást folytattak a nad-
rágszíjparcellákon, a termésből pedig úgy-ahogy megéltek. Ebben az időszakban az agrárolló egyre 
szélesebbre nyílása mind súlyosabban érintette Vajdaság mezőgazdaságát. A takarmány, a növény-
védő szer és az üzemanyag ára gyorsabban növekedett, mint a növényi és állati terméké. „1985-ben 
a mezőgazdasági termékek ára 48%-kal, míg a termeléshez szükséges egyéb agyagoké (növényvédő 
szer stb.) 72%-kal emelkedett.” (BELANKA 2007: 162) Különösen Szerbia területén a kormányzat a ter-
melői és fogyasztói árakat alacsony szinten tartotta, ami rohamosan rontotta az ágazat nyereségessé-
gét, visszavetve a termelést és az exportot is. „A termelők csak úgy tudtak talpon maradni, hogy visz-
szafogták a műtrágya és vegyszerek használatát, minimalizálták a felszerelés karbantartási és javítási 
költségeit és eladták állományuk jelentős részét.” (SIMON 2003: 159) A kedvezőtlen körülmények elle-
nére az agrárszektor biztosította a lakosság ellátását alapvető élelmiszerrel, sőt a munkanélkülieket és 
a menekülteket is foglalkoztatni tudta.

4. VAJDASÁG MEZŐGAZDASÁGA A RENDSZERVÁLTÁSIG (1990–2000)

A mezőgazdaság fejlődésére nagymértékben hatott az 1990-es évek gazdasági zárlata. Később, az 
embargó megszűnésével, a politikai viharok enyhülésével és a feldolgozóipar privatizációjának kez-
detével jelentősen fejlődhetett az ágazat.

1991 és 2001 között a növénytermesztésben némi növekedés mutatkozott, míg az állattenyésztés-
ben csökkenést lehetett megállapítani; összességében szerény méretű növekedést produkált az ága-
zat, ami a termelékenység növekedésének eredménye, hiszen a hivatalosan foglalkoztatottak száma 
folyamatosan csökkent a háború és a nagy létszámú elvándorlás következtében.

Vajdaság a térség legfejlettebb és meghatározó régiója. Ha figyelembe vesszük a két világháború 
közötti Jugoszlávia régióit, a mezőgazdaságban, az iparban, illetve a kereskedelemben a tartomány 
gazdasági dominanciáját tapasztalhatjuk. Az ágazat vezető szerepe a gazdasági átalakulás során is 
megmaradt, az értékesítés, a feldolgozás és a termelés szerkezete azonban átrendeződött.

Az agrárpopulációnak a teljes népességhez viszonyított aránya az egyik legfontosabb mutató, 
amely az ágazat jelentőségét hivatott mérni a gazdaság szerkezetében. Ez a mutató felhasználható 
a gazdasági elemzésekben az elért átlagos gazdasági fejlődési szint megállapítására, és segít meg-
határozni a mezőgazdaság helyzetét a gazdaság egészében. „Abban az esetben, ha a népességben 
nagy arányban fordul elő a mezőgazdasági populáció, akkor ez azt jelenti, hogy a gazdasági fejlődés 
kezdeti szakaszban van.” (VMSZ 2015: 38)
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1. táblázat: A mezőgazdasági lakosság változása a Vajdaságban 1991–2002

Leírás 1991 2002 Index Változás (%)

mezőgazdasági lakosság (fő) 269 438 215 147 79,85 –2,02

aktív (mezőgazdasági) lakosság 
(fő) 149 583 125 506 83,9 –1,58

az aktív lakosság aránya a mező-
gazdasági populációban 55,52 58,33 105,06 0,45

az aktív mezőgazdasági populáció 
aránya az aktív összlakosságban 17,2 13,7 79,65 –2,05

a mezőgazdasági lakosok aránya 
az összlakosságban 13,7 8,6 62,77 –4,14

Forrás: Vajdaság AT regionális területrendezési terve, 2003

5. VAJDASÁG MEZŐGAZDASÁGA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

A gazdaság stagnálási időszaka után 2000-ben Szerbiában a politikai változások következtében elindult a 
fejlődés. 2001 és 2007 között számos reformot hajtottak végre, hogy helyreállítsák az ország makrogazda-
sági stabilitását, és kialakítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ebben az időszakban történt az állami 
tulajdon nagy részének magánosítása. Ezek a változások pozitívan hatottak a mezőgazdaság fejlődésére is.

Az agrárpolitikát három fázisra lehet bontani a 2000-es évektől (a rendszerváltástól) kezdve:
Közvetlenül a rendszerváltás után az intézményrendszerek és a jogszabályi környezet kialakítására 

fókuszáltak a reformok terén annak érdekében, hogy felszámolják az egyes szektorokban a feketegaz-
daságot, amely hosszú évek folyamán alakult ki. Ugyanakkor a gazdasági zárlat következtében egyes 
szektorok nagyon legyengültek, ezért azok újjáélesztését tűzték ki célul. Ezek a következők: hús-, gyü-
mölcs-, zöldség- és cukortermelés.

A következő lépés a mezőgazdasági stratégia kidolgozása és elfogadása, ami 2004 és 2007 között 
történt. Ekkor született a közvetlen kifizetési rendszer és minden vidékfejlesztési intézkedés. 2006-ban 
meghozták a Mezőgazdasági földtörvényt.

2008 óta a közvetlen kifizetési formák dominálnak, a kifizetési feltételek azonban sűrűn változnak 
(BOGDANOV–RODIĆ 2015: 177–196). A sűrűn egész pontosan azt jelenti, hogy minden évben január-
ban vagy legkésőbb márciusig meghozzák a konkrét évre vonatkozó kifizetési feltételeket (2. táblázat).

A városban dolgozó ipari munkások kiköltöztek, visszaköltöztek a falvakra, és elkezdtek mezőgaz-
dasággal foglalkozni, ezáltal az agrárfoglalkoztatottak száma megnövekedett. 2004-től lehetett re-
gisztrálni a gazdaságokat, és válhatott valaki magánfoglalkoztatottá a saját gazdaságán keresztül. Így 
jöttek létre a kis magángazdaságok, amelyekbe beletartozott az egész család, vagy esetenként a férj 
és a feleség két külön gazdaságot is nyitottak, ha nagyobb földterülettel rendelkeztek, így mindketten 
mezőgazdasági magánfoglalkoztatottak lettek.

A 2006-ban meghozott Mezőgazdasági földtörvénnyel (ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 
2006) szabályozták az állami és a magántulajdonban lévő földek használatát. Aki rendelkezett elegen-
dő tőkével, 2007-től méltányos áron tudott állami földeket bérelni. Nagyon kedvező hiteleket kínált az 
ország mezőgazdaságigép-vásárlásra, valamint kapcsolható eszközök vásárlására. Ugyanakkor vissza 
nem térítendő támogatásokat is nyújtott Szerbia a lakosainak nagyon rövid ideig. Bevezette a földala-
pú támogatást, amely eleinte igen nagy segítséget jelentett az agrárfoglalkoztatottaknak, míg az idő 
múlásával évről évre csökkentették. Ma már szinte csak szimbolikus az összeg, és nem minősül valódi 
segítségnyújtásnak, ahogyan azt a következő táblázat is mutatja.
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2. táblázat: Földalapú támogatás 2009–2018

Földalapú támogatás

év dinár forint

2009 12 000 30 000

2010 14 000 35 200

2011 14 000 35 200

2012 12 500 31 400

2013 12 000 30 000

2014 12 000 30 000

2015 12 000 30 000

2016 12 000 30 000

2017 4000 10 000

2018 4000 10 000
Forrás: Saját szerkesztés

Ami a szerkezetet illeti, az utóbbi években az agrárfoglalkoztatottak és az egyéni gazdaságok 
számának folyamatos csökkenése figyelhető meg Vajdaságban, ami egyenes arányban van az or-
szágos csökkenéssel. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az egyéni gazdaságok száma ugyan 
fogyatkozik, de a használatukban lévő földterület növekszik. Ez azt mutatja, hogy erős birtokkon-
centráció indult el.

A tartomány mezőgazdasági területe 1 608 895 hektárt tesz ki, amelynek eloszlása a következő 
táblázatból leolvasható.

3. táblázat: A mezőgazdasági terület nagysága körzet szerint

Körzet Terület (ha) %-ban kifejezve

Nyugat-Bácska 191 356 11,89

Dél-Bácska 286 793 17,83

Észak-Bánát 178 301 11,08

Közép-Bánát 263 386 16,37

Dél-Bánát 319 595 19,86

Szerémség 229 195 14,25

Észak-Bácska 140 269 8,72

1 608 895 100,00

Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. alapján

Az egyes körzetek mezőgazdasági adottságait, illetve az agrártermelés terén Vajdaságban betöl-
tött szerepét torzítja, hogy a körzetek kiterjedése különböző. Erre a legjobb példa Észak-Bácska, amely 
a mezőgazdasági jellegű vidéket tekintve a legkisebb szeletet foglalja el, de a régió összterületéhez 
viszonyítva itt a legmagasabb a művelés alá vont területek aránya (88,9 százalék).

Vajdaságon belül világosan lehatárolható Észak-Vajdaság: Nyugat-Bácska északi feléből, Észak-Bács-
kából és Észak-Bánát északi részéből áll. Összefüggő és társadalmi-gazdasági-környezeti szempontból vi-
szonylag homogén egységet képez, ami lehetőséget biztosít a LEADER fejlesztési módszer alkalmazására.
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2. ábra: A Vajdaságot alkotó hét körzet

Forrás: http://baloghpet.com/2009/10/28/vajdasag-attekintes/

A balkáni országok mezőgazdasági területének legnagyobb részén gabonát termelnek (KOVÁCS 
2010: 399). Ez jellemző Vajdaságra is, ahogyan az olvasható a 2012-es mezőgazdasági összeírás után 
elkészült évkönyvben, amely szerint Szerbia szántóinak és kertjeinek legnagyobb részén (az összte-
rület 68 százalékán) gabonát termelnek, ebből 39 százalék a kukorica, míg 24 százalék a búza (POPIS 
POLJOPRIVREDE I 2012: 29).

Az ágazatban mint korlátozott természeti erőforrás, nélkülözhetetlen termelési tényező jelentkezik 
a föld. Ezért Vajdaságban a termelési tényezők elemzésekor ez a természeti forrás kiemelkedő jelentő-
séget kap. A tartományban a kertek és a szántók kifejezetten dominánsak (73,03 százalék). Az összes 
megművelhető földterület a tartomány 76,21 százalékát képezi, amely magában foglalja a kerteket, 
szántókat, gyümölcsösöket, szőlészeteket és a réteket.

Egy lakosra 0,88 hektár mezőgazdasági földterület jut, illetve 0,78 hektár kiváló minőségű szántó 
kedvező éghajlati viszonyokkal, elegendő fénnyel, hővel és nedvességgel a termesztéshez és a nagy ho-
zamok eléréséhez számos növényi kultúra esetében. Vajdaság olyan földgazdálkodási lehetőségekkel 
rendelkezik, amelyek ez idáig részben kihasználatlanok maradtak különféle hátráltató tényezők folytán.

6. VAJDASÁG MEZŐGAZDASÁGA NAPJAINKBAN

A mélyreható gazdaságpolitikai átrendeződés miatt, amely végbement a kelet-közép-európai térség-
ben, jelentősen csökkent az agrártermelés, jelenleg Magyarországon és Bulgárián kívül csupán (a je-
lentős mértékben a vajdasági mezőgazdaság teljesítményére támaszkodó) Szerbia maradt önellátó és 
nettó élelmiszer-exportőr.

A vajdasági mezőgazdaság és élelmiszeripar részére – a nem kifejezetten attraktív szerbiai belső 
felvevőpiac és a hatalmas konkurencia ellenére is – a nyugat-európai térség lenne az elérhető célpiac. 
Az Európai Unió országaiban működő intenzív és hatékony agrártámogatási rendszer mellett igen 
erős importkorlátozó szerepük van azon szabványoknak, minőségi követelményeknek és kvótáknak, 
amelyeket az egyre szigorodó feltételrendszerek által meghatároznak.

Hosszú távon az átalakuló versenyszabályozási rendszer azokba a térségekbe helyezi majd át foko-
zatosan a tömegtermelést, amelyekben legmegfelelőbbek a természeti adottságok, és ez a jövőben 
akár javíthatja is a vajdasági élelmiszerexport versenyhelyzetét, de a most belátható középtávú idő-
szakban az ágazat számára a munkaigényes kultúrák termesztése és a piacképes végtermékek előállí-
tása lehet eredményes fejlesztési alternatíva a tömegtermelés helyett.
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Vajdaságban a 2012-es hivatalos mezőgazdasági összeírás szerint 147 624 regisztrált mezőgazda-
sági birtok működött, amelyeknek tulajdonosai 1 608 896 hektár földet műveltek meg. Összesen 6054 
olyan regisztrált gazdaság van, amely nem rendelkezik saját tulajdonban lévő földdel, ugyanis kizáró-
lag bérelt földeken végzik a mezőgazdasági munkálatokat. Ez a fiatalokra jellemző, akik regisztráltat-
ják a gazdaságot, bérelnek néhány hektár földet, és a munkákat is főleg bérmunka által végeztetik el. 
Remélhetőleg aratás után nyereséggel zárják a gazdasági évet, és a következő évben növelni tudják a 
bérelt földterületek nagyságát, vagy hitel, vagy részben vissza nem térítendő támogatás segítségével 
már tudnak egy-két hektár saját földhöz jutni.

A gazdaságok 57 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a bevételeik kizárólag agrárte-
vékenységből származnak-e. Ők képezik azt a csoportot, amelynek tagjai egészen biztosan rendelkez-
nek saját földdel. 

A következő táblázatból jól látszik a Vajdaságban regisztrált gazdaságok szerkezete a beregisztrált 
földterület alapján. Ez nem egyenlő a saját tulajdonú földdel (a mezőgazdasági birtok esetében két-
féle föld kerülhet beregisztrálásra: saját tulajdonban lévő – ezt földhivatali ívvel kell bizonyítani; vagy 
bérelt – ezt közjegyző előtt hitelesített bérleti szerződéssel lehet bizonyítani):

4. táblázat: A mezőgazdasági birtokok nagyságának szerkezete

Gazdaságok nagysága Gazdaságok száma Földterület (ha)

≤ 1 ha 47 514 17 968

> 1 ha – ≤ 2 ha 21 169 30 462

> 2 ha – ≤ 5 ha 28 269 92 689

> 5 ha – ≤ 10 ha 18 959 134 766

> 10 ha – ≤ 20 ha 11 553 161 029

> 20 ha – ≤ 30 ha 4491 109 676

> 30 ha – ≤ 50 ha 4072 156 097

> 50 ha – ≤ 100 ha 3912 282 131

100 ha < 1631 624 078

 141 570 1 608 896

Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. adatai alapján

A 4. táblázatból jól látszik, hogy a regisztrált gazdaságok igen nagy része rendelkezik 5 hektár alatti 
földterületekkel, az összes gazdaságnak megközelítőleg kétharmada. A maradék egyharmadban van-
nak azok a gazdaságok, amelyek minimum 5 hektár saját földterülettel rendelkeznek. Ez azt mutatja, 
hogy nagyon sok kis családi gazdaság működik, amelyeknek tulajdonosai már főként nem ebből él-
nek, ugyanis ma már a néhány hektáron megtermelt mezőgazdasági termény hasznából egy átlag-
család nem tud megélni. Ezek általában olyan gazdaságok, amelyek számára a mezőgazdaság nem 
képezi a fő tevékenységet, és ezt regisztráláskor meg is jelölik. A gépezetük elavultabb, gyakori kar-
bantartásra szorul, illetve nagyon kevés gépezettel rendelkeznek, és inkább bérmunkában végeztetik 
el a szükséges munkálatokat a földjeiken.

A másik véglet azok a regisztrált gazdaságok, amelyek 50 hektár feletti földterülettel rendelkez-
nek. Ha számszerűen nézzük, akkor a 147 624 gazdaság közül 5543 ilyen, vagyis az összes regisztrált 
birtok 3,75 százalékát teszik ki, és ők rendelkeznek a vajdasági összes földterület 56,32 százalékával. 
Ezek a gazdaságok fő tevékenységként végzik ezeket a munkálatokat. Jellemző rájuk, hogy korszerű 
gépekkel és kapcsolható eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel a gépek kapacitásának kihasználása 
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szempontjából nemcsak a saját földjeiket művelik, hanem bérművelést is végeznek. Ezeknek a me-
zőgazdasági birtokoknak már alkalmazottjaik is vannak, tehát nemcsak önfenntartóak, hanem más 
családok bevételét (megélhetését) is biztosítják. Olyan tendencia alakul ki, mely szerint a földterületek 
legnagyobb része kisszámú gazda tulajdonába koncentrálódik.

1991-ben a birtokokat még az elaprózottság jellemezte: 2,78 hektár volt az átlagos tulajdonméret, 
ez a szám 2002-ben már 3,59 hektár. Fokozatosan nőttek a gazdaságok, változott a birtokszerkezet, és 
2012-re ez a szám már 10,9 hektárt tett ki Vajdaság területén, ami meghaladja az 5,4 hektáros szerbiai 
átlagot. Összehasonlításképpen, „a cseh átlagos parcellaméret 152,4 hektár, a dán 62,9 hektár, a német 
55,8 hektár, a francia pedig 53,9 hektár” (TASIĆ 2015).

Azt vizsgálva, hogy Vajdaság mely részén találhatóak a kis- és a nagygazdaságok, megállapíthatjuk, 
hogy Szerémségben vannak legnagyobb számban a kisgazdaságok, ami a földrajzi adottságokra való 
tekintettel teljesen érhető. Itt emelkedik a Tarcal-hegység, és a hegyvidéken az egybefüggő megmű-
velhető földterületek mérete nem túl nagy, ugyanakkor ezen a vidéken a szőlő termesztése jellemző, 
amely általában nem történik több tíz hektáron.

A legnagyobb számú 100 hektár feletti regisztrált mezőgazdasági birtok Dél-Bánátban van, amely 
adat részben megtévesztő, ugyanis tudni kell, hogy a bánáti föld korántsem olyan jó minőségű, mint a 
bácskai, így a hektáronkénti ára is jóval alacsonyabb (a jó minőségű bácskai föld hektáronkénti értéke 
akár háromszorosa vagy négyszerese is lehet a bánáti föld értékének).

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági gépesítés egyre nagyobb tendenciát mutat Vajdaságban, 
valószínűleg mind kevesebb foglalkoztatott lesz ebben a gazdasági ágazatban, ugyanakkor az ága-
zat iránt érdeklődők várhatóan mind nagyobb számban a magasabb iskolai végzettségűek közül ke-
rülnek ki. Vajdaságban Újvidéken ugyan működik olyan egyetem, ahol agrármérnökképzés folyik, de 
kizárólag szerb nyelven. Azok a vajdasági magyarok, akik nem beszélik a szerb nyelvet, vagy nem jól 
beszélik, illetve szerényebb anyagi körülmények között élnek, a következő intézményekben szerez-
hetnek közép-, illetve felsőfokú agrárvégzettséget magyar nyelven:

• Mezőgazdasági Iskola, Topolya,
• Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa,
• Gödöllői Szent István Egyetem, Zentai Konzultációs Központ (BSc-képzés).

A Vajdaságban található földterületek kategória szerinti eloszlását a következő táblázatban lát-
hatjuk. Jól látszik, hogy kimagasló arányban a szántóföld a jellemző, ezután következnek a rétek és 
legelők. Nagy kiterjedésűek a gyümölcsösök és szőlősök is, ami annak köszönhető, hogy a tartomány 
több részén is homokos a talaj (homokvidék), amely igen kedvező ezeknek a kultúráknak.

5. táblázat: A földterület kategóriánkénti eloszlása Vajdaságban

Föld kategóriája Terület (ha)

kertek 5747

szántóföld 1 466 176

rét és legelő 144 638

gyümölcsös 16 865

szőlős 5003

ültetvények 417

egyéb 51

Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. adatai alapján
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Érdekességként a következő ábrán látható ez az eloszlás Szerbia tekintetében.

3. ábra: Szerbia összes földterületének kategória szerinti összetétele

Forrás: POPIS POLJOPRIVREDE II., 33. oldal

A 6. táblázatban bemutatott 1 466 176 hektárnyi szántón különféle kultúrákat termelnek a szántó 
minőségétől függően, valamint az adott térség klímája és sajátossága függvényében. Vajdaságban (és 
Szerbiában is) a földterületek minőségét osztályokban határozzák meg, a legjobb minőségű föld az 
első osztályú, a kevésbé jó minőségű a másodosztályú, és így halad lefelé egészen a nyolcadik osztá-
lyig. Ez a besorolás nem csak minőséget vesz figyelembe, előfordulhat például, hogy egy első és egy 
másodosztályú föld között talajösszetételben semmi különbség nem mutatkozik, ám a másodosztályú-
ban található egy lapos vagy egy domb, ami ront a termelés minőségén, ezáltal a föld osztályzatán is.

A szántókon megtermelt kultúrnövények közül a leggyakoribbak a gabonafélék, a hüvelyesek, a 
burgonya, a cukorrépa és egyebek. Ezek pontos eloszlását a tartomány területén a következő táblá-
zatban láthatjuk.

6. táblázat: A szántókon megtermelt kultúrák szerkezete

Megtermelt kultúra Terület (ha)

gabonafélék 976 243

hüvelyesek 1925

burgonya 3775

cukorrépa 65 660

ipari növények 346 943

zöldségfélék 15 190

virág és dísznövény 148

takarmány 45 854

egyéb 1741

ugar 8696
Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. adatai alapján
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A következő ábrát szintén csak érdekességként mutatjuk: látható, hogy Szerbia szintjén a kultúrák 
termelése hogyan oszlik meg.

4. ábra: Szerbia összes földterületének kategória szerinti összetétele

Forrás: POPIS POLJOPRIVREDE II., 33. oldal

Ami még elengedhetetlen a mezőgazdasági birtokoknál, az az, hogy mekkora területen öntöznek, 
és milyen kultúrákat. Az utóbbi évek aszályos nyarai arra kényszerítik a gazdákat, hogy mind nagyobb 
mértékben használják az öntözés különféle formáit: föld alatti vagy föld feletti csepegtetőrendszerek, 
öntöződobok, esőszárnyak, öntözőcsatornák, kutak.

Az összeíráskor Vajdaságban 7385 üzem vallotta azt, hogy használja az öntözés valamilyen formá-
ját, mégpedig a következő táblázatban látható eloszlás szerint:

7. táblázat: A földterületek öntözöttsége kategóriák szerint

Föld kategóriája Terület (ha)

szántó és kert 52 907

gyümölcsös 5050

szőlős 89

rét és legelő 22

egyéb 183
Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. adatai alapján

Az áruforgalom összességének 7,1 százaléka az élelmiszer-feldolgozásból eredt a 2013-as évben. 
Ez a munkavállalók 6 százalékát foglalta magában, vagyis összesen 59 524 személyt. Ugyanis a CEF-
TA-egyezmény (Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás) következtében a kivitel gyorsan 
nőtt 2004 után. A  2005–2013-as időszakban a kivitel (elsősorban a feldolgozatlan termékeké) és a 
behozatal (ezen termékek feldolgozottsági foka igen magas) jelentősen megnőtt. A kivitel leginkább 
az EU-ba, a CEFTA-országokba és Oroszországba történt.

2013-ban a szerbiai bruttó hazai termék (GDP) 11,4 százaléka származott a mezőgazdasági tevé-
kenységből, és az árukivitel 23,4 százalékát agrár- és élelmiszeripari termékek tették ki. A mezőgazda-
ság termelékenységét abban fejezik ki, hogy egy aktív termelő hány fő élelmezési igényét tudja kielé-
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gíteni. Ez a szám Szerbiában 16 fő, Németországban 156 fő, Olaszországban 53 fő, Franciaországban 
77 fő és Ausztriában 56 fő.

7. ZÁRÓGONDOLATOK

A mezőgazdasági termékek kivitelében folyamatos növekedés tapasztalható. A legnagyobb mennyi-
ségben exportált termékek a gabona (a kivitel 70 százaléka búza és kukorica), a gyümölcs (elsősorban 
a málna), az étkezési olaj és a zsír (TASIĆ 2015). A kukorica és a búza részvételi aránya a kivitelben nem 
meglepő, hiszen Vajdaság területén ezt a két kultúrnövényt termesztik a legnagyobb mennyiségben. 
Az import legnagyobb részét az élelmiszer képezi: főleg kávét és déligyümölcsöt importálnak. 

A mélyreható gazdaságpolitikai átrendeződés miatt, amely végbement a kelet-közép-európai tér-
ségben, jelentősen csökkent a mezőgazdasági termelés, jelenleg Magyarországon és Bulgárián kívül 
csupán Szerbia maradt önellátó és nettó élelmiszer-exportőr. 

Hosszú távon az átalakuló versenyszabályozási rendszer azokba a térségekbe helyezi majd át foko-
zatosan a tömegtermelést, amelyekben legmegfelelőbbek a természeti adottságok, és ez a jövőben 
akár javíthatja is a vajdasági élelmiszerexport versenyhelyzetét, de a most belátható középtávú idő-
szakban a mezőgazdaság számára a munkaigényes kultúrák termesztése és a piacképes végtermékek 
előállítása lehet eredményes fejlesztési alternatíva a tömegtermelés helyett. 
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Kisebbségi lét a geopillanat 
kontextusában – kihívások és új 

narratíva
A tanulmány az új nemzetfelfogások és az új típusú nemzetté válás lehetőségeinek kontextusában vizs-
gálja a kisebbségi létben megfogalmazható megmaradási stratégiákat. Az új nemzetesedés új nemzeti 
gondolkodásmintákat – új narratívát – teremt és fordítva.

A 21. század formálói azok lesznek, akik jól értelmezik a globális folyamatokat, s az egyedi emberi 
kreativitás és technológiai innovációk mentén részeseivé válnak a térképek újrarajzolásának. Az egyre 
komplexebb globális világban az innováció inspirációi a lokális hálózatokban megjelenő új partnerektől 
érkezhetnek, ami azt is jelenti, hogy a perifériákból és határvidékekből a jövő központjai alakulhatnak ki. 
A geopillanatnak nevezett időszakban az energiával telített lokalitásban megjelenő ambíciók dinamikája 
alkalmas lehet a kor követelményeinek szintjén elvégezni a megfelelő innovációt, amellyel a periféria 
gazdaságának ténylegesen hosszú távú versenyképesség biztosítható. A jövőválasztásnak ezért kiemelt 
eleme lehet a hálózatos rendszerben létrejövő lokális reneszánsz. 

A tanulmány kiemelten kezeli annak fontosságát is, hogy a legtágabban értelmezett új fenntartha-
tóság eszméje már elrugaszkodott az anyagi/fizikai válságjelenségek anyagi/fizikai eszközökkel történő 
menedzselésének lehetőségétől, és sokkal inkább az új paradigmák értelmezésében szellemi, lelki, sőt 
spirituális kontextusban keresi a megoldásokat.

Az új fenntarthatóság koncepciója új nemzetesedési stratégiákat feltételez új nemzetminőségekkel 
(közösségpolgár, szakrális társadalom stb.), gyökeresen más tartalmakkal és formákkal, ami pedig azt 
jelenti, hogy a nemzet funkcionális értelmezése helyett sokkal valóságosabbá/versenyképesebbé válik 
a szubsztanciális megközelítés. Ebben az értelemben lényeges hangsúlyozni, hogy az új nemzetesedés 
visszahozza és aktualizálja a tér és idő feletti magyar nemzettudatot is.

Következésképpen a kortárs nemzetfelfogás már elsősorban nem politikumhoz vagy államhoz kötő-
dik, egyre inkább közösségi tudat- és tudástérként értelmeződik. Ez azt jelenti, hogy a nemzet megtartá-
sa ma kevésbé államnemzetként, sokkal inkább tudat- és tudásnemzetként, azaz hagyomány- és szakrális 
alapú, kultúraközpontú nemzetértelmezésben lehetséges, ami pedig olyan szubsztanciális szerepként 
fogható fel, amely a versenyképességre alapozó gazdasági funkcionalitással hozható működésbe.

Kulcsszavak: nemzeti stratégia, nemzetminőség, geoökonómia, szakrális társadalom, fenntartható ki-
sebbségi létkoncepció 

1. BEVEZETÉS

„A történelem során most először a nemzetek geopolitikai sorsa nem azon alapul, mi van a határaikon, 
mi történik a múltban, vagy hol vannak a világban, hanem olyasmin, ami az ellenőrzésük alatt áll. Csak 

ambícióra és fantáziára van szükség.” (PRAKASH 2020: 19)
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A 21. század elején elindult folyamat, az ún. Globalizáció 4.0 olyan jellegű és dinamikájú válto-
zásokat hoz, amelyek alapjaiban érintik a létezés minden területét.1 Az új világot a különböző tech-
nológiák fúziója – új találmányok és kutatási irányok jellemzik, a mesterséges intelligencia (MI), a 
robotika, a dolgok internete (Internet of Things – azaz a különböző eszközök, tárgyak internetalapú 
összekapcsolódása), a biotechnológia vagy a kvantumszámítás. A technológiai forradalom egyik leg-
főbb jellemzője, hogy elmossa a határvonalat a fizikai, digitális és biológiai szférák között (SCHWAB 
2016), ami pedig a különböző tudományágak, a gazdaság és az ipar átalakítása mellett az emberi lény 
mibenlétének s legáltalánosabb értelemben magának a létezésnek, a jogoknak és felelősségeknek 
az újrafogalmazását is felveti. Az információs technológiák jelenlegi horizontját az ember, az emberi 
intelligencia modellezése jelenti. Amint pedig a tudományos-fantasztikus művekből lassan működő 
modellekké lényegülnek át az ember egyre tökéletesebb szimulációi, elkerülhetetlenné válik az em-
beri lényegnek a géppel szembeni megfogalmazása, ami egyben az ember önképének újrafogalma-
zását is jelenti.2 

Mindazok a társadalmi szerveződési formák, amelyek az ipari forradalom kezdetétől napjainkig 
kialakultak és fennmaradtak, a jövőben fokozatosan elveszítik kötőerejüket, tehát a társadalom más 
elvű újraszerveződésén kell gondolkodni.3 

A konvencionális nemzetpolitika funkcionalista megközelítése – részben a szűken értelmezett 
nemzetfelfogása, részben az ontológiai és episztemológiai korlátai miatt – képtelen adekvát válaszo-
kat adni a 21. század kihívásaira. Elsődleges feladat a nemzet fogalmának újradefiniálása, ami a nem-
zeti kisebbségi koncepciót is lényegesen érintheti. Ebből következően mindenekelőtt az új kontextus 
vizsgálata válik megkerülhetetlenné, miközben az elemzés horizontját is ki kell szélesíteni új tényezők 
bevonásával, ami lehetővé teszi a nemzet szubsztancialista megközelítését. 

Ebből következően a nemzetelv elsődlegesen önszervező jelleggel működhet, aminek alapja egy-
részt a közös kultúra, másrészt a közös aktivitás, a közös cselekvéstér. A gazdag magyar metafizikai 
hagyomány és nemzeti kultúra mindenképpen kellő forrását jelenti mind a folytathatóságnak, mind 
az új társadalmi mítosz felépíthetőségének. Mindazonáltal a nemzeti koncepció fennmaradásának és 
sikerének záloga sokkal inkább a lokalitásokon múlik, illetve azon, hogy a lokalitások miként képesek 
a magyar kultúra sajátosságait funkcionálissá tenni a globalitáson belül, s éppen a funkciók gyakorlá-
sával a nemzetet mint elven társadalomszervező potenciált működésben tartani.

A tanulmányban éppen ezért civilizációs, nemzetpolitikai és lokális kihívásként értelmezzük a meg-
rögzött nemzetkoncepcióknak és azok mentális modelljeinek újrafogalmazását, hangsúlyozva, hogy 
a klasszikus, mechanikus világnézetben formálódó kritériumrendszer érvényét veszíti a technológi-
ai forradalommal, s a valós létezési dinamika korlátozójává válik. „A modernség minden korábbinál 
hatékonyabb módon képes birtokba venni, uralni a világot, ami a hatalom fokozatos kiterjesztését 
jelenti a társadalmi és a társadalmon kívüli térre és időre. Azonban a modernség analitikus jellege és 
centrifugális mozgása egyben be is jelöli határait – a széttartó erők egy bizonyos határon túl létrehozó 
közegük szerkezetét bomlasztják fel.” (MÁRFAI 2005)

1  „A globalizáció 4.0 még csak most kezdődött, de máris igencsak »alulfelkészültek« vagyunk. Az elavult gondolkodásmód-
hoz való ragaszkodás és a meglévő folyamatok és intézmények bütykölése nem kínál elégséges megoldásokat. Egyre 
inkább az alapoktól kell átterveznünk őket, hogy kiaknázhassuk a ránk váró új lehetőségeket, elkerülve azokat a zavarokat, 
amelyeknek ma tanúi vagyunk.” (SCHWAB 2018). A Globalizáció 4.0 fogalmáról lásd még: WEF 2019.

2  Különös módon pedig ez az aktus a maga mellett megteremtett versenytárs ellenében visszavezeti az embert arra a terü-
letre, ahol a gép esélyekkel sem rendelkezik, ez pedig a metafizika.

3  Az ember ugyanis önmaga gépi reprezentációjával létrehozza s egyben letudja az anyaghoz kötődő értékelveit. Minden 
érték csak addig rendelkezik akár személyes, akár társadalmi szintű mozgósító erővel, ameddig realizációja nem meg-
oldott. Az ilyen közösségi értékek leképezéseiként működnek a különböző kultúrák mítoszai. Az ember gépi reprezen-
tációjával az anyaghoz köthető értékek beteljesülnek, s a továbbiakban nem jelentenek motivációs kötőerőt. Az ezután 
következő mítosz szükségképpen fordul újra transzcendens irányba.
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Egyre nyilvánvalóbb, hogy a második világháború óta működő nemzetközi rend szabály- és fogalom-
rendszere iránti elkötelezettség fokozatosan csökken. Folyik ugyan vita az újabb nemzetközi sztender-
dekről, de nem csupán a technológia hatásaival foglalkozó interpretációk sokszínűsége, sokkal inkább 
a régi paradigma általi lekorlátoltsága miatt ezek az értelmezések inkább távolítják, mintsem közelítik a 
különböző országok által preferált értékeket és érdekeket (MATUS 2019).

S miközben a kialakuló állapot/folyamat felett megszűnik a korábbi rendszabályozás kompetenciája, 
fontos látni, hogy a technológia által leszabályozott létezésben elengedhetetlenül fontos megtartani a 
technológiától független, közvetlen természeti kötődésű léttartományokat, hiszen nélküle az ember mi-
voltunk kiszorul a valóságból, s legfeljebb az MI adattáraiban hagyhat értelmezetlen nyomot még.

A Globalizáció 4.0 kétségtelenül olyan új paradigmát jelent, amelyre nem érvényes semmilyen korábbi 
szabályozási rendszer, és amelyben nem lehetséges semmilyen korábbi szabályozási rendszer folytatása. 
Ami elengedhetetlen lenne ugyanis, az nem a szabályozási rendszer, hanem egy lényegileg új értelmezé-
si keret megalkotása, amelynek hangsúlyos eleme a nemzeti attitűd tágabb és komplexebb értelmezése, 
ami magában hordozza a kisebbségi létről alkotott koncepciók szinte teljes újragondolását. 

Jelen tanulmányban mindenekelőtt a változás legfőbb koordinátáit igyekszünk megfogalmazni, 
hangsúlyozva, hogy további kutatásokhoz kívánunk olyan szempontokat megjelölni, amelyek mentén 
újragondolható a nemzetfogalom s azon belül a kisebbségi lét is, jóllehet sokkal inkább egy fraktál típusú 
nemzetértelmezés részeként, mint önálló és szeparált entitásként.

Hangsúlyozni szeretnénk a munkában annak a ténynek a fontosságát, hogy összességében a játék-
szabályok globális szinten történő értelmezésére irányuló törekvések egyre nagyobb akadályokba üt-
köznek majd, miközben a mikroszintek akaratlanul is lehetőséghez jutnak. Egyre kardinálisabb kérdéssé 
válik az össznemzeti megmaradás és fenntarthatóság szempontjából az, hogy az ősi tudások felelevení-
tésével a lokalitások képesek-e a nemzeti identitás újjáteremtésére. Következésképpen lényegi kérdéssé 
válik, hogy a régi és új tudások szintézisében a lokalitások tudatosan képesek-e átalakítani belső életü-
ket úgy, hogy az innovatív-kreatív tudásalkalmazással visszahathassanak egyben a globális szint mo-
dern és posztmodern megnyilvánulásaira is. Aki képes az informatikát uralni, az fogja a játékszabályokat 
megteremteni. „Egy kivételes geopillanat részesei vagyunk, amikor felülmúlhatatlan emberi értékek és 
technológiai innovációk rajzolják át a térképeket. Az ezer szállal egymásba kapaszkodó globális világ az 
új inspirációkat az egyedi kreativitásban, az új partnereket a lokális hálózatokban keresi – a múlt határvi-
dékeiből így alakulnak ki a jövő központjai. A földrajz ismét felértékelődött. A 21. század felfedezői azok 
lesznek, akik képesek értelmezni a globális folyamatokat, és van bátorságuk újrarajzolni a 21. század 
térképét, hogy maradandó értéket adjanak a világnak.” (CSIZMADIA 2016: 369)

A technológia és a kultúra kölcsönhatásának erősödésével ugyanakkor – éppen a fentiek miatt – vár-
ható, hogy erősödnek majd az egymást kölcsönösen kizáró identitások, következésképpen a nemzetközi 
kapcsolatokra vonatkozó számos elméleti tétellel és integrációs elmélettel szemben a normák és világké-
pek is távolodnak majd egymástól, miközben a funkcionalitáshoz kötött identitások az értékrealizációk 
feszültségének dinamikájában egyre kevésbé lesznek képesek az önazonosság-élmény teljes összhang-
jának leképezésére. Létkérdéssé válik az MI által ledefiniált világban az identitás újraértelmezése.4

Látni kell, hogy miközben a globális gondokkal terhelt nyugati világrendben sajátságosan felér-
tékelődik a tér és a términőség, mikroszinteken új tartalmakkal töltődnek fel ezek a términőségek, 
egyben egyre inkább elvonatkoztatva magától a térjellegtől. „Maga a társadalmi tér vagy mező kép-

4  Utalni szeretnénk Charles Taylornak a modern identitással foglalkozó munkájára, amelyben hosszú fejezetben foglalkozik 
a jellem morális dimenziójának és a jellem térbeli rögzítettségének szoros kapcsolatával (TAYLOR 1989: 25–52). „Taylor 
elemzése szerint az identitás fogalma elsősorban topográfiailag meghatározott: a »Ki vagyok?« kérdésre az adekvát válasz 
annak megjelölése, hogy hol állok – milyen pozíciót foglalok el a (morális és közösségi) térben. A szilárd jellem valamikép-
pen szorosan összefügg a topográfiai/térbeli meghatározottsággal; mindezt az is jelzi, hogy a nyelv (angolul és magyarul 
is) az identitás krízishelyzetét jellemzően rögzült térbeli metaforákkal ragadja meg (például: »nem találom a helyem«, 
»úgy érzem, útvesztőbe kerültem«, »olyan elveszett vagyok«, »nem találom a kiutat« stb.). A jellem ilyen értelemben a 
térben elfoglalt szilárd pozíciót jelent, egy olyan nézőpont felvételét, ahonnan a dolgok értéke megítélhető.” (KUCSERKA 
2013: 111)
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ződmény, melyet az emberek egymáshoz való viszonya hoz létre, de amely egyben adottságként meg 
is határozza a benne élő emberek hozzájuk tartozó terét és idejét. Mivel egy társadalomról beszélünk, 
mindezt azért tehetjük, mert az eltérés az egyes téridők között nem olyan mértékű, ami miatt bomlás-
nak indulna az egész, de a hasonlóság mindig csak az egymáshoz közel állók esetében érvényes, két 
elem szomszédossága adott, de az első és a harmadik elem, az első és egy n számú elem között a kü-
lönbség már olyan mértékű lehet, ami láthatóvá teszi a szomszédság nyomán még jelentéktelennek 
látszó differenciát, amely a társadalmon belüli téridő-relativitás miatt jön létre.” (MÁRFAI 2005)

Par excellence a jövőkoncepciók kulcskérdése a sokdimenziós térszerkezetekben megélhető iden-
titáskonstrukció. Lényegében a globlokális térhez és egy univerzális időkontextushoz köthető énkép. 
Mert noha éppen a technológiai forradalom miatt érvényét veszíti a jövőnek a múlt általi determinált-
sága, az MI-valóság létfüggvénye éppen az általa még nem lefedett időtlen transzcendens léttarta-
lom, az egyedi és megismételhetetlen kreativitás.

Következésképpen olyan nemzetstratégia megalkotása a tényleges kihívás, amely az új nemzettu-
dat értékeinek befogadását a legtágabb téridőkontextusban teszi lehetővé, aminek eredményeként a 
kisebbségi lét a nemzet feljebb kifejtett átszerveződésével összhangban új tartalom mentén értelme-
ződik, mivel a többségi társadalom kötőerőinek átszerveződése mellett a kisebbség fogalom megvál-
tozott jelentéshálóba kerül.

Paradox módon az MI realitása úgy kényszeríti ki az identitáskép újrafogalmazását, hogy geopoliti-
kai kérdéssé teszi az én-tanulás modusát. Az új identitáskép kihívása a gondolkodás megváltozásához 
kötött. „És ha az emberek gondolkodása megváltozik, a geopolitika, a közgazdaságtan és minden más 
rendszer is megváltozik, amely irányítja ezt a világot, mégpedig olyan módon fog megváltozni, ame-
lyet most szinte mindenki elképzelhetetlennek tart.” (PRAKASH 2020: 139)

2. AZ MI GEOPOLITIKÁJA ÉS A NEMZETSTRATÉGIAI KIHÍVÁSOK

 „Az MI-alapú térképészet megváltoztatja a világ észlelésének mikéntjét. És ha ez megtörténik, az is 
megváltozik, hogy az országok miként látják egymást. És ha az országok másként látják egymást, mint 

korábban, megváltozik az egymással szemben tanúsított viselkedésük.” (PRAKASH 2020: 53)

Az utóbbi évek elemzései egyre többször használják az „ellentmondásos” minősítést a globális nem-
zetközi rendszer folyamatainak leírásához. „A paradoxonok korát éljük. Az ipari és az információs korszak 
eredményei egy olyan világot alakítanak ki, mely egyszerre veszélyesebb, de lehetőségekben is gazda-
gabb, mint bármikor korábban. Akár az ígéretes lehetőségek, akár a veszedelmek uralkodnak el, az embe-
riség kénytelen felkapcsolni a döntéshozói mechanizmusát.” (GLOBAL TRENDS: Paradox of Progress 2017)

Az új globális, nemzeti és lokális struktúrák annyira bonyolulttá és összetetté tették egy-egy nem-
zet helyzetének elemzését és jövőjének kidolgozását, hogy a klasszikus stratégiakészítés módszertana 
meghaladottá vált. Az elmúlt két évtizedben az emberiség össztudása rendkívüli dinamikával gya-
rapszik, ráadásul látni kell, hogy a letölthető készségek technológiája olyan mértékben szélesíti majd 
ki a megismerés lehetőségét, hogy közben a megismerő önmaga is egy készséghalmazzá alakul. Az 
pedig, hogy hogyan értelmezi önmagát – a mesterséges készségek birtokosaként vagy a mesterséges 
készségek birtokaként –, a jövőkoncepció leglényegesebb tényezőjévé válik.5

A jelenlegi gazdasági és társadalmi valóság – a világrend – jövőjének végiggondolhatóságát min-
denekfelett az új paradigmák határozzák meg, hiszen éppen az a jelen kor kihívása, hogy paradox 
módon már a jelen sem értelmezhető a meglévő gondolati struktúrákban. Egészen pontosan ha nem 
a vizionált jövőhöz konstruált paradigmából értelmezzük a mai társadalom kihívását, akkor mindaz, 

5  Továbbgondolásra utaljuk az ismeret fogalmát; azt, hogy a modernség funkcionalista ismeretfelfogásához hogyan viszo-
nyul a nemzet funkcionalista értelmezése, illetve hogyan értelmezhető az ismeret szubsztancialitása.
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amit a máról elmondunk, mélyebb átlátás hiányában csupán részleges s ily módon meghatározóan 
érvénytelen ismeret marad. 

Éppen ezért a technológiai forradalom által újrastrukturált világban elsődleges feladattá válik a 
modernitást meghaladó, új koncepciók feltárása. A technológiai korszakváltás lényegi újdonsága az, 
hogy a jövő sokkal nagyobb arányban függ saját jövőképünktől, jövőkoncepciónktól, jövőakaratunk-
tól, mint a múlttól vagy a jelentől (VARGA 2013). Ez azt jelenti, hogy „félre kell tenni vagy talán el is kell 
vetni a korábbi korokban alkotott valamennyi (geopolitikai) elképzelést” (PRAKASH 2020: 19).

Ebben a kontextusban különösképpen felértékelődik az a tény, hogy „az euroatlanti kultúrában 
soha nem látott jövőhiány és/vagy jövőreménytelenség van” (VARGA 2013), következésképpen külö-
nösen fontos annak hangsúlyozása, hogy az a nemzet, amely az MI realitásában a nemzeti jövőprog-
ramok megfogalmazásával az elsők között lesz, az fogja uralni majd az egész világot és a korszakot is 
(PRAKASH 2020: 20).

A nemzetmegmaradás egyre kevésbé a politikai diskurzustér kompetenciája, sokkal inkább annak 
függvénye, hogy egy nemzet hogyan pozicionál az MI geopolitikájának területén. A politika az MI-nek való 
kitettsége miatt egyre kevésbé képes egy nemzet érdekérvényesítő szerveként fellépni. Ennek ellenére 
egy nemzet megőrizheti identitását, működtetheti sajátságos kultúráját, amennyiben képes tényező ma-
radni vagy képes tényezővé válni az MI által ellenőrzött geopolitikai mozgástérben. Ennek záloga azonban 
nem kevesebb, mint az MI működésének és működtetésének teljes körű és versenyképes ismerete, illetve 
az MI megalkotásához, ellenőrzéséhez és a fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges kezdeményező poten-
ciál birtoklása. Az ilyen nemzet nem tüntethető el az MI által ellenőrzött geopolitika térképéről.

Ugyanakkor fontos látni, hogy az új kihívások és az egyre fenyegetőbb komplex kockázatok fényé-
ben a korábbiaknál határozottabban merül fel részben a globális világmodell (kapitalizmus) újragon-
dolásának szükségessége, részben a „nyugattalanítás” aktusa, amely immár sokkal inkább képezi le 
a világrendszer jelenét, mint az annak jövőjéről folyó diskurzusteret.6 A Nyugat eredeti feltételezése, 
hogy a globalizációval világszerte elfogadottá válnak majd a nyugati világkép alapértékei – kezdve a 
tudományos érveléstől az individualizmuson, a szekuláris kormányzáson, a jog uralmán át összessé-
gében a demokráciáig –, nemhogy nem következett be, hanem kifejezetten egy más típusú „hibrid” 
világkép és értékrend van kialakulóban. Nem koherens jellege miatt azonban ez a meglévő viszony, 
norma és jogrend éppen önmaga válik új kockázati tényezővé. „Az egyre szorosabban összekapcsolt 
világ országai között nem a különbözőségek csökkenése következett be, hanem ellenkezőleg, a kü-
lönbözőségek növekedtek.” (MATUS 2018) 

A világ fejlődő része ragaszkodik a hagyományos társadalmi, politikai, kulturális és vallási normák-
hoz, miközben elképesztő dinamikával modernizálja a gazdaságát éppen a technológiai innovációk-
kal. Értelemszerű tehát, hogy erősödnek a konfliktusok, mégpedig országokon belül is. A technológiai 
forradalom elképesztő mértékben polarizálja a társadalmakat mind gazdasági, vallási, mind etnikai, 
kulturális és világnézeti szempontok alapján, ráadásul teljesen megváltozik a munka jellege és általá-
nosságban az életmód is, miközben a demográfiai változások következményei7 egyre nagyobb jelen-
tőséggel bírnak. Mindezen változások olyan polarizálási momentumok, amelyek elkerülhetetlenné te-
szik, hogy a nemzetkoncepció, a funkcionalitáshoz kötött társadalmi érdekközösségek szubsztanciális 
tartalom mentén szerveződjenek. 

6  Figyelmet érdemel a 2020-as Müncheni Biztonsági Konferencia előtt kibocsátott jelentés, amely a Nyugattalanság (West-
lessness) címet kapta (MSR 2020), ami sokkal mélyebb geostratégiai kontextust hordoz, mint csupán azt, hogy fémjelez 
egy konferenciatematikát. 

7  „A demográfiai változások hatása kapcsán érdemes kiemelnünk, hogy míg várhatóan 2030-ra Kína válik a legnagyobb 
gazdasági hatalommá, megelőzve az Egyesült Államokat, a demográfiai előrejelzések szerint azonban 2030-ra bekövetke-
zik a munkaképes korú lakosság számának csökkenése is Kínában, s ez a gazdasági növekedés lassulásához vezet. Ugyan-
ezen időszakban India demográfiai struktúrája hozzájárul a gazdasági növekedés fokozásához. A két ázsiai nagyhatalom 
demográfiai folyamatai közötti különbség, amely India számára előnyös, csökkenti a közöttük ma még meglévő különb-
ségeket a gazdasági potenciál területén. Ami az összesített hatalmi mutatók által jelzett eltolódás másik oldalát illeti, 
folytatódik Európa, Japán és Oroszország lassú, viszonylagos gazdasági hanyatlása.” (GT 2030, 78–80)
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3. NYUGATTALANÍTÁS ÉS A LÁGY ERŐ ELŐRETÖRÉSE 

„A gyenge legyőzi az erőset, a lágy a keményet.” (Lao Ce)

A jelenlegi technikai forradalom hatásai egyre több kérdést vetnek fel a gazdaság és a társadalom 
kontextusában is, miközben mind a nemzetközi, mind a nemzetbiztonság egyre inkább a techno-
lógiai innovációk hatásmechanizmusának függvényévé válik. Az MI fejlődése megváltoztatja a világ 
hatalmi egyensúlyát. „Amint az MI átveszi az irányítást a politikában,8 számos módon tudja majd be-
folyásolni a geopolitikát. Hatással lehet az egyes országok közötti kapcsolatokra, kihívás elé állíthat 
globális intézményeket és szervezeteket.” (PARKASH 2020: 18)

A hatalomváltás ok-okozati összefüggésrendszere mindig izgalmas mozzanatokat rejt, megértése 
ezért többnyire „értelmezési innovációt” is feltételez. A lényeges kérdés ugyanis éppen az, hogy mind-
azon tényező, amely korábban biztosította a dominanciát, hirtelen miért válik elégtelenné, illetve mi-
lyen új tényezők válnak egyszer csak dominanciateremtőkké.

Amint ismert, mind a hivatalos kormányzati narratívákba, mind az általánosan elfogadottnak tekin-
tett közgazdasági tudományos elemzésekbe bekerült a jelenlegi világrendszer egészére értelmezett 
alapvető hatalmi, politikai és gazdasági átstrukturálódás aktualitásának kérdése. Ez az átstrukturáló-
dás odáig elmenően értelmezett, mint ami explicite paradigmaváltást jelent. A paradigmaváltás lé-
nyegi elemeként pedig a „soft power” mint új fogalom került bevezetésre a kilencvenes évek elejétől 
az angol nyelvű szakirodalomban.9 (Magyar nyelvű fordításban általában „gyenge erőként” lehet ta-
lálkozni az új fogalommal, bár helyesebb lehetne a „lágy erő” fordítás.) A „soft power” mint korábban 
nem ismert és nem használt elv megjelenése alatt értendő a világgazdasági térnyerésben, ezáltal a 
politikai térnyerésben és hatalmi újrafelosztásban elavulttá váló erőpolitika (akár katonai erőpolitika) 
helyett a csöndes gazdasági terjeszkedésre alapított koncepció, amely eredményeit tekintve hatéko-
nyabban képes bizonyos érdekkörök szándékérvényesítésére minden más, „kemény erőre” alapozott 
érdekérvényesítési lehetőségnél. Ebben a vonatkozásban az Egyesült Államokat szokás a hagyomá-
nyos erőpolitika, Kínát pedig az új paradigma alkalmazójának tekinteni, mely ország csöndben lopa-
kodva egyre jelentősebb pozíciókat foglal el előbbinek a rovására, lassanként teljesen átformálva a 
világ politikai és hatalmi erőterét.

Kétségtelen módon, felületes rátekintéssel keletkezhet valakiben az a benyomás, mintha ennek a 
„soft power” módszertannak a megjelenése és önmagában már a léte eredményezné az érdekérvé-
nyesítési erőtér átrendeződését, mélyebb elemzéseket tekintve azonban abban sem lehetünk bizto-
sak, hogy egyáltalán tényként kell-e kezelnünk az érdekérvényesítési erőtér átrendeződését, vagy csak 
bizonyos gazdasági mutatók figyelembevételével jutunk erre a következtetésre, és ha más, esetleg 
olyan gazdasági mutatókat vennénk figyelembe, amelyekkel a közgazdaság-tudomány eddig hang-
súlyosan nem foglalkozott, egészen más képet kapnánk, akár olyan képet, amelyben az egyébként 

8  Megjegyezzük, hogy esetleg Prakash könyvének magyar fordításában jelenik meg félrevezető szóhasználat, mivel kevés-
sé feltételezhető, hogy az író belátható időn belül ténylegesen az MI-t alkalmasnak gondolná a politikai irányítás átvéte-
lére. A politikát nyilvánvalóan emberek fogják irányítani, és esetleg ezek az emberek fognak MI-t alkalmazni a döntéshez 
alkalmas ismeretbázisuk kialakításához. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a politika bizonyos mértékig kiszolgáltatottjává 
válik az MI-nek, s az MI tényezővé válása miatt az abban képződő hibák válhatnak hibás döntések alapjává, illetve az 
MI befolyásolási eszközeivel rendelkező külső politikai erők kezében éppen az MI alkalmazása jelenthet alapvető befo-
lyásolási tényezőt. Ám akár konstrukcióban, akár diverzióban az ember használja az MI-t, és nem az MI az embert. Ez a 
viszonylat pedig megmarad mindaddig, ameddig az MI meg nem haladja az emberi intelligenciát. Tehát még akkor is, ha 
„a jövőben az MI is lehet politikus, … s az MI-politikusok megjelenésével nem csupán a politikusok változnak meg, hanem 
a politika is.” (PRAKASH 2020: 156–157)

9  A soft power, azaz lágy hatalom fogalmát Joseph S. Nye 1990-ben megjelent Bound to Lead: The Changing Nature of Ame-
rican Power könyvében emlegeti, és később több cikkében is foglalkozik a fogalom kifejtésével. 2004-ben megjelenteti a 
Soft Power – The means to Succes in World Politics című munkát.
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hagyományos erőpolitikát is alkalmazó Egyesült Államok pozíciói minden eddiginél támadhatatlan-
abbakká váltak (MAJOR 2016).

Itt most nem vállalkozhatunk többre, mint hogy felvetjük azt a szempontrendszert, amelynek ala-
pos elemzése, illetve a jövő nemzetpolitikájára való hatásának megfelelő súlyozású figyelembevétele 
megkerülhetetlenné válik, amennyiben reális képet kívánunk kapni a megmaradás lehetőségeiről a 
nemzetstratégia kontextusában.

Mindennél fontosabbnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy az informatikai robbanás olyan 
kulcsfontosságú gazdasági ágazatok teljes átalakulását vonja maga után, mint a bankszektor vagy 
a kereskedelem, ahol maga az információ a realizálódó tranzakciókban a legfontosabb elem. Ezen-
kívül ugyanakkor az informatika azokban az ágazatokban is jelentős formáló tényező, ahol a tény-
leges anyagmozgások kikerülhetetlensége miatt az információ a tranzakciónak inkább kiegészítő 
eleme. „Mindenesetre várható, hogy azok az országok tudnak majd megfelelő befolyást gyakorolni 
az informatikára alapozott jövő törvénykezésére, amelyek az élmezőnybe tudják magukat pozi-
cionálni a hatalom újraelosztásakor, aminek alapkövetelménye az MI valóságába való megfelelő 
illeszkedés. Csak azok az országok és nemzetek számíthatnak a hatalom újbóli felosztásából ko-
vácsolható előnyökre, amelyek úgy tudják újrafogalmazni magukat az MI geopolitikájában, hogy 
éppen saját identitásuk mentén válnak képessé az MI által dominált valóság szubjektumának meg-
maradni.” (MAJOR 2016)

Ez értelemszerűen feltételezi a nemzet szubsztancialista létkoncepcióját, mivel a matériához kötött 
normatívák a komplex működésre képes MI mellett értelmüket veszítik, s az ember – amint arra már 
korábban utaltunk – kénytelen a létezés matérián túli értelme felé fordulni. 

4. FRAKTÁLSZERVEZŐDÉS, HATALOM ÉS NEMZETKONCEPCIÓ

„Az összekapcsoltság az egyik legfőbb mozgatórugója egy sokkal komplexebb globális rendszerbe való 
átmenetnek. A gazdaságok egyre inkább integráltak, a lakosság egyre mobilisabb, a kibertér egyre 

inkább összemosódik a fizikai valósággal, a klímaváltozás pedig alapjaiban rengeti meg életünket. E je-
lenség jelentős – és gyakran hirtelen – visszacsatolás-hurkai szinte teljesen megfejthetetlenek maradnak. 

És még ha az összekapcsoltság összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá teszi is a világot, olyan alapvető 
lehetőségeket rejt magában, amelyek a kollektív rugalmasságot erősítik.” (KHANNA 2017: 16)

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy minden hatalmi átstrukturálódás nagy megrázkódtatásokkal jár, és 
nem várható ez másképp a jelen történelmi szituációban sem. A hatalom belső tulajdonságai miatt 
az arról való lemondás nehezen elképzelhető erőszakos megmozdulások nélkül, még akkor is, ha az 
agresszív stratégiákat lágy formában jelenítik meg. Mindenesetre, ha megpróbáljuk figyelembe venni 
a modernség társadalmi-gazdasági-politikai koncepciójának telítődési jelenségeit, az eddigi koncent-
rált erőközpont(ok) fenntarthatatlansága csakis olyan széteséshez vezethet, aminek az eredménye az 
erőközpontok decentralizálódása. Ezzel szemben, éppen a modern gazdaság telítődési jelenségei mi-
att a világrend szervezettsége nem csökkenhet. A szervezetlenség ugyanis rendkívül gyorsan olyan 
gazdasági labilitásokhoz vezethetne, amelyek bizonyos övezetekben katasztrofális viszonyokat ered-
ményeznének. Amennyiben tehát a várható helyzet jellemzőit megfelelően figyelembe vesszük, egy-
részt az erőközpont decentralizációját, másrészt a magasan szervezettség fenntartását ígéri a jövő.10 
A decentralizált erőközpontok mellett viszont a magas szintű szervezettség csak úgy tartható fenn, ha 
erőközpontcentrumok is szerveződnek.

10  Az MI hálószervezési módszerekkel képes a lokalitások olyan laza, ugyanakkor optimalizált kontrollját és illesztését 
elvégezni, ami hatalmi vagy erőcentrumokból csak nehézkesen oldható meg, méghozzá éppen a hatalmi koncepciók 
nehézkessége miatt. Így a decentralizált alrendszerek összehangolása hatékonyan megoldható egy fraktál jellegű 
szervezési rendszerben.
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Ezeknek az erőcentrumoknak a szerveződési mintája viszont nem lehet csupán horizontális, hiszen 
ez a centrumok egymáshoz való koordinációját, tehát lényegében a magas szintű szervezettséget 
nem teszi lehetővé. Amennyiben pedig a centrumok nemcsak horizontálisan, hanem egyszersmind 
vertikálisan is szerveződnek, úgy az lényegében fraktál jellegű lehet. Ebből következően a centru-
mok által képviselt gazdasági egységek egymáshoz kapcsolódása, az erőforrások felhasználásának 
és a gazdálkodási eredményeknek az elosztása szintén fraktál jellegű lehet. Ez olyan modellt eredmé-
nyezhet, amelyen belül a centrumok által szervezett gazdaságok a lehetőségeik szerinti önállóságra, 
ennek megfelelően pedig maximális önellátásra törekedhetnek, de a fraktál jellegű kapcsolódáson 
belül módjuk lesz a földrajzi, természeti és emberi erőforrások különbségéből adódó specializálódá-
sok eredményeinek optimális globális hasznosítására. 

A fraktál jellegű kapcsolódás tartalmazza azoknak a jelentős pozitív változásoknak a lehetőségét, 
amelyekben „a geoökonómia ténylegesen elérhet saját indítóokához s a világ geoökonómia-alapú 
berendezésének képletéig, amelynek lényege a stratégiai érdekek egyensúlya, a valójában létrejövő 
geoökonómiai érdekzónák kiegyensúlyozottsága; a civilizált fejlődés keresésére való irányultság, ami 
által elkerülhető lenne a technogén mintának a meglehetősen veszélyes ütközése a fejlődés egyéb 
civilizációs paradigmáival” (КОЧЕТОВ [KOCSETOV] 2002: 6).

A fraktál a természetben leggyakrabban előforduló szerveződési forma. Matematikai értelemben a 
fraktál önhasonló rendszerek hierarchikus topográfiáját jelenti. Ennek értelmében azonos elven szer-
veződő rendszerek szerveződnek ugyanazon szerveződési elv szerint magasabb rendű rendszerré. 
Elvileg határtalan mélységben. A fraktálra ugyanakkor jellemző, hogy a nagyobb egységbe szerve-
ződő alrendszerek lényegében olyan önálló működést folytatnak, ami eredményében támogatja a 
magasabb rendű szerveződést is. A  lokálisnak és a globálisnak ez a kiegyensúlyozottsága a fraktál 
működési feltétele, és ez az, ami várható nemcsak a jelenleg elszabadultan működő gazdaság optima-
lizálására való törekvésekben, hanem a nemzet újrafogalmazásának a koncepciójában is. A kisebbségi 
létkoncepciók szervülése a fraktálstruktúrába értelemszerűen új rendezőelv mentén értelmeződik, és 
teljesen új létfenntartó stratégiát tesz szükségszerűvé. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK HELYETT: A MAGYAR NEMZETSTRATÉGIA MOZGÁSTERE  
AZ MI VILÁGÁBAN

„A fenntartható nemzeti fejlődés a nemzetet a 21. században is értékőrző, értéktermelő és értékközvetítő 
közösségként s olyan szociológiai makrocsoportként képzeli el, amely a világ globalizációs kihívásaira 

egyszerre tud megfelelő, versenyképes válaszokat és szükség esetén védekező reflexeket kifejleszteni. 
Ehhez természetesen megfelelő gazdasági, környezeti, szociális környezetet is ki kell alakítani, fenn kell 

tartani. Ennek zálogát elsősorban a két- és többnyelvűségre, a multietnikus és interetnikus viszonyok 
előnyeinek tudatosítására épülő rugalmas identitásszerkezetek jelenthetik.” (SZARKA 2006)

Egyetértve Szarka László gondolataival, hogy noha az identitás megőrzése és fejlesztése lényegi eleme 
a nemzetpolitikának, mégsem képzelhető el sikeres nemzetépítési koncepció a kulturális, demográfiai, 
egészségügyi kontextus integrálása nélkül a nemzetpolitika stratégiai tervezésébe. „Ebben az értelemben 
jelentős nemzetpolitikai feladatok fogalmazhatóak meg, amelyek a magyar nemzet demográfiai, egész-
ségügyi, szociális helyzetének javítását, a magyar nyelv, kultúra, tudományosság, sport alapintézményei-
nek működtetését szintén értelmezhetővé teszik a nemzetpolitika feladatai között.” (SZARKA 2006)

Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy a nemzet funkcionális szerepe az, hogy államként (ál-
lamnemzetként) a fennmaradás és autonómia intézménye is maradjon. A nemzet megtartása ugyan-
akkor az MI geopolitikai valóságában ma már egyre kevéssé remélhető az államnemzetként való 
funkcionalitásban. Az MI-realitás ugyanis megszünteti a különbözőséget, és egy steril közeget hoz 
létre, amely mellett a nemzeti mítoszból kibontható élettér tarthatja az embert élhető természeti 
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közegben, az anyaghoz kötött normatíváktól függetlenül. „A magyar nemzet jövőjének felismerését 
és valóra váltását nehezíti, hogy a magyarságnak régóta és jelenleg sincs egy vagy több alternatí-
vában végiggondolt jövőprogramja… A  stratégia érdekében a nemzet sokszintű és sokdimenziós 
rendszerként (sőt posztrendszerként) való értelmezését csak akkor végezhetjük el, ha ehhez egy új 
típusú rendszerszisztémát és folyamatstruktúrát gondolunk ki. Mindenki számára legyen nyilvánvaló, 
hogy a stratégia tárgya nem csak a nemzet fizikai, intézményes, racionális valósága. A valóság minden 
szintjére (gazdaság, társadalom, tudás, kultúra, kollektív tudat, spirituális dimenziók, stb.) stratégiát 
szükséges írni.” (VARGA 2013)

Lényeges tehát „tudat- és tudásnemzetként, azaz hagyomány- és szakrális alapú, kultúraközpontú 
nemzetként” (VARGA 2013) megfogalmazni a nemzetstratégiát, ami lényegében a nemzethez szubsz-
tanciális szerepkört társít. 

Összességében mindez azt jelenti, hogy az MI-kontextus feltárása önmaga is generálja a nemzet 
mélyebb és komplexebb értelmezését. Par excellence éppen a globalizáció mindinkább ellentmon-
dásos jellege teszi indokolttá egy társadalom jövőjéről folytatott vitákban a nemzetpolitikai aspektus 
preferenciáját és a szubsztanciális identitáskép meglétét – mégpedig a megmaradás legtágabban fel-
fogható kritériumaként megjelölve.

A nemzetstratégia tervezésekor és annak konkrét cselekvéssé formálásakor egyre jelentősebb té-
nyező az adott nemzet kollektív tudatának és az ún. társadalmi elméjének állapota, minősége, továbbá 
a társadalom tudatos és tudattalan tartományaiban meglévő szükségletek preferenciái (VARGA 2013). 

Következésképpen az egyetlen valós perspektívaként egy olyan ország számára, amelyik jelenleg 
sem nem számít jelentős geopolitikai tényezőnek, sem nem számít a világgazdaságban érzékelhető 
súllyal szereplő gazdasági erőnek, kizárólag az az intellektuális pálya javasolható koncentrált figyelem 
tárgyául, amelyik biztosra vehetően a ma még működő gazdasági rendet teljes egészében átszervezni 
hivatott, ez pedig az informatika. Vagyis, amennyiben egy olyan kis ország, mint Magyarország, eset-
legesen szürkeállománnyal képes a gazdasági átszervezést megvalósító informatikában megfelelő 
súllyal jelen lenni, úgy lehet esélye kihagyhatatlan tényezőként megmaradni a világgazdaság gyorsan 
és gyorsulva változó színpadán.11

Evidenciaként kezelt kiindulási pontunk, hogy a történelem során a technológiai forradalmak min-
denkor a gazdasági szereplők alapvető funkcionális átrendeződéséhez vezettek, ami lényegét tekintve 
átrendezte az addig működő hatalmi és intézményi struktúrát és a társadalom legszélesebb rétegeire 
kiterjedően a létviszonyokat is. Ugyanakkor további evidencia, hogy jelenleg éppen egy technológiai 
forradalomban élünk, amely megkezdődött a félvezetők tömeges felhasználásával, és lényegi fordu-
latot készül venni a mesterséges intelligencia széles körű bevezetésével, aminek még előtte állunk. 
Mindazonáltal – hasonlóképpen a korábbi technológiai forradalmakhoz – a küszöbönálló átrendező-
désnek a jelen fázisból nézve már jól körvonalazhatók a következményei. Amennyiben eltekintünk a 
fantáziával nehezen követhető lehetőségektől, vagyis nem a kevéssé valószínűsíthető, drasztikus for-
dulatokra fókuszálunk, amelyek akár évszázadokkal is visszavethetik az emberi civilizációt, hanem egy 
lényegében békés és természetesnek nevezhető átrendeződésben gondolkozunk, mód nyílik megle-
hetősen komplex fogalomalkotásra arról, amit e pillanatban jövőként lehet aposztrofálni.

Az aktuális technológiai forradalom, amely alapját képezi egy reális nemzeti jövőkép megformálá-
sának, néhány lényegi vonással rendelkezik:

1.  Mozgásterét tekintve csaknem tisztán szellemi jellegű, s ebből a szellemi mozgástérből képes a 
fizikai mozgástér determinálására.

2. A fenti tulajdonság miatt a hatalmi struktúra hagyományos, anyagi kötődései minimalizálódnak, 
illetve megszűnnek.

3. A technológiák birtoklása intellektuális teljesítmény szerint szelektálódik.
4. A szellemi elit és a hatalom integrációja mellett a tömegek leszakadása válik jellemzővé.

11 A kimagaslóan magas tehetségindex létkérdésként értelmezendő.
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5. A technológiák birtoklása csak rendkívüli erőforrások és kutatói bázisok birtoklása mellett felté-
telezhető, ami miatt:

 5.1. A meghatározó technológiák kevés számú gazdasági, illetve hatalmi szereplő kezében össz-
pontosulnak.

 5.2.  Mivel a technológiák az emberi létezés lényegi problematikáiban kínálnak hatékony megol-
dásokat, globális elterjedésük megakadályozhatatlan.

6. A társadalmi létezés természeti kötődése fellazul, a személy tudatának virtualizálódása megha-
tározóvá válik.

 6.1.  Ebből a virtualitásból paradox módon a transzcendens mentén található meg a visszaút a a 
ma még konvencionálisnak nevezett valósághoz.

7.  Lokális érdekek a globális kultúrában csak annyiban tudhatnak érvényesülni, illetve ilyen módon 
önálló entitásként szerveződni, amennyiben a formálódó globalitás működtetésében képesek 
más szerveződések vagy technológiák által ki nem váltható funkciók gyakorlására.

„Ha egy ország rendelkezik ezzel az alapvető eszközzel, teljesen új jövőt tud kialakítani a maga számára.” 
(PRAKASH 2020: 19–20)
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1. A VAJDASÁGI MAGYAR PÁRTRENDSZER

A vajdasági magyar pártrendszer az elmúlt harminc évben számos változáson ment keresztül. A többi 
határon túli magyar érdekképviseleti szervhez hasonlóan itt is pluralizmus indult el a rendszerváltá-
sok következtében, és az idő előrehaladtával kristályosodott ki a pártok támogatottsága, így időben 
eltérően voltak olyan magyar pártok, amelyek időlegesen tudták csak ellátni a képviseleti feladatot, 
míg a határon túli magyar trendeknek megfelelően végül egyetlen párt lett az, amely az ott élő magya-
rok érdekvédelmi szerveként tudott megjelenni (ÖRDÖGH 2016; ÖRDÖGH 2017). A régióban vizsgált 
pártokat illetően az 1990-es években a pártalapítás szabadságával élve egyre több szervezet alakult 
meg, amelyek a magyarság érdekeit kívánták képviselni valamely közvetlenül választott intézmény-
ben. A 2000-es években a második alapítási hullámnak lehettünk szemtanúi, mivel a magyarság között 
megjelentek eltérő politikai értékek (ÖRDÖGH 2012; ÖRDÖGH 2014). Napjainkra világossá vált, hogy 
csupán a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) rendelkezik elegendő szavazóbázissal, így az összes vá-
lasztott intézményben az ő képviselőik vehetnek részt a munkában, ami nagyarányú koncentrációt 
eredményezett a vajdasági magyar pártrendszeren belül. Hipotézisem szerint – Giovanni Sartori párt-
rendszer-tipológiáját figyelembe véve – egy domináns pártrendszer alakult ki, amelyben a VMSZ az 
egyedüli olyan párt, amely a megfelelő eszközöket birtokolja, mivel a 2020. évi általános választások 
eredményeként egyedül a VMSZ-nek sikerült a népképviselőházi, a vajdasági tartományi és az önkor-
mányi választásokon sikert elérnie. A  fejezet további részében összefoglalást kívánok nyújtani az el-
múlt harminc év vajdasági magyar pártjairól.

1. táblázat: Vajdasági magyar pártok

NÉV RÖVIDÍTÉS ALAPÍTÁS ELNÖK KÖZT. TART. ÖNKORM.

Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ
1995. 06. 17.
(1994. 06. 18.)

Pásztor István X X X

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége

VMDK
1990. 04. 02.)
(1989. 12. 18.)

Csonka Áron – – –

Vajdasági Magyar Demokrata Párt VMDP 1997 Csorba Béla – – –

Magyar Polgári Szövetség MPSZ 2007 Rácz Szabó László – – –

Magyar Egység Pártja MEP 2012. 04. 03. dr. Szmieskó Zoltán – – –

Magyar Remény Mozgalom MRM

2010. 01. 14.
(2009. 01. 24.)
–
2014. 09. 01.

László Bálint – – –

Magyar Mozgalom MM 2015. 08. 20. Társelnökség – – –
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1.1. VAJDASÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE (VMDK)

1989. december 18-án civil szervezetként hozták létre magyar értelmiségiek, párttá alakulása 1990. áp-
rilis 2-án történt meg. Alapításától 2010-ig Páll Sándor vezette a szervezetet, majd Csonka Áron vette át 
az irányítását. A szervezet központja Óbecse. A regionalizmust támogatják, továbbá kisebbségi pártként 
definiálják önmagukat. 2008-ban a Magyar Koalíció részeseként indultak, míg 2012-ben az Együtt koa-
lícióban léptek szövetségre, képviselőt azonban nem juttattak be a népképviselőházba. 2008-ban még 
öt településen tudtak helyi önkormányzati jelölteket felmutatni, míg 2012-ben erre már nem került sor. 
A 2016-os választásokon a Horvát Demokratikus Közösséggel közösen indult helyi szinten. Az együttmű-
ködés eredményeként Magyarkanizsán, Topolyán és Zentán sikerült képviselői helyet szerezniük.

1.2. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG (VMSZ) 

A Vajdasági Magyar Szövetséget 1994. június 18-án alapították Zentán. Polgárok egyesületeként, pár-
toktól és kormányoktól független szervezetként jött létre. Egy év múlva, 1995. június 17-én Szabad-
kán alakult politikai szervezetté azzal az elsődleges céllal, hogy részt vállaljon a vajdasági magyarság 
politikai érdekképviseletében. Az 1996-os szövetségi és helyhatósági választásokból, majd az 1997-es 
köztársasági választásokból is győztesként került ki. A Vajdasági Magyar Szövetség színeiben, illetve 
támogatásával a szövetségi parlamentbe három, a köztársasági népképviselőházba négy, a tartományi 
képviselőházba tizenegy, a községi képviselő-testületekbe pedig százharminckilenc képviselő jutott 
be. A sikert, a választóknál elért bizalmat elsősorban annak köszönhette, hogy nem a rombolást, hanem 
az építkezést, nem a vádaskodást, hanem a vállalkozást, nem a fecsegést, hanem a cselekvést, nem a 
veszekedést, hanem az együttműködést tűzte zászlajára. Teljesítményorientált nemzetmegtartó politi-
zálásában is az összefogást, az együttműködést és a toleranciát szorgalmazta. A 2008-as választásokra 
megállapodást kötöttek a többi vajdasági magyar párttal, és létrehozták a Magyar Koalíció nevű válasz-
tási szövetséget. A koalíciónak a VMSZ mellett tagja volt a VMDK és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
(VMDP). Az együttműködés eredményeként három mandátumhoz jutott a VMSZ, a belső feszültségek 
miatt azonban a koalíció felbomlott. A VMSZ a 2012-es választások alkalmával öt mandátumot szerzett, 
majd 2014-től már hat képviselője volt a köztársasági törvényhozásban. Emellett erősségét mutatta 
jelenléte a tartományi képviselőházban, továbbá többsége a helyi önkormányzatokban.

A VMSZ-en belül 2015-re személyi ellentétek kerültek felszínre, ami a tagságot is megosztotta. Többen 
nehezményezték a párt egyszemélyi vezetői döntésgyakorlatát, és megkérdőjelezték a demokratikussá-
got, ezért hosszas politikai villongások következményeként a pártból több vezető személyiség is távozott. 
A legtöbb távozó Pásztor István vezetési stílusát nehezményezte. A szakítás következményeként jött létre a 
Magyar Mozgalom. A 2016. és 2020. évi választásokra a VMSZ vált az egyetlen olyan magyar párttá, amely-
nek képviselői minden szinten megjelentek, így egyeduralkodó szerepbe került a magyarság érdekképvi-
seletében. A kisebbségi pártok közül egyedül a VMSZ rendelkezik nemzetközi kapcsolatrendszerrel, mivel 
az Európai Néppárt társult tagja.

1.3. VAJDASÁGI MAGYAR DEMOKRATA PÁRT (VMDP) 

1997-ben alapították, központja Temerin. Alapítója Ágoston András, jelenlegi elnöke Csorba Béla. A párt-
nak eddigi legnagyobb eredménye, hogy 2004-ben egy jelöltet küldhetett a tartományi törvényhozásba. 
A VMDP-ben lezajlott vezetőváltás a vajdasági magyarság politizálásában is változást hozott, ugyanis a 
VMSZ-szel való együttműködésre helyeződött a hangsúly az eddigi ellenségeskedés helyett, így több vá-
lasztáson is közösen indítottak listákat, pontosabban a VMDP a VMSZ támogatására biztatta szimpatizán-
sait.
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1.4. MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (MPSZ)

A pártot 2007-ben hozták létre, vezetője a kezdetektől Rácz Szabó László. A párt alapvetően a regio-
nalizmusért harcol, továbbá a magyar kisebbségi jogok biztosításáért. A 2008-as helyhatósági válasz-
tásokon Zentán és Adán sikerült képviselői helyet szerezniük, a 2012-es parlamenti választásokon az 
Együtt szövetségben indultak, de nem az ő jelöltjük kapta meg a lehetőséget, hogy a népképviselő-
házban tevékenykedjen. A 2016. évi önkormányzati eredmények csupán Zentán jelentettek a pártnak 
mandátumot.

1.5. MAGYAR EGYSÉG PÁRTJA (MEP)

2012. április 3-án jegyezték be a Magyar Egység Pártját, amelynek elnöke dr. Szmieskó Zoltán. Önmeg-
határozásuk szerint demokratikus középpárt, amely azokat a magyarokat szerette volna megszólítani, 
akik nem szavaztak, vagy ha igen, voksukkal nem magyar pártot támogattak. Számításaik szerint ez a 
réteg a választásra jogosult magyaroknak a 40 százalékát teszi ki. Az új párt programja a vajdasági ma-
gyar pártok összefogását szorgalmazta, mivel vezetőinek megítélése szerint célkitűzéseik hasonlóak, 
csupán a megvalósítás módjában mutatkoznak eltérések. Az új párt tagjai elsősorban a VMDK soraiból 
kerültek ki. A párt Óbecsén, Törökbecsén, Bácsföldváron és Péterrévén rendelkezett tagozattal, emellett 
voltak tagjaik Temerinben, Adán, Zentán és más vajdasági településeken is. A MEP az elmúlt évtizedben 
a VMSZ-szel közösen indult a választásokon, képviselői helyet azonban a két szinten nem kaptak.

1.6. MAGYAR REMÉNY MOZGALOM (MRM)

A szervezet önmagát a délvidéki/vajdasági magyar nemzeti kisebbség pártjaként határozta meg, 
amely azzal a céllal jött létre, hogy képviselje a szerbiai magyar nemzeti közösség érdekeit, védje 
és bővítse jogait, továbbá hogy nyelvében, kultúrájában, társadalmi és gazdasági vonatkozásban 
összekösse anyaországával, a Kárpát-medence és a világ magyarságával; olyan élhető jövőképet 
alakítson ki a szerbiai magyarság számára, amellyel megfordíthatóak a negatív politikai, demográfi-
ai, gazdasági és társadalmi folyamatok. Eredetileg a Magyar Koalíció elnevezést kívánták használni 
a 2009. január 24-ei megalapításkor, ám ugyanezen évben már több kisebbségi párt is szövetséget 
kötött ezen a néven. Végül 2010. január 14-én Szabadkán a ma használatos névvel bejegyezték a 
szervezetet. Alapítása óta a párt elnöke László Bálint volt. A 2014-es magyarországi választásokon 
a Jobbik a pártlistáján szerepeltette az MRM egyik politikusát mint külhoni magyart. Az MRM-nek a 
vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban egy választott képviselője volt, valamint egy-egy önkormány-
zati tanácsnoki hellyel rendelkezett Szabadka város és Magyarkanizsa község önkormányzatában, 
2012 és 2016 között. A párt vezetősége 2014. szeptember elsején bejelentette, hogy a párt működé-
sét határozatlan időre felfüggeszti, ami valójában a végét is jelentette politizálásuknak.

1.7. MAGYAR MOZGALOM (MM)

A Vajdasági Magyar Szövetségből távozó, a magyarság érdekeiért aktívan tenni akarók egy része 2015. au-
gusztus 20-án írta alá a Magyar Mozgalom alapításáról szóló dokumentumot. A mozgalom kezdetben civil 
szervezetként jött létre, később politikai párttá alakult. A 2016. évi választásokon a VMSZ-szel szemben kí-
vántak elindulni minden szinten, ez azonban több akadályba is ütközött, végül a tartományi képviselőház-
ban sikerült mandátumot szerezniük, illetve több helyi önkormányzatba delegáltak képviselőket. A párt 
népszerűsége folyamatosan csökkent, így a 2020-as általános választásokon önállóan már nem indultak el.
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2. A KÖZTÁRSASÁGI SZINTŰ VÁLASZTÁSOK MAGYAR RÉSZVÉTELE

A szerbiai köztársasági szintű parlamenti választások bizonyos statikus elemei szinte változatlanul ha-
tályban vannak az 1990-es többpártrendszer bevezetése óta, függetlenül Jugoszlávia létezésétől és a 
politikai berendezkedés demokratikusságától:

1. A szerbiai népképviselőháznak 250 tagja van.
2. A parlamenti küszöböt 2020-ig öt százalékban határozták meg, majd ekkor három százalékra 

csökkentették.
3. 1992-től kezdődően napjainkig a szavazatok mandátumra történő átváltása a D’Hondt-mód-

szer alapján történik (ÖRDÖGH 2019a: 207).1

4. Kisebbségi pártoknak az egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot kell elér-
niük ahhoz, hogy legalább egy képviselői helyet szerezzenek, nincs garantált kisebbségi kvóta.

A választási törvényt többször módosították: 1990-ben az országot 250 választási körzetre osztot-
ták, ahol kétfordulós többségi rendszerben szavazták meg a képviselőket. 1992-ben csupán 9 körzetet 
különböztettek meg, és áttértek a tisztán arányos rendszerre, így ezekben a többmandátumos válasz-
tókörzetekben indítottak listákat a pártok. A ma hatályos rendelkezés értelmében Szerbia egyetlen 
választókerületet alkot, amelyben listákra voksolnak a szavazópolgárok, tehát a legnagyobb arányosí-
tás történt (ÖRDÖGH 2018: 100).

Miközben a magyar kisebbség lélekszáma a tízévente megtartott népszámlálás alapján folyamato-
san csökken, a parlamenti képviseletük fennmarad, bár eltérő támogatottsággal. Szembetűnő, hogy 
az 1990-es évek elején még a VMDK képviselte egyedüliként a magyarságot, 1997-től viszont már a 
VMSZ került ebbe a helyzetbe. A VMDK történelmi sikerének az 1992-es választás számított, amikor 
140 825 szavazatot kapott, ami kilenc mandátumot eredményezett számukra a köztársasági törvény-
hozásban. Ilyen eredményt a mandátumokat tekintve csupán 2020-ban sikerült elérnie a VMSZ-nek, 
igaz, majdnem harmadannyi szavazattal. Az 1990-es évek közepétől világossá vált, hogy a VMSZ nem 
tudja megszólítani egyértelműen a magyarokat, így folyamatosan alacsony támogatottságot produ-
kált. A  szavazói szimpátiában nem találunk egyértelmű trendeket, a választók száma állandóan in-
gadozik. Egyetlen releváns következtetés az lehet, hogy a magyar összefogás mottójával általában 
sikerült a szavazatokat is maximalizálni. Sajnos 2003 és 2007 között egy olyan időszak is eljött, amikor 
a magyarok érdekeit nem képviselték országos szinten, ugyanis egy ellenzéki választási szövetség 
nyomán nem jutottak be a parlamentbe, mivel ezzel elveszítették kisebbségi jelzőjüket.

2. táblázat: Szerbiai parlamenti választások (1990–2020)

Választás 
éve

Országos 
részvételi 

arány

VMDK VMSZ

Szavazatszám % Mandátum Szavazatszám % Mandátum

1990 71,50% 132 726 2,60 8 – – –

1991-es népszámlálás (magyar): 343 942

1992 69,72% 140 825 3,00 9 – – –

1993 61,34% 112 342 2,60 5 – – –

1997 57,40% – – – 50 960 1,23 4

2000 57,72% Szerbiai Demokratikus Ellenzék n. a. n. a. 6

1  A legnagyobb átlag módszerénél a pártokra leadott szavazatokat először eggyel, majd kettővel, hárommal stb. osztják el, 
és az így kapott hányadosok alapján sorba rendezik a pártokra jutó szavazatokat mindaddig, amíg a rendelkezésre álló 
helyeket be nem töltik.
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2002-es népszámlálás (magyar): 293 299

2003 58,73% – – –

Együtt a tole-
ranciáért (LSV–

VMSZ–SDP)
161 765 4,20 0

2007 60,64% – – – 52 510 1,30 3

2008 61,33% Magyar Koalíció (VMSZ–VMDK–VMDP) 74 874 1,81 4

2011-es népszámlálás (magyar): 253 899

2012 57,77% – – – 68 323 1,75 5

2014 53,09% – – – 75 294 2,10 6

2016 56,07% – – – 56 620 1,50 4

2020 48,88% – – – 71 893 2,23 9
A szerző szerkesztése

3. A TARTOMÁNYI SZINTŰ VÁLASZTÁSOK MAGYAR RÉSZVÉTELE

A tartományi választásoknak is vannak olyan elemeik, amelyek változatlanul érvényesek az 1990-es 
többpártrendszer bevezetése óta:

1. Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 120 tagja van.
2. A tartományi parlamenti küszöböt 2020-ig öt százalékban szabták meg, majd ekkor három 

százalékra csökkentették.
A választási törvényt a köztársaságihoz hasonlóan úgyszintén többször módosították. 1992-ben 

120 választókerületet alakítottak ki, ahol többségi, kétfordulós rendszerben választották meg a tarto-
mányi képviselőket. 2004-től vegyes választási rendszer működött. A 120 tartományi képviselő közül 
60-at arányos választási rendszer szerint pártlistákról, míg másik 60-at egyéni körzetekben, kétfordu-
lós többségi szisztéma szerint választottak meg. Ekkortól az arányos ágon a szavazatok mandátumra 
váltása a korábban vázolt D’Hondt-módszer alapján történt. A 2016-ban bevezetett rendelkezés értel-
mében Vajdaság egyetlen választókerületet képez, amelyben listákra voksolnak a szavazópolgárok, 
tehát ezen a téren is a legnagyobb arányosítás történt. A változás kedvezőtlenül hatott a magyarság 
képviseletére, ugyanis elveszítették azokat a helyeket, amelyekben a magyarság alkotott többséget, 
így pedig magyar képviselőt juttatott be a többségi ágon a parlamentbe.

A szerbiai népszámlások alkalmával a Vajdaságban élő magyarok aránya folyamatosan csökkent. 
Bár az 1990-es évekre vonatkozóan hiányos a szavazatok abszolút számainak az ismerete, 2004-től 
kezdődően világosan látszik, hogy a magyar pártokra leadott szavazatok száma alacsonyabb, mint 
köztársasági szinten, így a választók megosztották szavazataikat. A  népképviselőházi választások-
hoz hasonlóan itt is látható, hogy ingadozik a magyar párt támogatottsága választásról választásra. 
A VMDK elveszítette szerepét a VMSZ megalakulásával, így átrendeződés történt tartományi szinten 
is a pártok erejét tekintve. A korábbiaktól eltérően 2016 és 2020 között megjelent a VMDK és a Ma-
gyar Mozgalom két képviselője is a parlamentben. A magyar érdekképviselet pikantériája, hogy míg a 
VMSZ a kormányoldalra került, a másik két képviselő ellenzéki szerepbe, így az összmagyar érdekkép-
viselet nem tudott megvalósulni.
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3. táblázat: Vajdasági tartományi választások (1992–2020)

Választás 
éve

Vajdasági 
részvételi 

arány

VMDK VMSZ

Szavazatszám % Mandátum Szavazatszám % Mandátum

1991-es népszámlás (magyar): 339 491

1992. 05–06. 64,40% n. a. n. a. 8 – – –

1992. 12. 79,30% n. a. n. a. 18 – – –

1996 66,24% – – – n. a. n. a. 13

2000 74,94% – – – n. a. n. a. 14

2002-es népszámlás (magyar): 290 207

2004 I. 38,55%
II. 38,45%

– – – 54 380 8,50 11

2008 63,86% Magyar Koalíció (VMSZ–VMDK–VMDP) 77 390 7,40 9

2011-es népszámlás (magyar): 251 136

2012 58,17% LDP-koalíció
(VMDK)

n. a.

0,83 0 62 275 5,83 7

2016 55,66% VMDK + MM 1,71 2 47 034 4,48 6

2020 50,28% – – – 75 218 8,82 11
A szerző szerkesztése

4. A MAGYAR NEMZETI TANÁCSI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

A szerbiai kisebbségek számára nyújtott legmagasabb autonómia lehetőségét az önigazga-
tás jelenti, amely esetünkben a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és a kultúra területét foglalja 
magában (ÖRDÖGH 2015; PAP 2018). A nemzeti tanácsokról szóló törvény rendelkezése értelmében 
a magyar közösség legmagasabb intézménye a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek tagjait közvetlenül 
választják meg, négy évre, azon választópolgárok, akik önként feliratkoznak a magyar kisebbségi név-
jegyzékre. A szavazatszámoknál fontos ezt tudnunk, mert jóval elmarad a regisztrált magyarok száma 
az egyes választásokon megjelenő magyar pártokat támogatókétól. A választási eljárás szerint a ma-
gyar kisebbség esetében a közösséghez tartozó szervezetek a közvetlen választás nyomán listákat in-
díthatnak, amelyek nyomán a mandátumok arányos rendszerben kerülnek kiosztásra, a rendelkezések 
szerint ugyancsak a D’Hondt-módszert alkalmazzák.

Elsőként fontos megemlíteni, hogy az elmúlt három nemzeti tanácsi választás esetében szembe-
tűnő, hogy jelentősen csökken a regisztrált magyar szavazók száma. Bár még mindig meghatározó a 
számuk a többi kisebbséghez képest, a csökkenés jelezheti a téma iránti érzéketlenséget is. Második 
következtetés, hogy az MNT-n belül is nagyarányú koncentráció ment végbe az ott megjelenő szerve-
zetek miatt. Míg 2010-ben öt lista juttatott be képviselőt, 2018-ban ez már kettőre csökkent. A Magyar 
Mozgalom hanyatlásával kérdéses, hogy 2022-ben lesz-e kihívója a VMSZ-nek, és ha igen, akkor az 
milyen konstrukciót képez (párthoz köthető vagy civil). Harmadik tény, hogy a szervezetet a VMSZ 
uralja mindvégig, amiben változás nemigen fog bekövetkezni. Negyedszerre pedig fontos látnunk, 
hogy habár a regisztrált magyarok száma csökken, a részvételi hajlandóságuk nő.

A MAGYAR KISEBBSÉG POLITIKAI KÉPVISELETE SZERBIÁBAN 1990 ÉS 2020 KÖZÖTT  149



4. táblázat: A Magyar Nemzeti Tanács választása (2010–2018)

Azonosítható 
magyar párt

2010 Azonosítható 
magyar párt

2014 Azonosítható 
magyar párt

2018

VMSZ Sz Magyar 
Összefogás

58 900

VMSZ Sz Magyar 
Összefogás

46 753

VMSZ Sz Magyar 
Összefogás

39 166

% 77,21 % 84,85 % 83,90

M 28 M 31 M 30

– Sz Vajdasági Magyar-
ként Európában

10 171

VMDK Sz Vajdasági 
Magyarok 

Demokratikus 
Közössége

3567

MM Sz Magyar Mozga-
lom

7516

% 13,34 % 6,47 % 16,10

M 4 M 2 M 5

MPSZ Sz Kézfogás a 
Magyarságért

2569

– Sz Másként 
Magyarságunkért

2298

% 3,37 % 4,17

M 1 M 1

– Sz Magyar Liga
2528

– Sz Magyar Liga
2481

% 3,31 % 4,50

M 1 M 1

MRM Sz Magyar Remény 
Mozgalom

2114

% 2,77

M 1

Választásra 
jogosultak 

száma

138 660 137 111 129 471

Magyar 
részvételi 

arány

47 307 
(36,54%)

55 671
(40,60%)

76 900
(55,46%)

A szerző szerkesztése

5. A 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSOK MAGYAR SZEMMEL

A 2020. évi választásokat az eredeti tervek szerint április 26-án tartották volna, a koronavírus-járvány 
következtében azonban kénytelenek voltak elhalasztani. Az első hullám mérséklődésével május kö-
zepén lehetővé vált a szigorú intézkedések csökkentése, aminek köszönhetően a szavazást is meg 
lehetett rendezni. Az új időpontot az államfő június 21-ére írta ki. A  kampány során tapasztalható 
egyenlőtlenség nyomán a Szerb Haladó Párt akkora népszerűségre tett szert a lakosság körében, hogy 
félő volt, ellenzékiek nem kerülnek be a parlamentbe. A demokrácia látszatának fenntartása érdeké-
ben biztosítani kellett a parlamenti ellenzéket. Végül az a döntés született február 8-án, hogy a beju-
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tási küszöböt ötről három százalékra csökkentik, így adva esélyt minél több politikai szervezetnek a 
parlamentbe való bejutásra. Kisebbségi szempontból ez azért válik fontossá, mert a parlamenti kü-
szöb mérséklésével a magyar pártoknak is kevesebb szavazatszámra van szükségük az egy mandátum 
megszerzéséhez. Az országban tapasztalható demokráciadeficittel azonban az ellenzékiek egy része 
nem értett egyet, ezért már a tavaszi időszakban többen bojkottra szólítottak fel, így demonstrálva ki-
szolgáltatott helyzetüket (például a Szövetség Szerbiáért ellenzéki formáció). Az új választási időpont-
ra többen mégis meggondolták magukat, és leadták listáikat a Köztársasági Választási Bizottságnál 
(például a Sergej Trifunović által vezetett Szabad Polgárok Mozgalma).

A köztársasági választáson végül 21 lista indult el, és versengett a szavazók bizalmáért. Közülük négy 
volt kisebbségi: egy albán, egy tisztán szandzsáki nemzetiségi lista, egy bosnyák–macedón közös lista 
és a Vajdasági Magyar Szövetség listája Pásztor István pártelnök vezetésével. A voksoláson való indulás 
is megosztotta a magyar szervezeteket. A VMSZ-szel a MEP és a VMDP szokásos módon együttműködési 
megállapodást kötött, ami egyrészt azt jelentette, hogy ismét nem indulnak el önállóan vagy másokkal 
összefogva, így támogatva egyetlen erős magyar érdekvédelmi listát; másrészt azt is mutatta, hogy e 
két pártnak nem voltak jelöltjei a VMSZ listáján. A VMDK és az MPSZ a bojkott mellett döntött, egyrészt 
mert nem tudtak volna egyedül elegendő támogatottságot szerezni, másrészt az összellenzéki távolma-
radásban hittek. Úgy tűnt, hogy a Magyar Mozgalomból is elszállt az erő, mivel egyedül nem kívántak 
részt venni, így tagjai más civil szervezetekkel együttműködve helyi szinten indított listán szerepeltek.

Egyedüli magyar indulóként a VMSZ-nek kellett minél több szavazatot szereznie, amihez minden 
eszközt felhasználtak. A párt a kampánya mottójául a „közösség, fejlődés, jövő” hívószavakat használ-
ta, ami már utalt az eddigi eredményekre és ezek remélt jövőbeli folytatására. A párt kilenc pontból 
álló programot dolgozott ki, amely a köztársasági, a tartományi és a helyi érdekképviselet következő 
négy évét vázolta fel:

1. Regionális önkormányzatiság és funkcionális decentralizáció: Miként fogalmaznak, „segítjük az 
ország demokratizálódási folyamatait és a jogállamiság megerősítését, kitartóan tevékenyke-
dünk szülőföldünk, a Vajdaság Autonóm Tartomány széles körű autonómiájának megteremté-
séért, hogy a Vajdaság AT pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvények sarkalatos törvények le-
gyenek, hogy az Alkotmány több eredeti hatáskört biztosítson, valamint a tartomány pénzügyi 
forrásainak pontos meghatározásáért” (VMSZ 2020). Ez lehet az a kulcsterület, ahol a jövőben 
előrehaladásra számíthatunk, mivel a magyarlakta területek önkormányzatiságának erősítése 
fontos prioritás. Sajnálatos tény, hogy a felmérések szerint a demokratizálódás és a jogállamiság 
fordított tendenciát mutatott az elmúlt években, amihez a VMSZ kormánytámogatása is hozzá-
járult. Az együttműködés ellenére a tartomány pénzelése sem oldódott meg az elmúlt években, 
ezzel még adósak maradtak korábbi ígéretük teljesítéséhez.

2. Európai integráció: Elemzésünk szempontjából kiemelendő azon ígéret, miszerint a 2016-os ki-
sebbségi akcióterv eredményein felbátorodva síkra szállnak egy új, a következő időszakra vonat-
kozó kisebbségi akcióterv elfogadásáért és megvalósításáért. Másik fontos elem a vagyon-visz-
szaszármaztatási folyamat felgyorsítása, ami szintén egy korábbi ígéret teljesítése lenne.

3. Az illegális migráció és a biztonság: A kampányban egyedüliként a VMSZ foglalkozott a Szer-
biába irányuló illegális migrációval, mivel 2015 óta az ország északi területeinek magyarlakta 
részei szembesültek ezzel a problémával leginkább. Bízunk benne, hogy megfogalmazott kö-
vetelésüket a koalíciós szerződés tárgyává is teszik, valamint a haladó pártot is sikerül meg-
győzniük a probléma ilyen módon történő megoldásáról.

4. Infrastruktúra, gazdaságfejlesztés és közösségi összetartozás: Ez jelenti azt a fontos területet, 
ahol a párt már eddig is jó teljesítményről tett tanúbizonyságot. Számos közlekedési beruházás 
tartományi megvalósítását remélik, amelyek kiegészülnek környezetvédelmi és építészeti be-
ruházásokkal is, így növelve a polgárok életszínvonalát és elősegítve a bérek emelését.

5. Nemzeti kisebbségi jogvédelem: Az alkotmánymódosítás folyamatában azért szállnak síkra, 
hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait szabályozó törvények sarkalatos törvé-
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nyek legyenek, továbbá hogy még pontosabban meghatározzák a nemzeti kisebbségek nem-
zeti tanácsainak helyét a jogi és a politikai rendszeren belül.

6. Környezetvédelem: A programban felmerül a levegőminőség-ellenőrző rendszer kiépítése, a 
szilárd hulladék kezelésének megoldása, az alternatívenergia-beruházások ösztönzése.

7. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés: Felmerült a kistermelők nyugdíjjárulékának arányosítása, a 
falugazdász-hálózat fenntartása, fiatal gazdálkodók támogatása.

8. Egészségügy: Az eddigi eredmények nyomán törekednek a vajdasági köz- és szakkórházak, 
egészségházak felújítására, a szolgáltatások szintjének emelésére és a modern diagnosztikai 
és terápiás eszközök bevezetésére.

9. Sport: Vajdaság-szerte sportakadémiák létrehozását támogatják: birkózás, labdarúgás, úszás, 
jégkorong, evezés, kézilabda, asztalitenisz.

A VMSZ kampányának középpontjában az eddig elért eredmények szemléltetése állt. Ennek kö-
vetkeztében leginkább a Prosperitati Alapítvány által megvalósított támogatások vívmányai kerültek 
bemutatásra. A magyar kormány jóvoltából megvalósított pályázatok keretösszege 65 milliárd forint 
volt, ami soha nem látott mértékben segítette a vajdasági magyarokat. Az alapítvány számos csa-
tornán írt ki pályázatot (ház- és földvásárlás, az agráriumban eszközbeszerzések, vállalkozásfejlesztés 
stb.). A  cél a Szerbiában élő magyarság gazdasági helyzetének javítása, stabilitása és életszínvona-
lának növelése, ezzel biztosítva a szülőföldön maradást. A  kampány során ezen beruházások sorra 
megjelentek a közéletben. A választásokat megelőző időszakban a VMSZ által irányított alapítvány 
eredményei összemosódtak az állami költségvetésből megvalósított beruházásokkal és a tartományi 
finanszírozás eredményeivel. Ez még nem is okoz problémát, mivel mind a szűken vett állami eredmé-
nyeket jelöli, csakhogy a Magyar Nemzeti Tanács támogatása is bevonásra került, így egy másik „in-
tézmény” összemosása zajlott, ami az egyes intézmények szerepének összekapcsolását is jelentette. 
A megkülönböztetés azért nehéz, mivel mind az országos/tartományi politikában a VMSZ volt meg-
határozó magyar érdekképviselet, mind pedig az MNT munkájában ők voltak domináns helyzetben, 
az eltérő szerepeket azonban nem tisztázták.

Az egyetlen induló magyar pártnak az anyaországi kormányzat is médiasegítséget adott. Egyrészt 
a vajdasági magyarság körében leginkább követett csatornákon (M1, TV2, Kossuth rádió) folyamato-
san napirenden szerepelt a szerbiai választásokon a VMSZ támogatása. Ez olyan médiaegyenlőtlensé-
get okozott a többi magyar párttal szemben, amelyet nem tudtak ellensúlyozni. Másrészt a magyar 
kormányzati szereplők is segítették a párt kampányát. Varga Judit igazságügyi miniszter és Novák 
Katalin családpolitikáért felelős államtitkár is a VMSZ támogatására buzdító videóüzenetet küldött 
(ORIGO.HU 2020). Anyaországi politikusok is hasonlóan tettek vajdasági körútjuk során. Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke vagy Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti képviselője is személyesen járta a ré-
giót. A vajdasági magyar pártok médiaegyenlőtlenségéhez nemcsak az járult hozzá, hogy a régióbeli 
magyar nyelvű sajtó nagy része a VMSZ irányítása alatt áll (Magyar Szó, Pannon Rádió és Televízió stb.), 
hanem az is, hogy az anyaországi Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) közel ötszáz mé-
diuma is napirenden tartotta a kérdést a különféle formátumokon.

A VMSZ számára a legnagyobb nehézséget az jelentette a kampány folyamán, hogy a haladóktól 
valamilyen módon megkülönböztesse magát, és ugyanazon eredmény ismertetésénél igyekezzen 
saját maga mellé állítani a szavazót. A tét abban rejlett, hogy a szavazókat meggyőzzék arról, rájuk 
szavazzanak, és ne a haladókra, mivel a szerbiai pártrendszerben a nagyobb párt többet visz el, emiatt 
többen gondolhatták úgy, hogy inkább szavaznak az SNS-re, mint a VMSZ-re. Ezt nehezítette, hogy 
minden szinten (parlamenti, tartományi, helyi önkormányzati) a két párt koalícióban kormányzott. 
Érzékeny témának bizonyult ez, mert úgy kellett az SNS ellen kampányolni, hogy közben ne sértsék 
meg partnerüket. A  legélesebb szembenállás Szabadka város polgármesteri címéért folyt, amely a 
VMSZ kampányának is szimbolikus elemét jelentette.

A választások eredményeként a médiumok „történelmi sikerről” számoltak be a VMSZ javára. Amint 
azt a korábbi fejezetben láthattuk, a párt eredményei között már kétszer is előfordult, hogy abszolút 
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számban több támogató szavazatot kapott a parlamenti választásokon (2008-ban 74 874; 2014-ben 
75 294), mint 2020-ban (71 893). A  tartományi eredményeket vizsgálva pedig 2008-ban 77 390-en 
szavaztak a pártra, míg 2020-ban 75 2018 fő. A mandátummá történő átalakításkor ugyanakkor az 
alacsony részvétel kedvezett számukra, így több képviselőt tudtak bejuttatni az intézményekbe. Ér-
demes rávilágítani arra a tényre is, hogy a szavazók a köztársasági és a tartományi szint esetében 
megosztják szavazataikat, mivel minden évben tendenciaszerűen a régiós választáson többet kapnak, 
mint országos szinten.

A választási eredmények egyik „meglepetését” jelentette, hogy a VMSZ egy dél-szerbiai, Vranje 
melletti faluban (Neradovac) a harmadik legtöbb (több mint ezer) szavazatot kapta a köztársasági 
szint összeszámlálásakor (NAPI.HU 2020). A  különleges helyzetet azzal magyarázta Pásztor Bálint, 
hogy a Szerb Jobboldal nevű párt a négyes sorszámmal indult a vranjei helyi választásokon; az őket 
támogató szavazópolgárok valószínűleg mindkét szavazólapon a négyes számot karikázták be, ebből 
adódhatott a furcsa eredmény. A magyarázat szerint tehát ezer helyi lakosnak nem tűnt fel a hibája 
(láncszavazás történhetett?). A gondolatkísérlet alapján „megmondták” számukra, hogy melyik sor-
számot kell bekarikázni, ezért történt a malőr. Ezzel két probléma merül fel: 1. a választópolgár azt 
teszi, amit mondanak neki; 2. a szavazó értelmi képességét vonják kétségbe. A különlegességre azóta 
sem derült fény, mint megannyi ellentmondásra az egyes választások alkalmával.

Úgy tűnik, hogy a koalíciós partner elégedett a VMSZ eddigi munkájával, ugyanis a köztársasági 
kormányban és a tartományi végrehajtásban továbbra is együtt kívánnak működni a haladók a ma-
gyarokkal. A két szinten a kisebbségi pártoknak az eltérő érdekek miatt a kormányban való közremű-
ködés jelenti a megoldást, mivel elméletben így jobban tudják képviselni a szavazóikat. A magyarok 
számára nehezebb lesz elmondani, hogy miért kell olyan helyi önkormányzatokban is a haladókkal 
továbbra is együtt kormányozni, ahol egyedül is megvan a magyar pártnak a többsége. Mivel a ma-
gyar kampány fő üzenete az volt helyi szinten, hogy ne a haladók nyerjenek, így ellentmondásos lesz 
a közös munkát mégis alátámasztani.

6. MERRE TOVÁBB, VMSZ?

2020-ra a Vajdasági Magyar Szövetség maradt az egyedüli olyan párt, amely a vajdasági magyarokat 
képviselni tudja Szerbiában. Az országban 2021-ben szervezik meg a következő népszámlálást, amely 
a magyarság létszámának csökkenését fogja mutatni. A mértéket árnyalhatja, hogy mennyiben szá-
molják majd bele azokat, akik külföldön élnek, de még visszajárnak. A legdrasztikusabb demográfiai 
becslés szerint a nagyarányú gazdasági migráció következtében körülbelül 150 000 magyar maradt 
a régióban. A nem hivatalos felmérés eredményét érzékelve volt szükség a gazdasági fejlesztések el-
indítására, hogy megakadályozzák a még nagyobb elvándorlást. A potenciális szavazók folyamatos 
csökkenése nyomán közép- és hosszú távon a VMSZ-nek is módosítania kell eddigi politizálásán.

Úgy tűnik, hogy a párt belső szervezeti átalakítása 2015-ben megtörtént. A vajdasági sajtóban sor-
ra jelentek meg kritikák a VMSZ vezetési stílusával kapcsolatban, ami az addigi egységes álláspontot 
különböző frakciók közötti harccá konvertálta. Számos régi alapítót és politikust kizártak, vagy azok 
önként léptek ki a szervezetből, mivel kétségbe vonták a párt demokratikus irányítását, és centralizá-
cióval vádolták meg a vezetőséget. Mint korábban utaltam rá, a tiszavirág-életű Magyar Mozgalom 
ebből a törésvonalból jött létre. 2015-től kezdődően a párt tagsága is megújult, jelentős számban ke-
rültek fontos pozíciókba fiatalok, illetve olyan támogatók, akik eddig másodvonalbelinek számítottak. 
A szervezet működése szempontjából a centralizált irányítás a leghatékonyabb, mert így sokkal köny-
nyebb az egységes álláspontot kialakítani, és nincsenek akadályozó tényezők azok végrehajtásában. 
A párt további ténykedésének egyik alapkövét az jelenti, hogy a jövőben is megmarad-e a jelenlegi 
centralizált irányítási technika, vagy visszatérnek a korábbi demokratikus irányhoz. A párt vezetésével 
kapcsolatban a másik érdekesség az, hogy annak kontinuitását miként képzelik el. Pásztor Istvánnak 
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ki lesz az utóda az elnöki tisztségben? Az egyszerű szemlélődő azt látja, hogy a fia, Pásztor Bálint lehet 
az, aki továbbviszi a szervezet irányítását, mivel régóta köztársasági parlamenti képviselő, és gyakran 
jelenik meg véleményformálóként a pártot érintő kérdésekben. A helyzet azonban nem ennyire egy-
szerű, mivel a párt mögött álló véleményvezérektől függ leginkább ennek eldöntése, ugyanis az elnök 
más irányba is elviheti a pártot.

A Vajdasági Magyar Szövetség számára közép- és hosszú távon az is problémát jelent, hogy ha 
nagymértékben megfogyatkozik a szavazóbázis, akkor megmaradjon-e a jelenlegi magyar érdekkép-
viselet mellett, vagy nyisson más területek felé, és ebben is reformot hajtson végre. A következőkben 
néhány lehetséges forgatókönyvet vázolok fel ezen dilemmával kapcsolatban:

1. Magyar kisebbségi párt: Az egyik megoldás szerint megmaradnak eredeti elveik mentén, to-
vább folytatják a magyar kisebbségi érdekképviseletet. Ebben a variációban továbbra is a vaj-
dasági magyarok lesznek a középpontban. A jelenleg leszállított parlamenti küszöb ennek a 
lehetőségnek még kedvez, de nagymértékben függ a részvételi hajlandóságtól (SOÓS–PAP 
2015). Amennyiben országosan sokan mennek el szavazni, de a magyarság körében csökken 
a potenciális szavazóknak a köre, akkor a párt parlamenti helyeinek a száma is drasztikusan 
ingadozhat.

2. Etnikai gyűjtőpárt: Ebben a megoldásban a magyar érdeken túl más kisebbségek érdekeit is fel 
kell vállalni, vagyis elveszítik magyar jellemzőjüket, de a kisebbségi jogok tekintetében a po-
tenciális szavazók körét bővíteni tudják. Az etnikai párt kategóriából a single issues ügyek vite-
lébe kerülnének át. (A gyakorlatban lásd hasonlóan a nyugdíjasok pártjait.) Ebben az irányban 
az a kérdés, hogy mely kisebbségeket emeljék be. Valamennyi szerbiai vagy vajdasági közös-
séget érintsen ez? A képviselni kívánt kör meghatározásánál számít, hogy mekkora a lélekszá-
muk, és milyen problémáik vannak, továbbá milyen más szervezet nemtetszését lehetne kivál-
tani. Gyakorlati gondot jelenthet, hogy például a bosnyák vagy az albán közösség problémája 
eltér a vajdasági kisebbségekétől, másrészt előbbieknek megvannak a jól bevált szervezeteik 
is. Őket nehéz lenne meggyőzni arról, hogy szavazzanak inkább rájuk, mint a régi érdekképvi-
seleti szervre. Az európai integrációban történő előrehaladásban ki lehetne használni azokat 
a képességeket, amelyeket a nemzeti kisebbségi akcióterv kidolgozásakor halmoztak fel, így 
segítve a szerbiai kisebbségek helyzetét (ÖRDÖGH 2019b: 182).

3. Regionális párt: Az átalakulás mentén elhagyják a kisebbségi jelleget, és a területi jelleg kerül 
előtérbe. Ezáltal már nem az egyes közösségek érdekeit képviselnék, hanem magának Vajda-
ságnak az érdekeit és értékeit hirdetnék. Ez markáns különbséget jelenthet a különböző szin-
teken, mivel a régióért lehet politizálni a népképviselőházban és természetesen a tartomá-
nyi intézményekben is. A központi elemet a területi autonómia jelentheti, amely már most is 
megjelenik a párt politizálásában. Előnye, hogy a nyitás következtében a vajdasági lakosság 
potenciális szavazóbázist jelenthet. Hátránya viszont, hogy a szerbiai politikai rendszerben a 
regionális pártok támogatottsága meglehetősen alacsony (lásd például a Vajdasági Szociálde-
mokrata Liga eredményeit).

Mindhárom irány közös jellemzője, hogy a pártpalettán kis elmozdulás történne, a centrumpárti 
jelleget nem hagynák el, így az egyes kormányalakításoknál továbbra is koalícióképesek maradnának 
akár a jobb-, akár a baloldali pártokkal.

7. ÖSSZEGZÉS

A vajdasági magyar pártrendszer az elmúlt harminc évben sokszínűvé vált, ami azonban nem hoz-
ta magával a széles kisebbségi érdekképviselet megjelenését az egyes intézményekben. Bár részben 
eltérő politikai irányokat határoztak meg azok a szervezetek, amelyek létrejöttek, a legitimációjuk 
gyenge maradt. Az 1990-es évek első felében a VMDK tudott magánénak nagyarányú szavazóbázist, 
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majd a VMSZ szinte azonnal átvette ez a képviseleti szerepet, ám a drasztikusan fogyatkozó vajdasági 
magyarságot nem tudták teljes egészében meggyőzni, így a korábbiakhoz képest elmaradtak a támo-
gató voksaik. 

A vajdasági pártokat tekintve szembetűnő, hogy a köztársasági és a tartományi parlamentben is a 
VMSZ volt egyedül az a szervezet, amely mandátumhoz jutott, így a magyar érdeket képviselte, kép-
viselői helyeik száma azonban igen ingadozó. A pártrendszer nagyarányú koncentráción ment keresz-
tül, így mára csupán ez a szervezet jelenik meg a magyar közösség támogatójaként. Ehhez elenged-
hetetlennek bizonyult az a stratégiai partnerség, amelyet a VMSZ a magyar kormányzattal alakított 
ki 2010-től. Az elmúlt években a Fidesz–KDNP anyaországi támogatásának köszönhetően gazdasági 
fejlesztések indultak el a magyarság körében, másrészt a kulturális autonómia egyes intézményei is 
támogatásban részesülhetnek a határon túli pályázatok jóvoltából. 

A dominancia kialakulása nagy felelősséget jelent a szerbiai politikai rendszerben, így kérdéses, 
hogy erejüket miként tudják stabilizálni és hosszú távon fenntartani. Az előzőekben különböző irá-
nyok kerültek felvázolásra, amelyek talán reális képet nyújtanak annak a problémának a megoldására, 
hogy miként tudja a párt a későbbiekben is megtartani mandátumait, és részben a magyarok érde-
keit is képviselni. Mindez nem a közeljövő kihívása, de tervezni szükséges a fennmaradás érdekében. 
A pártban megjelent az új generáció is, amely ambiciózus elképzeléseihez keres támogatást. A jövőre 
vonatkozóan nagy kérdés, hogy a pártérdeket és a szavazók elképzeléseit miként tudják egyeztetni, és 
a teljes vajdasági magyar közösség képviseletéért dolgozni. Ha eltávolodik a párt a választóitól, akkor 
félő, hogy elefántcsonttoronyba kerül, ahonnan nagy zuhanás vezet kifelé a politikából.
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A kisebbségek helye a szerbiai 
rendszerváltás politikai 

térszerkezetében

A második Jugoszlávia dezintegrációs folyamatai lehetőséget teremtettek a jelentősebb kisebbségi 
szereplőknek arra, hogy önálló, hatékony szervezeteket hozzanak létre, és megmérettessék magukat 
az utódállamok kialakuló politikai arénáiban. A régi-új kisebbségi szereplők között az egyik legsike-
resebb a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége lett, mely több éven keresztül eredményesen 
mozgósította a délvidéki magyar választókat. 

A szabad választási megmérettetést nagyban befolyásolták a térségben kirobbanó etnikai konflik-
tusok, a rohamos gazdasági visszaesés, de főként a választási rendszer kedvezőtlen körülményei, il-
letve a politikai átmenetet a saját céljai szerint egyoldalúan alakító kommunista utódpárt, a Szerbiai 
Szocialista Párt érdekei. A  vizsgált időszakban a hatalmi párt választási manipulációi sokrétűek, és 
az ellenzéknek tett kisebb-nagyobb engedmények eredményeként folyamatosan változó választási 
rendszer a többségi pártok mellett egyértelműen a kisebbségeket hozta hátrányos helyzetbe, vagy 
egyes esetekben ellehetetlenítette az önálló politikai képviseletet. A Slobodan Milošević nevével fém-
jelzett periódusnak az etnopolitikai mobilizációra tett hatásai a kisebbségi színtér egyes szegmen-
seiben a mai napig fennmaradtak. Bár az 1990-től kezdődő időszakban lezajlott referendumok, kü-
lönböző szintű (köztársasági, szövetségi és önkormányzati) választások eredményeit fenntartásokkal 
célszerű kezelni, a viszonylag magas számuk jó kiindulópont a támogatottság mintázatainak elemzé-
sére, a trendek, területi változások megrajzolására. Az adatfeltárás nehézségei és a módszertani hiá-
nyosságok miatt eddig kevés munka foglalkozott a kérdéssel. 

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a választási földrajz eszközeivel hogyan értékelhetők az 
etnopolitikai szereplők eredményei a kezdeti időszakban, illetve milyen nehézségekkel, belső és külső 
kihívókkal néznek szembe a kisebbségi érdekek képviseletére létrejött szervezetek. A munka részlete-
sen kitér a hatalomnak a választási rendszert érintő mérnökösködéseire, valamint a formálódó térszer-
kezeti vonalakra, területi súlyokra és a mögöttük húzódó demográfiai változásokra.

Kulcsszavak: etnopolitikai mobilizáció, választás, választási rendszer, választási manipuláció, gerry-
mandering, Szerbia, VMDK, SPS

BEVEZETŐ

A jugoszláv dezintegrációs, majd az államépítő folyamatokban népes csoportokat hoztak hátrányos 
helyzetbe a volt szövetségi állam legtöbb tagköztársaságában. Az 1980-as, 1990-es években zajló szer-
biai folyamatok egyértelmű vesztesei (a szerbiai polgárokon kívül) a kisebbségi nemzeti közösségek 
népes csoportjai, melyek a 20. század utolsó évtizedébe érve az akkori jugoszláv tagköztársaság la-
kosságának harmadát tették ki. A demokratizálódás megkezdése után a korábbi nemzetiségek egy új 

  LÉPHAFT ÁRON156



nemzetállam kisebbségeivé váltak, amivel együtt járt a szabadságjogok bővülése és a kisebbségi jogok 
szűkülése is. Az 1990-es években a szerbiai kisebbségek népes csoportjai a legkülönbözőbb hátrányo-
kat tapasztalhatták meg, intézményeik leépítésétől az állami terroron át a tömeggyilkosságokig.

A nyolcvanas évek közepén induló korszak régi törésvonalakat hívott életre, amiben kiemelt sze-
rep jutott a kisebbségeknek, illetve az őket képviselő szervezeteknek, amelyek belekényszerültek az 
országos politikai színtér játszmáiba. Érdekvédelmi szervezeteiket stigmatizálta a szerb vezetőség, és 
a legkülönbözőbb módszerekkel próbálta működésüket gátolni, vagy éppen a saját céljaira felhasz-
nálni. A közel hárommillió szavazati joggal rendelkező, újból kisebbségi helyzetbe kerülő állampolgár 
jelentős része, a koszovói albánság 1990-től, a kezdeti korszakban pedig a szandzsáki bosnyák közös-
ség érdekeit képviselő szervezetek vonultak ki a hivatalos politikai játéktérről. Rajtuk kívül a vajdasági, 
koszovói, illetve közép-szerbiai nemzetiségek, nemzeti kisebbségek saját szervezeteiken, pártjaikon 
keresztül vettek részt az országos és helyi politikában. 

Míg a miloševići rendszer explicit módon nem tiltotta az etnikai pártok működését, sokat megtett 
annak érdekében, hogy a súlyukat csökkentse. Bár a köztársasági parlament jelentősége a kilencve-
nes években marginális, az etnikai pártok számára csaknem az egyetlen módja a kisebbségi hangok 
artikulációjának. A választási rendszer kialakítása sem kedvezett a céljaiknak: a kisebbségi reprezentá-
ciót elősegítő mechanizmusok hiányában a hatalmi pártot előnybe hozó választókerületek kialakítá-
sa, azok nagysága, majd az arányos rendszerben bevezetett viszonylag magas küszöb sokaknak tette 
lehetetlenné az önálló politikai részvételt. A kisebb lélekszámú vagy nem tömbben élő kisebbségek 
érdekeinek védelmére vállalkozó szervezetek sok esetben választották a fősodorbeli pártokkal való 
együttműködést, ami tartós partnerségnek bizonyult. 

A kisebbségi szavazatok számarányukhoz képest nagyban alakították és alakítják ma is Szerbia vá-
lasztási térképét. A szavazatok térbeli eloszlása, azok térbeli különbségei követhetők a leglátványo-
sabban a támogatottsági mintázatokban, melyeket a többségi nemzet „belső” törésvonalai tagolnak 
tovább. A munka arra vállalkozik, hogy megrajzolja Szerbia választásföldrajzi vázlatát, elhelyezze ab-
ban a kisebbségi szavazatokat, rámutasson a választási rendszer sajátosságaira és a benne rejlő mani-
pulációira, különös tekintettel a vajdasági, illetve magyar vonatkozásokra. Bár a feldolgozott időszak 
felöleli az 1990–2000 közti választásokat, a terjedelmi határok miatt a hangsúly az 1990 és 1992 közöt-
ti időszakra helyeződik. 

MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK

Ahhoz, hogy elhelyezhetőek legyenek a kisebbségek az újonnan kialakuló szerbiai politikai térszer-
kezetben, szükséges a dezintegrációs folyamatok, a rendszerváltás főbb elemeinek áttekintése, a tö-
résvonalak vizsgálata, a választások eredményeinek, illetve a választási rendszer alakulásának földrajzi 
szempontú elemzése.

Kutatásunkban a választási földrajzban alkalmazott módszereket hívhatjuk segítségül. A politikai 
földrajz egyik aldiszciplínája, a választási földrajz a választások megszervezésének, végrehajtásának, 
eredményeinek elemzésével foglalkozó tudomány. A tudományterületen zajló kutatások között négy 
különböző megközelítést különíthetünk el: 1. a választások megszervezésének térbeli vetülete, a kör-
zetek vizsgálata, 2. a választói viselkedésben tapasztalt eltérések térbeli vizsgálata, a választói döntés 
és a demográfiai sajátosságok kapcsolatának elemzése, 3. környezeti és térbeli tényezők hatásának 
vizsgálata a választói magatartásra, 4. a reprezentáció térbeli modelljei, vagyis a szavazatok mandátu-
mokká való alakításának térbeli kérdései, 5. az erő és befolyás politikájának térbeli vizsgálata a képvi-
selet tükrében (TAYLOR 1989 via KLEMENČIĆ 1991: 96). Szerbia választási-térszerkezeti vázlatának elké-
szítéséhez áttekintő jelleggel érinteni szükséges az első három megközelítés által tárgyalt területeket. 

A szerb politikai földrajz eddig nem szentelt nagy figyelmet a választási folyamatok elemzésének. 
Az 1980-as években felívelő diszciplína főként a nemzeti sérelmekkel, a belső (jugoszláv) és külső 
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határok kérdésével, illetve a szerb etnikai tér problémáival foglalkozott, narratívája nagyban illeszke-
dett a Szerb Tudományos Akadémia (SANU) és az írószövetség által kijelölt nacionalista diskurzushoz. 
Amellett, hogy születnek tudományelméleti munkák is, a szerb geopolitika Milan Grčić, a diszciplína 
kisszámú művelőinek egyike szerint nemzeti-patrióta irányvonalat vesz fel (GRČIĆ 2000: 71). Érthető 
módon a nemzeti sérelmek feldolgozása és a küszöbönálló változások módszertani vizsgálata mellett 
ez az elsősorban állami tudomány (SANU, VGI) nem foglalkozott a választási kérdésekkel, a területi, 
társadalmi különbségekkel, az etnopolitikai szereplők vagy az ellenzék teljesítményével. 

Munkánkban az eddigi gyenge feldolgozottság miatt elsősorban politológiai, szociológiai szak-
irodalomhoz kell fordulnunk. A  rendszerkritikus szakirodalom (PAJVANČIĆ 1997, TODOROVIĆ 2002) a 
választási földrajz esetében a választási rendszer aránytalanságaival és a nagyobb szereplők esélyeivel 
foglalkozik. A kérdést a másik oldalról megközelítő „állami” szakirodalom a mandátumok kiosztásának 
elemzésével, a különböző rendszerek szimulációival arra törekszik, hogy igazolja a hatalmi szereplők 
döntéseit (JOVANOVIĆ 1997), elbagatellizálva a rendszer torzulásait és az állami szereplők manipulációit. 

A területi elemzést nehezíti a választási adatforrások hiánya, hiányossága vagy rossz minősége. Az 
elsődleges forrásokat a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) különböző dokumentumai és a szerbiai 
köztársasági statisztikai hivatal (RZS) kiadványai jelentik, ugyanakkor ezek csak 1992 decembere után 
váltak viszonylag egységessé, összehasonlíthatóvá. A  vizsgált időszakban (1990–2000) a választási 
események dokumentálása hiányos, és a területi adatok elérhetővé tétele a nyilvánosság számára szá-
mos esetben akadályoztatott. Főként a vitatott eseményeknél találkozhatunk szembetűnő hiányossá-
gokkal, amelyek nélkül különösen nehéz a formatív időszak pontos rekonstrukciója. Számításba kell 
venni, hogy az időszak publikált eredményeit sok kritika érte, rendszeresek voltak a választási vissza-
élések, így az érzékeny területek adatai csak kellő óvatossággal értékelhetőek.

A jogszabályok a különböző közigazgatási szintek részére más-más előírásokat írtak elő: míg a 
szövetségi választások esetében a választókörszinten követhetők (de sokszor nem azonosíthatók) az 
eredmények, a vajdasági tartományi választásokról csak azok a jelentések maradtak fenn, amelyek az 
egyes egyéni választókerületek elnyert mandátumairól adnak számot. A köztársasági választási ada-
tok az arányos formula bevezetésétől, így viszonylag hosszú időintervallumban követhetők, ám csak 
községszinten. A helyi önkormányzatok esetében súlyos adathiányok vannak, az 1992-ben megtartott 
két esemény közül egyikről sem készült elérhető kiadvány, és a – mára már nehezen elérhető – községi 
hivatalos lapok is nagyon ritkán számoltak be a választási eredményekről.

A hiányzó adatok egy része a napi sajtó segítségével pótolható, így az 1990-es választási adatok je-
lentős része is a Magyar Szó, a Dnevnik és a Politika napilapok tudósításaiból származik. A helyi sajtó is 
beszámolt a választások helyi részleteiről (Zrenjanin, Somborske novine, Subotičke novine), ugyanakkor 
az itt megjelenő adatok rendkívül szórványosak, legfeljebb kiegészítésként használhatóak. Egyes nem 
kormányzati szervezetek, mint a CeSID, fontos munkát végeztek a választási adatok összegyűjtésében, 
kiértékelésében, de azok szempontrendszere nem mindenben felel meg a jelen munka céljainak, és 
többségében a későbbi időszakra koncentrál.

JUGOSZLÁV DEZINTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK

A nyolcvanas évek végével beköszönő rendszerváltozások sorozatába csak részben illeszkednek a ju-
goszláv, illetve szerbiai események. Josip Broz Titónak, a második Jugoszlávia első emberének halála 
után, a nyolcvanas évek közepére a jugoszláv állam komoly válságba került. A  leggyakrabban elő-
forduló értelmezés szerint az eseményekért Slobodan Miloševićet és Szerbiát terheli a legnagyobb 
felelősség (HAYDEN 1999, SOÓS–PAP 2015), ugyanakkor félrevezető lenne a többi tényező figyelmen 
kívül hagyása (JOVIĆ 2001 via NIKOLIĆ 2019). A jugoszláv állam egy soknemzetiségű szövetségi állam 
volt hatalmas fejlettségi, kulturális különbségekkel, összetett politikai rendszerrel, melyben mind az 
etnikai, mind a gazdasági konfliktusok folyamatosan jelen voltak. A „nyugati” elemzők jelentős része 
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hajlik arra, hogy a Balkánt évszázados, elkerülhetetlen konfliktusgócnak tekintse. Sokan a huntingtoni 
kulturális-civilizációs (katolikus-ortodox-muszlim) törésvonalakban keresik a probléma gyökerét (BIE-
BER 1999), mások szerint pedig a délszláv állam egy rosszul sikerült kísérlet, mely a kezdetektől halálra 
volt ítélve. Sabrina P. Ramet értékelése szerint ebben a Jugoszláviában eredendően össze nem illő 
népek éltek együtt, melyek évszázadok óta egymással harcoltak, és az államot csak a kommunista dik-
tatúra ereje tartotta egyben (RAMET 1992). Vladimir Goati az elitek felelősségére helyezi a hangsúlyt. 
Véleménye szerint a köztársasági pártelitek felelőtlen konfliktusai mélyítették el a politikai válságot 
olyan szintre, ami a délszláv polgárháborúkhoz vezetett. Elfogadja azt a tételt, hogy a nacionalizmus 
nem a népből tört ki, hanem azt a politikum szabadította rá a tömegekre, így az állam jövőjéről folyta-
tott vitát nemzetek közötti konfliktussá alakították, melynek középpontjába az identitás és a nemzeti 
közösségek megmaradása került. Megjegyzi, hogy az 1980-as évekre súlyosbodó gazdasági nehézsé-
gek, a széles tömegeknél megjelenő létbizonytalanság mindenképpen hozzájárult a nemzethez mint 
természetes közösséghez való „visszatéréshez”. A gazdasági okok miatt legitimitásukat vesztett vezető 
csoportok ezért a szociális konfliktusokat etnicizálták. A fentiekből eredően a közép-európai rendszer-
váltásokkal ellentétben itt nem a kommunista elit és a társadalom kerül szembe egymással, hanem a 
párt, a Jugoszláv Kommunista Szövetség köztársasági szervezetei (GOATI 1996: 35–36). 

A SZUVERENITÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

A nyolcvanas évek közepén indult szerb nemzeti kurzus fő célja Szerbia szuverenitásának kiteljesedé-
se (a belgrádi narratívában visszaállítása) a tartományok szövetségi konstitutív státuszának eltörlésé-
vel. Ezek egyik fő eszköze a vajdasági és koszovói tartományi (illetve montenegrói) elitek eltávolítása 
volt, ami lehetővé tette a szerbiai alkotmányreformot, mely csak tartományi beleegyezéssel valósul-
hatott meg. 

A változások ideológiai hátterét a nehéz helyzetbe került koszovói szerbek és montenegróiak vélt 
vagy valós tömeges kiűzetése, megalázása szolgáltatta. Fontos megjegyezni, hogy a tartományban 
egyre kisebb arányban élő szerbek valóban folyamatosan hagyták el Koszovó és Metóhia tartományt 
a nyolcvanas években, ugyanakkor a migráció mögött sokkal inkább gazdasági okok, mint etnikai 
konfliktusok állhattak. Ezzel együtt természetesen a koszovói szerbek problémája egyre inkább fog-
lalkoztatta a szerb közvéleményt. 

Milošević karrierjének fejlődése a párttársaihoz hasonlóan a klasszikus bürokratikus úton zajlott, 
az 1980-as évek közepén azonban korán felismerte a párt Tito-ellenes szárnya és a szerb értelmiség 
nemzeti sérelmeit. Kihasználva a több irányból érkező, növekvő elégedetlenséget, a sajátos szoci-
alista kereteken belül a szerb nemzeti ügy élére állt. Az értelmiség nemzethalált vizionált, a szerb 
párttársak jelentős csoportja pedig Szerbia méltatlan helyzetét hangsúlyozta: az 1974-es jugoszláv 
alkotmány a tartományok szövetségi alannyá emelésével megbontotta a tagköztársaság területi szu-
verenitását, továbbá a gazdaságpolitika belső perifériává tette. A hetvenes évektől kezdődő gazda-
sági válság és Tito 1980-ban bekövetkező halála a szövetségi államszervezet dezintegrálódásához 
vezetett, amire a szerbek válasza a (szerb dominanciájú) centralista állam lett volna, a nyugati köztár-
saságok, főként Szlovénia ugyanakkor inkább egy laza szövetségben voltak érdekeltek (föderáció vs. 
konföderáció vita) (JUHÁSZ 2010). Milošević 1984-ben a belgrádi kommunisták elnöke, majd 1986-
ban a Szerbiai Kommunista Szövetség első embere lett, 1987-ben a Kosovo Polje-i szereplésével a 
szerbek védelmezőjeként lépett föl, majd leszámolt mentorával, illetve a lehetséges pártbéli kon-
kurenciával. Szűk két év leforgása alatt levezényelte a meghirdetett alkotmányreformot, melyhez el 
kellett távolítania a montenegrói és a tartományi bürokratákat. Ehhez a legitimitás látszatát keltve 
népi tömeggyűlés-sorozatokat szervezett a biztonsági szolgálat segítségével (antibürokratikus for-
radalom), ami lemondásra kényszerítette a helyi vezetőket. A nyolcvanas évek végére megtisztította 
a pártot, és lojális káderekkel töltötte föl a köztársasági, tartományi pozíciókat. Ezzel egyidejűleg ha-
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sonló átrendeződést hajtott végre a kulcsfontosságú médiumoknál, melyek hűséggel szolgálták az 
új narratíva közvetítését és a hatalmi átalakítást. A központi hírcsatornák szélsőséges hangnemben 
támadták a szerb nép ellenségeit, a nyolcvanas évek végén az albánokat, majd a szlovéneket és a 
horvátokat, de 1990-től időszakosan a helyi kisebbség a közösség elleni uszítás fókuszába került (AN-
TONIĆ 2000).

Ahogy azt Kosta Nikolić megjegyzi, Milošević színre lépése és felemelkedése nem szükségszerű 
kimenetele a jugoszláv válságnak, csak egy szerencsétlen forgatókönyv a lehetségesek közül (NIKO-
LIĆ 2019). 

A SZERBIAI RENDSZERVÁLTÁS

A nyolcvanas évek második felében Slobodan Milošević megszilárdította hatalmát, és átrendezte a 
különböző szintű hatalmi struktúrákat a szocialista rendszeren belül, majd hasonló hatékonysággal, 
de különböző áldemokratikus módszerekkel sikerült hatalmát újratermelnie az 1990-es változások 
után is (ÁGH 1998: 177). A kiteljesedő nemzeti fordulatot végrehajtó vezetőséget váratlanul érte a ke-
let-közép-európai rendszerváltások sorozata (ANTONIĆ 2002: 86). A demokratizációs kényszert lassan 
fogadta el a szerb elit. Készült a politikai rendszer valamiféle demokratikus reformjára, de azt a szocia-
lista rendszer keretei között képzelte el (NIKOLIĆ 2019). 

Ágh demokratizálódásról szóló összehasonlító munkájában (ÁGH 1998: 176) Szerbiát nevezi meg a 
legproblematikusabbnak az összes posztjugoszláv eset közül, véleménye szerint még csak arra sem töre-
kedett, hogy kirakatdemokráciát építsen, vagyis elérje a demokratikus működés formális alapfeltételeit. 

A szerbiai rendszerváltás régiós viszonylatban is rendkívül hosszú folyamatnak bizonyult, karaktere 
– az első számú vezető felemelkedése is – atipikus, de nem példa nélküli. A szerbiai politikai átmenet 
következő jegyeit hangsúlyozza Zoran Stojiljković: A  politikai pluralizmus bevezetése és a politikai 
monopólium feloldása mellett megszűnik a tervgazdasági irányítás. Az átmenet a makrokörnyezethez 
hasonlóan kétfázisú: az első fázisban a régi hatalom nem megreformált kommunista erői dominál-
nak, akik a megváltozott legitimációs alapokra támaszkodva (nacionalizmus), előjogaikat megtart-
va felemás reformokkal ellenőrzik és irányítják az átmenet folyamatát. A lelassult átmenet a háborús 
környezetben elszigetelődő országban megfeneklik és későbbre tolódik, majd a 2000. október 5-ei 
események után megkezdődik a második fázis, melyben elindul a valódi rendszerváltozás. Szerbiai 
specifikum az új államkeretek kialakulása, mely erőszakos, nagy áldozatokat követel, de még mindig 
nem tekinthető befejezettnek (STOJILJKOVIĆ 2013).

A kommunista rendszer hagyatéka az első többpárti választási szabályok kialakítása. Míg a volt 
szocialista blokk többségében a választási megmérettetés szabályairól szóló tárgyalásokat a régi 
és új szereplők viszonylagos egyenrangúsága jellemezte, Szerbiában ez nem történt meg. Ahogy 
a kommunista utódpártok többsége, a miloševići szocialista párt is a többségi rendszert szorgal-
mazta, míg az ellenzéki erők az arányos választási formulát vezették volna be. Az utódpárt a szé-
les szervezeti hálózatra és épített infrastruktúrára, illetve a már ismert káderekre támaszkodhatott. 
A  városokban tömörülő ellenzék a választásokat megpróbálta a kommunista rendszerről szóló 
népszavazásként kezelni, melyet ismert disszidensekkel, ellenzéki vezetőkkel támogatott. A kelet- 
és közép-európai példák többségében ezek a választási rendszerek arányos vagy vegyes változattá 
szelídültek, melyek a szereplők többségének megfeleltek (SPASOJEVIĆ 2009: 171). Bár a folyama-
tos változás Szerbia esetében 1990 óta valóban látványos, a régi-új vezetőség nagyon ügyelt arra, 
hogy az semmiképp se veszélyeztesse a hatalom megtartásának feltételeit.

A miloševići politikai rendszerben az ország közel 30 százalékát kitevő kisebbségek (néhány 
kivételt leszámítva) nem kaptak helyet (MILLER 1997: 146). Kisebbségi származású szocialista po-
litikusokkal találkozhatunk különböző pozíciókon, ellenben ők vagy a nemzeti közösséget nem 
érintő szakpolitikai területen tevékenykednek (például Kovács Oszkár), vagy éppenséggel a kö-
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zösségek helyzetét teszik nehezebbé (például Savović Margit). Miller megállapítása szerint a régi 
államszervezet összeomlásával összefüggő agresszív nacionalizmus kísérőjelensége a nemzeti 
türelmetlenség klímája, mely elidegenítette és marginalizálta a nem szerb csoporthoz tartozókat 
(MILLER 1997: 147). 

KISEBBSÉGEK SZERBIÁBAN

A centralizációs folyamat egyik fontos mérföldköve a „joghurtforradalomhoz” vezető eseménysoro-
zat. 1988-tól a Vajdaság lett a politikai játszótere a koszovói kérdés megoldatlanságával kapcsola-
tos tömeges elégedetlenségnek, a belgrádi hatalom számára a tartomány bekebelezését szolgálva. 
Az év tavasza és ősze között 28 vajdasági településen 32 gyűlést szerveztek a Miloševićhez közel 
álló aktivisták vezetésével. A tartományban lejátszódó események – tudatosan vagy nem – a fel-
szín alatt folyamatosan jelen lévő etnikai törésvonala(ka)t élesztettek fel, ami a szerb – nem szerb 
mellett az „új szerb – régi szerb” ellentétpárt is újratermelte. A vajdasági gyűlések homogenizációra, 
kirekesztésre, gyanakvásra és türelmetlenségre szólítottak, ugyanakkor ezt a szerb kommunisták 
első embere a testvériség, düh és jugoszlavizmus betetőzésének nevezte. A tartományi vezetőség 
lemondatását követő hónapokban a párt Vajdaság-szerte „megtisztult” a miloševići irányvonalhoz 
nem lojális elemektől, illetve becslések szerint a társadalmi szektor közel negyvenezer különböző 
szintű vezetőjét távolította el pozíciójából. Az átalakulás a tartományi intézmények tönkretételéhez, 
kiüresedéséhez vezetett (KERENJI 2003: 350–356). A csisztkáknak nagyon komoly következményeik 
lettek a kisebbségekre nézve, hiszen az egyik percről a másikra vették át a vezető pozíciókat lojalista 
szerb rendőrfőnökök, bírók, gyárigazgatók a magyarok által többségében lakott községekben. 

A vajdasági események nem segítették a különböző nemzeti közösségek együttélését, a felkor-
bácsolódó szerb nacionalizmus, a korábbi jogi keretek leépülése, a háborús cselekmények közeled-
te joggal kelthetett félelmet nem csak a kialakuló jugoszláv konfliktusban érintett felekben. A szerb 
közvélemény a nyolcvanas évek második felében már nemcsak a szerb nőkkel erőszakoskodó al-
bánokról és az usztasa mentalitás újraéledéséről hallhatott, hanem vajdasági magyar és boszniai 
muszlim gonosztevőkről is (RAMET 2003: 130). A  formálisan nem nacionalista szerbiai kormány 
(a  szerb nemzettársak sokasága mellett) a legtöbb nem szerb közösséghez tartozó polgárt is el-
idegenítette, vagy a be nem avatkozás módszereivel, vagy a hatalom intézményes vagy intézmé-
nyen kívüli lépéseivel (KERENJI 2003: 356). A kisebbségellenes jelenségek közül kimagaslik a hor-
vátok ellen elkövetett bűntettek sorozata, amely elsősorban a Szerémségben, kisebbrészt a Duna 
mentén vezetett tömeges exodushoz (30–40 százalék elhagyta a tartományt), de ide sorolhatjuk a 
megfélemlítés különféle eseteit, amelyeket a magyar közösség vagy magyar egyének ellen követ-
tek el a hatalmi apparátus különböző egységei. Kiemelendő a katonai sorozások során tapasztal-
ható magyar felülreprezentáció, a katonai egységek kisebbségi tereket érintő manőverei, a célzott 
sorozások, bebörtönzések és a hatalomhoz informálisan kötődő szervezetek támadásai. A délszláv 
háborús időszak egyik megkerülhetetlen kérdése a 1990-es évek közepén tetőző menekülthullám, 
mely bár leginkább a horvát, illetve a volt német, immár délszláv telepestelepüléseket érintette, 
nagy feszültségekhez, erőszakhullámhoz vezetett a magyarok lakta községekben is (LÉPHAFT 2011). 
A háborús cselekmények közelsége, a folyamatosan mélyülő gazdasági válság, a rezsim által elkö-
vetett vagy tolerált kisebbségellenes lépések félelemmel teli légkört hoztak létre a tartományban 
(KERENJI 2003: 356). 

Arról, hogy a Szerbiai Szocialista Párt mennyire másként értékelte az 1990-es évek vajdasági 
légkörét, hűen tanúskodik Nedeljko Šipovacnak, a párt egykori tartományi vezetőjének 1998-ban 
adott interjúja: „[M]egnyugvással tölt el, hogy az országnak ebben a leginkább többnemzetiségű 
részében nem volt nemzetek közötti összetűzés, és hogy megőriztük Vajdaság többnemzetiségű és 
többvallású, békés és toleráns jellegét. Ez sokban az SZSZP politikájának köszönhető, mert a nem-
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zeti egyenjogúság megőrzése tekintetében álláspontunk olyan kemény volt, mint a gránit: ennek 
köszönhetően ezen a területen a nacionalista-soviniszta és szeparatista pozíciókból tevékenykedő 
pártok és vezetőik nem találtak nagyobb támogatottságra. Az itt élő magyarok, de a többi nemzeti 
kisebbség tagjai is, az állam lojális polgárai, részt vesznek az ország intézményrendszerében és po-
litikai életében, élnek a jogaikkal, és követeléseiket az állam intézményrendszerén keresztül akarják 
megvalósítani.” (Interjú Nedeljko Šipovaccal. Magyar Szó, 1998. február 1.)

1. ÁBRA: Szerbia etnikai megoszlása az utolsó teljes, 1981-es népszámlálás szerint  
(a népszámlálási adatok forrása: RZS, saját szerkesztés)

A Szerbia déli részén élő kisebbségek közül a teljes intézményrendszerből való kivonulást válasz-
tó koszovói albánok helyzete a legsúlyosabb. 1989-ben nagy méretű zavargások, sztrájkok zajlottak 
a tartományban, a helyi többséget képező albánság önálló tagköztársaságot követelt, amire a belg-
rádi vezetőség a helyi törvényhozás feloszlatásával, majd a rendőri, katonai „megszállással” reagált. 
1990 nyarán az albán vezetőség kikiáltotta Koszovó függetlenségét, és párhuzamos intézmény-
rendszert épített ki, kivonult a szerbiai politikából (GÁBRITY MOLNÁR 2008). A tartomány életét az 
évtized második felétől – a belgrádi elnyomás fokozódásával – egyre inkább a szerbiai biztonsági 
erők kegyetlenkedései és az albán gerillák akciói határozták meg. A bosnyák közösség a boszniai 
pártalakítási folyamatokra kapcsolódva sikeresen szervezte meg önmagát (Kiléptünk az évtizedes 
csendből. Magyar Szó, 1990. október 7.), szerepelt az első választásokon, majd az állam által el nem 
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ismert referendumon erősítette meg az autonóm státusáért folytatott küzdelmét. A miloševići poli-
tika muzulmánokat démonizáló kampányai miatt elfordult a szerbiai politikától (HUSZKA 2008). Ez-
zel párhuzamosan a Boszniában zajló véres események másodlagos helyszíne lett a Szandzsák, ahol 
a szerbiai állami terror akár egész falvak „megtisztításához” is vezetett. A közép-szerbiai kisebbségek 
közül a bolgárok is rosszabb helyzetbe kerültek a 1990-es években. A fél évszázad alatt csaknem 
harmadára csökkent közösség két községben alkotott többséget az ország délkeleti szegletében, 
ahol korábban biztosítottak voltak számára a kulturális és nyelvhasználati jogok, amelyeket a régi-új 
rezsim jelentősen leépített. Az évtized a – 20. század folyamán drasztikus mértékben csökkenő (KO-
CSIS 1993) – vlah identitás reneszánszát hozta, így a Kelet-Szerbiában élő népcsoport statisztikailag 
megerősödött (RADUŠKI 2008), de politikailag nem intézményesült.

A VÁLASZTÁSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSA SZERBIÁBAN

A jugoszláv válság egyik mérföldköve, amikor 1990 januárjában a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
XIV. Kongresszusán megszűnt a Párt monopóliuma, ezt követően a nyugati tagköztársaságok gyors 
lépésékkel haladtak a többpártrendszer bevezetése felé. A szerbiai (és montenegrói) vezetőség el-
húzta a többpártrendszer feltételeinek megteremtését, akik előtt intő példaként jelenhetett meg a 
rendszerváltó ellenzék határozott sikere Horvátországban és Szlovéniában. Goati szerint a szerbiai 
vezetőség meggyőződése ebben az időszakban, hogy az 1989/1990-ben kibontakozó „pluraliszti-
kus sokk” egy rövid, múló epizód, és a valódi történelmi alternatíva továbbra is a (demokratikus) 
szocializmus lehet (GOATI 2013). 

Amikor már a pluralizálódás elkerülhetetlennek tűnt, Slobodan Milošević, a Szerbiai Szocialista 
Köztársaság elnökségének elnöke, nem bízva a párt választásokon való biztos győzelmében, egy új 
alkotmánnyal félelnöki rendszert vezetett be Szerbiában, amihez a szuverenitás visszaállítása adta 
az apropót. Az új szabályok széles jogköröket biztosítottak a köztársasági elnöknek, így a belgrádi 
Skupština elveszítette jelentőségét (ANTONIĆ 2000).

Az 1990 nyara és decembere között eltelt időszakban a hatalmi gépezettel szemben felálló ellen-
zék igyekezetei elégtelennek bizonyultak a rendszer leváltásához. Az újonnan nevet és formát vál-
tott kommunista utódpárt, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), illetve az egypártrendszerből át öröklött 
szervezeti infrastruktúrát, tájékoztatási monopóliumot teljes mértékben kézben tartó vezetőség 
mindent megtett, hogy a rendszerváltoztatás során a leghatékonyabban át tudja menteni a hatal-
mát. Több szempontból sem tudott kialakulni az egyenlő verseny a szerb köztársaságban: a párt 
önmaga hozta létre a választásokhoz kapcsolódó jogszabályokat, maga húzta meg a területi egysé-
gek határait, egyedül jelölte ki a számára megfelelő választási adminisztrációt és a pártfinanszírozás 
lehetőségeit (GOATI 2013). 

Az 1990-es többpárti választások után nagyszámú módosítást hajtottak végre a választási rend-
szeren, amit az ellenzék határozott követelései és a hatalom apró gesztusai jellemeztek. Az 1990-es 
kétkörös, egyéni választókerületekben zajló megmérettetést 1992 végén felváltotta az arányos, 9 
választókörzetben, körzeti listákon való verseny a köztársasági parlamenti helyekért. A  szövetsé-
gi parlament első, 1992 májusában az ellenzék által bojkottált, ellentmondásos választása vegyes 
rendszert alkalmazott, a csonka szövetségi állam polgárai egyéni választókerületi jelöltekre és or-
szágos listákra is szavazhattak. 1992 decemberében minden szinten előrehozott választást tartot-
tak, és a két parlament majdnem azonos feltételek alapján állhatott össze. 1996-ban a szövetségi 
választókörzetek száma egy, az utolsó időpontban megejtett módosítást követően 9-ről 29-re nőtt, 
ami kisebb változtatásokkal az 1997-es szerbiai köztársasági parlamenti választáson is érvényben 
maradt. 2000-ben újból változott a szövetségi választási törvény, immár a felsőházi funkciókat ellátó 
Köztársaságok Tanácsa összetétele is közvetlen választáson dőlt el. 
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1. TÁBLÁZAT: Szerbiában érvényes választási rendszerek 1990–2001 között (JOVANOVIĆ 2020: 37–38 nyomán)

Választá-
si év

Köztársasági Parlament
(250 képviselő)

Községi és városi 
képviselő-testület
(30–90 képviselő)

Köztársasági elnök Vajdasági Autonóm 
Tartomány Képviselőháza
(120 képviselő)

1990 Többségi, kétkörös, részvételi 
küszöb: 50% az első körben 

 100 aláírás szükséges a je-
löléshez, részvételi küszöb: 
50%, a leadott szavazatok 
többsége dönt 

 

1992 Arányos, 9 választási körzet-
ben, küszöb: 5% a körzetben, 
zárt listák, mandátumok 
kiosztása a D’Hondt-módszer 
szerint

Többségi, kétkörös, 
részvételi küszöb: 
50%

10 000 aláírás szükséges 
a jelöléshez, részvételi 
küszöb: 50%, a leadott 
szavazatok többsége dönt 

Többségi, kétkörös, rész-
vételi küszöb: 50% az első 
körben, relatív többség

1993 Arányos, 9 választási körzet-
ben, küszöb: 5% a körzetben, 
zárt listák, mandátumok 
kiosztása a D’Hondt-módszer 
szerint

   

1996  Többségi, kétkörös, 
részvételi küszöb: 
50%

 Többségi, kétkörös, rész-
vételi küszöb: 50% az első 
körben, a második körbe 
három jelölt jut tovább

1997 Arányos, 29 választási körzet-
ben, küszöb: 5% a körzetben, 
zárt listák, mandátumok 
kiosztása a D’Hondt-módszer 
szerint

 10 000 aláírás szükséges 
a jelöléshez, részvételi 
küszöb: 50%, a leadott 
szavazatok többsége dönt

 

2000-I.  Többségi, egykörös, 
relatív többség 

 Többségi, kétkörös, rész-
vételi küszöb: 50% az első 
körben, a második körbe 
három jelölt jut tovább

2000-II. Arányos, 1 választási körzet, 
küszöb: 5%, zárt listák, a pár-
tok döntenek a mandátumok-
ról, kiosztás a D’Hondt-mód-
szer szerint

  

A választási rendszer módosulásait az egyoldalúság, az egyeztetések hiánya jellemezte a hatalmi 
szereplők részéről, a gyors, utolsó pillanatokban történő változtatások, melyek a pártok felkészülési 
képességeit rendkívül hátrányosan érintették. Sokszor, így a szövetségi állam újjáalakításakor, 1992 
tavaszán is napok alatt hajtották végre az átalakításokat, melyekhez méltányos körülmények között 
hetek, hónapok lennének szükségesek. Az 1990-es alkotmányos referendumot egy héten belül „haj-
tották végre”, ahogy az 1992 végén vagy 1996-ban megrajzolt körzethatárokra is rendkívül rövid idő 
alatt kellett volna reagálnia a viszonylag tagolt ellenzéknek. A választási rendszer folyamatos változ-
tatása frusztrációt okozott a szereplőknek, hiszen újabb és újabb stratégiákat kellett kialakítani a po-
zíciók megőrzéséért. A kiharcolt változtatással járó előnyök ugyanakkor sokszor feloldódtak a hatalmi 
szereplők jó alkalmazkodóképessége miatt. 

A körzetek kialakításánál először a stabil többség megszerzéséért, a hatalom átmentéséért, majd 
a kormányzótöbbség biztosítása miatt voltak szükségesek a módosítások. A körzetek számával és te-
rületi szerkezetével kapcsolatos aggodalmak már a szocialista időszak köztársasági és vajdasági tar-
tományi testületeiben, bizottságaiban is megjelentek, de a kormányzatra ennek nem volt semmilyen 
hatása. A leghangosabb kritikák a kisebbségi szereplőktől érkeztek (Hátrányban a nemzeti kisebbsé-
gek. Magyar Szó, 1990. szeptember 26.), hiszen a mandátumok száma előrevetíti az összevonásokat, 
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feldarabolásokat, és látható, hogy ezáltal a kisebbségek jelentős része biztos képviselet nélkül marad-
hat. A körzetek megvonása mindvégig a hatalmi apparátuson belül zajlott, nem írtak elő egyeztetési 
mechanizmusokat, felülvizsgálatokat, a különböző ellenzéki kerekasztalok legfeljebb a körzetek szá-
máról szólhattak, és többnyire akkor sem jártak sikerrel.

A rezsim mindvégig alkalmazta a választási mérnökösködés, a gerrymandering módszereit, ez alatt 
alatt a körzethatárok olyan megvonását értjük, amely előnyökben részesíti a hatalomban lévő csopor-
tot, az ellenfelekre pedig hátrányos következményekkel jár (O’LOUGHLIN 1982). A bevett technikák 
alaptípusai a választótestület összevonása (packing), illetve feldarabolása (cracking). Az összevoná-
sok egy szervezet „bástyáinak” (stronghold) képződését segítik elő, ugyanakkor a szomszédos (kivont) 
területeken csökkentik a sikeres szereplés esélyét. A feldarabolás a szavazatok „felhígulásához” (vote 
dilution), a cenzus el nem érése esetén elvesztéséhez vezet. Hosszú távon a csökkenő esélyek mindkét 
esetben egyre kevésbé teszik érdekeltté a területi ellenzéket a helyi megmérettetésben.

A gerrymandering által érintett egységekre az egyesült államokbeli példák miatt széles körben 
úgy gondolnak, mint a furcsa, szalamandraszerű területi képződményekre (SILVA 1965), ellenben a 
szerbiai példáknál kevésbé látványos formákat öltött a mérnökösködés. A gerrymandering azonosí-
tásánál segít a területi egységek kompaktságának vizsgálata (TAYLOR 1973): az 1990-ben meghozott 
választókerületi beosztásnál könnyű rámutatni az eltérésekre, hiszen nem kevés esetben hoztak létre 
területi diszkontinuumokat, melyekkel egyrészt a kisebbségi, másrészt az ellenzéki jelölteket hozták 
hátrányos helyzetbe. Az 1992-től bevezetett választókörzetek alakja nem volt különös, ugyanakkor 
ellentmondott a történeti-gazdasági regionalizáció észszerűségének: a Vajdaságban, Dél-Szerbiában 
és Koszovóban megbontotta az etnikai tereket, Közép-Szerbiában és a fővárosban (GOATI 2002) pedig 
az ellenzéki tereket átszelő megoldásokat alkalmazott.

 
2. ÁBRA: Köztársasági választási körzetek Szerbiában 1992-ben és 1997-ben az etnikai arányok tükrében  

(a választási adatok forrása: RIK/RZS, saját szerkesztés)

A választási rendszerrel való visszaélés másik módja, amikor az egységnyi mandátumot eredmé-
nyező választási egység aránytalanul magas vagy alacsony népességszámmal rendelkezik (malappor-
tionment). Az első többpárti választásokon jelentős különbségek fedezhetők fel, jellemzően tizenhét- 
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és harmincháromezer fő között mozogtak az egyéni választókerületek, az előkészítők huszonötezres 
népességszámból indultak ki. Emellett a súlyosabb visszaélések Koszovóban történtek, ahol a névle-
gesen megfelelő népességszám meglehetett, de az „enyhe” többségi rendszernek köszönhetően (PAJ-
VANČIĆ 1991) a második körben részvételi érvényességi küszöb nélkül a szavazásra jogosultak csupán 
néhány százaléka is képviselőt választhatott, sokszor ellenjelölt nélkül. 

A választási rendszer torzulását jól mutatja a kedvezményezett párt teljesítményének és a meg-
szerzett mandátumoknak a viszonya (JOHNSTON 2002: 3), ami az első választások esetében rendkívül 
magas eltérést mutat: a szocialista párt 46,1 százalékos eredménnyel a mandátumok 77,6 százalékát 
birtokolta, az ellenzék két főszereplője ezzel szemben joggal lehetett elégedetlen, hiszen 23 százalé-
kos támogatottsággal a parlamenti székek csupán 10 százalékához jutott. Az arányos rendszer nem 
szüntette meg az aránytalanságokat, de mérsékelte a hatalmi szereplők túlerejét (3. ÁBRA). 

Az ellenzék számára a legnagyobb akadályt nem a körzetek előnytelen kialakítása, hanem az álla-
mi média teljes birtoklása, illetve a manipulációk széles gyakorlata jelentette. 1990-ben az állampárti 
apparátus a társadalmi élet legtöbb területére nagy befolyást gyakorolt, így a formálódó ellenzéki 
szervezeteknek esélyük sem volt megszerezni a szavazók bizalmát. Az intézményi centralizáció a hata-
lomnak már a nyolcvanas évek végén országos médiamonopóliumot biztosított, amely egyoldalú kor-
mánypropagandát sugárzott, és folyamatosan támadta, démonizálta az ellenzéki vezetőket. Az első 
többpárti választásoktól kezdődően a viszonylag egyszerű pártregisztráció és a kampányszabályozás 
olyan feltételeket teremtett, amelyek közepette hatalmas „médiazaj” keletkezett, és a központilag biz-
tosított sugárzási idők megteltek a legkülönbözőbb szereplőkkel. 

A szavazás csak lassan alakult át a szocialista rendszerben megszokott, majdnem nyilvánosból tit-
kosságot biztosító eseménnyé. Sűrűn előfordult, hogy családtagok vagy szomszédok helyett szavaz-
tak, ami főként szerbiai rurális terekben és Koszovóban vált tömegessé. A koszovói választókörökben, 
amelyeket az ellenzék a hatalmi gépezet kiapadhatatlan mandátumrezervoárjának tekintett, sokszor 
olyan helyeken is keletkeztek eredmények, amelyeket meg sem nyitottak a választás napján. Az egyik 
legfontosabb manipulációs terület a választói névjegyzék volt: 1990-ben a választókat, akik nem ke-
rültek fel a választói névjegyzékbe, a választás napján pótlólagosan felvehették a listákra, így több 
helyszínen is leadhatták a voksukat. A szavazói névjegyzéken nagy számban szerepeltek elhunyt sze-
mélyek, kiskorúak, más lakcímen bejelentettek, többszörösen bejegyzettek vagy indokolatlanul törölt 
egyének. Bevett módszernek számított a szavazólapok nyomtatása is, ami ipari méreteket öltött. Az 
állami alkalmazottak sokszor napokkal előbb megkapták az előre bekarikázott szavazólapokat, me-
lyek helyett a munkájuk megtartásáért cserébe az üres lapokat vissza kellett szolgáltatniuk a helyi 
vezetőknek (TODOROVIĆ 2002). 

PÁRTSZÍNTÉR 1990-TŐL

Szerbia legtámogatottabb politikai ereje a rendszerváltozás során a hatalmát sikeresen átmentő és 
megszilárdító Szerbiai Szocialista Párt (SPS). A párt jelentős infrastruktúrát és káderállományt tudott 
a magáénak, a társadalmi-gazdasági reformok késleltetésével, széles klientúrahálózatával (BIELASIAK 
1997: 33) biztosította a társadalom csaknem minden szegletében való jelenlétet, irányítást. A párt ne-
vében és programszinten valóban szocialista, de politikájában ez nem tükröződött (ANTONIĆ 1998), 
kommunikációja egyszerre internacionalista és szélsőséges nacionalista. Erejét elsősorban karizma-
tikus vezetőjének, Slobodan Milošević köztársasági, majd szövetségi elnöknek köszönheti (ANTONIĆ 
2000), aki a nemzet megmentője szerepének kisajátítójaként valóban az ország legnépszerűbb politi-
kusa volt az átmenet időszakában.

Az SPS hegemóniájával szembenéző (ÖRDÖGH 2014) ellenzéket nagy fokú dinamizmus, folyama-
tos átrendeződés jellemezte (STOJILJKOVIĆ 2015), amely sokkal több energiát szentelt a belső har-
coknak, mint a rezsimmel való megküzdésnek (GOATI 2006). A  pluralizálódás időszakában a Szerb 
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Megújhodási Mozgalom (SPO) a kezdeti korszak legkiemelkedőbb jobboldali pártja, amely társadal-
mi-gazdasági reformokat sürgetett, királyságpárti és nacionalista volt. A párt nagy tömegeket tudott 
mozgósítani, az évtized első felében a szervezésében valósultak meg a valódi utcai megmozdulások 
(szemben a rezsim felülről irányított gyűléseivel, valamint ellendemonstrációival). Főként a szélsősé-
ges nacionalista kijelentései (KOVÁCS 1991) és a kisebbségekre nézve hátrányos intézményi javaslatai 
(Anyanyelven önfinanszírozással. Magyar Szó, 1990. szeptember 23.) tették valószínűtlen partnerré az 
etnopolitikai szereplők szemében. A párt 1992 után fokozatosan foglalt el egy lényegesen mérsékel-
tebb pozíciót, majd az évtized második felében különböző formákban együttműködött a rezsimmel 
(GOATI 2006), és kilépett az ellenzéki vezető szerepéből. 

3. ÁBRA: A köztársasági parlamenti választások eredményei és mandátummegoszlásai 1992 és 2001 között. 
Az egyes színek a főbb szereplők köré szerveződő koalíciókat jelölik. Az etnikai pártok eredményei a magyar, 

bosnyák, albán, horvát pártok teljesítményét összesítik mandátumszerzéstől függetlenül  
(a választási adatok forrása: RIK/RZS)

A csetnikmozgalomból kinőtt, „Nagy Szerbia” megvalósítását céljának tekintő Szerb Radikális Párt 
(SRS) 1991 óta van jelen az országos politikában. Míg a gyökerei az SPO-val közösek, a párt az egyik 
legszélsőségesebb képződmény, amely bejutott a belgrádi törvényhozásba, majd kormányzati sze-
repet is betöltött. A kibontakozó háborús időszakban a szélsőséges nacionalista retorikát jól fogadta 
a szerbiai választótestület és a rezsim segítségével felépített szervezet (THOMAS 2002), és sikeresen 
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kötötte le a jobboldali ellenzéki szavazatok jelentős részét. A párt tevékenyen részt vett a titkosszolgá-
latok által koordinált félkatonai, intézményen kívüli akciókban, így felelős több vajdasági kisebbség, 
főként a horvátok ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények elkövetéséért.

A Demokrata Párt (DS), a 2000-es rendszerváltás egyik fő ereje 1990-ben még egy viszonylag kis 
taglétszámú, Belgrád-központú, értelmiségieket, volt politikai disszidenseket tömörítő liberális-cent-
rista szervezet, amely az első többpárti választások időszakára, a politikai trendekhez való felzárkózás 
jegyében, felkarolta a nemzeti kérdést is (GOATI 2006). Az ellenzéki összefogások egyik tényezője az 
évtized második felében, a választási rendszerrel kapcsolatos tárgyalások egyik állandó szereplője, va-
lamint hozzá kötődik az utcai megmozdulások jelentős része is. Mellette a pártból kivált centrista vagy 
baloldali csoportok, illetve az ideológiailag rokon szervezetek tudták a legsikeresebben megszólítani 
a kisebbségi szavazókat. A kisebb, regionális szereplők közül a Jugoszláv Reformisták Szövetsége vaj-
dasági szervezete (SRSJ/V), illetve az újvidéki központú Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) emel-
hető ki, amelyek kimagasló kisebbségi támogatást értek el. Az összjugoszláv reformista szövetség az 
évtized közepére fokozatosan feloldódott a rokon pártok halmazában, elsősorban a Demokrata Párt-
ban, valamint a Vajdasági Magyar Szövetségben is több tag folytatta a politizálást.

ETNIKAI PÁRTOK SZERBIÁBAN

Míg az állam a kisebbségek önálló politikai részvételét elsősorban instabilitási forrásaként kezeli, az érin-
tett csoportok a szervezeteikben a kisebbségi jogokért való küzdelem egyik, ha nem legfontosabb eszkö-
zét látják. A gyakorlat megmutatta, hogy a kisebbségi jogokat a címzettek politikai képviselete hiányában 
a „befoglaló” (host) államok nem hajtják végre. A politikai részvétel hiánya, az intézményekből való kiszoru-
lás marginalizálódáshoz vezethet, így kizárólagos „többségi tulajdonná” válik az állam (BIEBER 2008: 5–8). 

A képviselet több módja közül két formát említhetünk meg: a fősodorbeli pártokat, melyeknek a 
szavazóbázisában vannak kisebbségek, illetve a nemzeti kisebbségek képviseletére létrejövő párto-
kat, érdekszervezeteket. Az előbbi formátum a délkelet-európai tapasztalatok alapján nem tekinthető 
sikeresnek, a kisebbségi érdekeket könnyen figyelmen kívül hagyták a szereplők. A kisebbségben élő 
közösségek kizárólagos képviseletére létrejövő szervezetek ellenben számos országban létrejöttek a 
posztjugoszláv térben, és a tömbben élő csoportok sikeresen meg tudták magukat szervezni, mobi-
lizálni, megjelentek a politikai színtér különböző szintjein (BIEBER 2008: 11). Bieber a kisebbségek és 
a pártok kapcsolata alapján négyféle típust különböztet meg, ami esetünkben segítséget nyújthat 
az elemzéshez: 1. monoetnikus pártokat, 2. etnikus pártokat kisebbségi jelöltekkel, 3. kisebbségba-
rát polgári pártokat (diversity-sensitive party), 4. többnemzetiségű pártokat. A szerb politikai térben 
minden típusra találunk példát, de itt is érvényes Bieber megjegyzése, miszerint a többnemzetiségű 
párt inkább csak törekvésként értelmezhető, hiszen kevés formációnak sikerült hatékonyan képvisel-
nie több csoport érdekeit, és ehelyett hasonló helyzetekben inkább a választási koalíciók jellemzőek. 
A fenti osztályozás szerint a szerbiai fősodorbeli pártok közül monoetnikusnak tekinthetjük a Szerb 
Radikális Pártot, a Szerb Megújhodási Mozgalmat, az etnikus párt kisebbségi jelöltekkel típusába so-
rolhatjuk a Szerbiai Szocialista Pártot, a Demokrata Pártra, a Jugoszláv Reformerők Szövetségére, illet-
ve a Vajdasági Szociáldemokrata Ligára pedig a kisebbségbarát besorolás illik.

Az államszocialista rendszer bukásával nemcsak a kisebbségek korábbi státusa szűnt meg, hanem 
azok a jugoszláv inklúziós mechanizmusok is, amelyek a viszonylag korlátozott, a pártvonalba illesz-
kedő jogaikat szavatolták (LÉPHAFT–REMÉNYI 2014). A vajdasági magyarság formálódó érdekszerve-
zetének, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének a vezetői ezt az időszakot nagy lehető-
ségként élték meg, hiszen megteremtődött a párttól független vertikális szervezet megalakításának 
lehetősége (MÁK 2010). Fontos körülmény, hogy a vajdasági magyar érdekszervezet nem az ellenzéki 
áramok részeként, hanem önállóan kezdte meg működését, még a pártmonopólium megszűnése 
előtt. A tágabb térségben nagy számban megfigyelhető etnikai szervezetek korai létrejöttével a for-
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málódó választási rendszerek kialakítói közvetlenül szembesültek az etnopolitikai szereplőkkel, ami 
alapjaiban határozta meg a későbbi intézményes lehetőségeket (BIEBER 2003: 102–103). Általános-
ságban elmondható, hogy minden posztkommunista jugoszláv kormány korlátozta a kisebbségek jo-
gait. Ez szorosan összefüggött az államalkotó nemzetek elsődleges dezintegrációs félelmeivel, azzal, 
hogy a nemzetek kisebbséggé válhatnak saját hazájukban (JOVIĆ 2001).

A területileg koncentrált kisebbségek szervezeteinek a választási szabályokkal kapcsolatban a több-
ségi szereplőkhöz képest más nehézségeik voltak, sok kérdésben nem értettek egyet az ellenzék által 
szorgalmazott megoldásokkal. A kisebbségi szervezetek finanszírozási, szervezetépítési erőforrásai mi-
nimálisak voltak, a többségüknek a média-hozzáférése is korlátozott volt. Emellett a közösségek érdekei 
helyett a szervezeteik lojalitása és a szeparatista vádak domináltak a róluk szóló többségi diskurzusban. 

Az ellenzékhez képest a legfőbb ellentétet az egyetlen választókörzetre való áttérés kérdése ké-
pezte, ami az 5 százalékos bejutási küszöb miatt biztosan ellehetetlenítette volna a politikai életben 
részt vevő közösségek parlamentbe jutását. Az ellenzék vezetői a magas küszöbben és a teljesen ará-
nyos rendszerben voltak érdekeltek, mivel a fővároson és a nagyvárosok belső körzetein kívül alig volt 
olyan tér, ahol helyi többséget tudtak volna elérni.

A választókerületek határai nagyon gyakran osztották ketté vagy szervezték át a kisebbségi töm-
böket. Vajdaság etnikai térszerkezete miatt kevés vegyes területen volt közös mandátumszerzési lehe-
tőség az első választásokon. A köztársasági képviselők számából (250) következett az átlagos egyéni 
választókerület mérete (~25 000), ami szükségszerűvé tette a községek összevonását, illetve egyes te-
lepülések átszervezését a kialakított egységekbe. Az összevonások a legtöbbször közigazgatási kötött-
ségekből adódtak, de azokban a terekben, ahol az ellenzéket kellett legyőznie az SPS-nek, ott egészen 
összetett korrekciókat hajtott végre, amiből az következik, hogy amennyiben meglett volna a szándék 
a kisebbségek számára méltányosabb rendszer kialakítására, könnyen kivitelezhető lett volna.

Az arányos rendszerben sok esetben a kisebbségekre nézve hátrányos államigazgatási reformra 
hasonlító megoldások születtek. Az 1992-től érvényben lévő körzetekben a Tisza menti tömb köz-
ségei a bánsági, Nagybecskerek-központú választási egységhez kerültek, ami miatt csak nagy moz-
gósítással lehetett képviselőt juttatni a Szabadkát magában nem foglaló bácskai, újvidéki központú 
egységben. Hasonló körzetkijelölésekre került sor a dél-szerbiai közösségek esetében is. A közepes 
méretű körzetekben a mandátumkiosztási mechanizmus miatt az 5 százalékos küszöb feletti ered-
mény is csak részsikernek minősül, mivel a kiosztás a nagy pártoknak kedvez, a kis szereplőket diszk-
riminálja. Azokban a körzetekben, melyekben sikertelen a szereplés, hosszú távon számolni lehet a 
kifáradás jelenségével, hiszen a mandátumot nem eredményező szavazatok más opciók felé terelik 
a választókat, de a más pártokkal kötendő együttműködési kényszer is hasonló eredménnyel járhat. 
A határvonalak meghúzása befolyásolhatja a szervezeten beüli erőviszonyokat is, hiszen a szervezet 
személyi prioritásai ritkán esnek egybe a körzetek határaival.1 

A kisebbségi szervezetek jobban ki vannak téve az állami manipulációs technikáknak: a magyar kö-
zösség esetében jelent meg a titkosszolgálat által létrehozott Magyarok Hazájukért, Szerbiáért és Ju-
goszláviáért nevű szervezet, amelynek a legfontosabb tevékenysége a magyar szervezet munkájának 
megnehezítése, a zavarkeltés a kisebbségi médiában és a szavazótáborban. A választási kampányban 
a szocialista párt helyi szereplői szabadon fenyegethették a magyar választási fórumon az egybegyűl-
teket (Komoly fenyegetés. Magyar Szó, 1992. december 2.), majd ezt a szerepet idővel átvették a radi-
kális párt helyi szervezetei. A rezsim pártjai sok esetben éltek a kisebbségi (ellen)jelöltek indításának 
lehetőségével a párt színeiben, vagy a többségi mellett, civil formában harmadikként helyi kádereket 
indítottak egy kiélezett versenyben (1992. májusi választások). Nemcsak az SPS, hanem a radikális párt 
is indított magyar jelölteket, egyes esetekben a rezsim kisebbségi-intézményi végrehajtóit.2

1  1990-ben Ágoston András, a VMDK elnöke a magyarkanizsai egyéni választókerületben, az egyik legbiztosabb egységben 
szerzett mandátumot.

2  Ilyenek többek között: Fekete Elvira, az újvidéki televízió magyar adásának főszerkesztője vagy Maróti Miklós egykori 
Forum-igazgató.
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A szerbiai kisebbségi szavazatok nem csak a rezsim számára fontosak. Az ellenzék rájuk potenci-
ális szavazóként tekint, akik a szervezeteik hiányában őket támogatnák, a hatalom pedig ezért akár 
hasznosnak is tekintheti az etnopolitikai szereplők sikereit, amennyiben azok lekötnek ellenzéki sza-
vazatokat. Feltételezhetjük, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve alakította ki a szocialista 
vezetőség a körzeteket. A hatalom áttételesen a saját céljára használhatta fel az etnikai tömböket, így 
például összevont biztos többségű egységeket, hogy kisebbségi bástyákat képezzen, ezáltal a továb-
biakban az esélytelenség miatt demotiválva az ellenzéki szereplőket. 

A szerbiai etnopolitikai szereplők előtt két lehetőség volt: önálló szervezetet alapítanak, vagy más 
pártok támogatásával, illetve szervezetek tagjaiként lépnek be a politikai versenybe. A magyar, bos-
nyák, horvát és albán etnikai alapú érdekvédelmi szervezetek a tagköztársaságokban, illetve a térség 
más államaiban tapasztalt trendeknek megfelelően jól szerepeltek a köztársasági parlamenti választá-
sokon. A viszonylag nagy aránnyal rendelkező közösségekben a szlovák, román, bolgár etnopolitikai 
aktorok vagy megpróbálkoztak az önálló indulással, vagy fősodorbeli pártok listáin szerepeltek. Az 
1990-es választáson, ahogy az önálló indulás, úgy az ellenzéki pártok támogatásával történő indulás 
sem eredményezett mandátumot a legtöbb jelöltnek. A sikertelenség okai főként a választási rend-
szerben és a szocialista vezetőség által megrendelt választási mérnöki munkán múltak, nem a kisebb-
ségi választók döntését tükrözték arról, hogy jónak tartják-e az önálló szereplést. A nagyobb közössé-
gek (magyar, bosnyák, albán, horvát) szervezetei időben létrejöttek ahhoz, hogy jelölteket állítsanak, 
és megkezdjék a kampányt, aminek a kisebb közösségek csak megkésve álltak neki.

A vajdasági példák közül fontos megemlíteni a szlovák esetet, hiszen a részvétel a politikai életben 
az akkor újjáalakuló Matica Slovenská részéről a választási törvény megalkotásának időszakában, 1990 
nyarán nem eldöntött. A szlovákság képviseletével foglalkozó szervezet a többi vajdasági kisebbségi 
csoporthoz hasonlóan elégedetlen volt az országban végbemenő változásokkal, de az intő anyaorszá-
gi tapasztalatokra3 hivatkozva vonakodva állt a politikai tevékenységhez (Megújhodás. Napló, 1990. 
augusztus 22.). Az őszi időszakban a hatalom részéről érkező kisebbségellenes lépések az összefogás 
valamilyen formája felé terelték a közepes létszámú közösségek képviselőit, így a magyar, szlovák, 
ruszin, román szervezetek többször is egyeztettek. A kezdetektől észlelhető, hogy a különböző mére-
tű csoportokat képviselő szervezeteknek más-más céljaik vannak: míg a kisebb létszámú csoportok 
számára a nyelvhasználat és a kulturális intézményeik fenntartása, működtetése volt az elsődleges 
szempont, a nagyobbak lényegesen komolyabb célkitűzéseket fogalmaztak meg, legitim parlamenti 
képviseletet, személyi vagy kulturális autonómiát és a kapcsolódó intézményrendszer irányítását sze-
rették volna elérni. 

A választási törvénynek, illetve a választókerületek határainak nyilvánosságra kerülésétől a közös-
ségek képviselői között az egyeztetések leegyszerűsödtek. A szereplők számára egyértelművé vált, 
hogy majd csak parlamenti képviselet esetén lehet értelme az együttműködésnek (Hátrányban a ki-
sebbségek. Magyar Szó, 1990. szeptember 26.). Az együttműködés kérdése sürgetőbbé vált a választá-
si előkészületek időszakában felépülő reformerők szövetsége regionális szervezetének színre lépésé-
vel, mely szervezetnek széles körű kisebbségi támogatással sikerült csaknem az egész tartományban 
jelölteket állítania (Szövetségesekkel a választásokon. Magyar Szó, 1990. november 23.). A szövetségi 
kormányfő, Ante Marković politikai projektjének tartományi szervezetét az UJDI és a Vajdasági Szoci-
áldemokrata Liga, illetve a szlovák, ruszin és horvát csoportok támogatták, sőt listáján nagy számban 
találunk magyar neveket is. A többségi médiumok megpróbálták a reformistákat etnikai pártként fel-
tüntetni (THOMAS 2002), így csökkentve a választási esélyeiket, máshol ellenben „leszerepelt” autono-
mistákként hivatkoztak rájuk (Békében és vérontás nélkül. Magyar Szó, 1990. október 28.). A szervezet-
ben, illetve a támogatók között kétségkívül sok olyan személyt találhatunk, akiknek jó tapasztalataik 
voltak a titói korszakban működő intézményekkel, vagy részei voltak a vajdasági, községi adminiszt-

3  Duray Miklós egykori prágai parlamenti képviselő a csehszlovákiai németek anyaországgal kapcsolatos, rendszerváltás-
kori negatív tapasztalataival azonosította a szlovákok dilemmáját, amely a kulturális élet támogatásáért cserébe a politi-
kai színtértől való távolmaradást követelte meg.
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rációnak, vagy akiket érintettek az 1988-as tartományi események. A népes kisebbségi támogatás is a 
kései jugoszláv korszak viszonylagos jólétéből táplálkozott, szemben azokkal a látványos kirekesztő, 
kisebbségellenes folyamatokkal, amelyek Slobodan Milošević színre lépésével indultak el.

4. ÁBRA: Egyéni választókerületek a Vajdaság területén 1990 decemberében  
(a kerületszerkezeti összetétel forrása: Službeni Glasnik RS 90/1.)

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége egyes körzetekben hajlandó volt együttműködni a 
reformisták vezette szövetséggel, ahol önmaga nem tudott volna kellő támogatáshoz jutni a mandá-
tum megszerzéséhez. A VMDK választási stratégiája a következő: a magyarság aránya alapján három 
osztályba (40 százalék felett; 20–40 százalék; 20 százalék alatt) sorolja a választókerületeket, melyekben 
helyzettől függően más-más célokat tűznek ki (VMDK Hírmondó, 1990/04.). Ennek alapján a magyar szer-
vezet 8 biztos képviselővel számolt, és további választókerületekben bizakodhatott a második körös 
támogatás esetén. Különleges hely ilyen szempontból Szabadka, ahol végül négy körzetből háromban 
a reformerőkkel közösen állítottak jelöltet (a jelöltek többségükben mindkét szervezetben tagok), de 
egyben egymás ellen indultak. 

Miután a VMDK sikeresen mozgósított százezer főt az alkotmányos referendumon (MIRNICS 1997), 
okkal bízhatott az egyéni győzelmekben is, a reformista ellenzéki összefogásnak azonban nem volt fő-
próbája. Bár a reformisták vezetője az egyik legnépszerűbb politikus a szövetségi államban – aki egy-
úttal a köztársasági média folyamatos támadása alatt áll –, a helyi szervezetre vonatkozóan nem voltak 
olyan támogatottsági adatok, amelyek indokolták volna a magyar érdekszervezet ráutaltságát. A bal-
közép párt technokrata karakteréből, összetett társadalmi hátteréből adódóan a nemzeti kérdés köré 
szerveződő központi diskurzusban a jugoszláv narratívát képviselte, ezáltal csak nagyon korlátozottan 
számíthatott a többségi szavazatokra.

A kizárólag, illetve részben magyar etnikai szavazatokra építő szervezetek között az első három évben 
kommunikációs háború zajlott a közös fellépés elmaradása miatt. A reformisták (a szocialista párthoz ha-
sonlóan) azzal vádolták a VMDK-t, hogy etnikai gettóba zárná a magyarságot a nemzeti kizárólagosságra 
építő politikájával, illetve „lepaktálna” a hatalmi párttal, amit a magyar szervezet élesen elutasított. A VMDK 
a legtöbb szakpolitikai kérdésben, így a gazdaságpolitika terén is elfogadta a reformpárt javaslatait, támo-
gatta a közös köztársasági elnökjelölteket, de szempontjai sok ponton eltértek: a szervezet vezetőségének 
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kikötése az volt, hogy az együttműködő partner fogadja el a kisebbségvédelmi programját, ennek hiányá-
ban nem látta biztosítottnak a magyarság érdekeit a más színekben politizáló képviselők esetében. Míg 
a magyar szervezet is érdekelt a demokratizálási folyamat véghezvitelében, etnopolitikai szereplőként 
nem a rezsim leváltása és a jugoszláv kérdés megoldása az elsődleges célja, továbbá nem Vajdaság au-
tonómiájának visszaállításától várta a kisebbségvédelmi garanciákat. A vezetőség álláspontja, hogy nem 
szerencsés, ha az államiság és nemzeti szuverenitás körüli vitákat a nemzeti kisebbségek támogatásával 
döntik el, ez mindig a többség ügye. A választásokon való szereplést autonómiareferendumot helyettesítő 
eseményként kezelte a vezetőség, hiszen így a választók eldönthették, hogy a szervezet személyi elven 
alapuló önkormányzati modelljét támogatják, vagy inkább a korábbi, integratív modellhez hasonló meg-
oldásokat tartják rokonszenvesebbek (Csorba Béla: Ki fog elszigetelődni? VMDK Hírmondó, 1990/05.). 

Fontos körülmény, hogy a VMDK vezetői közül többen nem a tömb perspektívájából tekintettek az 
eseményekre, hanem egy szórványszigeten, a regionális központhoz közel tömörültek. Temerin, a szer-
vezet egyik legfontosabb bástyája a szerb homogenizációs törekvés egyik kiemelt térszíne (LÉPHAFT–NÉ-
METH–REMÉNYI 2014), azon kevés községek egyikének központja, ahol dinári telepítésekkel viszonylag 
rövid idő alatt fordultak meg az etnikai arányok a huszadik század végén (TÁTRAI–NAGY 2013). Az ala-
csony urbanizációs szint, a népességcserék, illetve az etnikai konfliktusoktól terhes közös múlt behatá-
rolta az együttműködés lehetőségét a szűkebb környezet politikai szereplőivel. Mivel az 1990-es több-
párti választáson etnikailag polarizált Temerin és a szerb többségű Szenttamás községekből hoztak létre 
egyéni választókerületet, a szervezet arra kényszerült, hogy a Szerb Megújhodási Mozgalommal keresse 
az együttműködés lehetőségeit. A  felek a kölcsönös támogatásról biztosították egymást, amennyiben 
jelöltjük a második körbe jutva a szocialista jelölt ellenfele lenne. Az informális megegyezést a szerb párt 
vezetője nem tudta teljesíteni, hivatkozva arra, hogy egy magyar jelöltet mégsem támogathat,4 így a 
legnagyobb ellenzéki párt szimpatizánsai inkább a közismerten ellentmondásos szocialista jelöltet jut-
tatták mandátumhoz. A második körben máshol sem volt sikeres az átszavazás a VMDK jelöltjeire, sem 
a bácskai, sem a bánsági választókerületekben. Másak voltak az együttműködés feltételei Szabadkán 
(LOSONCZ–TÓTH 2016), amely egy magasan urbanizált társadalmi közeg, ahol hagyományai vannak az 
együttélésnek, továbbá az újonnan kisebbségbe kerülő horvátság is érdekelt volt az együttműködésben.

Az ideológiai ellentét mellett (a magyar érdekszervezet ugyanis a reformszövetség jelentős részét 
adó „autonomista” politikai gyakorlat ellenében jött létre) nagy eltérés mutatkozott a finanszírozási for-
rások terén is, a szövetségi establishmenthez kötődő szervezet sokkal több pénzforrást tudott moz-
gósítani a kampányhoz, ami nagyban befolyásolta a helyi döntéseket (A magyarság érdekvédelmében 
nincs megalkuvás. Magyar Szó, 1991. január 11.). Az intézményi beágyazottság is jelentősen eltért, így 
a kisebbségi médiában (KOVÁCS 1991), kulturális szférában nagyarányú támogatottságot szereztek a 
reformerők, amelyeknek sokszor túl radikálisak voltak a VMDK javaslatai.

A VMDK és a reformerők egyes területeken hasonló arányban tudtak mozgósítani a vajdasági magyar 
szavazók között. Az etnopolitikai és kisebbségbarát párt közötti szavazatokért folyó verseny az előbbi si-
kerei után kiegyenlítődött, stabil mintázatot mutatott, ami egy tartós törésvonalat feltételez. A reformis-
ta szavazatok a sikertelen parlamenti választások után, a politikai paletta átalakulásával párhuzamosan, 
a Demokrata Párt szövetségi rendszerében osztódtak szét.

TÖRÉSVONALAK SZERBIÁBAN

Szerbia választásföldrajzi térszerkezeti vázlatának megrajzolásához szükséges a főbb törésvonalainak 
azonosítása, megszerkesztése. Seymour M. Lipset és Stein Rokkan nagy hatású Cleavage Structures, 
Party Systems, and Voter Alignments című munkában vázolja, de pontosan nem definiálja a törésvo-
nal fogalmát. Bogdanor szerint a törésvonal olyan kritérium, amely alapján a társadalmat politikailag 

4   Csorba Béla, a VMDK egykori elnökségi tagja szóbeli közlése.
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fontos csoportokra és alcsoportokra lehet osztani, egy olyan konfliktus, amely elválasztja a szemben 
álló feleket (BOGDANOR 2001). Körösényi a Bartolini–Mair szerzőpárost idézi: „[A] törésvonalak a társa-
dalom politikailag releváns csoporttagolódását jelentik, azaz amikor a csoportkonfliktusok egyszerre 
jelentkeznek szociokulturális csoportok, szervezetek, valamint ideológiák és kollektív identitástuda-
tok szintjén.” (KÖRÖSÉNYI 1996) Munkánkban Slaviša Orlović politológus, illetve Slobodan Antonić 
szociológus cikkeire támaszkodhatunk a szerbiai nézőpont súlypontjainak megértéséhez.

Slaviša Orlović (ZAKOŠEK 1998 nyomán) a Lipset–Rokkan-, illetve a Kitschelt-féle törésvonal-para-
digma ötvözésével kísérli meg értelmezni a posztjugoszláv, illetve szerbiai politikai mezőt. Ebben a 
modellben három törésvonalat különít el: 1. centrum-periféria vagy területi-kulturális törésvonalat, 
2. ideológiai-kulturális vagy a domináns-kisebbségi, tradicionalista-modernista stb. törésvonalak hal-
mazát, illetve a 3. társadalmi-gazdasági törésvonalat (ORLOVIĆ 2015).

Orlović szerint a szocialista szövetségi állam szétesését követően a történeti-etnikai törésvonal sok-
ban meghatározza Szerbia politikai rendszerét: a tartósnak mutatkozó törésvonal egyik fő, kiváltó ele-
me, hogy az állam perifériáin több, népes és területileg koncentrált kisebbségi közösség él. Az etnikai tö-
résvonal eredménye a térségben kialakult számos nyílt és látens konfliktus (SLAVUJEVIĆ 1997 nyomán). 
Felhívja rá a figyelmet, hogy 1990 óta jelen van a törésvonal, és mindaddig marad a megosztottság és 
konfliktusok alapja, amíg széles konszenzussal nem rendeződik az állami-nemzeti kérdés Szerbiában. 
A szerző a centrum-periféria viszony elemzésénél kitér a konszociális demokrácia modelljének csődjére 
is, amely véleménye szerint a szocialista jugoszláv állam széteséséhez vagy a koszovói eseményekhez 
vezethetett. Lijphartra hivatkozva kiemeli, hogy amennyiben a konfliktus a szereplők számára kifizető-
dőnek tűnik, a nacionalista követelések felerősödnek. A területileg koncentrált csoportok először auto-
nómiát, majd köztársaságot követelnek, végül pedig kiszakadásra kerül sor. Szerbia esetében hivatkozik 
a területi ellenzékek (LIPSET–ROKKAN 1967) működéseinek veszélyeire, melyek a nemzetépítés gátjai, és 
szélsőséges esetben háborúhoz, kiváláshoz és nagy népességmozgásokhoz vezethetnek.

Slobodan Antonić értelmezésében a szerb társadalom törésvonalait eredményező ellentétek közül 
kettő jelentős: a központi elitek hatalomért folytatott harca, illetve a nemzetiségi szembenállásból 
adódó centrum-periféria viszony. Véleménye szerint a szociális feszültségekből eredő különbség, az 
ideológiai dimenzió nem tudott megfelelően intézményesülni Szerbiában (ANTONIĆ 1998).

Az előbbi, minden szegmensre kiterjedő törésvonal (KITSCHELT 1992 nyomán) két szemben álló tá-
borra osztja a politikai szereplőket: etatista-autoriterekre és libertariánus-demokratákra. Az első tábor 
értékrendjét így jellemzi: erős állami jelenlét a gazdaságban, a többségi csoportprivilégiumok, győz-
tesek hatalma a vesztesek felett, a csoportjogok, patriotizmus. A  libertariánusokat a szabadpiaccal, 
a hatalommegosztásra való törekvéssel, erős intézményekkel és egyéni jogokkal azonosítja. A fenti 
törésvonal a 19. század harmincas évei óta jelen van a szerb politikában, a két tábor harca komoly és 
kibékíthetetlen, továbbá mély szakadékot képez a társadalmi és politikai színtéren. 

Antonić a centrum-periféria viszony létrejöttét Szerbia 19–20. századi területi gyarapodásaihoz 
köti. A  politikai színtér formatív időszakában az ország még etnikailag homogén, melyhez később 
többnemzetiségű, vagy nemzeti kisebbségek által többségében lakott területek „csatlakoztak”. A szer-
biai politikai elit két csoportja (radikálisok és demokraták) megpróbálta felszívni a kisebbségi eliteket 
a listáin való szerepeltetéssel, illetve az önálló tevékenység karhatalmi ellehetetlenítésével. A két vi-
lágháború között nagyon kevés kisebbségi képviselő jutott be a törvényhozásba, de ez nem a főso-
dorbeli pártok integrációs sikereit mutatja, sokkal inkább a rendőrségi tevékenység hatékonyságát. 
A szerző rámutat, hogy a centrum-periféria viszony nemcsak hogy túlélte a parlamentarizmus hetve-
néves kényszerszünetét, de sokkal határozottabban jelenik meg, mint a két világháború között. A fenti 
állítását azzal támasztja alá, hogy a magukat valamely nemzetiséghez tartozónak vallók majdnem 
teljesen hiányoznak a főbb parlamenti pártok listáiról, továbbá, a jelentősebb közösségek önálló szí-
nekben képviseltetik magukat a szerbiai törvényhozásban, vagy épp ellenkezőleg, egész közösségek 
maradnak távol a politikai megmérettetéstől. A centrifugális erők hatásának tekinti a tisztán regiona-
lista pártok megjelenését is, melyeket a politikai színtér további megosztási kísérleteként értékel. 
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A vázolt két értelmezés esetében láthatjuk, hogy a szerbiai vagy még pontosabban belgrádi néző-
pont erőteljesen magán viseli a centrumperspektíva jegyeit. A 20. századi tapasztalatok, a két világhá-
ború közti időszak belső feszültségei, a második világháború eseményei, a második Jugoszlávia belső, 
alkotmányozási és etnikai feszültségei, illetve a dezintegrációs folyamatok a koszovói eseményekkel 
bezárólag, érthető módon erősítették a centrifugális erőkkel kapcsolatos előítéleteket. A hivatkozott 
munkák a Szerbia mint periféria történeti példáin keresztül nem vizsgálják a szakirodalomban felso-
rolt tételeket. Lipset–Rokkan 1967-es munkája kitér arra is, hogy a (területi) ellenmozgósítás sokszor 
veszélyeztette nemzetek, szövetségek vagy birodalmak egységét. Ezt mind az oszmán, mind a Habs-
burg-példák tökéletesen visszaigazolják a szerbek által lakott területek esetében is.

A perifériával való viszony a munkákban legtöbbször az albán példa különböző módozatain (foko-
zatain) keresztül kerül bemutatásra, ugyanakkor a felsorolások majd minden alkalommal megemlítik 
a magyar és a bosnyák közösséget, illetve azok politikai szervezeteit, ugyanakkor az etnikai pártokkal 
közösen kerülnek említésre a centrifugális hatást kiaknázó regionalista aktorok is. A periféria aktivizmu-
sa a munkák tanúsága szerint minden esetben kártékony, veszélyt rejt magában, destabilizáló tényező. 
A kisebbségi szereplőknek a szavazatokért folyó politikai versengése annak a jele, hogy a kisebbségi 
kérdés nem rendezett, melynek megoldása a fősodorbeli pártokba történő integráció lehet. Pozitív pél-
daként jelennek meg Orlovićnál a kisebbségi vezetők magas rangú kormánytisztségei a rendszerváltó 
kormányban, mint az integráció sikere. Egy későbbi, a kisebbségi stratégiákat bemutató, összehasonlí-
tó munkájában azonban Antonić sokkal differenciáltabban közelíti meg a kérdést, és objektívan vázolja 
a koszovói albán és a vajdasági magyar politika közötti lényeges különbségeket (ANTONIĆ 2008).

Fontos megjegyezni, hogy a belső posztjugoszláv térben több példát is találhatunk, melyek vissza-
igazolják a perifériával kapcsolatos fenntartásokat, hiszen a horvátországi és boszniai választásokon 
a szerb etnopolitikai sikereket valóban a konfliktus eszkalálódása követte. Ugyanakkor nem szabad 
összetéveszteni az etnikai párt sikereit a mögötte meghúzódó konfliktussal. Ishiyama átfogó tanul-
mányában arra keresi a választ, hogy az etnikai pártok vajon önmagukban befolyásolják-e a csoport 
ellenállását és a közösségközi konfliktust. Míg a közösség képviseletére létrejött pártok politikai intéz-
ményrendszertől függetlenül valóban ellenállásra mozgósítanak, arra nincs bizonyíték, hogy ezek a 
szervezetek önmagukban fokoznák a közösségközi konfliktust. Az etnikai pártok megjelenése össze-
függ a konfliktussal, ugyanakkor annak szintje a szervezetek színre lépése előtt is magas volt a vizsgált 
esetekben (ISHIYAMA 2009).

SZERBIA VÁLASZTÁSI-TÉRSZERKEZETI VÁZLATA

A térszerkezeti vázlat megrajzolásához támaszkodhatunk a választási térképészet eredményeire. 
A rendelkezésünkre álló adatok felhasználásával eloszlástani kutatásokat végezhetünk, megkísérelve 
megválaszolni a nagyobb regionális eltérések mögötti különbségeket (HAJDÚ 1992). 

A széles körben használt választási térképek „eredménycentrikussága” mögött rejtve marad a vá-
lasztók, politikai preferenciák sokszínűsége, tagoltsága. Hajdú figyelmeztet rá, hogy egyetlen tele-
pülést vagy választókörzetet sem szabad homogén képződménynek tekinteni, az eredmény sokkal 
inkább politikai „színezetdominanciát” mutat (HAJDÚ 2006: 139). Esetünkben a támogatási színezetet 
nem a közigazgatási tér felületeinek színezete, hanem az azok központjában elhelyezett kördiagra-
mok segítik. Míg a községi szintű eredmények feltárása valóban elfedi a mikroszintű (települési, vá-
lasztóköri) eltéréseket, a közép- és makroregionális elemzéshez elegendő forrást nyújt. 

A választási kartográfiai vizsgálataim két eseményre koncentrálnak, az 1992 decemberében meg-
tartott, viszonylag jól dokumentált köztársasági, valamint a 2000 szeptemberében megrendezett szö-
vetségi választásra. Kiegészítésként szerepel az 1997-es, részleges ellenzéki bojkott mellett megtar-
tott köztársasági választás térképe is.
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5. ÁBRA: Köztársasági parlamenti választás Szerbiában 1992 decemberében  
(a választási adatok forrása: RIK/RZS, saját szerkesztés)

A rendszerváltozások időszakának egyik fontos eseménye az 1992 decemberében megtartott 
többszintű választás. Ekkor köztársasági és szövetségi parlamentet, köztársasági elnököt, illetve tar-
tományi és helyi képviselőket választottak az új jugoszláv állam polgárai. A különböző szintek között 
a pártok támogatottságában viszonylag nagy a szimmetria, így a köztársasági eredményekből is le 
tudunk vonni általános következtetéseket. 1992-ben a rezsim fő ereje, a Szerbiai Szocialista Párt meg-
gyengült, fő partnere, a Szerb Radikális Párt megerősödött. Az ellenzéki oldalon a konzervatív-polgári 
koalíció, a Depos nem tudta érdemben növelni a támogatottságát, miközben a centrista-liberális erők 
veszítettek korábbi támogatottságukból.5 A  köztársasági parlamentben először jelent meg a szerb 
szabadcsapatok vezetőjének, Arkannak a pártja. A kisebbségi pártok többsége részt vett a választá-
son: a VMDK 9 helyet szerzett, a koszovói bosnyákok pártja 1-et, a Preševo-völgyi albánok pedig nem 
érték el a küszöböt az újonnan bevezetett leskovaci körzetben.

5   A Demokrata Párt és szövetségesei a szövetségi választáson jelentősen jobb eredményt értek el, mint a köztársasági 
szinten (5,68 és 9,5 százalék).
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6. ÁBRA: Köztársasági parlamenti választás Szerbiában 1997 szeptemberében  
(a választási adatok forrása: RIK/RZS, saját szerkesztés)

A 2000 szeptemberében megrendezett szövetségi választás a rendszer végnapjainak egyik sarok-
köve. A rezsim meggyengült az 1997-es választás óta, fokozta az állami terrort, megélte a nemzetközi 
fegyveres beavatkozást, a rendszerrel való elégedetlenség nyilvánvalóvá vált. A választáson egyesült 
az ellenzék legnagyobb része, melyből kimaradt a rendszerváltás kezdetének fő alakja, a Vuk Drašković 
vezette Szerb Megújhodási Mozgalom. A nagyobb etnopolitikai szereplők közül két magyar szervezet, 
a VMDP és a VMSZ (a térképen a szavazatok összevonva jelennek meg), illetve a szandzsáki bosnyákok 
listája vett részt az alsóházi megmérettetésben, felsőházi listát nem állítottak.
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7. ÁBRA: Szövetségi parlamenti választás 2000 szeptemberében a Köztársaságok Tanácsába (A) és a Polgárok 
Tanácsába (B) (a választási adatok forrása: SIK/SZS, saját szerkesztés)

A választási térképek összevetése igazolja a törésvonalak működését: a Demokrata Párt köré szer-
veződő ellenzék nagyarányú sikerét, a városi terekben való látványos megerősödésüket, az etnopo-
litika viszonylagos időtállóságát, a részleges kisebbségi bojkottot délen. Megfigyelhető a bizonyta-
lan szavazók távolmaradása egyes rezsimhű területeken, míg a szocialista bástyák tartóssága és az 
észak–dél lejtő időtállósága is tükröződik. A  politikai stabilitás térségei a perifériákon találhatók: a 
vajdasági bástyák Észak-Bánságban vagy Nyugat-Bácskában, ahogy az ország déli területein található 
összefüggő területek is sokkal nagyobb ellenállást mutatnak a rezsimváltással szemben. Más etnikai 
vonatkozást is felfedezhetünk: a kelet-szerbiai térben tartósan magas az ellenzéki szavazatok aránya, 
amit nehéz fejlesztéspolitikai-gazdasági tényezőkkel magyarázni. Feltételezhetjük, hogy a vlah hátte-
rű keleti községekben regionálisan megjelenik a kirekesztő rezsim elutasítottsága. 

Amennyiben az 1992-es választáson a rezsimpárti szavazatokat összevonjuk, további mintázatokat 
fedezhetünk fel: Nyugat-Szerbia középvárosi terei, Belgrád és a Dél-Bánság lazán összefüggő ellenzé-
ki rendszert rajzol ki (8A ÁBRA). A nyugat-szerbiai városhálózat megfelel a gazdasági fejlettség által 
kirajzolt körnek, amit keleten a Belgrád–Niš elsődleges fejlesztési tengely tagol (8A ÁBRA). Feltételez-
hetjük, hogy az elsődleges tengely, a Morava völgyének kisvárosi hálózata a gazdasági mutatók rom-
lásával fordított arányban rajzolja ki az észak–dél lejtőt, és hoz nagyarányú támogatást a szocialista 
rezsimnek. Antonić a szerbiai politika fő törésvonalán az etatista-autoriter jelzővel írja le a rendszer 
támogatóit, ami mögött az egyik fő magyarázatként a gazdasági ráutaltság, a szerkezetváltástól való 
félelem húzódik meg (ANTONIĆ 1998). A többségében rezsimpárti régiók radikális dominanciájú te-
rületei azonban csak részben köthetőek a gazdasági elmaradottsághoz, ezekről általánosan elmond-
ható, hogy az etnikai kontaktzónákban tűntek fel a Szandzsák északi részén, illetve a vajdasági vegyes 
területeken, hangsúlyosan a telepítések területein.
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8. ÁBRA: Rezsimpárti szavazatok az 1992-es választásokon, illetve az SPO körül szerveződő ellenzék támoga-
tottsága 1997-ben (a választási adatok forrása: RIK/RZS, saját szerkesztés)

Amennyiben a közép-szerbiai megosztottságot, az ellenzéki támogatás határait, illetve a rezsim-
párti „pozitív” anomáliákat vizsgáljuk, az egyik lehetséges magyarázat a gazdasági-fejlettségi mellett 
a történeti-politikai lehet. Az 1997-es választáson konzervatív koalíció támogatottsága egyértelművé 
teszi a terület különállóságát, a polgári fővároshoz viszonyított távolságát (8B ÁBRA). A nyugat-szer-
biai központú ellenzéki terület határai nagymértékben illeszthetők a modern Szerbia magterületé-
re, ami kapcsán visszautalhatunk Antonić megállapításaira a szerbiai politika formatív időszakáról, 
ahol, feltételezhetjük, mélyebb hagyományai vannak a politikai kultúrának, mint az ezen kívül eső, 
„csatlakoztatott” területeken. A fentiek tükrében igazoltnak láthatjuk azt a megállapítást, miszerint a 
történeti fejlődés, a tágabb politikai földrajzi környezet hatással van a csoport-hovatartozásra, ennek 
következtében a választói preferenciákra, melyek jól térképezhetők (VIDA–KOVÁCS 2017).

A kisebbségek jelenléte a többpólusú szerbiai választási térszerkezetben több szempontból is érté-
kelhető. A politikai színtértől való eltávolodásuk, az 1990-es években gyakori bojkottok a társadalmi fe-
szültségek komoly tünetei, részvételük akadályoztatása, ellehetetlenítése is a centrumot, illetve a politikai 
rendszert minősíti. Súlyuk a vizsgált időszakban alacsony, az etnopolitikai szereplők összesítve is legfel-
jebb 5 százalékos eredményt tudnak megszerezni országosan, sok szavazat elvesztése mellett. Ugyan-
akkor a hatásuk ennél lényegesen nagyobb lehet a választókörzetekben zajló versenyben. A kisebbségi 
szavazók fősodorbeli szerb pártokra szavazva, ahogy az etnikai pártokra leadott voksokkal is, akár száma-
rányuknál is nagyobb mértékben tudják befolyásolni a mandátumok összetételét. Ez az oka többek között 
annak, hogy a miloševići rezsim nem tiltotta, hanem közvetett módon irányítgatta az etnikai részvételt 
a választási rendszer szabályozásán keresztül. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy az első számú 
vezető kisebbségekhez fűződő viszonyát a hatalomtechnika jobban jellemzi, mint a kisebbségellenesség. 

A 2000-es választási év eredményei igazolták a Demokrata Párt köré szerveződő ellenzék remé-
nyeit, miszerint saját, természetes szavazóbázisként tekinthet a kisebbségekre (vö. 7A és 7B ÁBRA). 
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Az 1990-es évtized elejének választási sikerei után a körzetek újabb és újabb felosztási megoldásai, 
majd a 2000 végére a rendszerváltó ellenzék szempontjai szerint kialakított, egységesített versenytér 
azonban csaknem megszüntette az etnikai pártok parlamentbe jutási esélyeit. A választási rendszer 
feltételeinek megváltozásából eredő kényszerszünetnek voltak negatív hatásai a szavazóbázis tekin-
tetében, de az etnopolitikai szervezetek sikeresen mozgósítottak, és több év után újra önálló parla-
menti tényezővé váltak. 

Bár az etnopolitikai mozgósításnak vannak látványos eredményei, a centrum várakozásait nem 
igazolták a 2000-es évek tapasztalatai: a földrajzi periférián működő pártok kiszorulása ugyanis nem 
hozott nagyobb stabilitást az ország politikai rendszerének. A periféria aktivizmusa esetünkben va-
lóban fontos, de nem azért, ami miatt Orlovićhoz hasonlóan sokan mások is károsnak tartják: elte-
kintve a koszovói albánok törekvéseitől, amelyek minden kétséget kizáróan jó példával szolgálnak a 
centrifugális folyamatok eszkalálódására, a politikai életben részt vevő kisebbségek önszerveződése, 
egyes esetekben puszta jelenléte is elég ahhoz, hogy a centrum egy válságba merülő társadalomban 
eszközként használja fel őket. A periféria vegyes etnikumú érintkezési tereiben pedig a többségi sza-
vazók különösen könnyen mozgósíthatók a nacionalista, kirekesztő retorika fokozásával, ahogy azt a 
radikális párt sikerei mutatták. A szerbiai politika a főbb pólusok mozgósítási képességein múlik, az 
országos jelentőségű változásokat – ahogy a 2000-ben bekövetkező fordulat esetében is láthattuk – 
segíthetik a kisebbségek, de eldönteni nem tudják.
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Ki mondja meg, ki vagy?
Azzal a premisszával kezdem, hogy értelmezésem szerint az identitás a társadalom alapvető szervező 
ereje, és jelentősége a jövőben növekedni fog. Ez természetesen az esélyek és a veszélyek lehetősé-
geit is magában hordja, akárcsak például a tűz vagy a kés. A veszélyek vagy az esélyek dominanciája a 
történelem folyamán ciklikusan változott. Mégis, gondoljunk csak bele, mekkora utat tettünk meg az 
augsburgi vallásbéke óta, amely 1555-ben kimondta: cuius regio, eius religo – tehát akié a terület, azé 
a vallás, vagyis a fejedelmek nemcsak alattvalóik adójáról döntöttek, hanem arról is, hogy mit gondol-
janak Istenről és a világról.

A 19. század az identitás társadalomszervező szerepének megalapozásával meghozta az egyén, a 
polgár felszabadulását. A 20. század, a trianoni első száz év viszont, miután az emberek identitásával 
visszaélt, az általunk most tárgyalt szempontból visszazuhant az augsburgi vallásbéke középkori álla-
potaihoz. A cuius regio, eius religio elvét így fordították akkoriban szerbre: govori državnim jezikom.

Az identitásnak az időbeli mellett megvan a térbeli dinamikája is. A legátfogóbb értékalapú emberi 
csoportok, a civilizációk esetében Arnold Joseph Toynbee történész mutatta be monumentális, 12 
kötetes, 1934 és 1961 között megjelent A Study of History (Tanulmány a történelemről) című művében 
(TOYNBEE 1934–1961), hogy az általa felsorolt 21 civilizáció hogyan születik, fejlődik, éri el csúcspont-
ját, majd megreked, hanyatlik, és eltűnik az örökös körforgásban. A kihívás és a válasz: ezek Toynbee 
kulcsszavai. A civilizációkat a kovakőből csiholt szikrához hasonlította: elég nagyot kell ütni a kovakő-
re, hogy a szikra kipattanjon, de nem akkorát, hogy a kovakő szétmorzsolódjon. A fejlődés akkor kö-
vetkezik be – mondja Toynbee –, amikor a civilizáció leküzdi az anyagi akadályokat, és marad energiája 
a mindinkább belső, szellemi kihívásokra adandó válaszok megtalálására is.

Időtállónak bizonyultak-e az 1975-ben elhunyt Toynbee megállapításai? A  komoly próbatételek 
az ezredfordulón, a Szovjetunió felbomlásával következtek be, amivel megbomlott a bipoláris, szov-
jet–amerikai egyensúly. Érdekes – vagy talán jellemző? –, hogy éppen egy japán származású amerikai 
hirdette meg világraszólóan a „történelem végét”, vagyis azt, hogy végleg győzött a nyugati típusú 
életmód, a liberális demokrácia, és most már csak idő kérdése, hogy mikor fogja magába integrálni 
az egész emberiséget (FUKUYAMA 1989). Francis Fukuyama The End of History and the Last Man (A tör-
ténelem vége és az utolsó ember) (FUKUYAMA 1992; magyarul FUKUYAMA 1994) című könyvére mint-
egy válaszul szolgált Samuel Huntington A civilizációk összecsapása? című tanulmánya (HUNTINGTON 
1993) a Foreign Affairs 1993 nyári számában, amely szövegnek a kibővített változata 1998-ban könyv 
alakban is megjelent, immár a folyóiratközlés címében szereplő kérdőjel nélkül (HUNTINGTON 1998a), 
és még ugyanabban az évben a magyar fordítás is elhagyta a nyomdát (HUNTINGTON 1998b).

Az új évezredben megmutatkozott, hogy Toynbee megállapításai időtállóak, és nem Fukuyamá-
nak, hanem Huntingtonnak lett igaza, a bipoláris világrend után nem az unipolaritás, hanem a multi-
polaritás következett: Oroszország talpra állt, az arab világ ébredése nagy felfordulást okozott a Nyu-
gat nevű porcelánboltban, amelyen belül az amerikai modell vonzósága is csökkent – mutatja ezt az 
USA és az Európai Unió viszonyrendszerének bonyolultsága is. Mindeközben a több ezer éves Kína 
kitartóan és módszeresen halad előre a versenypályán. Mindenki a globalizáció feltartóztathatatlansá-
gáról beszél, megfeledkezve Toynbee figyelmeztetéséről, miszerint a civilizációk fejlődését a szellemi 
kihívásokkal való eredményes szembesülés hozza meg.

Ugyanez a folyamat játszódott le az emberi együttélésnek a civilizációnál kisebb formáiban is. El-
rettentő példa erre Jugoszlávia esete.
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A három civilizáció metszéspontjában levő balkáni terület egy országba foglalása nem hozott létre 
működő társadalmat. A tegnap még világháborús ellenség Osztrák–Magyar Monarchiából kiszakított 
terület délszláv lakossága nem rendelkezett semmilyen államjogi és még kevésbé katonai intézmé-
nyi kerettel, így az akkor államisággal rendelkező Szerbia katonai segítsége nélkül még a békeszer-
ződésben kijelölt határokat sem tudta volna Olaszországtól megvédeni. Szerbia domináns pozíciója 
megmérgezte a „háromnevű törzs” együttélését, és a második világháború kitörésekor elsősorban a 
Kommunista Párt volt az a szervezet, amely a délszláv állam egysége mellett kiállt.

Miután a nagyhatalmak a második világháború alatt sem tudtak megosztozni a volt Jugoszlávián, 
és a „fifti-fifti” befolyás mellett maradtak, felügyeletük alatt a Tito vezette ellenállási mozgalom 1943-
ban Jajcéban határozatot hozott az ország föderatív berendezéséről. Ezt a berendezést, illetve a ké-
sőbb meghatározott köztársasági-tartományi határokat viszont a szerbek tekintették magukra nézve 
sérelmesnek. Ennek következtében ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan véresen esett szét másodszor 
is az ország, mint fél évszázaddal azelőtt. Valójában azonban csak a háború utáni kemény diktatúra 
éveiben lehetett összetartani, az 1950-es évek végén már megmutatkoztak életképtelenségének jelei.

Mehetünk még egy síkkal mélyebbre a részletekben, megvizsgálva az ugyancsak vegyes népes-
ségű Vajdaság esetét. Valamikor úgy mondták, hogy a tartomány, népességének összetételét tekint-
ve, „Jugoszlávia kicsiben”, és ezt büszkén hangoztatták. Most, miután láttuk, milyen sok szenvedéssel 
járt Jugoszlávián belül a nemzetek közötti osztozkodás, felmerül a kérdés, dicséretes-e még mindig a 
hasonlat. Nyilván figyelmeztetés ez annak mérlegelése során, mi is lenne a legjobb megoldás Vajda-
ság státusának és a tartományon belüli viszonyoknak a jövőbeli rendezése ügyében.

A tartomány viszonylagos alkotmányjogi önállóságának megteremtése nem bizonyult egyszerű és 
fájdalommentes folyamatnak. Tito és Kardelj úgy vélte, hogy a föderatív berendezésre vonatkozóan az 
AVNOJ határozata csak a délszláv nemzetek közötti erőegyensúly megteremtése révén érvényesíthető. 
Ennek következtében a belső határokat a háború után úgy jelölték ki, hogy a nemzetek közül a szerbek 
legnagyobb aránya került saját köztársaságán kívülre – természetesen akkor, ha Vajdaságot is önálló egy-
ségnek tekintjük (a részletes adatokat lásd VÉKÁS 1990). Márpedig Tito ez irányú elkötelezettségéhez 
nem fért kétség. Ha a szerb politikusok szóvá tették ezt a kérdést, Tito azzal válaszolt, hogy a belső hatá-
rok nem lényegesek. Mindenki tudta, hogy ez nem így van, de senki nem volt abban a helyzetben, hogy 
ellent merjen mondani. Amikor 1945. május 21-én Tito első alkalommal mondott beszédet Zágrábban, 
kifejtette az ország föderális berendezésével kapcsolatos elképzeléseit. Az akkor négy oldalon megjelenő 
Szabad Vajdaság majdnem két teljes oldalon ismertette a beszédet: „Mit jelentenek a mi új Jugoszláviánk-
ban a tagállamok? Sokan még nem tudják, mit jelent az: föderatív Jugoszlávia, föderális Horvátország, 
Szerbia stb. Nem azt jelenti, hogy határokat húzunk az egyes föderális egységek közé és te túl, csinálj, 
amit tudsz, innen meg én, amit tudok. Nem! Ezek a határok olyanok kell hogy legyenek, mint azok a fehér 
vonalak a márványoszlopon. A föderális államok határai nem elválasztó, hanem összekapcsoló határok 
lesznek. Mit jelent egy föderális egység a mai új Jugoszláviában? Nem kis, ügyefogyott államocskákra 
gondolunk, hanem olyan egységekre, amelyek szabadon igazgatják önmagukat.” (BROZ 1961)

Vajdaság alkotmányos önállóságának, Szerbiától való elválasztásának érvényre juttatása ugyan-
akkor a vajdasági szerb vezetők egy részének ellenállása miatt sem haladt könnyen, és miután azok 
a döntéshozatalból való kiszorításuk kísérletei miatt az akkor köztársasági alelnöki posztot betöltő 
szerb Aleksandar Rankovićhoz mentek panaszra, Tito pedig akkor még nem akarta törésre vinni a dol-
got Rankovićtyal, Vajdaság önállóságának bővítése az 1963. évi szövetségi alkotmányban még nem 
kapott helyet.

Ranković 1966. évi elmozdítása és a kardelji konföderális vonal erősödése után Vajdaságban meg-
kezdődött a leszámolás a tartomány önállóságát ellenzőkkel. „Vojvođani biju kao sikirčetom po glavi” 
(„a vajdaságiak mintha kisbaltával vernék egymás fejét”) – mondta Dragoslav Marković egykori belg-
rádi politikus (ČANADANOVIĆ 2003).

A nagy nekilendülésben előretört az ún. „vajdasági nemzet” gondolata is. Ennek leglelkesebb híve 
Löbl Árpád történész volt, aki részt vett a Tanácsköztársaságban, majd a Pécs-baranyai Köztársaság-
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ban, az 1930-as években pedig olyan hévvel harcolt az „integrális jugoszlávság” ügyéért, és bélyegezte 
meg a délszláv nemzetek legnagyobb „polgári” íróit, hogy már Radovan Zogović, a Kommunista Párt 
ideológusa intette le, miután a párt akkoriban a népfrontpolitikával igyekezett megerősíteni sorait 
(ZOGOVIĆ 1938).

A „vajdasági nemzet” ügyét szolgálta a Löbl Árpád által 1947-ben alapított és tizenhét éven át ve-
zetett Vajdasági Történészek Egyesülete is. 1963-ban az Újvidék város Októberi Díjának odaítélése al-
kalmával adott interjúban is arról beszélt: „Mindig úgy tárgyaltam a vajdasági történetet, ahogy az a 
valóságban volt is: úgy, mint az itt élő népeknek minden időkben egymásba fonódó életét.” (SZTÁN-
CSICS 1963)

A Vajdaság nagyobb önállóságát biztosító 1968-as alkotmánymódosítás előkészítése keretében 
alakult meg – ugyancsak Löbl Árpád irányításával – a Vajdasági Történettudományi Intézet. Löbl Ár-
pád ebben az évben az Új Symposionban közölt cikkben fejtette ki nézeteit: „Alakulóban van két új 
tudományos intézet is tartományunkban: a Történelemtudományi és a Hungarológiai Intézet. […] 
A vajdasági magyarok művelődésére – a magyarországi kultúrán és a történeti fejlődésen kívül – ha-
tott vagy hathatott a múltban (és jelenben) a többi vajdasági nép is, miközben a magyar is hatott ter-
mészetesen reájuk. Ez azt jelentené, hogy az intézet művelődéstörténeti osztályának kötelessége – a 
magyar népművelődés kutatása mellett – e kölcsönhatásoknak és eredményeinek feltárása is. Nagy 
feladatok várnak – a nemzeti kérdés megoldásának útján – az alakuló Vajdasági Történettudományi 
Intézetre is, s reméljük, bízva bízunk benne, hogy nem is fog kitérni, szerintünk, fő feladata elől. Úgy 
érezzük ugyanis, hogy a vajdasági történetírás célja az egységes vajdasági történelem, Vajdaság népei, 
a vajdaságiak közös, egységes történetének feltárása, kikutatása, szinte mondhatnám: megteremtése. 
[…] Nálunk, a Vajdaságban mind ez ideig még csupán egyes jóakaratú egyéni kísérletekről lehet és 
lehetett szó e téren. Egységesen csupán a Vajdasági Történészek Egyesülete harcolt, szinte évtizede-
ken át, a szervezett, intézményes, szintetikus történelemkutatás céljaiért: az egységes vajdasági törté-
nelem megteremtésének lehetőségéért, feltételeiért. […] 1947-ben alakult meg az egyesület, s azóta 
harcol célunkért. […] Ennek a kérdésnek szentelte az egyesület és Novi Sad-i fiókegylete újabb évi 
közgyűlését is (1962. április és december) – pompás határozatokat hozva a jelzett téren, amelyek csak 
azért maradtak pusztába vesző szavak és deklarációk, mert mind ez ideig nem sikerült megszerezni az 
anyagi eszközöket a szervezett kutatómunka intézményes pénzügyi alátámasztására. […] Mindezeket 
a problémákat játszva megoldhatja az alakulóban levő Vajdasági Történettudományi Intézet (Institut 
za izučavanje istorije Vojvodine), amely már elnevezésében is a célra alakult, hogy összvajdasági, nem 
pedig csupán vajdasági szerb vagy magyar történetet nyújtson.” (LŐRINC 1968)

A „vajdaságiak” egységes története vagy legalább irodalomtörténete „megteremtésének” és közös 
kötetben való publikálásának törekvése a Magyar Szó szerkesztőségét arra ösztönözte, hogy körkér-
dést szervezzen a vajdasági értelmiségiek között. A „kis” nemzetiségek képviselői, vagyis a szlovák Ján 
Kmeť (KMEĆ 1968), a román Radu Flora (FLORA 1968), valamint a ruszin Mihal Kovacs (KOVAČ 1968) és 
Gyura Papharhaji (PAPHARHAJI 1968) lelkesen fogadták a kezdeményezést, mintha már annak is örül-
tek volna, hogy létezőkként nyilvántartják őket. A két szerb értelmiségi homlokegyenest ellentétes 
véleményt fogalmazott meg: Draško Ređep fenntartás nélkül támogatta a kezdeményezést (REĐEP 
1968), míg Božidar Kovaček ki is mondta, hogy a gondolat a szerb kultúra megosztását jelenti (KO-
VAČEK 1968). 

Két magyar értelmiségit is megszólaltattak: egyikük sem látta járható útnak a kezdeményezést. 
Szeli István kifejtette: „A Vajdaságban élő népek irodalma történetileg nézve hármas determinált-

ságú rész-irodalom. Képzet- és tudattartalmaival, kulturális emlékeivel, történelmi üzeneteivel, nyelvi 
– stiláris és verselési – hagyományaival mindegyik a maga »anyairodalmának« a része (vagy azonos 
vele, mint pl. a szerb); földrajzi, állami, politikai hovatartozása, valamint eszmei tartalmai szerint a 
jugoszláv életközösség alkotóeleme, s azon belül pedig egy ma még inkább csak közigazgatási-al-
kotmányjogi autonómiát élvező területnek, mintsem egy endogén kulturális közösségnek a szellemi 
tartalma. Tehát vízszintesen és függőlegesen is többszörösen tagolt jelenség. A kérdés most már így 
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fogalmazható meg: lehet-e ebből a több irányú meghatározottságból és a sok összetevőből csak az 
egyiket (a vajdasági-t) kiemelnünk és szintézisalkotó elvvé megtennünk? […] a »vajdasági irodalmak 
története« csak mesterséges tenyészet lehet, üvegházban kitenyésztett virág. […] A spektrum színei-
nek összevegyítése, ami csak színtelenséghez vezethet.” (SZELI 1968)

Bori Imre szerint: „Látszólag mi sem egyszerűbb, mint sorra megírni Vajdaság népeinek irodalom-
történetét, azaz: egymás mellé állítani és egy kötetben prezentálni azokat az irodalmi teljesítményeket, 
amelyek tájunkon születtek. De ha arra gondolunk, hogy a munka az egyes irodalmakkal kapcsolatban 
tulajdonképpen ismét csak elhatárolásokkal kezdődhet, de most már nem más népek viszonylatában, 
hanem az egyes nemzeti irodalmakon belül, akkor látjuk csak, hogy kérdések bonyolult szövevényével 
állunk szemben, s mi több: olyan problémákkal, amelyek túlmutatnak az irodalom szűkebb körén is. 
Nem jóakarat, belátás és megértési szándék dolga ugyanis pusztán ez a vállalkozás, hanem a tudatálla-
poté – nem a többi nép, hanem mindegyiknek önnön léte viszonylatában.” (BORI 1968)

Ő ekkor már különben is az önálló jugoszláviai magyar nemzet gondolatát dédelgette (erről rész-
letesen lásd VÉKÁS 2012).

Miután azonban Tito kierőszakolta az általa célszerűnek tartott alkotmánymódosításokat, minden 
megváltozott. Elkezdődött a hidegpróba, a posztsztálinista visszarendeződés ideje, amelyben többé 
nem esett szó sem vajdasági nemzetről, sem jugoszláviai magyar nemzetről, hanem kizárólag a for-
radalmi hagyományok ápolásáról, amely során az egyik Tito-jubileum követte a másikat. Aztán a vaj-
dasági hatalmi szerkezet is pillanatok alatt összeomlott, amikor megváltoztak az őt kívülről fenntartó 
föderációs hatalmi viszonyok.

Az önkép és önérvényesítés e három koncentrikus körét azért taglaltam viszonylag részletesen, 
hogy alátámasszam premisszámat, amelyet Toynbee a civilizációk vonatkozásában úgy fogalmazott 
meg, hogy a fejlődés alapja a szellemi kihívásra adott válasz. Szellemi kihívás helyett mondhatnánk 
domináns eszmét is, amelynek megvalósítása a közösség igazi kohéziós ereje.

Hol a helye a vajdasági magyarságnak ebben a keretben?
Egy identitásalapú csoport működését úgy érthetjük meg, ha két szempontból is megfigyeljük: az 

identifikáció és a kategorizáció szempontjából. Tehát ha egyrészt azt vizsgáljuk meg, hogy a csoport 
tagjai hogyan látják önmagukat, vagyis a csoportjukat és annak tagjait, másrészt pedig szemrevéte-
lezzük, hogy a kívülállók hogyan tekintenek a csoportra, hova sorolják be, hogyan kategorizálják.

A vajdasági magyarságot illetően identifikációra vonatkozó vizsgálatok (a népszámláláson kívül, 
amire majd még visszatérünk) szinte alig történtek, azok is gyakran egészen különös eredményeket 
hoztak. Székely László 1997 augusztusában a belgrádi Európai Kutatások Intézetében vizsgálta a tár-
sadalmi távolságok mértékét az etnikai csoportok között a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság terüle-
tén. A Bogardus-skála hatkategóriás módosított változatát alkalmazta: az illető nemzetiségű személy 
kaphatna (1) letelepedési engedélyt; (2) választójogot; elfogadná (3) szomszédjának; (4) munkatár-
sának; (5) főnökének; (6) barátjának; (7) házastársának; (8) semmilyen kapcsolatban nem kíván lenni 
vele. Az 1007 fős, önbevalláson alapuló reprezentatív mintában 42 fő magát magyar nemzetiségűnek 
valló személy is helyet kapott. A magyarok elfogadottsága kimondottan magas volt minden etnikum 
körében, viszont a 42 magyar közül egy úgy nyilatkozott, hogy semmilyen kapcsolatban nem kíván 
lenni a magyarokkal. Egyetlen más etnikum esetében sem akadt erre példa (SEKELJ 2000).

Annál több volt az elmúlt száz évben a vajdasági magyarok vonatkozásában a kategorizáció. Sokan 
sokféle módon minősítették, és még többen fogalmaztak meg elvárásokat vele szemben. A két világ-
háború között a domináns hatalmi narratíva úgy szólt, hogy a magyarok voltaképpen elmagyarosított 
szlávok, akiket vissza kell szlávosítani. Ezt szolgálta a névelemzés gyakorlata, amely szerint nem járha-
tott magyar iskolába az a gyerek, akinek szláv eredetű családnevet viselt (Horváth, Rácz, de ugyanígy 
akár Kovács). A második világháború utáni narratíva szerint a jugoszláviai magyarok a Petőfi brigád-
ban való részvétel révén „lemosták a gyalázatot”, amelyet a Horthy-rendszer hozott rájuk. A  javuló 
magyar–jugoszláv viszony időszakaiban a két állam vezetői előszeretettel beszéltek a kisebbségek 
„híd” szerepéről, amelyet sok magyar értelmiségi ellenzett, mondván, hogy a híd az, amelyet mindenki 
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tapos. Amikor a délszláv nemzetek igyekeztek erősíteni államjogi szuverenitásukat, beleértve ebbe 
az elszakadás jogát is, magyar értelmiségiek eljátszadoztak az „önálló jugoszláviai magyar nemzet” 
gondolatával, de csakhamar kiderült, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek, még 
ha kisebbség helyett nemzetiségnek keresztelték is át.

Az elmúlt évszázad sok vonatkozásáról tehát valóban elmondható az, amit Konrád György kissé 
sarkosan és nagyon egyoldalúan így fogalmazott meg: „Az identitás becsalogató a mulató előtt, ahol 
majd megkopasztanak. […] Politikusok, papok, újságírók, szellemi akarnokok képzelt nyájakba, ka-
rámokba terelnek. Melyiknek akarsz bemenni az istállójába? Az identitásokról szóló szövegek főként 
publicisztikai frázisok. A vezetők hatalma az a sok szöveg a közállampolgárok fejében arról, hogy mi-
hez kell hűnek lenniük. Minél inkább bekaptad az identitás csalétkét, annál inkább benne vagy a po-
litikus kezében.” (KONRÁD 2004)

Ilyen körülmények között érkeztünk el a mához, az új viszonyokhoz, amelyekben nemcsak a vajda-
sági magyarságnak, hanem még az általa lakott országnak sincs megszilárdult narratívája. Ez csak még 
indokoltabbá teszi, hogy végre mi magunk fogalmazzuk meg: kik vagyunk?

Mit akarunk? Ahogy Jennings írja, „a nép nem tud dönteni, amíg valaki el nem dönti, hogy kik a 
nép” (JENNINGS 1956: 56). Elfogadott legitimitással bíró intézményes keretet kell számára biztosítani.

Mit várhatunk ezen a téren a második száz évtől? Magam azt várom, hogy az egyén 19. századi 
felszabadulása után a 21. században az identitás egyre növekvő hatalma meghozza a tudatos lények 
szabad társulását, a szabad közösségek világát.

Mire lenne ehhez szükség, és mi az, amit ennek érdekében magunknak is tennünk kellene?
Három dolgot tartok fontosnak.
Egyrészt szükséges a jó államközi viszony, mert enélkül lehetetlen a kisebbségi közösség egészsé-

ges fejlődése. Háborúban minden fegyver, így a kisebbség is, és végül legtöbbször járulékos veszteség 
lesz belőle. A kisebbségnek, amennyire csak képes, még ha ez nem is sok, még a háború előtt mindent 
meg kell tennie a konfliktus enyhítése érdekében, ahelyett hogy azt tovább szítaná.

Másrészt, szükséges a polgárosodás, a kisebbség tagjainak anyagi megerősödése. Egy teljes évszá-
zad folyamatos vagyonjogi bizonytalansága után enélkül lehetetlen a talpra állás. Csak az anyagilag 
független ember lehet szabad ember.

Harmadrészt, szükséges a közjogilag elfogadott politikai szubjektivitást intézményesítő keret, 
vagyis az autonómia. Méghozzá személyi alapú, mert a magam felfogása szerint egy identitásalapú 
közösség intézményes kerete sosem lehet következetesen területi alapú. Ugyanakkor a perszonális 
autonómia nem csak kulturális autonómiát jelent, mert aki a kisebbségek létét leszűkíti a kultúra terü-
letére, az a kisebbségi eutanáziát támogatja.

A perszonális autonómia intézményének a megléte és működése biztosítja és bizonyítja azt a nem-
zetközileg általánosan elfogadott feltételt, miszerint csak az a csoport tekinthető nemzeti kisebbség-
nek, amelynek a tagjai törekednek a közösségként való fennmaradásra.

És ez a legnehezebb, a legfontosabb, egyúttal a legsürgősebb feladat is. A kisebbségi lét által kor-
látozott lehetőségek keretében a száz év magány után ezzel kellene az építkezést kezdeni. Ezzel kap-
csolatban teszek néhány javaslatot.

1. Az én politizáló nemzedékem végignézte és végigszenvedte az „értelmiségi nyomort”, ahogy a 
költő Ács Károly annak idején fogalmazott (ÁCS 1994). Nagy árat fizettünk azért, hogy ne helytartók, 
hanem képviselők intézzék közösségünk ügyeit. Azt hiszem, egyikünk sem sajnálja ezt az áldozatot, 
de szomorúan néznénk, ha utódaink most megtorpannának félúton, mondván: meg lehet ezt oldani 
egyszerűbben is. Nem lehet egyszerűbben megoldani. Minden vezető arra hallgat, aki a helyére oda-
tette. A Magyar Nemzeti Tanács közvetlen választását pótolhatatlan értéknek tartom: a politikai szub-
jektivitás minden egyéb megoldás előfeltétele. Ha annak idején a Kárpát-medencében elsők voltunk 
a kisebbségi önkormányzat gondolatának időszerűsítésében, most elsők lehetnénk annak továbbfej-
lesztésében is. A következőket javaslom:
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a) Ki kell bővíteni az autonómia hatáskörét: eddig az oktatásra, művelődésre és tájékoztatásra szo-
rítkozott, gondozva az évszázadok során felhalmozódott identitáskészletet. Ez jó stratégia, ha csak 
ennyit lehet tenni, és a Trianon utáni defenzív időkben ennyit lehetett tenni. De ha többet is lehet, ak-
kor a Magyar Nemzeti Tanácsnak foglalkoznia kell a fennmaradás gazdasági, demográfiai, szociológiai, 
politológiai vetületeivel is.

A népszámlálás kérdése külön figyelmet érdemel. Hasznos lenne a Magyar Nemzeti Tanácsban be-
vezetni a vajdasági magyarok helyzetéről szóló évi jelentések gyakorlatát, amelyekben a demográfiai 
mutatók is jelentős helyet érdemelnének. A népszámlálás a társadalom állapotáról tanúskodó adatok 
gazdag tárháza, amelyben az identitásdeklarációkhoz (nemzetiség, anyanyelv) a jellemzők sokasá-
ga kapcsolható. El kellene mozdulni a „magyarok megszámolásának” puszta gyakorlatától abba az 
irányba, hogy a magyar kötődésűeknek legalább iskolai végzettség, foglalkozás és gazdasági aktivitás 
szerinti megoszlása milyen területi (települési) jellemzőket mutat, és évente elemezni a települések 
helyzetét, ahogy az annak idején gyakorlat is volt a vajdasági képviselőházban. Hasznos lenne kez-
deményezni, hogy – a magyarországi népszámlálások gyakorlatához hasonlóan – a nemzetiség és 
az anyanyelv kérdésére két-két válasz legyen adható. Szorgalmazni kellene az etnodemográfiára sza-
kosodó szakképzett demográfusok képzését, méghozzá a Köztársasági Statisztikai Intézettel együtt-
működésben, mert a jó szakember mellé kell a jó adatállományokhoz való hozzáférés lehetősége 
is. Érthetetlen, hogy míg az 1970-es években Mirnics Károlyt politikailag meghurcolták demográfiai 
elemzéseinek publikálása miatt (MIRNICS 1970), ma sem jutunk el azoknál mélyebbre, noha látszatra 
ennek nincs semmilyen politikai akadálya. 

b) Tisztázni kell a közösség ozmotikus, átjárható határainak bonyolult kérdéseit. Kulturális antro-
pológiai szempontból lehetetlenség a merev körülhatárolás, de ha az egyéni emberi jogok mellett 
közösségi jogokra is igényt tartunk, tudni kell megnevezni a jogok alanyát. Nem jöhet számításba sem 
a genetika, sem a származás, azt kell definiálni, mi a közösség fennmaradásának és gyarapodásának 
feltételrendszere, hogyan lehet meghatározni az ahhoz való hozzájárulás mértékét és módját. Ilyen 
értelemben sem elegendő egyetlen kataszter, minden identitásdeklaráció megkérése előtt közölni 
kell annak felhasználási területét.

c) A kisebbségi közösség ugyanúgy plurális, mint általában minden társadalom. Politikai szubjek-
tivitása csak akkor jut hitelesen kifejezésre, ha képviselete is tükrözi ezt a pluralitást. Ugyanakkor a 
kisebbség alapvető problémája maga a kisebbségi helyzet, tehát az, hogy a többség, amely nem ér-
dekelt, mi több, esetleg éppen ellenérdekelt, azokban kérdésekben is leszavazhatja, amelyektől ma-
gának a kisebbségnek a léte, fennmaradása függ. Ezért szükséges, hogy a létérdekeit érintő sajátos 
kérdésekben a kisebbség az autonómia keretében maga döntsön, az össztársadalmi kérdésekben pe-
dig a társadalom többi részeivel együtt. Össze kell tehát egyeztetni a demokratikusságot befelé és az 
egységet kifelé. 

Ennek érdekében olyan jogi szabályozást kellene kimunkálni, amely lehetővé tenné, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Tanács megválasztásának többpárti módja egyben szerbiai parlamenti előválasztás is 
legyen, vagyis hogy az MNT szavazza meg a vajdasági magyarok egységes parlamenti jelöltlistáját.

2. A közösség intézményrendszere akkor lehet stabil, ha fenntartása a tagjainak érdekében áll. Je-
lenleg a közösségi érdekképviselet iránt nincs belső fizetőképes kereslet. Milyen önkormányzat az, 
amelyik saját fönntartásának költségeit azzal akarja megfizettetni, akivel szemben önálló akar lenni? 
A vajdasági magyarságnak nincs elég erős tulajdonosi rétege, középosztálya, amely képes és hajlan-
dó lenne akár egy pártot eltartani. Nem csoda: 1920-ban is, 1945-ben is először a vagyonosabbak 
kerültek feketelistára. A kilencvenes években egy vállalkozó, ha segítette is a VMDK-t (nem voltak so-
kan), elsősorban anonimitást követelt. E tekintetben az Orbán-kormány gazdaságfejlesztési program-
ja megnyitotta egy új korszak kezdetének lehetőségét. Ezt a támogatást mindenképpen össze kel-
lene kapcsolni a vajdasági magyar intézményrendszer helyzetének megszilárdításával. Annak idején 
Olaszország úgy segítette a jugoszláviai olaszokat, hogy létrehozott számukra egy bankot, amely a 
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vállalkozóknak nyújtott hitelek kamatjaiból finanszírozta a könyv- és folyóirat-kiadást. Ideális esetben 
a legfontosabb vajdasági magyar intézmények hármas osztatú tulajdonosi szerkezetét is el tudnám 
képzelni, amelyben a tulajdonosi jogok egyharmadát a szerb állam, egyharmadát a magyar állam, a 
maradék egyharmadot pedig a Magyar Nemzeti Tanács gyakorolná.

3. Trianon óta szinte alig jegyezhető néhány többéves időszak, amikor megenyhült a feszültség 
Magyarország és Jugoszlávia között. Mi sem természetesebb, mint hogy a jugoszláviai magyar elit 
alapvető szelekciós kritériumát a Magyarországgal szembeni magatartás képezte. Így keletkeztek a 
legnagyobb és legtovább fennmaradó intézmények is: az Újvidéki Rádió a Tájékoztató Irodára, a Fo-
rum 1956-ra és az azt követő folyamatokra való reakcióként született.

Az enyhülési törekvések időszakában a belgrádi magyar nagykövetség diplomatái is azt jelentették 
a központnak, hogy éppen a vajdasági magyar értelmiség egy része igyekszik hátráltatni a közeledést, 
mi több, „igényt formál arra, hogy az illetékes jugoszláv tényezők is az ő szemszögükből értékeljék az 
általános magyarországi helyzetet”. Ahogy mondani szokás: így szocializálódtak. Ezt a mérgező lég-
kört semlegesíti az Orbán-kormány külpolitikája, amikor a jószomszédi államközi viszonyt és a hatá-
ron túli magyarságról való gondoskodást nem állítja szembe, hanem összefüggéseiben kezeli.

Egyszóval: nagyon szűk egy kisebbségi közösség mozgástere, a világban sok a bizonytalanság, sok 
mindenre nincs ráhatásunk, de mindez ösztönözzön még inkább bennünket arra, hogy forduljunk 
saját közösségünk felé!
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Dr. Mák Ferenc
irodalom- és társadalomtörténész

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Emléktelenül
A Deák Ferenc-i kiegyezés 1867 után Bácska és a Bánság területén megteremtette a polgári fejlődés 
lehetőségeit. Az 1870-es évektől kezdődően a Délvidéken is sorra alakultak a középiskolák – közöt-
tük is kiemelkedő szerepet kapott a nyolc főgimnázium –, amelyeknek tudós tanárai a fél évszázad 
során az oktatói munka mellett a korszak követelményeinek megfelelően megteremtették a délvi-
déki magyar irodalmat és tudományos életet. Az akkor kibontakozó sajtóvállalkozások biztos fóru-
mot teremtettek alkotói tevékenységüknek. A történetírók vármegyei és várostörténeti monográfi-
ákban örökítették meg a vidék sok évszázados történeti szerepét, ugyanakkor a regényekben és az 
elbeszélésekben megjelentek a korszak társadalmi problémái is. A tudós tanárok és egyházi méltó-
ságok utazásaik során fölfedezték a Délvidék történeti emlékei mellett a népélet színes változatait is. 
A trianoni békediktátum során az új délszláv államhoz csatolt terület magyar történeti és kulturális 
emlékei egyik napról a másikra a semmibe vesztek, az elmúlt évszázad a hagyománytalanság és a 
kultúranélküliség ideológiájának biztosított fölöttébb széles terepet. A délszláv állam olykor meg-
tűrt, máskor üldözött magyarsága száz év múltán most tesz kísérletet történelmi öröksége számba-
vételére. 

Kulcsszavak: az 1867-es kiegyezést követő polgári fejlődés, a középiskolák megszervezése, a tudós 
tanárok munkája, a sajtó intézményének megjelenése, a Délvidék fölfedezése, a hazai táj és társadalom 
megjelenése az irodalomban, kapcsolatok a társnemzetekkel, a trianoni összeomlás, a hagyománytalan-
ság ideológiájának pusztító évszázada

•

Évszázados a terhük a délvidéki magyarság hagyománynélküliségét hirdető hamis mítoszoknak, 
évszázada szakadatlanul nyomaszt bennünket kicsinységünk valahol, valamikor mesterségesen 
gyártott tévhite. Az 1918 őszén bekövetkezett szerb megszállás és az 1920. június 4-én aláírt triano-
ni békediktátum után megalakult királyi Jugoszlávia hatalmi terrorjának fenyegetésében megszó-
laló délvidéki írók magyar múltat és magyar örökségünket lekicsinylő, bátortalan megnyilatkozásai 
még valahol érthetőek is lennének, ha bírálatukat idővel követte volna egy, a realitásokat számba 
vevő, a történelmi tényekkel számot vető, revideáló állásfoglalás. Ehelyett a délszláv állam létezé-
sének hét évtizedét végigkísérte a lekicsinylő ítélet: a disznóólszagú bácskai és bánsági rónaságon 
búzán és kukoricán kívül az elmúlt évszázadok során egyéb nemigen termett. A Baranyai Szerb–Ma-
gyar Köztársaság bolsevik emigránsainak kellett a vidékünkre jönniük, hogy nekünk, „szerencsétle-
neknek” irodalmat – sajtót és kultúrát – teremtsenek. Anélkül, hogy bárki is lebecsülné Fekete Lajos, 
Csuka Zoltán, Dettre János és társaik irodalmi érdemeit, emberileg-történetileg hihetetlen, hogy 
nem akadt felelős írástudó, aki számot vetett volna a belátható közelmúlt magyar irodalmi és kul-
turális értékeivel. Mi volt az oka annak, hogy a volt Jugoszlávia létezése idején jobb sorsra érdemes 
tudósok katedrákról hirdethették – egyszersmind éltethették is – fénytelen-dicstelen történelmünk 
nyomasztó terhének örökségét? Egyetlen választ ismerek: hét évtizeden át töretlen elszántsággal 
működött a délszláv felsőbbrendűséget hirdető hivatali apparátus, amelynek üdvös ténykedésébe 
belepusztult az ország is. 
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AZ ELVESZÍTETT ÖRÖKSÉG NYOMÁBAN

Az 1867 utáni, az alkotmányos rend helyreállítását követő fél évszázad Magyarországon a polgári fej-
lődés korszaka volt. Az 1848. évi törvények fölszabadították a jobbágyságot, a nemességet pedig be-
emelték a hatalomba. Ezzel ugyan csak a törvényes alapjait teremtették meg a liberális államrend ki-
építésének, hiszen a forradalom és szabadságharc bukása, valamint az azt követő abszolutizmus közel 
két évtizedének eseményei megfojtottak minden kibontakozási lehetőséget; az immár szabad, de to-
vábbra is föld nélküli parasztság zsellérsorba került, miközben a kis- és középnemeseknek semmilyen 
anyagi forrásuk nem volt birtokuk gazdaságos működtetéséhez. Működött azonban helyette a bécsi 
udvar hatalmi intézményrendszere, a maga érdekeinek megfelelően alakítva Magyarország gazdasági 
és kulturális életét egyaránt. Az 1860-as évek elején a Habsburg Birodalom háborús vereségeinek kel-
lett bekövetkezniük, hogy az észszerű belátás alapján Ferenc József és miniszterei az Ausztria és Ma-
gyarország közötti viszony rendezése mellett döntsenek. Deák Ferenc és társai 1867-ben jutottak el a 
közös érdekek méltányos elismerése alapján jogilag is garantált kettős államszövetség, a kiegyezésen 
alapuló Osztrák–Magyar Monarchia megalkotásának elfogadásáig, megteremtve ezzel a kisemmizett 
ország gazdasági fölemelkedésének lehetőségét is. A deáki kiegyezés Magyarországon utat nyitott a 
polgári fejlődés előtt. 

Bácskában és a Bánságban a helyreállított magyar közigazgatást követően alakultak meg azok a 
választott vármegyei és községi közhatalmi intézmények, amelyeknek a hatáskörébe tartozott a gaz-
dasági, a kereskedelmi és a kulturális élet megszervezése. 1867 után a közéletet szinte a semmiből 
kellett újjászervezni. Aki a Duna és a Tisza táján széttekintett, mindössze annyit láthatott: közel egy 
évszázada a törökbecsei kikötőből megrakott hajókon szállították a gabonát Bécs felé, amihez az 
1790-es évektől kezdődően jelentősen hozzájárult a Kiss József által épített Ferenc-csatornán lebo-
nyolított terményszállítási forgalom is. Ezzel nagyjából ki is merül vidékünk gazdasági és kereskedelmi 
élete. Az új vármegyei vezetőségnek első lépésként pénzintézeteket kellett létrehoznia, hogy a kis- és 
középbirtokok termékei számára piacot teremtsenek. Második lépésként a mezőgazdaságot kellett 
modernizálni, hogy a birtokok a piacokat megfelelő terményekkel lássák el. Ehhez viszont új szelle-
miségű, az érdekeit fölismerő és szem előtt tartó vállalkozói társadalomra volt szükség. Az új, immár 
európai igényű polgárság megteremtését – fölnevelését – azonban csak az iskolák átalakítása és újjá-
szervezése révén lehetett elérni. Bácska és a Bánság területén a mindenkori vallási és közoktatási mi-
nisztérium döntése alapján sorra alakultak a gimnáziumok, a kereskedelmi középiskolák és a polgári 
tanintézetek. Az akkor már közel százötven éves múltra visszatekintő szabadkai főgimnázium mellett 
1872-ben Zomborban és Újvidéken, 1876-ban Zentán, néhány évvel később, a katonai határőrvidék 
felszámolását követően, az 1870-es évek végén Pancsován, 1875-ben Fehértemplomban, 1877-ben 
pedig Nagykikindán is létrehozták a magyar tannyelvű főgimnáziumot, ahová a kultuszminisztérium 
a korszak legkiválóbb tudós tanárait helyezte ki oktatónak. 

Az akkori gyakorlat szerint a vallási és közoktatási miniszter kinevezése alapján kijelölt katedra a 
történelmi Magyarország bármelyik szegletébe szólíthatta a pályakezdő pedagógust, ahol a szolgá-
lat varázsa rendre magával ragadta az újonnan érkezőt. Eötvös József oktatási törvénye, az 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk egészen az 1920-as évekig irányadója volt az oktatói munkának. A törvényalkotó 
szerint a középiskola elsőrendű feladata az általános ismeretek nyújtása, és csak másodsorban a felső-
fokú tanulmányokra történő felkészítés. Ennek megfelelően a tanár a maga szakterületének ismerete-
in túl az életben hasznos képesítésekkel látta el a reá bízott ifjú nemzedékeket. Így került Szabadkára 
Jámbor Pál után Iványi István, a történelem, valamint Toncs Gusztáv, az irodalom és a bölcselet tanára; 
Pancsovára Kiss Lajos, a történelem és a földrajz, Románecz Mihály, a magyar nyelv, az irodalomtör-
ténet és a történelem, Tordai György, a földrajz és a történelem, Vizoly Zakariás, a német nyelv és iro-
dalomtörténet, Wigand János, a magyar, a német nyelv és az irodalomtörténet tanára mellett Fináczy 
Ernő bölcsésztudor, a görög és a latin nyelv tanára; Nagykikindára Morvay Győző bölcseleti doktor, a 
latin, a német nyelv, valamint a magyar nyelv és irodalom tanára; Fehértemplomba pedig Bászel Aurél, 
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a görög és a latin nyelv, Vajda Károly, a klasszika-filológia, Király Pál, a magyar történelem, Téglás Gá-
bor, a régészet tanára mellett Sziklay Ferenc kiváló író, a magyar irodalom tanára. Mellettük az újvidéki 
polgári iskola tanáraként Avar Gyula, a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tanára volt 
meghatározó egyénisége a bácskai és a bánsági középiskoláknak. Közöttük elvétve akadtak olyanok, 
akik a Délvidék szülöttjeként a saját városukban oktathatták a tudományokra az ifjú nemzedékeket: 
Radics György előbb Szabadkán, majd Zomborban, Loósz István Szabadkán, a tanári pályáját Baján 
kezdő Margalits Ede, a szláv nyelvek, a latin, a történelem és a magyar irodalom tanára ugyancsak 
Zomborban, a bajai születésű Erődi Dániel pedig Nagykikindán kapott főgimnáziumi katedrát, velük 
egy időben a szabadkai Frankl István közmegelégedésre tizenhét évig állt az újvidéki magyar főgim-
názium élén. 

Az életrajzi vallomások szerint a tudós tanárok többsége hazafias küldetésnek tekintette a vég-
vidéki szolgálatot. Románecz Mihály Végbeli ének című költeményében hangsúlyozta: a távoli Felvi-
dékről érkezett ugyan a Duna-tájra, de a középkori nagy csaták és a háborúkat megidéző hősi énekek 
vidékén igazi otthonra lelt. „Szeretlek, oh én honom véghatára, / Szívem benned sok örömét lelte: / 
S népedért is ajkam kél imára: / – Szállja meg Szibinyáni lelke!” – írta a Pancsovára érkezésének évé-
ben, 1883-ban a helyi, Végvidék című lapban. Csernus Gerő fehértemplomi főgimnáziumi tanár pedig 
1885. január 1-jén a Fehértemplomi Lapok – Weißkirchner Blätter lapjain ugyan így búcsúzott az egyik 
áthelyezett tanártársától: „Örvendj tehát! Élted mi más, / Ha nem vidor, szép pitymalat? / S ifjú erő-
vel párosult / Remény; szerény érzés alatt” – nem mulasztotta el azonban szóvá tenni, pályatársaival 
együtt milyen hasznos küldetésük volt a déli végeken, s a táj és lakói mily nagy mértékben töltötték 
ki az életüket. 

Első pillantásra feltűnik, a Bácskába és a Bánságba helyezett középiskolai tanárok között többség-
ben voltak a görög és a latin nyelv, valamint a klasszika-filológia tanárai. Ez elsősorban a kor középis-
kolai – azon belül a „gymnasiumi” – oktatási rendszerének tartalmi lényegéből eredt, abban ugyanis az 
ókori klasszikus alkotók (Homérosz, Szophoklész, Livius, Vergilius, Cicero és Horatius) és műveik meg-
ismerésének elsőrendű, mindent eldöntő szerep jutott. A Magyarországon újra „felpezsdült nemzeti 
szellem” a görög és a római szerzők műveiben lelte meg a modern erkölcsiségnek azokat a tartalmi 
üzeneteit, amelyek a polgári társadalom számára határozott világnézetű, a közösségért mindenkor 
tenni kész, harmonikus lelki tartalmakkal rendelkező és a kultúra értékei iránt nyitott egyéniséget te-
remtettek. Javorik János a Miért tanítjuk a klasszikus nyelveket? című tanulmányában kifejtette: nem 
maga a holt nyelv tudása fejleszti a gondolkodást, hanem az út és a mód, ahogyan a birtokába jutot-
tunk. Meggyőződése volt, hogy a klasszikus kor alkotóinak írásban fennmaradt művei az emberi kul-
túra fejlődésének fontosabb emlékei, mint „az omladozó márványpaloták, a rozsdaette ércszobrok”. 
Így születtek a szabadkai Jámbor Pál Phaedrus (1875), Horatius (1876) és Vergilius (1878) műveinek 
fordítása és értelmezése mellett az antik korszak jeles ismerőinek munkái: a Fehértemplomban oktató 
Bászel Aurél Theokritos idyllei és a görög s római idyll (1880), Thukydides beszédei (1881), Horatius élet-
bölcselete (1884) és Plátón jelentősége korunkra, nevezetesen az érettebb plátói ifjúságra nézve (1886), 
Irovics Tamás Plutarkhos mint moralista (1908) és Vajda Károly Marcus Aurelius (1889) című értekezése, 
valamint a Szabadkán tanárkodó Hornyánszky Gyula Thukydides és a sophistika (1892) című klasszi-
kus eszmetörténeti tanulmánya. Kiss Endre pancsovai tanár Theocritus és a római irodalom aranykori 
lyrikusai (1886) című írása azért jelentős, mert benne – Pancsova város szülöttjeként – a Bánság első 
klasszika-filológusát tisztelhetjük. 

Kármán Mór, Eötvös József kultúrpolitikai elképzelésének hű követője, az 1879-ben elfogadott, mo-
dern gimnáziumi oktatási program kidolgozója jelölte ki a klasszika-filológiából egyfelől a magyar tör-
ténelem, másfelől a magyar irodalom oktatása felé vezető utat. Történetfilozófiájának lényege, hogy a 
különböző, egymást követő korokban született irodalmi alkotásoknak a jelenre érvényes erkölcsi tar-
talmuk van, amelyek döntő mértékben befolyásolják az újkori társadalmak életét. „Nem külső ténye-
zők hatásában, hanem legelőbb is a lelki működés módjában, a szellemnek saját maga termékeiben, a 
nemzedékről nemzedékre szálló eszmékben véljük lelhetni a népek és egyének sorsa felett döntő ha-
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talmat” – fogalmazta meg Pedagógiai dolgozatok című munkája első részében (KÁRMÁN 1909: 46–47). 
A szellemi gyarapodás mellett a lelki működés módjának kialakítása kétségtelenül a korszak legfőbb 
oktatáspolitikai célkitűzése volt. S ahogyan az egyre gyakorlatiasabbá váló társadalmi követelmények 
során fokozatosan háttérbe szorult az ókortudomány, a görög és római szerzők munkásságának jelen-
tősége, úgy került – a nemzeti önismeret igényeinek megfelelően – egyre inkább előtérbe a nemzeti 
történelem és a nemzeti irodalom oktatásának igénye. Így jutott el Kármán Mór annak hangsúlyozá-
sához, hogy az ő korában éppen a nemzeti önismeret, a nemzeti kultúra adja az erkölcsi nevelés fő 
tartalmát, kiemelve: az etikai ideál a nemzeti kultúrából, a nemzeti történelemből bontandó ki. A (fő)
gimnáziumokban nevelkedő jövőbeli értelmiség már Homérosz, Tacitus és Vergilius művei mellett el-
sősorban magyar történelmi műveket és irodalmi alkotásokat olvasott. A magyar történeti és irodalmi 
múlt értékeinek föltárásában a két szabadkai tudós tanár, Toncs Gusztáv és Loósz István járt az élen, 
sorra születtek előbb a diákság, majd a széles közvélemény s nem mellesleg a tudományos élet szá-
mára írt értekezéseik a kurucvilág költészetéről, Vörösmarty Zalán futásának értelmezéséről, Arany 
János eposzainak forrásairól. Toncs Gusztáv Zágoni Mikes Kelemen élete (1897) címmel írt monográfiát, 
tanulmányban foglalkozott Kisfaludy Sándor regéivel (1903) és Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című 
eposzával (1906), ezzel egy időben Szemelvények a magyar klasszikus iskola költőiből (1904) és Szemel-
vények a magyar epikusokból és történetírókból (1904) címmel értelmező tanulmánnyal ellátott olvasó-
könyvet szerkesztett. Tanártársa, Loósz István Deák Ferenc emlékezete (1904) címmel írt monográfiát, 
és Kölcsey Ferenc válogatott szónoki művei (1914) elé írt értelmező tanulmányt. Kettejük műhelyében 
születtek meg a bácskai magyar irodalomtörténet-írás remekei, amelyekkel országos elismerést sze-
reztek. 

A klasszikus magyar irodalom alkotóinak széles tábora mellett 1914-ben Szabadkán jelent meg 
önálló kötetben Loósz István Ady Endre lírája tükrében című terjedelmes tanulmánya, amelyben már 
arra a kérdésre kereste a választ: vajon a maga korában Ady mennyiben folytatója a magyar irodalmi 
hagyományoknak, és minő újításokkal gazdagította a modern magyar irodalmat? Írásában a szabad-
kai irodalomtanár eljutott a filológiai alapokon nyugvó korszerű műértelmezés gyakorlatának alkal-
mazásáig, s fejtegetése eredményeként megállapította: Ady „szociális világfelfogásának gyökere vol-
taképpen a züllésnek indult birtokos magyar középosztály elégedetlenségének talajából ered. Ennek 
az osztálynak a tehetetlensége és pusztulása fáj neki, amelyhez önmagát is odatartozónak tekinti” 
(LOÓSZ 1914: 23–24). Ezzel – anélkül, hogy aktualizálta volna – egyszersmind a bácskai és a bánsá-
gi társadalmi valóság legégetőbb kérdéséig, a birtokos osztály hanyatlásának problémájáig jutott el. 
Előtte a pancsovai főgimnázium tanára, Rencz János Vajda János költészete s a mai magyar líra (1897), 
valamint az újvidéki Avar Gyula Gárdonyi Géza és művei (1906) című tanulmányában foglalkozott kora 
irodalmi valóságának kérdéseivel. Avar Gyula így foglalta össze irodalmi élményét: Gárdonyi regénye-
iben és elbeszéléseiben a Magas-Tátra csúcsainak üdeség rejlik, amely friss erővel tölti el a lelkeket. 
Loósz István, Rencz János és Avar Gyula tanulmányaiból a maguk korának lehető legátfogóbb iroda-
lomértelmezését – a társadalmi determinizmus és a lelki tartalmak összefüggésének fölvetését – leli 
meg az olvasó. 

Az irodalomtörténeti törekvések – a századforduló irodalmi értékeinek föltárása és az elmúlt szá-
zadok magyar írói életműveinek elemzése – mellett a korszak történetírásának eredménye hozott 
vidékünk tudósainak országra szóló sikereket és eredményeket. A 19. század utolsó évtizedeiben a 
pozitivista történetbölcselet nyomán születtek meg olyan várostörténeti monográfiák, amelyeket év-
század múltán is számontart a történeti irodalom. Ekkor jelentette meg Iványi István a Szabadka város 
támogatásával elkészített Szabadka szabad királyi város története című munkájának két kötetét (1886 
és 1892), magyar, szerb és német nyelven megjelent Milleker Bódog Versecz szab. kir. város története 
(1886) című monográfiájának két kötete, és Újvidék szabad királyi város közönségének támogatásá-
val – ugyancsak három nyelven – napvilágot látott Érdujhelyi Menyhért Újvidék története (1894) című 
könyve is. 1906 és 1909 között Szabadkán öt kötetben jelent meg Iványi István fő műve, a Bács-Bod-
rog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára, és a millenniumhoz közeledve egyre szaporodtak az 
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iskolatörténeti tanulmányok is, amelyek közül kiemelkedett Steinbach Antal Torontál vármegye és 
Páncsova törvényhatósági joggal felruházott város tanügyi állapota 1776/77–1889/90 (1892), Buday Jó-
zsef A verseczi m. kir. állami főreáliskola története (1896) és Jeszenszky Dezső A zombori magyar királyi 
állami főgymnasium története 1872–1895 (1896) című monográfiája. Az 1867–1918 közötti fél évszá-
zad során a közönség soha nem tapasztalt nagy érdeklődéssel fordult a múlt eseményei iránt, ennek 
volt köszönhető a történeti munkák népszerűsége. 1883-ban az országban harmadikként alakult meg 
Zomborban a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat, amelynek évnegyedes füzetei közölték a 
történeti kutatások eredményeit. A korszak vezető történésze, Dudás Gyula – aki vidékünkön elsőként 
szerzett tudományos fokozatot a történettudományok terén – sorra jelentette meg tudományos dol-
gozatait, amelyek sorából jelentőségével kimagaslik a Szilágyi Sándor előszavával megjelent A zentai 
csata (1885), A zentai ütközet és Szeged visszavétele 1686-ban (1886), továbbá a Bács-Bodrog vármegye 
régészeti emlékei (1886), s még ugyanabban az évben sajtó alá rendezte a Szerémi György emlékirata 
(1886) című kötetet. Mindezek a munkák meghatározó szerepet játszottak a magyar polgári öntudat 
kialakulásában, s ezzel maguk a történetírók is tisztában voltak. „Újvidék múltjának hű képét akartam 
festeni, hogy azt gyönyörrel szemlélhesse mindenki, a ki hajdanunk iránt érdeklődik. Azt akartam, 
hogy művemet élvezettel és haszonnal olvashassák a szakférfiak épp úgy, mint a nagy közönség; hogy 
fejtegetésemnek tudományos értéke mellett tetszetős formája is legyen” – írta várostörténeti munká-
ja előszavában Érdujhelyi Menyhért (ÉRDUJHELYI 1894: 6). 

A SAJTÓ MINT INTÉZMÉNY A DÉLVIDÉKEN

Amíg az irodalomtörténeti és a történetírói tudományos munkák megfelelő intézményekben – a 
gimnáziumok tudós tanárai műhelyében, múzeumok vagy egyházi levéltárak biztos bástyái között – 
születtek, s az iskolai értesítőkben, majd a történelmi társulat évkönyvében a megjelenési lehetőségük 
is adott volt, a szépirodalmi művek nehezebb körülmények közepette jöttek létre, és csak a vármegyei 
és a városi sajtó megalakulását és az újságírás megerősödését követően nyílt kedvező lehetőség az ol-
vasói kör kiszélesítésére. A szépirodalom terén elsősorban a regényírók jeleskedtek: 1868-ban, a bács-
kai társadalom konszolidációjának hajnalán jelent meg Zomborban a bajai születésű Csupor Gyula 
Megbukott a mama! című munkája. Korai mű – a születés pillanatának minden esetlegességével –, de a 
bácskai magyar irodalom tekintetében mérföldkőnek tekinthető. Szerzője ifjú joghallgatóként a fővá-
rosban tanúja volt a kiegyezést előkészítő társadalmi és politikai eseményeknek, nem meglepő, hogy 
regényében Deák Ferenc és hívei eszméinek adott hangot: a feudális vidék patriarchális viszonyaival 
szemben a polgárságtól elvárt, az új társadalmi rend igényét hirdető, az egyéni kezdeményezéseknek 
teret követelő, új szellemiség mellett tett hitet. A megyei választásokon a régi beidegződések nyomán 
még az a kérdés, hogy „Deákista-e Füvessy úr, vagy határozat-ista?”, valójában azonban nem ezen dől 
el a képviselő sorsa. Az igazi kérdés, hogy a jelölt képes-e fölváltani a régi világ érdekszövetsége ál-
tal kínált vármegyei kényelmet a közössége gazdasági és kulturális fölvirágoztatását vállaló, valóban 
tevékeny szolgálattal. Nehéz feladat ezt eldönteni, Füvessy Leánder bele is bukik az első megméret-
tetésbe. De kell a bukás ahhoz, hogy még időben kiszabaduljon abból a közéleti örvényből, amely őt 
elnyelni készült. „Hatalmas emberi ész! mely a földi bilincseket lerázva a csillagokba emelkedel; hatal-
mas tudomány! mely a teremtés sejtelmes fátyola alá is betekintesz s a zenith és nadir pontjait érinted 
vakmerő szárnyaiddal: világosítsatok fel engemet!” – fohászkodik új felismerésekért az ifjú Füvessy 
(CSUPOR 1868: 110). 

S ha a bácskai – egyben a bánsági – magyar regény már indulásakor társadalmi problémákat fesze-
getett, mennyivel inkább fordult regényirodalmunk a közösségi sorskérdések felé, amikor évtizedek 
múltán vészesen fáradni kezdenek a kiegyezéskor még oly sokat ígérő intézmények? Csupor Gyula 
polgári fölemelkedésbe és alkotóerőbe vetett hitének súlyos vereségét mutatta be négy évtizeddel 
később Kanizsai Ferenc Ifjabb Sóti Pál (1909) című regényében, míg Baloghy Imre Pancsován megje-
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lent Zsivánovits Porfir de genere Zsiván (1909) című munkája a megújulni nem képes magyar társada-
lom okozta nemzetvesztés sötét jóslatát vizionálta. 

Baloghy Imre Zsivánovits Porfir de genere Zsiván című regényében a város és a vidék politikai ha-
nyatlásának és a közélet tespedésének történetét írta meg. Mégsem pusztán várostörténetet adott az 
olvasói kezébe a szerző; művének horizontja ennél sokkal szélesebb, hiszen a könyv egyszersmind a 
Magyarországot és a magyarságot fenyegető Szerbia regénye is. Első fejezeteiben Szarajevó szűk utcá-
inak homályában szerb és montenegrói összeesküvők tervezik a Balkán új történelmét. Az éjszakák sö-
tétjében, Bosznia fővárosában titokban lejátszódott minden, ami a valóságban csak az elkövetkező két 
évtizedben fog megtörténni. Szerb felkelés, balkáni, majd világméretű háború, angol és francia fegy-
verek ereje és orosz érdekek érvényesülése, a történelmi Magyarország összeomlása és az újjászülető 
szerb királyság víziója. És mindehhez ráadásként: egy elméjében megbomlott, gyermekeiért aggódó, 
de menekülni kénytelen magyar asszony, ki mindenét elveszítette. A magyarica, aki a csarsijában szerb 
granicsárra bízta a vagyonát! Halálpontos látomás ez a magyar 20. század elkövetkező történéseiről. 
A  regény szarajevói története a századforduló agresszív szerb nemzeti törekvéseinek a bemutatása, 
annak a veszélynek a felvillantása, amely a Monarchiát és benne Magyarországot fenyegette, anélkül 
hogy a magyarság felismerte volna annak igazi lényegét. De hogyan is ismerte volna föl – erről szól a 
regény második, Tarcsa vármegyében, Torontálban játszódó része –, amikor az ország, a nemzet közös-
ségének mindennapi élete egyre inkább hamis elképzelésekre, illúziókra épült, a napi politika pedig az 
örökkévalóság hamis látszatától vezérelve önző érdekek összeütközésének színterévé vált.

Igazán sikeres társadalmi regény Csupor Gyula és Baloghy Imre műve egyaránt, ám problémaér-
zékenységével és súlyos ítéletével fölöttük ott magasodott Gozsdu Elek Köd című munkája, amely 
az elfáradt, kiábrándult birtokos osztály pusztulásáról szólt. Kanizsai Ferenc hőse tehetetlenségének 
súlya alatt, céltalanul rótta az utcákat, „a sáros nedvesség a cipőtalp lékein keresztül fölszívódott; föl, 
úgyszólván egészen az agyáig, az öntudatáig, a lelkéig és sokszor úgy érezte, mintha csak azért te-
remtődött volna a világra, hogy mindezt a piszkos és nedves pocsétát, ami az utcákat, a városokat, 
az egész világot merő egy kocsonyává teszi, neki kelljen magába szívnia, mint elátkozott szivacsnak a 
tengert. Meddig fog ez tartani? Legalábbis ítéletnapig […]” (KANIZSAI 2011: 55). Sóti Pált lelkének ez a 
nagy fölborulása értelmetlen hajnali párbajba sodorta, amelynek során úgy pusztult el az erdőszélen, 
mint Gozsdu Elek hőse, Tar Iván. Mert akkor már nemcsak a palotákban és a kastélyokban gubbaszko-
dott „a lelket ölő köd”, amelyben eltévedt minden nemes célokért küzdő lélek (GOZSDU 1969: 63), de 
elnyelte a vidéki hivatalokat is, amelyek ideig-óráig menedéket biztosítottak a menthetetlenül ener-
vált lelkeknek. 

Kevésbé volt problémalátó költészetünk és novellisztikánk. Magyarországon 1867 után a Gyulai Pál 
vezette irodalmi Deák-párt – soraiban Eötvös Józseffel, Arany Jánossal és Kemény Zsigmonddal – a ma-
gyar irodalom klasszikus eszmeiségére és értékrendjére esküdött, míg a vele szemben fölsorakozott 
irodalmi ellenzék, a Vajda János, Tolnai Lajos, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő képviselte – egyébként 
egységes táborrá soha nem konszolidálódó – csoport vívta elkeseredett küzdelmét: hatalomért és 
dicsőségért. Mindez azonban nem jutott el a bácskai és a bánsági városokba, ahol a vidéki közönség 
egészen másféle elvárásokat támasztott az írás embereivel szemben. Szabadkán, Zomborban, Nagy-
kikindán és Pancsován az olvasóközönség megelégedett a sajtó tárcarovata kínálta esztétikai élveze-
tekkel, elvárásai is ennek alapján fogalmazódtak meg. Dömötör Pál, Trischler Károly, Erődi Dániel és 
Szászy István, valamint a női szenzibilitás megszólaltatói, Janda Matild, Radich Jolán és Radványné 
Ruttkay Emma tollán születtek olykor jó, alkalmanként kiváló versek, költészetük – tartalom, világlátás 
és formakultúra tekintetében – mégsem lépett túl az almanachlíra keretein. A  közéletet az ünnepi 
ódák, a magánéletet a szenvedő lélek elégiái uralták, egyedül a szabadkai Révész Ernőnek volt hozzá 
ereje és tehetsége, hogy a Szerelem című versében kellő iróniával megfogalmazza: „Hallgat a kobzom 
/ Fűzfára akasztva, / Elcsendesül mind a kettő: / Szerszám meg a gazda”. A drámairodalom terén Csillag 
Károly Sátán útja (1898) című drámai költeményén (misztériumjátékán) és Sziebenburger Károly Boty-
tyán generális (1902) című történelmi színművén kívül alig született számottevő színpadi mű. 
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Más volt a helyzet a sajtó tárcarovata kínálta lehetőségek terén, ahol olykor egészen kiváló művek 
születtek. A tárca – és a tárcairodalom – a sajtó korának sajátos terméke, Lipták Dorottya Újságok és új-
ságolvasók Ferenc József korában, Bécs–Budapest–Prága (2002) című kiváló sajtótörténeti munkájában 
rámutatott, hogy az 1880–1890-es években a magyar sajtó – tartalmát és formáját tekintve – ereden-
dően átalakult. Legszembetűnőbb újítás a tárca gyors térhódítása volt, amely ekkor már egyre inkább 
kiszorította az eszmeileg mindjobban kiüresedett vezércikket. A tárca műfaji rugalmasságával átvette 
annak „érvelő, analizáló és összegző szerepét”. A „vonal alatti” írás korántsem merült ki a politikából 
vett témakörökkel, felölelte a kultúra, a gazdaság és a közélet valamennyi területét, szólhatott a tudo-
mányos és a művészeti élet eseményeiről és teljesítményeiről, a közmorál, az erkölcs és nevelés kér-
déseiről. A rendkívül változatos tárcarovatban az útirajzok mellett a helyi színek végtelen tarkaságát 
megjelenítő írások követték egymást. „Sikerének titka – írta Lipták Dorottya –, hogy közvetlen élénk 
kapcsolatot tart fenn az olvasóval, megszólítja őt, »bizalmas beszélgetést« kezdeményez vele, és így 
minden egyéb műfajnál hatékonyabbnak bizonyul a közgondolkodás a közízlés terjesztésében.” (LIP-
TÁK 2002: 47) A tárca a polgári sajtó fénykorában kitapinthatóan érzelmi ráhatással operált. 

Tárcairodalmunk tehát felettébb sokszínű volt, a hírlapokban olvashatták először Bácska és a Bán-
ság olvasói Vértesi Károly útirajzai mellett Zorkóczy Lajos Tárcza a Fruska-Górából című írását (Újvidék, 
1885), Türr Antal szlavóniai utazásáról készült Úti rajzok című kilencrészes beszámolóját és Stiller Kál-
mán Boszniai úti képek című élménybeszámolóját (Fehértemplom és Vidéke, 1911). Fináczy Ernő pan-
csovai tanár A görög nyelv a gimnáziumban címmel közölt tárcát a Végvidékben (1883), s még ugyanab-
ban az esztendőben két részletben jelentette meg az Irodalmi kalandozások című írását is. Tanártársa, 
Kiss Lajos a „vonal alatt” tette közzé A Balkán félsziget államai a berlini congressus után (Végvidék, 1883) 
és Belgrád bevétele (Végvidék, 1884) című értekezését. Történetíróink közül szinte valamennyien éltek 
a tárcarovat kínálta lehetőségekkel – itt jelentek meg egyebek mellett Iványi István bácskai helynév-
tárának fejezetei is –, közülük azonban Dudás Gyula volt az, aki a Bácskában megjelenő lapokban 
egészen otthonosan mozgott. A tárca olykor vitáknak is helyet adott, a vonal alatt voltak olvashatók a 
Bács-Bodrog Vármegyei Irodalmi Társaság létrejöttét megelőző és a megalakulását követő észrevéte-
lek, hozzászólások és bírálatok is. A Zomborban megjelenő hírlap tárcarovata közölte irodalmunk első 
kritikai próbálkozásait: itt látott napvilágot Szulik József Dömötör Pál legújabb költeményei (1889) című 
kötetének méltatása, amelyre Dömötör Pál Szulik József: Visszhangok (1890) című írásával válaszolt, 
1913-ban azután ugyancsak a Bácska című lap tárcarovatában jelentek meg Tóth Kálmánról címmel 
Dömötör Pál készülő kismonográfiájának részletei is. A Bácskában és a Bánságban megjelenő lapok 
tárcarovatában szereplő írások hűen tükrözik a korszak társadalmi közérzetét, művészi igényeit és mo-
rális meggyőződését. 

MAGYAROK ÉS A NEMZETISÉGEK A DÉLVIDÉKEN

Különösen értékes fejezete íróink, költőink, újságíróink és tudós tanáraink munkásságának a magyar–
szerb irodalmi kapcsolatok ápolása. Ebben a munkában (is) Radics György járt az élen, szabadkai évei 
után az általa Zomborban újraalapított Bácska című lapban sorra jelentek meg a szerb népköltészet-
ről írt tanulmányai és ismertetői: Hunyadi János a szerb népköltészetben (1878), A szerb népköltészetről 
(1879), Rigómezei dalokból (Murat sultán levelet küld Lázár cárnak) (1880) és Hunyadi Mátyás a délszláv 
költészetben (1884). 1883-ban iskolai használatra önálló kötetben is megjelent A magyar történelem 
alakjai a délszláv költészetben című tanulmánya. Pályatársa, Dömötör Pál 1890-ben Budapesten a Méh-
ner kiadónál megjelent lírai füzetének címét is versbe szedte: „A nemzetiségek, vagy horvát, oláh, tót, 
szerb és németség! / Legyen velünk áldás és békesség”. Lezárása volt ez a gondolat gazdag fordítói te-
vékenységének, amelynek során kora szerb költészetének legkiválóbb alkotásait – elsősorban Jovan 
Jovanović Zmaj és Branko Radičević verseit – ültette át magyarra, és tette közzé Őszi rózsák (1895) 
című kötetében. Példájukon fölbuzdulva Trencsény Károly a Jugovicsok anyja (1910) című szerb né-
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péneket ültette át magyarra. Margalits Ede – már a budapesti szláv tanszék tanáraként – a horvát 
Ivan Mažuranić Csengics Szmail Aga halála (1896) című „költői elbeszélésének” magyar tolmácsolásá-
val ajándékozta meg olvasóit. Az újvidéki Piukovich Sándor pedig A szerb népköltészet (1910) címmel 
adta ki értekezését. 

A pancsovai főgimnázium tanára, Románecz Mihály Szerb nyelvtan, tekintettel a horvát nyelvre 
(1889) címmel tankönyvet állított össze a magyar állami közép- és polgári iskolák, valamint a hazai 
közönség számára. Tanárként megértő együttérzéssel figyelte szerb anyanyelvű diákjainak a magyar 
nyelv elsajátítására fordított igyekezetét, ezért döntött úgy, hogy használható tankönyvvel könnyíti 
meg a munkájukat. Példatárában a szerb hősi énekekből és Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Petar Pet-
rović Njegoš, Branko Radičević és Ivan Mažuranić műveiből vett részletekkel segítette a nyelvtan tör-
vényeinek megértését. Egy évvel később azután a pancsovai magyar királyi állami főgimnázium érte-
sítőjében közzétette A Szibinyáni-románczkör a szerb népköltészetben (1890) című tanulmányát. Ekkor 
készítette el a vallás- és közoktatásügyi minisztérium támogatásával az újvidéki Brancsits Blagoje és 
Derra György görögkeleti szerb főgimnáziumi tanár a Magyar–szerb szótárt (1889) és a Szerb–magyar 
szótárt (1894). A bevezető tanulmányban összefoglalt szempontok a szótárirodalom tudományának 
máig fontos részleteit tartalmazzák. Az Újvidék című hetilap 1889. március 24-ei számában lelkesen 
üdvözölte a magyar–szerb szótár megjelenését. A cikk írója kiemelte: „A szerzők a nagybecsű munká-
val a szerb lexikographia terén rég észlelt hiányt enyésztettek el, s míg 3 évig folytatott munkásságuk 
egyfelől tudományos készültséggel párosult, alapos tanulmányra, az adatok gondos összegyűjtésére 
és lelkiismeretes feldolgozására vall a szótár ezen magyar része, másfelől az által emelkedik belső érté-
kében, hogy a magyar nyelvnek, kivált újabb időkben tett történeti fejlődését és haladását mindvégig 
figyelemmel kíséri, értékeli, amellett pedig a magyar szólamokat, szólásmódokat is gondosan felöleli.” 
Hozzáfűzte: a szerzők előszavából kitűnik, a második szerb–magyar szótár anyaga is „össze van gyűjt-
ve”, s nemsokára szintén sajtó alá kerül. (Magyar–szerb szótár jelent meg a napokban. Újvidék, 1889. 
március 24.) 

Ekkoriban zajlott le vidékünkön az első magyar–szerb kapcsolattörténeti vita is. 1882-ben Pancso-
ván a Braća Jovanovića kiadónál Skupljeni spisi Mihaila Vitkoviča címmel megjelent Vitkovics Mihály 
műveinek szerb gyűjteményes kiadása, amelynek bevezető írása a pest-budai írót a szerb irodalom 
számára igyekezett kisajátítani. Piukovics Gábor, a Magyar Philologiai Társaság tagja Vitkovics Spomen 
Milice-je (1887) és Vitkovics mint szerb író (1889) című írásaiban tett kísérletet az író magyar és szerb 
irodalomban betöltött szerepének a tisztázására. Meglátása szerint Vitkovics a magyar felvilágosodás 
korának szerb származású, pesti írója volt. Ezekben az években – a vitától függetlenül – jelent meg 
Toncs Gusztáv Vitkovics Mihály élete és munkái (1884) című értekezése, Rádits Dusán pedig Vitkovics 
Mihály életrajza (1909) címmel Újvidéken jelentette meg tanulmányát. Néhány évvel később ugyan-
ott Polit Vladiszlava Petőfi a szerbeknél (1912) címmel jelentette meg irodalomtörténeti jelentőségű 
tanulmányát. 

Az újvidéki főgimnázium tanárai közül a bajai születésű Piukovich Sándor volt az, aki a városban 
töltött évei során írásaival, irodalmi ténykedésével, mindenekelőtt az 1910-ben megjelent A szerb nép-
költészet című munkájával figyelemre méltó emléket hagyott maga után. Feltételezhetően a gyer-
mekkorában szerzett bajai emlékei tették őt fogékonnyá a szerb nép és annak kultúrája iránt, amellett 
klasszika-filológiai ismeretei is vonzották őt a Balkán misztikus világa felé. A feltételezést erősíti egy, 
a dolgozatában elrejtett személyes vallomása is. „Vagy tíz évvel ezelőtt Szerbiában utazván Golubác 
községbe értem. Épp vásár volt, és igen örültem, hogy majd az itteni népszokásokkal meg fogok is-
merkedni. Nagybátyám hajóskapitány volt és az éjjelt hajónkon, Golubác állomáson töltöttük. A falu 
ott van a Duna aljában, hegyen fekszik. Minden lárma tehát elhallatszik a kikötőben horgonyzó hajóra. 
Körülbelül 10 óra lehetett, midőn nyugovóra tértem, de megvallhatom, hogy reggel 4 óráig, amidőn 
a hajó tovább folytatta útját, nem élvezhettem az álomnak gyönyörűségét, mert valami monoton já-
ték hallatszott a faluból egész éjjel, egy négy taktusból álló melódia volt ez, amely a végtelenségig 
húzódott el. Amint később meghallottam, egy hegedűsből, egy fuvolásból és egy dobosból állott a 
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hangversenyező társaság.” (PIUKOVICH 1910: 31) Felettébb romantikus történet: az ifjú Piukovich Sán-
dor – talán húszéves sem volt akkor – a bajai hajósokkal járta a Dunát, miközben magával ragadta őt 
az ősi népek epikus történetekben megörökített pompás balladavilága. Minden bizonnyal ez sarkallta 
őt a szerb népköltészetben való elmélyülésre és a tanulmánya megírására. 

Az 1880-as, 1890-es években születtek Bácska és a Bánság magyar tudományos életében az első 
etnográfiai tanulmányok. Szőke Endre Vonások a volt Temesi Bánság népéletéből (1890) című tanul-
mánya a fehértemplomi főgimnázium értesítőjében jelent meg. A  szerző az Al-Duna vidéke népei 
– a magyarok, szerbek, románok, bolgárok és a németek – történetének rövid áttekintését követően 
részletes leírását adta a vallási életük és hitviláguk rendjét meghatározó hagyományoknak, a babo-
nás félelmeik mélyén rejlő meggyőződésüknek, munkaszokásaiknak, külön kiemelve a népcsoportok 
egymás iránt megnyilvánuló érzéseit. Kutatását „több lelkész és tanító úr” segítette, az ő pártfogásuk-
kal kereste föl a vidék legeldugottabb falvait is. Szőke Endre tanulmányában precíz meghatározásokra 
törekedett, megfogalmazása szerint a krassován már nem bolgár többé, de nem is oláh vagy szerb, 
hanem mind a három keveréke, s ez a keveredés szokásaikat és erkölcseik is meghatározza. 

Fogl János újvidéki tanár 1914-ben jelentette meg A krassó-szörényi románok között című munká-
ját, amelyet ő maga nevezett etnográfiai tanulmánynak. Újvidéki éveit megelőzően népiskolai igazga-
tó-tanítóként nyolc évet töltött az Al-Duna vidéki románok között, volt tehát alkalma megismerkedni 
a felettébb zárkózott – bizonyos tekintetben a magyarsággal és a magyar állammal ellenséges indu-
latokat tápláló – románok nemzeti céljaival és politikai törekvéseivel. Krassó-Szörény vármegye hegyi 
lankáit és völgyeit zömében románok lakták, az újvidéki tanár azonban elsősorban a Néra folyó völ-
gyében élő közösség életkörülményeit tanulmányozta. Szépíró tollára illő, ihletett leírásban mutatta 
be a vidéket: a Néra a Duna egyik mellékfolyója, a Szemenik-hegységben ered, ahonnan délnyugati 
irányba folyik, és Újpalánka mellett ömlik a Dunába. A kis folyó mindössze húsz kilométer hosszú, kö-
zepe táján – Almás vidékén – kiszélesedik, s ez a környék a gyümölcstermeléséről vált messze földön 
híressé. A Néra folyó bal partját a Lokva-, a Kráku-, az Almás- és a Szretinye-hegység szegélyezi, jobb 
partján a Plesuva- és a Szemernik-hegység nyúlványai húzódnak. „A természet pazarul megáldotta ezt 
a folyóvölgyet páratlan tájképi szépségekkel. Románszászka községektől keletre, alig megközelíthető 
vadregényes tájon találjuk a Lacu dracului (Ördögtó) nevű hegyi tavat, mely elragadó látványt nyújt. 
Szokolár község határában romban hever az a stratégiailag fontos őrtorony, melyről egészen a Dunáig 
hat el a szemünk tekintete. Ez a hely a török uralom idejében nevezetes hadi jelzőállomás volt. Ugyan-
is ellenséges veszedelem idején a Duna mellett fekvő Galambóc várában adott tűzjeleket a szokolári 
vártoronyból közölték a verseci várőrséggel, s ez tovább adta a jelt Temesvárnak. Ma kecskék és birkák 
legelnek az ottani romok közt […]. Ugyancsak a törökvilág idejéből nevezetes a Néra torkolata. Itt 
állott Horom vára, amelyben Zrínyi Ilona egy ideig tartózkodott, midőn 1692 május havában a bécsi 
fogságból kiszabadult. Innen kelt át a szerb parton fekvő Rámába, hol férje, Thököly Imre várta. A fo-
lyóvölgyet környékező magaslatokon nagyon sok a feszület és kőemlék, melyek a primitív hegyi nép 
mithikus gondolkodásmódjára emlékeztetnek. A felhőkbe nyúló hegyormokon kápolnák épültek, a 
legtöbb helyeken kálváriák és temetők láthatók.” (FOGL 1914: 8–9) A Néra völgyében található hu-
szonöt község zömét oláhok lakták, a távoli vidékről érkező számára azonban úgy tűnik, a történelmi 
események nyomtalanul suhannak tova a vidék fölött. Fogl János szerint az iskolák és a tanítók a valódi 
neuralgikus pontjai a Krassó-Szörény vármegyei román közösség életének: nem egy esetben önfejűen 
elszabotált az oktatás, amiben a román tanítók – és talán az egész román értelmiség – magyarellenes 
megnyilvánulását kell látni. A szerző a tanulmánya végén figyelmeztette a magyar kormányt az el-
lenséges indulatok egyre erőteljesebb halmozódására, amelynek beláthatatlanok a következményei. 
Komor jóslatait a történelem igazolta. 

Nem kevésbé volt komor Jeszenszky Ignácnak az 1897-ben Nagykikindán kiadott Kiáltó szó című 
szociográfiai tanulmánya, amelyben az agrárszocialista mozgalmaknak kiszolgáltatott nincstelenek 
– kis parcellát művelő parasztok, földmunkások és zsellérek – nyomorúságos sorsát írta le. Az evan-
gélikus lelkész a tragikus elszegényedés okait a nagybirtok tarthatatlan intézményében, a modern 
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gazdálkodási ismereteket nélkülözni kénytelen paraszti közösség kiszolgáltatottságában és a bánsági 
néptől idegen kommunisztikus eszmék agitátorainak lázító ténykedésében látta. Kiáltó szavát a ma-
gyar kormányhoz intézte, tőle várta az elodázhatatlan földreform végrehajtását. A Bács-Bodrog Vár-
megyei Történelmi Társulat néprajzi kutatásai nyomán készült az óbecsei születésű, de Bácsban élő 
Hannig Györgyné Bácsi sokac népszokások (1907) című tanulmánya, amelyben a Monostorszeg, Béreg, 
Hercegszántó, Bács, Bogyán, Vajszka, Palona és Szond községekben élő sokác nép életének jelentős 
eseményeit foglalta össze. A népszokások leírása mellett a szerző bőven merített a sokác népdalok-
ból, a népénekekből is. A kibontakozó etnográfiai tudományok közvetlen közelében születtek meg Vi-
zoly Zakariás pancsovai tanár összehasonlító nyelvészeti tanulmányai, a Germán elemek a magyarban 
(1880) és az Adatok Erdély néhány helységnevének magyarázatához (1882) című munkái, mind fontos 
nyitányai vidékünk modern nyelvészeti kutatásainak. 

A MAGYAR DÉLVIDÉK FELFEDEZÉSE

Soha olyan lelkes tudósi sereglet nem járta a Délvidék tájait, mint az a tanítói-tanári közösség, amely 
a kiegyezést követő fél évszázad alatt – 1867–1918 között – nevelte az életre Bácska, a Bánság és 
Szlavónia ifjú nemzedékeit. Nyolc főgimnázium és megannyi más középtanoda tanárainak túlnyomó 
többsége az irodalom és a tudományok terén is jeleskedett, bizonyság erre könyveiknek az a gazdag 
öröksége, amely bámulattal tölti el a kései utókor olvasóit. 

Kiss Lajos, a pancsovai főgimnázium történelemtanára 1883-ban Utazás a Dunán – Pancsovától Szö-
rénytoronyig címmel a Végvidék című lap tárcarovatában öt részletben, majd 1884-ben Kubintól Buziásig 
címmel újabb három részletben tette közzé úti élményeit. Tanártársa, Gecser Béla polgári iskolai tanár 
pedig 1893-ban a pancsovai Wittigschlager Károlynál jelentette meg A Dunán le Zimonytól Turn-Severi-
nig és Orsovától Herkulesfürdőig című kötetét. Herold Gyula Béla Apatintól Orsováig című élménybeszá-
molóját 1898 telén nyolc részletben közölte a Bácska című zombori hírlap. Végül 1909. július 4-én közöl-
te a Délvidéki Lapok Czarina Szilárd Tizenkét év után című, al-dunai utazásáról szóló jegyzetét, amelyben 
a tárcaíró a Dunát fegyelmező bércek méltóságában Ady költészetének nagyságát vélte fölfedezni. Still 
Nándor az elérhető csodákat vette számba, amikor az iskola értesítőjében közzétette Földrajzi séták Fe-
hértemplom és vidékén (1897) című izgalmas dolgozatát, Szőke Endre, a történelem tanára tollán pedig 
megszületett a Vonások a volt Temesi Bánság népéletéből (1890) című, feledhetetlenül szép munka. Ez 
utóbbi, kifejezetten színes és izgalmas tájismereti utazás szolgálhatott követésre méltó példaként Grets 
József tanártársuk számára is, amikor a törökbecsei népélettel ismerkedett.

Grets József a Magyar Nyelvőr 1880. február 15-ei számában tette közzé a törökbecsei tájszavak gyűj-
teményét. Az új magyar humanizmus évtizedei voltak ezek az esztendők, nem csoda, hogy a magyar 
történelmi emlékezet és a magyar valóság a kutatók számára lépten-nyomon újdonságokkal, új fölfede-
zésekkel szolgált. Grets József tájszavainak gyűjteménye a tudományos folyóirat Népnyelvhagyományok 
című rovatában, Gótsch József kecskeméti, Kárpáti Károly csongrádi, Friedmann Bernát szentesi, Komá-
romy Lajos makói és Fülöp Adorján zentai gyűjteményének társaságában jelent meg, s benne nem ke-
vesebb, mint hatvan – többségében a vízhez, a hajózáshoz, a halászathoz köthető – tájszó található, gaz-
dag örökségeként egy régen letűnt világnak. Hogy népismereti körültekintése során hatással voltak-e rá 
Kálmány Lajos dél-alföldi és temesközi gyűjtései, azt a néprajztudomány ismerői tudnák megmondani. 

Still Nándor, a fehértemplomi „főgymnasium” neves földrajztanára rendszeresen vitte diákjait táj- 
és honismereti kirándulásra, egyfelől mert maga is elragadónak tartotta Fehértemplom vidékét, más-
felől pedig jó pedagógusként meg volt róla győződve, hogy tanítványaiból csak akkor lesz jó hazafi, 
ha „lakóhelyöknek teljes és harmonikus képe minden jellemző vonásával együtt a lelkökbe vésődik”. 
Valamihez kötni kell a hűség fogalmát, s mi sem természetesebb annál, hogy erre a szülőföld valósága 
a legalkalmasabb. Still tanár úr azonban semmit nem bízott a véletlenre, s mert a vidék szeptem-
berben mutatja meg a legszebb arcát, hát a tanév kezdetén bakancsot húzott, és diákjainak lármás 
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csoportja élén elindult fölfedezni a csodát. Diákjait a Ferencz József parkon át – ahol vasárnap a ka-
tonazenekar tette ünnepélyessé a promenád hangulatát – a Kálváriára vezette, s onnan, a magasból 
tekintettek Versec felé, majd az Al-Duna irányába, ahová az elkövetkező kirándulásaik egyike vezetett. 
Délnek mindössze két kilométert kellett megtenni, hogy a tiszti laktanyák mellett eljussanak a Néra 
folyó partjára, ahol meghallgathatták a vízimalmok méla dongását. A folyón túl kezdődött Krassó-Szö-
rény vármegye, Temes vármegyétől merőben eltérő arculattal. A közeli Lokva hegylánc mély bevá-
gásában, az Uglyara patak völgyében Zlaticánál a kirándulók aranymosókkal is találkoztak. Az igazi 
kalandot azonban a Báziásba tett utazás jelentette. Báziás néhány évvel korábban az al-dunai gőzha-
józás egyik legfontosabb kikötője volt, a temesvár–orsovai és a belgrád–zimonyi vasút megépítése-
kor azonban sokat veszített jelentőségéből. Ha kereskedelmi értéke halványodott is, gyógyfürdőjének 
kényelme messze földön ismertté és népszerűvé tette. „Lábainknál a fenséges Duna folyam”, a jobb 
parti alacsony emelkedés azonban már Szerbia. A belátható térségben ott remeg az őszi párák fölött 
Ó-Palánk, a történelmi erődjének romjaival, és látható a Karas folyó torkolata, a maga fölülmúlhatat-
lan természeti szépségével. Új-Palánk mögött pedig ott húzódik az isteni áldásnak tekintett Deliblá-
ti-homokpuszta, amely a filoxéra hatalmas pusztítása után új életet adott a kétségbeesett verseci és 
fehértemplomi szőlősgazdáknak. „Báziástól kezdve a Duna mindkét partján hegységek emelkednek, 
melyek különösen a moldovai szigettől kezdve hatalmasan összeszorítják a folyam óriás víztömegét”, 
olyannyira, hogy a közeli Kazán-szoros a poklok kapujának tűnik – írta Still Nándor fehértemplomi 
főgimnáziumi tanár, valamennyi növendéke nagy-nagy megelégedésére (STILL 1897: 20). Beszámo-
lója Földrajzi séták Fehértemplomban és vidékén címmel az iskola 1897. évi értesítőjében jelent meg.

Zorkóczy Lajos országos hírű botanikus, az újvidéki polgári fiúiskola igazgatója néhány szigorúan 
pedagógiai témájú cikke után szépíróként először a Tárcza a Fruska-Górából című, az Újvidék hetilap 
1885. augusztus 23-ai és augusztus 30-ai számában megjelent írásával mutatkozott be az olvasóknak. 
A közismerten természetimádó, a botanikát egészen magas szinten művelő tanár minden bizonnyal a 
kora tavasztól késő őszig tartó kirándulásainak élményeiről számolt be a Dunát szegélyező hegység, a 
Fruska-Góra – másutt Frusca-Gora – természeti szépségei mellett annak történelmi emlékhelyeiről is. 
Dél-Magyarország egyik legcsodálatosabb vidékének tartja azt a Szlavónia lankáiba messze benyúló 
néhány négyzetmérföldnyi kiterjedésű hegyvonulatot, azt az Istentől áldott, roppant termékeny földte-
rületet, amelyen nem kevesebb, mint tizenhárom, jelentős történelmi múlttal rendelkező szerb kolostor 
áll, s amelynek titkait a természetjáró, a történelmi múlt iránt fogékony és a kultúra emlékeit kereső 
érdeklődő egyaránt nagy élvezettel látogathat. „A Drávának a Dunába való ömlésétől nem messze, szor-
gosan művelt síkságból a Fruska-Gora emelkedik: keskeny hegylánc, mely a hatalmas folyamot eddigi 
irányából kelet felé leszorítja, s mintegy 8 mérföld hosszában a Tisza beömlésénél éri végét. A sűrű er-
dőkkel borított magaslatok a Dunán túlra, a Bácskába – Magyarország gazdag éléskamrájába tekintenek 
át, dél felé pedig a szerémi síkságra, hol az Al-Duna vidékeinek nemes fájú gyümölcse, s ízletes, tüzes 
szőleje terem” – jelölte meg Zorkóczy azt a vidéket, ahová útitársként hívta az olvasóit (Z [ZORKÓCY] 
1885: 3). A  Fruska-Góra nemcsak elragadó természeti szépségei és csodálatos termékenysége miatt 
kedves a látogatói előtt, hanem annak „hegytövei” és „völgynyílásai” rejtekében található a pravoszláv 
kolostoroknak sokasága – gyöngyfüzére – miatt is, amely a szerb nép Athoszát, szent hegyét képezi, s 
amely egységes vallási jellegében a szerb nép életének évszázados emlékeit őrzi. „Nyugaton Dálya, a 
patriarcha roppant uralmához, keleten Karlóca, a szerb Sionhoz simulva sorakoznak e nagy tekintélyű, 
s roppant kincsekben bővelkedő kolostorok a Fruska-Gora mindkét oldalán egymáshoz, szépséget és 
bájat kölcsönözve az áldott termékenységű szerémi vidéknek, mely századokon át Deliciae Romanorum 
neve alatt volt ismert.” (Z [ZORKÓCY] 1885: 4) Zorkóczy Lajos szerint a szerémségi kolostorok többségét 
a 14. és a 15. században a szerb despoták – „a szerb birodalom rombadőlte után a magyar királyoktól 
kijelölt fejedelmek” – alapították, a Karlóca közelében lévő Nagy Remeta azonban talán nem is szerb, 
hanem „byzanti eredetű, alapítását a hagyomány illyr metropolitának tulajdonítja ez ezredév elején”. 
Eredeti alakját és kiterjedését a 19. század végére csak kevés kolostor tartotta meg: azok a hatalmas föld-
birtokok, amelyekkel hajdan a kolostorok elöljárói, az igumaniják rendelkeztek, lassan eltűntek. A török 
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alóli fölszabadulás után, az 1700-as évek közepén az Odescalchi hercegi család – mely az idő óta Syrmia 
hercege címét viselte – szolgálataiért cserébe a császártól megkapta Szerémség jelentős területeit, s et-
től kezdve a kolostoroknak adó formájában is hozzá kellett járulniuk a központi költségvetéshez. A papi 
birtok azonban másfél évszázad múltán is még mindig elég nagy ahhoz, hogy gondos gazdálkodás 
mellett biztosítsa a kolostorok bőséges ellátását, és lehetővé tegye azok kényelmes működését. 

Harold Gyula Béla a zombori Bácska 1898. novemberi–decemberi számaiban nyolc folytatásban 
jelentette meg Apatintól Orsováig című, al-dunai kirándulásukról tett élménybeszámolóját, amelyet 
később kötetben is közzétett. A csónakon megtett útjuk során soha nem látott szépségeiben mutat-
kozott meg a Duna két partjának vidéke, ősi várak és városok kísérték útjukat, a falvak lármás piacain 
találkoztak a nemzetiségek színes valóságával, mígnem eljutottak az Al-Duna félelmetes poklába, ahol 
a folyó rengeteg víztömege két sziklahegy közé szorult, s a magasra csapó habzó hullámok sodorták 
a lélekvesztőt. „Habra hab tolul, a tarajos hullámok búgva tolonganak a part felé, s az árjával nem bíró 
folyam szinte zúgva hömpölyög sziklás, szűk medrében […]. Borzalmasan szép látvány a Duna, ha 
teljes haragjában van. Most szokatlan nagy hullám jő szembe, magasra felnyújtva habzó taraját […]. 
Most őrült módon elkezd forogni a csolnak, óriási habok tolulnak fölénk; el kell bocsátanunk a forgó 
járművet, hogy oldalával be ne zúzza agyunkat. […] Kezdem érezni a halál fagyos leheletét.” A hajótö-
rést órákon át tartó sodródás követte, mire a szerb oldalon végre teljesen kimerülten felkapaszkodhat-
tak a zátonyszerű partra (HEROLD 1900: 152–157). Aznap már nem is folytatták útjukat. 

Virradatkor azonmód csónakba szálltak, Osztrova falu után Moldova körvonalai is feltűntek, a Duna 
közepéből pedig a magasba törtek a Kazán-szoros bejáratát jelző Babagáj sziklái. „A sziklatömeg a 
folyamot két részre osztja; az egyik ág a szerb parthoz közeli sziklapadról rohan alá, a másik ága a kő-
gerincz közé ékelve 100 méter széles csatornát képez […]. A Babagájhoz közel számos szirtfok rejlik a 
vízben, miken fel lehet akadni, s ha az örvénylő víz oda ragadja a csolnakot, alig szabadul meg. A kő-
szirten alul összefolyó két ág számos ösvényt képez, melynek habos fodrai borzalommal töltik el az e 
látványhoz nem szokott embert. Jobbról a szerb parton meredek sziklaparton nagy, füstös vártorony 
emelkedik három kisebb, düledező torony társaságában. E vadregényes sziklafészeknek nevezetes 
szerep jutott a történelemben, mert ez az a híres galambóczi vár, melynek barna tornyán, majd a 
Szűz Máriás, majd a félholdas zászló lobogott. […] Valóban egy véres történet az Al-Duna, két nemzet 
története, kiket a bolondos sors arra választott ki, hogy egymást pusztítsák, a kiknek itt volt minden 
harcz kezdetén az első találkozójuk. Egy hosszú katakomba ez, mely száz meg százezer hős csontjait 
őrzi. A bal parton a sziklába vájva, sima szekérút vezet, korláttal elkerítve a veszélyesebb helyeken. 
A nagy Széchenyi nevét viseli e sziklaút, ki először pendíté meg a világhírű műút kiépítését.” (HEROLD 
1900: 161–162) A kolumbácsi barlang sötét, komor, rémületes odú, ahol metsző hideg borzongatja a 
látogató hátát, s elhagyatottságával a görög alvilág kapujának az érzetét kelti.

Augusztus 26-án virradatkor soha nem látott igéző fényében mutatta meg magát az Al-Dunán a 
nap. „A napsugarak nem olvadnak bizonytalan fénnyé össze, hanem fehér, kékes és rózsaszínben, mint 
egyes nyílcsoportok lövellnek a fantasztikus sziklaormokra, melyektől visszaverve ragyogó szivárvány-
hoz hasonlítanak.” Kellettek a megnyugvásnak ezek a percei, mert az igazi megpróbáltatás még csak 
ezután várt az ifjú hajósokra. „A folyam felduzzad és összeszorul a kétezer láb magas sziklafalak között, 
zúg, zajong, a szirtbe verődik, s amennyire beláthatni, az egész tömeg karikázik, örvénylik. A két fal 
egyre nagyobb, alant a Duna tükre egyre sötétebb; s hogy a zord panorámát befejezze, egy éles me-
redélyen előtűnik egy sötéten tátongó barlang. A rémítő hegyláncz mérföldekre keresztül van törve; 
tisztán kivehető, hogy a két átellenes parton egymásra meredő sziklahegyek valamikor együvé nőtt, 
kimagasló hegyóriások voltak, mi törte össze így ezt a sziklavilágot, mint valami romba döntött várat 
az elkeseredett ostrom? […] Milyen fenséges a természet a legnagyobb ridegségben is! Mily nagysze-
rűek ezek az egyhangú, kopár sziklafalak!” (HEROLD 1900: 165–167) Előttük a két fal nyolcvanölnyire 
közeledik egymáshoz, s kétezer lábnyira szökik az égbe. Egyszerre csend és békesség üli meg a tájat, 
a kettős sziklafal kitágul, s a két part gondosan megművelt szántóföldjei, gyümölcsöskertjei és ligetei 
között fölbukkannak Orsova házai. 
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A DÉLVIDÉKI MAGYAR IRODALOM MEGSZÜLETÉSE

Bácska és a Bánság 1867 és 1918 közötti polgári társadalma történetének fél évszázada során teljes 
szépségében született meg és teljesedett ki a magyar irodalom és az irodalommal kapcsolatos tudo-
mányos élet. Amennyiben elfogadjuk, hogy az irodalom feladata az ember lelki-szellemi világának 
művészi (poétikai) eszközökkel történő megjelenítése, úgy bizton kijelenthető, a jelzett korszak idején 
íróink, költőink, újságíróink és tudós tanáraink versben, regényben, publicisztikában, történeti, iroda-
lomtörténeti és etnográfiai munkáikban megmutatták a táj és lakója, a bácskai és a bánsági ember 
közötti kapcsolat lényegét, megmutatták a bácskai és a bánsági ember életének igazi tartalmát. A pat-
riarchális kötöttségektől megszabadult, szabad akaratát és elhatározását érvényesítő polgár a maga 
elképzelései szerint alakította a maga társadalmát, vállalkozott, építette az otthonát, iskolát teremtett, 
miközben ismeretei bővítése céljából föltárta szülőföldje rejtett szépségeit, a távoli vidékekre is eluta-
zott. Közösségi életét is a gyarapodás igényével rendezte át, s hogy tudásszomját kielégítse, szakmai és 
kulturális egyleteket, olvasóköröket, irodalmi társaságokat, a tudományokat népszerűsítő líceumokat 
alapított. Mindemellett társadalmi problémák is nyomasztották a polgárt, a század végéhez közeledve 
Bácskában és a Bánságban egyre feszültebbé váltak a nemzetek közötti viszonyok, és egyre magasabb-
ra tornyosodtak fölébe az egészségtelen birtokviszonyokból eredő gazdasági problémák, az elszegé-
nyedés, a megfizethetetlen bankhitelek kérdése és az ősi birtok fölélésének kényszere. A regényekben, 
a sajtó tárcarovatában megjelenő publicisztikában, az etnográfiai és szociográfiai tanulmányokban a 
maga teljes valójában jelenik meg a pusztuló társadalomban helyét kereső ember tragédiája. Az 1867 
és 1918 közötti évtizedekben a maga teljes pompájában, gondolati tartalmának teljes mélységében 
bomlott ki Bácska és a Bánság magyar irodalma. Ezt tapasztaltam az irodalmi alkotások olvasásakor.

Mindezek ismeretében fölmerül a kérdés: hogyan történhetett, hogy a trianoni országcsonkítást kö-
vetően a kisebbségi sorsba kényszerített bácskai és bánsági magyarság nem emlékezett arra a gazdag 
múltra – irodalmának értékeire, tudományos életének eredményeire –, amelyet az 1867 és 1918 közötti 
polgári világban megteremtett? 1920 után kisebbségi sorsában miért kellett a délvidéki magyarság 
három nemzedékének úgy felnőnie, hogy tanárai elhitették vele: ezen a vidéken soha nem létezett 
magyar kultúra, nem voltak ódon iskolák, nem virágzott a magyar irodalom, sem a történetírás, sem a 
népismeret nem teremtette meg a maga értékeit? Miért hirdette Trianon nemzedéke, hogy ugart kell 
törnie annak, aki irodalmat szeretne teremteni ezen a vidéken? Hogyan történhetett, hogy a Délvidé-
ken nemzedékek nőttek föl emléktelenül, hogyan történhetett, hogy a közéletből az iskolák emléke-
zetével együtt eltűntek a könyvek és a könyvtárak, eltűnt a páratlanul gazdag magyar sajtóirodalom, 
eltűntek a magyar egyesületek és a tudományos társulatok? Miért írhatta Szenteleky Kornél 1927-ben 
írótársához, Dettre Jánoshoz intézett levelében: erre mifelénk irodalom és kultúra tekintetében rette-
netesen sivárak a viszonyok. „Legelőször a tradíció hiányzik – vélte Szenteleky, széttekintve az egykori 
megyeszékhely, Zombor romlásnak indult vidékén –, a múlt, az elkezdett irány, a lefektetett alap, ame-
lyet folytatni, lerombolni, átformálni, megtagadni mindig könnyebb, mint teljesen újat csinálni. Ezen a 
tespedt, művészietlen lapályon nincs semmi, de semmi emlék, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszá-
zados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i könyves-
boltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól szagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde 
kucsmás kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom ujjú humanisták. Hol 
vert volna gyökeret a vajdasági irodalom?” Szenteleky szerint nemcsak a múlt öröksége, a történelem 
emlékezete, a hagyomány megnevezhető értékei hiányoznak e tájról, de hiányzik a miliő is, amely arcu-
latot és karaktert adna a vidéknek. „Ezen a lomha, lapos, tespedt tájon még kunyhója sincs a szépség-
nek. Ízléstelen, álmos kisvárosok, önző, mogorva falvak, hasznot ígérő kukoricások és – nincs tovább.” 
(SZENTELEKY 1927: 15) A tájnak errefelé nincs lelke, nincs íze, nincs mesemondó kedve. 

Mi történhetett a királyi Jugoszláviához csatolt magyar Délvidéken, hogy néhány év leforgása alatt 
még az emlékezetből is kitörlődött a klasszikus hagyományokon felépült magyar irodalom- és kul-
túrismeret? Amikor Szenteleky Kornél Dettre Jánoshoz intézett levelében hosszan fejtegette, hogy a 
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századforduló idején a bácskai városi emberek némelyikén megcsillant ugyan a pesti kabarékultúra 
tarka máza, mi több, olyan is akadt közöttük, aki szép könyveket olvasott és szép álmokat álmodott 
a trágyaszagú földek felett, de nincs, nem született meg „a kollektív vajdasági lélek, sőt, még tiszta 
típusok sincsenek ebben a tarka, soknyelvű, sokhitű és egyedül gazdasági kötelékekkel összefűzött 
népességben”, igazából megfeledkezett a magyar Délvidék 1867–1918 közötti gazdag fél évszáza-
dáról, amelynek során a megyék újonnan született intézményeiben a maga sokrétűségében, teljes 
pompájában bomlott ki a magyar polgári kultúra. Lehet, hogy a kollektív „vajdasági lélek” helyett a 
Délvidék magyar nemzeti kultúrájának emlékeit kellett volna keresnie?

A Fehér Vince álnéven publikáló Laták István 1934-ben, a Híd folyóirat első évfolyamának decem-
beri számában közölt Különböző társadalmi rétegek lokális irodalmunkban című, nem igazán szofiszti-
kált publicisztikai írásában a vajdasági magyar irodalom „osztálytükröződését” keresve megállapítot-
ta: Bácska–Bánát–Baranya földjét az idők során soha nem érintették a magyar nemzeti kultúra hatásai, 
Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály és az utánuk jövők szelleme érin-
tetlenül hagyja ezt a pusztaságot. A  nyelvújítástól kezdve az országosan ható szellemi mozgalmak 
egyike sem vert gyökeret ezen a vidéken. „Keserű múltú jobbágyivadék ez – írta a saját népéről La-
ták –, kulturálisan is jobbágysorssal a múlt századok magyar életében. Csak a szerb kisebbségnek volt 
kultúrateremtő ereje e tájon [a kiemelés tőlem – M.  F.].” A  nemzetiségek közé ékelt magyarság, java 
részében földműves lakosság, némi hivatalnoki réteggel, szabadfoglalkozású intelligenciával, vezetés-
re hivatott középosztály-töredékkel, kereskedőivel, iparosaival és ipari munkásaival (a fölsorolásból a 
papok és a lelkészek, de még a kántortanítók is kimaradtak), „történelmi tradíciók nélkül” képtelen volt 
magának kultúrát teremteni, ezért maradt „fejlettebb sajtójú magyar vidékek könyveinek és újságainak 
szellemi gyarmata”. S ha akadtak is a „kisigényű vidéken” komolyabb teremtő szándékú férfiak, elvesz-
tek a „poros-boros vidéki féliglétezésben” (a kiemelés tőlem – M. F.). Laták István szerint 1918-nak kellett 
eljönnie, hogy az új idők és az új kezdeményezések végérvényesen felszámolják a dermesztő közönyt! 
Csuka Zoltán, Mikes Flóris, Haraszti Sándor, Tamás István, Szenteleky Kornél, Borsodi Lajos, Radó Imre, 
Fekete Lajos, Szántó Róbert, Dettre János, tehát az októbristák és az emigránsok „becsületes pacifiz-
musa” kellett ahhoz, hogy Vajdaságban, e „kulturális öntudat” nélküli vidéken magyar irodalom szüles-
sen (FEHÉR 1934: 13). Írótársa, a ma már ismeretlen Schwarczer Gyula az ugyancsak a Hídban közölt 
Szellemi életünk margójára – A „van” okairól és a „lehetne” feltételeiről című írásában még határozottab-
ban megállapította: „A délszlávországi magyar kisebbségnek nincs kiforrott öntudata, nincs ideológiá-
ja, történeti, faji, geográfiai és gazdasági adottságok által meghatározott, megállapodott magyar szel-
lemi élete.” (SCHWARCZER 1934: 10–12) Az októbrista hagyományok, a nemzeti értékek tagadásának 
lendülete a királyi, majd a titói Jugoszláviában döntő mértékben meghatározta a magyar kisebbség 
életét, gondolkodását és a jövőjéről alkotott elképzelését. 

A trianoni évszázad elmúltával ma már eleve elképzelhetetlen, hogy egy táj az egyik nép számára 
megtermi a klasszicizmus, a romantika és a nemzeti realizmus élményének legszebb virágait, ugyanak-
kor pedig a törzsi kultúra ősiségében hagyja az ugyanott élő másikat. Ideológiai, és nem történeti alap-
ja van a hagyománytalanság keltette rémületnek, mélabúnak, önmarcangoló magába roskadásnak.

AKÁCOK A KOMISZ IDŐBEN

A Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlását követően 1918. november 5-én megkezdő-
dött Magyarország megszállása, a szerb katonaság november 9-én elfoglalta Újvidéket, majd Zom-
borba és Szabadkára történt bevonulását követően néhány hónap alatt felszámolta a magyar polgári 
társadalom valamennyi intézményét; iskoláit – mindahány főgimnáziumával együtt –, tudományos 
egyesületeit, olvasóköreit és egyleteit bezáratta, lapjait megszüntette (A. SAJTI 2004: 11–27). Hogy 
milyen elképesztő erőszakkal s milyen indulatoktól fűtötten zajlott a magyar társadalom, a magyar 
gazdaság és a magyar kultúra lebontása, bizonyítja Steuer Györgynek, Torontál vármegye utolsó ma-
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gyar főispánjának, 1919–1922 között kisebbségi államtitkárnak 1919. szeptember 28-án született, „Ta-
pasztalatok a megszállott délvidéki területekről” című jelentése, amelyet A. Sajti Enikő tett közzé a Limes 
folyóirat 2012. 4. számában. Az államtitkári jelentésből kiderül: „a megszállás első pillanatától kezdve, 
tehát már a békeszerződés megkötése előtt megkezdődött a magyar közigazgatás, hatalmi struktúra, 
a magyar politikai és kulturális intézményrendszer leépítése, az oktatási struktúra szétverése, a hatalmi 
elit totális cseréje, beleértve a tulajdonviszonyoknak a szlávok javára történő átrendezését is” (A. SAJTI 
2012: 44). A szerb katonaságnak a dél-magyarországi vármegyék területére történt bevonulása ese-
ményeit összefoglaló államtitkári jelentésben olvasható: „Az említett országrésznek az ellenség által 
történt megszállásával oly közállapotok következtek be, melyek az ottani magyar, német, bunyevác, 
sokác és tót lakosság körében a legnagyobb nyugtalanságot és elkeseredést okozzák, és előrelátha-
tólag kihatással lesznek a lakosságnak jövőbeli magatartására nézve is.” (A. SAJTI 2012: 46) A magyar-
ság helyzetét kétségbeejtőnek látta, zaklatásáról, kifosztásáról, fenyegetéséről és megfélemlítéséről 
oldalakon át értekezett. Belgrád hivatalnokai a rekviráló csapatok megbízásával felruházva érkeztek a 
vidékre, s a megszállók indulatával „elvitték az összes telekkönyveket, kataszteri hivatalokat, pénzügyi 
igazgatóságokat és adófelügyelőségeket. Minden okiratot és feljegyzést, 40 évi fáradságos munka 
eredményét, mint értéktelen káposztát és répát vasúti kocsikba dobtak, baromi kulturálatlanságuk-
ban nem is sejtve, hogy milyen helyrehozhatatlan, mérhetetlen anyagi és erkölcsi károkat okoztak 
[…]” – írta Steuer György a jelentésében (A. SAJTI 2012: 49). S hogy a szerb hatalom intézményei és a 
hivatalnoki kar milyen eredményes munkát végzett, azt éppen Szenteleky Kornél levele bizonyítja a 
legékesebben. 

Nem arról van tehát szó, hogy a Délvidéken „soha” – így a 19. században sem – nem volt magyar 
kultúra, hanem arról, hogy a megszálló szerb csapatok nyomában megjelenő hivatalnoki apparátus 
brutális kegyetlenséggel számolta föl a magyar polgári társadalom intézményrendszerét és üldözte el 
az értelmiség jelentős hányadát. Az alkalmazott erőszakba szinte egyik napról a másikra beleroppant 
a magyar közélet, s aki annak előtte hivatalt vállalt, most elmenekült, vagy otthonának falai között 
mérlegelte a túlélési esélyeit. Szenteleky Kornélnak és nemzedéktársainak a királyi Jugoszláviában 
politikai meggondolásból egyszerűbb volt a nemzeti múltat ostorozni, mint őszintén számot vetni a 
történtekkel.

Csetri Károly, a zombori főgimnázium tanára egyike volt azon szellemi kiválóságainknak, akik az 
1867-es kiegyezést követő fél évszázad során munkájukkal hozzájárultak a délvidéki magyar irodalom, 
kultúra és ezáltal a magyar közélet fölvirágzásához. Az 1897–1918 közötti két évtizedben tanárként a 
magyar irodalom és a történelem ismereteivel fölvértezve nem kevesebb, mint huszonegy nemze-
déket bocsátott útjára, hogy azután a szerb megszállás évében neki is Magyarországra kelljen me-
nekülnie. Csetri Károly egyike volt azoknak, akiknek pályája az elmúlt száz év során feledésbe merült. 
Bácskából történt távozását követően több mint másfél évtizednek kellett elmúlnia, hogy végre maga 
is megszólaljon: magyar királyi tanügyi főtanácsosként, már Mezőbándi Csetri Károly néven 1936-ban 
megjelentette Bácska lakossága a legrégibb időktől a XIX. század végéig című, kiváló demográfiai mun-
káját, amelynek előszavában, megindító, fényéből semmit sem veszített lelkesedéssel, végre elmond-
hatta: „A könyv célja az olvasót megismertetni azzal, hogy ebben a kedves, dús, termékeny Bácskában 
kik laktak az őskorban és a történeti idők folyamán. Milyen történeti tényezők hatottak arra, hogy 
ezen a földön több, vagy kevesebb, és más-más fajhoz tartozó nép élt. Huszonegy évi Bácskában való 
tartózkodásom megszerettette velem ezt a földet, s annak jómódú, kedves, élni és mulatni szerető, 
vendégeskedő lakosságát. Elhatároztam, hogy amit Bácska néphullámzására vonatkozólag fel lehet 
kutatni, összegyűjtöm, s főbb vonásaiban egy egész képbe foglalom.” (MEZŐBÁNDI CSETRI 1936: 3) 
Csetri Károly alakja – a vele együtt elüldözött további mintegy félszáz tanítóéval és tanáréval együtt – 
része az elmúlt száz év során elfeledett történelmünknek. Történetírásunk máig nem vette számba 
azon tanítói és tudósi pályák alakulását, amelyek az 1918 őszi menekülésben törtek ketté, de amelyek 
mélyén meghatározó erőként munkáltak a bácskai és a bánsági évtizedek, esetenként a fél évszázad 
során felgyülemlett élmények.
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Szenteleky Kornéltól semmi sem állt távolabb, mint az idegen állam hatalmi arroganciájával szem-
beni küzdelem mindennapi megpróbáltatásainak a vállalása, a magyar írásért való szakadatlan, politi-
kumtól sem mentes viaskodás. A budapesti medikus első írásai az 1910-es években A Hétben és az Új 
Időkben jelentek meg, ifjúkori versei, színes karcolatai és kritikái a szépségkultusz jegyében születtek. 
„Hiszed-e drága / hogy eljön a dél, a zenit, a csúcs / hogy eljön egyszer a magasztos csend, / amikor 
angyalokkal és istenekkel / társaloghatok?” – kérdezte egyik korai versében (Hiszed-e drága). Szünte-
lenül a nagy útról, a végtelen utazásról álmodott, amelynek során megszerezhet magának minden 
szépséget, és birtokába vehet minden kellemet. „Mint tiszta tengerbe hullajtott drágakő” – nézett visz-
sza határtalan derűvel a világra (Giorno dei morti), holdas éjszakák titokzatos lagúnáinak csábításáról 
dalol (Bárkaút az éjszakában), s mindig-mindig az istenekkel társalog (Az Olimposz alatt) –, akkor is, 
ha Éváról álmodik a paradicsomban, s akkor is, ha Leopardit szólítja meg évszázados messzeségből. 
Mintha az ifjú Szenteleky csak a lelki magaslatokon tudna élni, mintha semmi köze nem lenne a köréje 
szerveződő világhoz; képzeletében a vízhordó szamár is a Királyok völgyében cipeli a terhét (Barátom 
a szamár). Rettenetes lehetett a számára a világháborút követő változások okozta új körülmények 
felismerése nyomán született kijózanodás – írói és emberi lehetőségeinek az átértékelése. Az 1920-as 
évek közepén tekintett először szét maga körül, évekbe tellett, mire számba vette élete drasztikusan 
leszűkült határait.

Az írót azonban ekkor már új tervek emelték: a délvidéki magyar írás lelkes szervezőjeként kévébe 
szerette volna kötni és kalangyába gyűjteni az irodalmi termést – fórumot szeretett volna teremteni 
a mostoha sorsra jutott kisebbségi magyar irodalomnak. Az 1929-ben közölt Tilike már tízéves múlott 
című elbeszélésében erőteljes allegóriába burkolva szólt arról, hogy eljött a közösség megszervezésé-
nek az ideje. Egy téli falusi mulatságon Somorjai tiszteletes úr a bácskai hétköznapok alakjainak társa-
ságában – Török Pista, a fiatal kisgazda, Kovácsfy, a sírköves, a nyúlánk Szabó ügyvéd, Zsóka, a fonnyadt 
vénlány, Csontos tanítónő, a molett patikusné, a végrehajtóék szelíd szemű Zsuzsikája, az agglegény 
Lőrinczi és Búzás, a kéményseprő előtt – megjegyezte: „Tenni kellene már valamit!” És tenni is fogunk 
valamit – bizonygatta határozott hangon a plébános –, „annyi terv vár megvalósításra, hogy magunk 
se tudjuk, melyikbe fogjunk előbb”. Itt van elsőnek a kultúrszövetség terve, a nagy takarékpénztár öt-
lete és egy részvénytársaság létrehozásának lehetősége, amely függetlenítené a kultúréletet az önző 
tőkétől. „Mi egyszerűen a kultúránkat akarjuk megőrizni, és semmi mást. Ez jogunk és kötelességünk.” 
(SZENTELEKY 1993: 74) Az ebédlőben egyre izzóbb lett a hangulat, mindenki tervezett, lelkesedett, és 
sokaknak eszébe jutott Széchenyi meg a Magyar Tudományos Akadémia alapítása. Somorjai hangja 
szikrázott a lelkesedéstől: „Nekünk új életet kell élnünk – mondta –, a magunk életét. Eddig még csak a 
múltat próbáltuk folytatni gyáván, ügyetlenül, de most már kisebbségi életet kell élnünk, új életet. Mi 
nem konzerválhatjuk emlékeinket, tradícióinkat, nekünk haladnunk kell a korral, és számolnunk kell a 
többség mentalitásával, különben elveszünk.” Mire Török Pista is elkiáltotta magát: mi bizony ragasz-
kodunk a kultúránkhoz! Zsiga bácsi pedig hosszasan fejtegette, hogy az új helyzetben nincs helye a 
széthúzásnak, hogy a zsellért és az ötszáz holdas gazdát ugyanazok a célok vezérlik: „Élni akarunk, új 
életformát keresünk. És közben rájövünk arra, hogy köztünk nincs is különbség, hogy a feudális világ 
osztályellentéte ostoba, hazug, elavult, és nem is szükséges a magyarságunkhoz. Rájövünk arra, hogy 
csak a demokráciában van jövőnk és létjogosultságunk.” Közben odakünn már hajnalodott, s a virradat 
reményében Szenteleky így kezdte éppen aktuális levelét: Nem tudom, mi szállt íróinkba, de olyan har-
cias kedvben vannak, s ha engedném, a Mi Irodalmunk hasábjai a legcsúnyább harcok színhelye lenne. 
A szerkesztő, az irodalomszervező persze okkal volt óvatos. „Az is keserít, hogy Becsén és Becskereken a 
fellángolt türelmetlen [szerb – M. F.] sovinizmus miatt egyelőre semmiféle kultúrestét sem lehet tartani 
– írta 1932. október 9-én kelt levelében Szirmai Károlynak. Majd így folytatta: – Meddig lehet a magyar 
kisebbség jogait ennyire ignorálni és sárba taposni?” Mégis, azt tartaná a legnagyobb hibának, ha a dél-
vidéki magyarság passzivitásba vonulna, ha feladná a nyilvánosság fórumait (SZENTELEKY 1943: 280).

1931. június 23-án Fekete Lajosnak írt levelében Szenteleky Kornél a német tanítóképző megnyi-
tásának apropóján számba vette a délvidéki magyarság égető gondjait. Rámutatott: alig van már ma-
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gyar tanító, a magyar analfabéták száma egyre nő, s a magyar tanítóképző felállítása immár az első 
feltétele az életnek. „Ugyan minden késő bánat és beismerés, de talán mégsem hiábavaló a magyar 
lelkiismeret nyugtalankodása. Rokonszenves és biztató jelenség néhány diák tenniakarása, a magyar 
egyetemi diákegylet megteremtésére irányuló tervek és próbálkozások. Biztos vagyok benne, hogy 
ennek az egyletnek a megalakítása lehetetlen, ez a kormány semmiesetre sem fogja megengedni, de 
a harc mégsem lesz eredménytelen, a sok írás, tanácskozás, beszéd és összejövetel az együttműkö-
dés szükségességét teszi tudatossá.” (SZENTELEKY 1943: 213) Szenteleky Kornél nem érezte irodalmi 
kezdeményezése mögött a sajtó támogatását sem, a Délvidék vezető lapja, a politikai kényszer hatá-
sára Naplóvá vedlett Bácsmegyei Napló részéről a közösségi gondok iránti megértés leghalványabb 
hajlandóságát sem tapasztalta, maga is lapszerkesztésre vállalkozott; engedett a felkérésnek, és az 
akkor induló Mi Irodalmunk (1930–1933) élére állt. Döntésének okát Fekete Lajoshoz intézett 1931. 
július 31-ei levelében hosszas fejtegette: a Napló „erkölcsileg és anyagilag nagyon leromlott, vasárnapi 
mellékletében semmi de semmi irodalom nincsen, csak ollózott színes riport. Azonkívül ez a lap az 
utóbbi időben olyan hallatlan módon árulta el a magyar ügyet, a magyar gondolatot”, hogy a magyar 
írók legkiválóbbjai – Borsodi Lajos, Várady Imre, Marton Andor, Draskóczy Ede, Farkas Geiza – már nem 
is veszik a kezükbe. Példányszáma a felére esett. „Nem tagadom, hogy még mindig a legjobban szer-
kesztett magyarul írott lap, de ma már semmi köze sincs az irodalomhoz és a magyarsághoz.” (SZEN-
TELEKY 1943: 219)

Szenteleky Kornél szimbólumvilágában különös szerepet kapott az ákác, amely satnya ugyan, és 
nyiszlett, de szívós és elpusztíthatatlan, nem magasodik ugyan az égig, de daccal néz szembe minden 
megpróbáltatással. Erdő nem védi az ákácot, s tündért sem látott még soha, magánya a megtestesült 
árvaság. Röviddel halála előtt, 1933-ban született Ákácok az őszben című versében a csenevész fa a 
sorsa jelképévé nőtt: 

 
Állnak az ákácok, bús bácskai őszben
kopaszul, szegényen, s türelmesen állnak,
szél rázza fejüket, fejsze csap húsukba.
Nincs épp jó sora az ákácfáknak.
 
Állnak csendben, árván a csatorna mentén,
állnak szerteszórva a Tisza vidékén,
ákác-bánatokról sír zörgő harasztjuk…
Fanyar ákácfüstöt fúj a zsellér kémény. 

Ugyanabban az esztendőben, 1933-ban huszonhat délvidéki író elbeszéléseit gyűjtötte kötetbe 
Ákácok alatt címmel. „A tájkép alig változik – írta a miliőről, ahol az elbeszélések születtek. – Egyik 
helyen erősebb a búza, másutt silányabb, de mindenütt búza, kukorica, a lankásokon, a homokos terü-
leten szőlő, az országutak mellett nyiszlett eperfák, a csatornák és folyók mentén szegényes, szomorú 
ákácok.” (SZENTELEKY 1933: 9) Egy történelmi távlatoktól, legendáktól mentes, végsőkig racionalizált 
világ kellékei és jelképei ezek a satnya fák, egy világé, amely látszólag elveszítette varázsát, elveszí-
tette erejét és hitét, már annyira sem becsüli magát, hogy vigasztalanságában jövőt álmodjon. Ezen 
a talajon kell a bácskai írónak megkapaszkodnia, az ákáchoz hasonlóan „gyökeret kell ereszteni, színt 
kell vallani, új embert, új világot kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig a pozitívumba ka-
paszkodva”. Trianon elmúlt száz évének öröksége ez, s az évszázad parancsa, hogy végre fölszámoljuk 
hagyománytalanságunk kényszerképzetét. Bácska és a Bánság magyarságának ma nemcsak a tegnapi 
és nemcsak az elmúlt évszázad során mostohán kezelt nemzeti örökséget kell visszahódítania, hanem 
a Délvidék évezredes történelmi örökségének birtokában újra kell építenie a saját közösségét, a délvi-
déki magyar társadalmat. Nem most fordultunk be a sarkon, a városokat is mi építettük.
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A nemzeti identitás változása 
Trianontól napjainkig a vajdasági 

magyarok körében
A tanulmány Pataki Ferencnek abból a megállapításából indul ki, mely szerint a nemzeti identitás 
olyan kollektív identitás, amely két – politikai-állampolgári és kulturális-történeti – összetevőből áll. 
A nemzetállamok állampolgárai esetében ezek az összetevők az egyének tudatában egybeesnek, a 
nemzeti kisebbségek esetén viszont szétválnak. Tanulmányom fő kérdése, hogy a Trianon óta eltelt 
száz évben hogyan változott a vajdasági magyarok három nagy nemzedéke – a két világháború közöt-
tiek, a szocializmusban felnövekvők és az 1990 után színre lépők – nemzeti identitásának fent említett 
két összetevője.

Bemutatom, hogy az első nemzedékben még élt, illetve megmaradt az első világháború előtt kiala-
kult stabil kulturális-történeti identitás, ők még összetartozó közösséget alkottak, viszont hontalanok 
voltak.

A második nemzedék, tehát az 1945 utáni új világrendszerben szocializálódottak körében kialakult 
a jugoszláv politikai-állampolgári és a vajdasági magyar identitás, amely ekkor már a magyarországi 
magyaroktól való elhatárolódást, a másságot jelentette. A kulturális-történeti identitásuk megrendült 
és széttöredezett, majd ennek a folyamatnak a nemkívánatos melléktermékeként megmutatkozott az 
asszimiláció, amelynek során a vajdasági magyarok közül sokan elveszítették magyar kulturális-törté-
neti identitásukat, és szerb vagy jugoszláv identitásúvá váltak.

A jugoszláv állam megszűnésével a vajdasági magyarok szerb állampolgárok lettek. Az új államha-
talom ellenségesen viszonyult a vajdasági magyar kisebbséghez egészen 2014-ig, amikor az uralkodó 
szerb politikai elit politikai identitást váltott: az oroszpárti politizálást felváltotta a nyugat-európai párti. 

A magyar kormány határon túli magyarok iránti politikája gyökeresen megváltozott: nemzetré-
szeknek tartja a határon túli magyarokat, köztük a vajdaságiakat is, és nemcsak kulturális-oktatási, 
hanem már gazdaságfejlesztési támogatásban is részesíti őket. Az anyaország célja ezzel a szülőföl-
dön való boldogulás elősegítése és a nemzeti identitás erősítése. Akik támogatásban részesültek, 
azok előtt pozitív jövőkép nyílt meg. A könnyített eljárással megszerezhető magyar állampolgárság 
ugyanakkor nemcsak a magyarság összetartozásának tudatát, hanem az egyébként is nagymértékű 
népességfogyásban szenvedő közösség elvándorlását is felerősítette. A továbbtanulási célú kivándor-
lás Magyarországra, a munkavállalási döntően Nyugat-Európába irányul. 

•

E tanulmányban a vajdasági magyarok három – a két világháború közötti, a szocializmusbeli és az 
1990 után színre lépő – nemzedéke nemzeti identitásának bemutatására kerül sor. A nemzeti identi-
tást több tudományág többféle szempontból vizsgálja. Tanulmányomban a szociológiatudományban 
megjelenő legfőbb értelmezéseket, diskurzusokat mutatom be, majd azok összegzéséből felvázolom 
a saját nemzetiidentitás-felfogásomat, és ennek folytatásaként megvizsgálom azt, hogy a vajdasági 
magyaroknak az elmúlt száz év során hogyan alakult át a nemzeti identitásuk.
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1. ELMÉLETI BEVEZETŐ

A nemzeti identitás fontos kollektív, közösségi, vagyis társadalmi identitás. A téma legismertebb 
nemzetközi képviselője, Anthony D. Smith szerint négy fő kollektív identitásunk van: nemzeti, vallási, 
területi (földrajzi, regionális) és társadalmi osztályi (rétegbeli) hovatartozás, azonosulás (SMITH 1991). 
A szerző kiemeli, hogy a nemzeti és a vallási azonosulásunk stabil, tehát egy élet során nem vagy csak 
nehezen változik, és ezeket a közösség tagjai döntően a szocializáció révén sajátítják el. Ezzel szemben 
a területi és az osztályi (rétegbeli) identitás migrációval, illetve társadalmi felemelkedéssel viszonylag 
könnyen megváltoztatható. 

A nemzeti kisebbségek identitásának tanulmányozása kapcsán a magyar szakirodalomban nap-
jainkban gyakran előfordul az államnemzet és a kultúrnemzet megkülönböztetése (CSEPELI 1992; 
BINDORFFER 2001; VERES 2005; ZAKARIÁS 2008). A kultúrnemzet kifejezést először Friedrich Meine-
cke német történész használta, aki a 20. század elején ezt a fogalmat nyelvi és etnokulturális alapon 
a németekre vonatkoztatta, függetlenül attól, hogy azok mely államban éltek (GYŐRI SZABÓ 2006). 
A politikai nemzet nyugat-európai modelljében egybeesik az államnemzet és a kultúrnemzet. Ha azt 
mondjuk valakire, hogy „francia”, akkor nemzetállami berögződéssel egyszerre gondolhatjuk azt, hogy 
az illető francia állampolgár, valamint azt is, hogy a francia nemzet tagja, tehát a francia nyelvet be-
széli, és ahhoz a kultúrához tartozik. Veres Valér kolozsvári szociológus felhívja a figyelmet arra, hogy 
térségünkben ez a kérdés sajátosan nyilvánul meg: „Közép- és Kelet-Európában a többségi nemzethez 
tartozó személyek esetén ugyanazon nemzet az államalkotó is, a nemzeti kisebbségek esetében el-
térő a kultúrnemzet az államalkotó nemzettől. A két komponens rendszerint disszonánsan viszonyul 
egymáshoz még többségi helyzetben is, de lehetőség van arra, hogy ezeket egyeztessék az egyének 
tudatában, ha ebben az állam is érdekelt, és ezt ideológiailag hajlandó megalapozni.” (VERES 2005: 86)

A magyarországi nemzeti kisebbségek identitásának kutatása során Bindorffer Györgyi 2001-ben 
megjelent monográfiája óta elfogadott tényként kezelik a kettős identitást. E témában a magyarorszá-
gi öt legjelentősebb – horvát, német, szerb, szlovák, szlovén – nemzeti kisebbség soraiban már a 2000-
es években jelentős kutatás folyt, és ennek eredményeként Változások a kettős identitásra címmel Bin-
dorffer szerkesztésében napvilágot látott egy kötet is, amelyben összegződött és megállapítást nyert, 
hogy a kettős identitás mindegyik magyarországi kisebbség esetében jelen van, de kisebbségenként 
eltérő módon és mértékben érvényesül. Témánk szempontjából legfontosabb a magyarországi szer-
bek identitásának a megismerése. A 2001. évi népszámlálás szerint Magyarországon a magukat szerb-
nek vallók száma 3816, a szerb anyanyelvűeké 4186 fő, ugyanakkor a szerbek saját becslésük szerint 
5000–10 000 fő közé teszik létszámukat (BINDORFFER–SÓLYOM 2007: 194–195). A szerbek esetének 
megismerése azért is érdekes, mert egyedüliként csak az ő nemzeti identitásuk fedi az anyaország 
identitását. „A szerbek sohasem tartották magukat Magyarországon belül kisebbségnek; […] történel-
mük során a mai napig bezárólag szoros kapcsolataik voltak és vannak a szerb állammal, identitásuk 
szilárd támogató bázisát adta. A szerbek papját Belgrádban nevezték ki és küldték Magyarországra a 
szocializmus időszakában is.” (BINDORFFER–SÓLYOM 2007: 229). A kutatás Pomázon folyt, de a megál-
lapítás feltételezhetően a többi magyarországi szerb identitására is igaz: például az 1990-es években 
zajló délszláv polgárháborúról ugyanazt gondolták, mint az anyaországi szerbek, ők tehát úgymond 
a szerbek oldalán álltak. A településen „mindig megvédték a szerbeket, a médiumban hallott és látott 
híreket a »helyükre tették«” (BINDORFFER–SÓLYOM 2007: 224). A háború alatt szinte mindenki befoga-
dott szerb gyerekeket. A menekült gyerekek és fiatalok szerb iskolában tanulhattak Magyarországon. 

Bindorffer Györgyi a dunabogdányi svábokat kutatva megállapította, hogy ők két országhoz kap-
csolódnak úgy, hogy megkülönböztetik az őshazát, a „Vaterlandot”, amely értelmezésükben az elván-
dorlás helyét jelenti, a jelenlegi hazájuktól, amelyet „Heimetnak” neveznek. A magyarországi sváb ki-
sebbség történelmi tudatának alakulására ugyanis rányomja bélyegét az a kulturális-történelmi tény, 
hogy háromszáz évvel ezelőtt bevándorlással került a jelenlegi országterületre. Ezért „a modern né-
met irodalmi nyelv megteremtését, az egységes Németország létrehozását, az egységes államkeret-
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ben élő német nemzet megszületését nem élhették meg. Nem vettek részt a német népet nemzetté 
kovácsoló háborúkban, sem a hagyományteremtésben” (BINDORFFER 2001: 81). 

A hazai szakirodalomban Pataki Ferenc az a szerző, akitől tanulmányomban legtöbbet merítek a 
vajdasági magyarok nemzeti identitásának bemutatásában: „A nemzeti azonosságtudat szervesen 
alakuló, többrétegű és a tudatosság különböző szintjein reflektált képződmény. Tartalmában mindig 
egybekapcsolódnak a politikai-állampolgári és a kulturális-történeti mozzanatok. Egyebek között – 
legalábbis elvben – ezért lehetséges az elviselhető kisebbségi lét, feltéve, hogy ezek az összetevők 
kiegyensúlyozottan egybekapcsolódhatnak, s egyik nem válik a másik tagadásává, veszélyeztetőjévé.” 
(PATAKI 2001: 419) Pataki a kisebbségek esetében utal a nemzeti identitás két – politikai-állampolgári és 
kulturális-történeti – összetevője összeegyeztetésének nehézségére. Ehhez hasonlóan már korábban 
Veresnél szintén találkoztunk a kultúrnemzet és az államnemzet komponensek egyeztetésének ne-
hézségével; hiszen az csak akkor lehetséges, ha az állam is érdekelt abban, és ideológiailag támogatja. 

Pataki megállapítása három fontos jelenségre mutat rá, amelyek tanulmányom szempontjából is 
meghatározóak. Az első az, hogy a nemzeti identitás többrétű, és a tudatosság különböző szintjein 
jelenik meg. Tehát a nemzeti identitás nem szervesen alakul ki, hanem az egyénnek erőfeszítéseket 
kell tennie a fejlődéséért, de ezt megelőzően – mint azt Smith is megállapította – a szocializáció útján 
kezd kialakulni. A másik megállapítása az, hogy az egyén nemzeti identitásának két – politikai-állam-
polgári és kulturális-történeti – része van, amelyek kiegyensúlyozottan egybekapcsolódhatnak, de te-
gyük hozzá hogy ez – természetes módon – csak akkor állja meg a helyét, ha az államban egybeesik az 
államnemzet és a kultúrnemzet. A harmadik megállapítása arra vonatkozik, hogy elvben mikor lehet 
a kisebbségi létben összekapcsolni a nemzeti identitás két részét. Ez akkor következhet be, amikor 
a nemzeti identitás politikai-állampolgári és kulturális-történeti összetevői úgy kapcsolódnak össze, 
hogy az „egyik nem válik a másik tagadásává, veszélyeztetőjévé” ( PATAKI 2001: 419).

Végezetül fontosnak tartom kiemelni, hogy a vajdasági magyar szakirodalomban a nemzeti identi-
tás tárgyalásakor csak a Pataki értelmezésében vett kulturális-történeti identitásról értekeznek (HÓDI 
2008, 2009; MIRNICS 1998). 

A továbbiakban abból indulok ki, hogy a vajdasági magyaroknak nem kettős identitásuk van, mint 
a magyarországi németeknek vagy szerbeknek, hanem egy identitásuk, amely két – politikai-állam-
polgári és történeti-kulturális – részből áll. A köztük lévő különbségek elsősorban kialakulásuk idő-
pontjával és körülményeivel függnek össze. Erre utal Kántor Zoltán is, amikor a következőket írja: 
„A nemzeti kisebbségek, etnikai csoportok sajátosságai leginkább az eredeti nemzettől való leválás 
időpontjától függnek, hisz attól kezdve a központi, állami nemzetépítés nem tud meghatározó befo-
lyást gyakorolni az illető kisebbség nemzeti identitására.” (KÁNTOR 2014: 104) A magyarországi svá-
bok és szerbek történelme évszázadokkal ezelőtt, önkéntes betelepülésükkel kezdődött, szemben 
a határon túli magyarokéval – köztük a vajdaságiakkal is –, akiknek a történelme száz éve a triano-
ni békediktátummal kezdődött, és ekkor már kialakult a modern magyar nemzetállam. „A határon 
túli magyarok tehát akaratuk ellenére kerültek kisebbségi helyzetbe, ezért kényszerkisebbségeknek 
is szokták nevezni.” (GYŐRI SZABÓ 2006: 387) A kisebbségi sorban élők esetében az egyén nemzeti 
identitásában a politikai-állampolgári és kulturális-történeti komponenseket össze kell egyeztetni, 
ami nem könnyű feladat. Mindezek „makroszinten függnek az anyaország és az állampolgárnemzet 
identitáspolitikájától, mikroszinten pedig az egyén beállítottságától, erőfeszítésének, értékrendjének 
és érdekeinek alakulásától” (KOVÁCS 2016: 106).

2. AZ ELSŐ NEMZEDÉK: A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ÉLŐK

1918. november 13-án Belgrádban a Károlyi-kormány aláírta a katonai egyezményt. A következő na-
pon a szerb hadsereg bevonult a demarkációs vonalig, amely Temesvár, Baja és Pécs felett húzódott. 
A helyi szerb lakosság többsége a bevonuló szerb katonákat örömmel fogadta, mert számukra ez azt 
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jelentette, hogy ezután már a saját nemzetállamukban fognak élni. A helyi magyarok tudatában még 
mindig a wilsoni politikai elképzelés élt – tévesen –, mely szerint népszavazással döntik el a terület 
hovatartozását. Az 1910-es népszámlálás alkalmával a magyarok és a németek együtt a lakosság 50 
százalékát tették ki, és abban bíztak, hogy más nemzetiségek között is akadnak olyanok, akik nem 
voksolnak a Magyarországtól való területi elszakadásra. Döbbenten vették tudomásul, hogy a szerb 
katonai parancsnokság megérkezése után tömegével bocsátották el az állami és önkormányzati hiva-
talnokokat, tisztviselőket, például a vasutasokat, akik ezután pánikszerűen menekültek a demarkációs 
vonalon belülre. Mintegy 40 000, főleg a kisebbség vezetésére hivatott középosztálybeli és értelmiségi 
magyart utasítottak ki, vagy távozott „önként” a szülőföldjéről. A trianoni békeszerződés értelmében 
a nem szláv lakosságnak biztosították az opciót, azaz a Magyarországra való áttelepülést, amelynek 
határideje 1922. január 22-én járt le (MÉSZÁROS 1981). Eddig az időpontig a magyarok semmilyen 
politikai jogokkal nem rendelkezhettek, amit kihasznált az új államhatalom, és 1921-ben végrehajtot-
ta az agrárreformot. A kedvezményezettek a betelepítettek és a helyi szlávok soraiból kerültek ki. Bár 
a szerbekhez és a többi nemzeti kisebbséghez képest a magyarok körében volt a legkedvezőtlenebb 
a szociális összetétel, mégis kizárták őket a földreformból azzal az indokkal, hogy még nem járt le az 
opció határideje, és nem tudni, ki megy és ki marad.

Az agrárreform végrehajtásával párhuzamosan Vajdaságba mintegy 75 000 szláv főt telepítettek 
be, akiknek csoportjait az egykori szaloniki harcosok mellett az Amerikából, Romániából, Magyaror-
szágról és a Szovjetunióból érkező, valamint a Monarchia katonájaként orosz fogságba esett emberek 
képezték. A betelepülők földet kaptak, majd új telepesfalvakat építtettek nekik a helyi magyarokkal. 
Magyarkanizsa korabeli jegyzőkönyvét elemezve Klamár Zoltán megállapította, hogy „1920 után a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság igyekezett megbontani a vidék etnikai térszerkezetét, és ezért három 
telepesfalut hozott létre Ókanizsa határában” (KLAMÁR 2006: 31). Az 1922-ben Zentán megalakult 
Országos Magyar Párt legfőbb követelésként azt fogalmazta meg, hogy korrigálják a magyaroknak az 
agrárreformból való kizárását, valamint igazságosabb adót vessenek ki. Követeléseik azonban a belg-
rádi parlamentben nem találtak megértésre.

1922 közepén a helyi magyarok megkapták az új állampolgárságot. Csak azok a magyarok vál-
hattak a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság állampolgáraivá, akik 1910-ben is e területen éltek. Ekkor 
minden magyar „állampolitikailag elszakadt a nemzettől, amely számára anyanemzetté vált, létének 
és sorsának alakulását a továbbiakban nem csupán hozzá, hanem a többségi néphez és államhoz, 
valamint az ugyancsak kisebbségi sorsot élő más etnikumokhoz fűződő kapcsolatai határozták meg” 
(GÁLL 1991: 186). A határ meghúzása és a megváltozott állampolgárság az elcsatolt területen élő ma-
gyarok nemzeti identitásának politikai-kulturális szegmensében változást egyelőre még nem okozott. 
Egy másik kollektív identitásban, a Smith által is említett területi azonosulásukban ugyanakkor vál-
tozás állt be. A továbbiakban az új (délszláv) állam egész területéhez még nem tudtak kötődni, ám 
annak egy kisebb részéhez, a szülőföldhöz – Vajdasághoz és saját településükhöz – elkezdtek az eddi-
gieknél jobban kötődni, ezáltal „bezárkóztak” a tágabb szülőföldbe, ez lett a „hazájuk”. 

Az első világháború után a nemzeti elnyomással és gazdasági válságokkal terhelt korszakban a 
magyarokra nehéz sors várt. Nemcsak az elmenekülők, hanem a helyben maradottak is súlyos va-
gyonveszteséget szenvedtek el. „Szerveződésre és politikai taktikázásra az adott helyzetben a délvi-
déki magyarságnak volt esélye legkevésbé. […] A szerb kormány mindent megtett, hogy a délvidéki 
magyarságot vagyonából kiforgassa, jogaitól megfossza, kultúráját elsorvassza. […] 1918-ban a Dél-
vidéken majdnem hétszáz magyar iskola működött. Két év alatt ez a szám a negyedére csökkent.” 
(HÓDI 2008: 9–10) Bevezették a névelemzést, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ha a négy közül 
akár csak egy nagyszülő szláv hangzású vezetéknevet viselt, akkor az a gyerek csak szerb osztályba 
járhatott. Ilyen körülmények között kivételnek számított a magyar sajtóval szembeni tolerancia, hi-
szen Jugoszlávia-szerte 44 magyar nyelvű újság (napi-, heti-, havi-, szakmai, vallási stb. lap) jelent meg. 
A lapok egy része még a háború előtti időből származott, majd rövid betiltás után újra megjelentek; 
emellett új lapokat is alapítottak (MÉSZÁROS 1981). Ezeket az olvasók tartották fenn, illetve az írók 
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maguk adták ki a könyveiket, ami azt jelenti, hogy a helyi magyaroknak még mutatkozott igényük és 
lehetőségük is az újságolvasásra anyanyelven, mindez stabil nemzettudat megnyilvánulásáról tanús-
kodhat az adott korban.

Az eddigiek összegzéseként elmondható, hogy a két világháború között élő nemzedékre átszár-
maztatódott az előző nemzedék magyar kulturális-történeti identitása, politikai-állampolgári iden-
titása pedig még nem alakult ki. „Az első nemzedéket még nem lehet megtörni. Őket még egybe-
forrasztotta a sorsközösség tudata, a közös érdek, az ellenállás, a dac. A  jogtiprásokkal keményen 
szembenézve állták a súlyos megpróbáltatásokat.” (HÓDI 2008: 14)

Külön kérdésként érdemes kitérni arra, hogy mi történt a helyi magyar szépirodalmi élettel. Az írók 
eleinte tanácstalanul álltak az impériumváltás ténye előtt, ez azonban nem sokáig tartott. Bori Imre 
bemutatta, hogy az úgynevezett „pécsiek”, tehát azok az írók és újságírók – tegyük hozzá, Jászi Osz-
kár személyében szociológus is volt köztük –, akik a Baranyai Szerb–Magyar Köztársaság felszámolása 
után 1921 nyarán a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságba menekültek, Belgrádban és Vajdaságban kö-
töttek ki, és felvetették, hogy szükség van az önálló vajdasági magyar irodalomra. Jászi Oszkár 1922 ja-
nuárjában a Becskereken megjelenő Fáklya című lapban az 1918 utáni új helyzetről úgy fogalmazott, 
„az elszakadt magyarságnak meg kell tanulnia a saját fejével gondolkodni, okosan számolni speciális 
viszonyaival s megalkotni az új magyar kultúrát, amelyre valóban szükség van” (idézi BORI 1998: 71). 
Egy évtizeden át tartott a vita, amelyben egyik tábor azt vallotta, hogy van külön vajdasági irodalom, 
a másik tábor pedig azt, hogy csak egységes magyar irodalom létezik, és a magyar irodalomnak van-
nak erdélyi és vajdasági munkásai. Bori szerint ebben az időben egyetlen író sem tartott ki követke-
zetesen eredeti álláspontja mellett. „Hol a vajdasági irodalmat tagadók, hol ennek az irodalomnak a 
védői táborában látjuk őket, s még egy Szenteleky Kornél1 sem volt kivétel. […] Ezeknek a vitáknak a 
jelentősége valójában abban jelölhető ki, hogy tisztázódtak a jugoszláviai magyar irodalom alapvető 
kérdései: immár nemcsak kerete ennek az irodalomnak a Vajdaság, hanem talaja is, az író pedig tudo-
másul vette, hogy jugoszláviai magyar író.” (BORI 1998: 73) 

A két világháború közötti a magyar irodalom egyik fő irányzata a szociográfia. Ez a műfaj nemcsak 
a trianoni Magyarországon, hanem a határain túl is virágzott. A Felvidéken megalakult Sarló csehszlo-
vákiai magyar ifjúsági mozgalom tagjainak legjava feltérképezte és leírta a szlovákiai és kárpátaljai 
(főként falusi) magyarok életét. Az Erdélyi Fiatalok társaság faluszemináriumot és falufüzeteket indí-
tott el, és nagy hatást gyakorolt rá Dimitrie Gusti román professzor, a monografikus iskola megalapí-
tója és Európa-szintű tekintélye. Ennek nyomán Demeter Béla 1931-ben megjelentette kiadványát 
Hogyan tanulmányozzam a falu életét címmel. A magyarországi szociográfia hatására a Híd folyóirat 
köré csoportosuló írók is 1937-től hozzáfogtak a vajdasági falukutató mozgalom megszervezéséhez. 
A vajdasági magyar agrártársadalom szociális helyzete, mint arra korábban is utaltam, kimeríthetetlen 
témákat kínált volna a szociográfiának, de az írók nem tudtak a kor e kihívásának eleget tenni. Vajda-
ságban a két világháború között nem születtek szociográfiák. Új elemként jelent meg, hogy tudatosan 
vállalták, jobban megismertetik a délszláv irodalmat a magyar olvasókkal.

Összegzésként elmondható, hogy az első világháborút követően a polgári és a tanácsköztársasági 
forradalom bukása után jelentős számú író, újságíró Vajdaságba menekült, és amit Magyarországon 
nem tudtak megvalósítani – nevezetesen a kultúra és az irodalom decentralizációját –, azt Vajdaság-
ban szerették volna elérni. A helyzet zavart okozott a helyi magyar írók kulturális-történeti identitásá-
ban, akkor azonban még nem tudták eldönteni, hogy az egyetemes magyar irodalomhoz tartoznak-e, 
vagy létrehozzanak önálló vajdasági magyar irodalmat. Az írók Vajdaságban, összehasonlítva akár a 
kor erdélyi vagy felvidéki íróinak társadalmával, kevesen és gyengék voltak ahhoz, hogy az új viszo-
nyok között önálló irodalmi, művészeti és tudományos centrumot hozzanak létre Budapesttel szem-
ben. A Pécsről ide menekült írók, újságírók ezt a helyzetet nem mérték fel reálisan, és csak ideológiai 

1  Szenteleky Kornél (1893–1933) író, költő, műfordító. A két világháború közötti vajdasági irodalom legismertebb szemé-
lyisége. 
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érvük állt az elképzelés mögött, ezért e kívülről jövő elképzelés eleve kudarcra volt ítélve, bár nem 
maradt hatástalan egyelőre még csak a kor íróira nézve.

A két világháború között nem akadt egyetlen fontosabb magyar politikus sem, aki ne a revízió 
elvét vallotta volna. Következésként 1941. április 11-én a magyar katonai csapatok bevonultak Bácská-
ba és (Dél-)Baranyába, amit a délvidékiek magyarok alatti felszabadulásként emlegettek (PAPP 2005). 
„A terület magyarsága, amely több mint két évtizeden át szenvedte a királyi Jugoszlávia elnyomó naci-
onalista nemzetiségpolitikáját, és a saját bőrén érezte, milyen másodrendű polgárként élni szülőföld-
jén, nem a megrendezett ünnepségek kötelező örömét érezte. Többségük számára a »szerb« fogalma 
egyet jelentett a gazdasági, társadalmi és különböző nemzetiségi elnyomással.” (A. SAJTI 1987: 18) 

Akkor még senki nem gondolta, hogy a magyar csapatok nemsokára, 1941 decembere és 1942 
januárja között a magyar irodalomban csak „hideg napoknak” nevezett kivégzések sorozatát követik 
el. Cseres Tibor 1964-ben megjelent, majd több kiadást is megért könyve (CSERES 2014), illetve Ko-
vács András e könyv révén elkészült azonos című filmje alapján a magyar közönség és a világ megis-
merhette, és a magyar társadalom szembenézhetett azzal, hogy a Horthy-rendszer katonai és rendőri 
vezetősége milyen gaztettet hajtott végre Vajdaságban. Az akció a partizáncsapatok felszámolási mű-
veleteként indult, majd a civilek kivégzésébe torkollott. 

Az 1944 -ben összeállított kivizsgálási statisztika szerint 3340 személy tűnt el. Eszerint közülük 2550 
szerb, 743 zsidó (A. SAJTI 1987). A megtorlásért felelős személyeket a háború után a magyar kormány 
kiadta Jugoszláviának, közülük hat személyt kivégeztek. 

3. A MÁSODIK NEMZEDÉK: A SZOCIALIZMUS NEMZEDÉKE

A második világháború befejeződésével a vajdasági magyarok legsötétebb korszaka kezdődött el. Ez 
a korszak hosszú távon, bizonyos értelemben talán a mai napig meghatározza a vajdasági magyarok 
nemzeti identitásának kulturális-történeti és politikai-állampolgári önazonosságát.

3.1. A MÁSODRENDŰ ÁLLAMPOLGÁRI ÉRZÉS ÉS A BŰNTUDAT KIÉPÍTÉSE

A Josip Broz Tito által vezetett partizán- és a szovjet csapatok előrenyomulásával 1944 őszén és 
1945 tavaszán a szerb partizánok egyes településeken több tíz, másutt több száz civil lakost öltek 
meg mindenféle indok nélkül, csak azért, mert magyarok voltak. A  tömeges kivégzésekről egé-
szen 1990-ig tilos volt beszélni, és a partizán gyilkosok hősként élték további életüket. A kivégzet-
tek száma napjainkig ismeretlen, mindenesetre többszöröse a „hideg napok” áldozatainak. Ezek a 
műveletek kettős célt szolgáltak: egyrészt megtorlást (MATUSKA 1991) és vérbosszút jelentettek 
(CSERES 2014), másrészt a térségben, különösen a tömbmagyar területeken a magyarok számának 
csökkentését és a szerbek számbeli fölényének megteremtését. A magyarok megfélemlítése és el-
nyomása érdekében a második világháború befejezése előtti hónapokban a katonai közigazgatás 
illetékesei létrehoztak egy magyar nyelvű újságot Szabad Vajdaság néven (1945 szeptemberétől 
Magyar Szó). Ez a lap a Jugoszláv Kommunista Párt magyar nyelvű szócsöveként, az új hatalom pro-
pagandaeszközeként szolgált. Ezzel a sajtószabadságnak még a látszatát is eltörölték. Kiválasztot-
tak négy szabadkai jeles írót,2 akik a két világháború között kommunista, esetleg népi érzelmeket 
vallottak, ugyanakkor a „magyarok visszatérését” is legalább olyan lelkesen támogatták. Az írókat 
Szabadkáról Újvidékre száműzték, és arra kényszerítették, hogy olyan újságot írjanak, amelynek 
tartalma teljesen egybevág a Jugoszláv Kommunista Párt ideológiájával. A katonai közigazgatás 
részéről nagy erővel megindult a vajdasági magyarok „átnevelése”, erőteljesen megmutatkozott 
nemzeti identitásuk durva megváltoztatási szándéka. 

2   Kek Zsigmond főszerkesztőt, Gál Lászlót, Lévay Endrét és Majtényi Mihályt (VAJDA 2006: 23–24).
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A kialakult helyzetben és az elkövetkező fél évszázadban állandósulhatott a fölé- és alárendelt-
ség, ahol fent a telepesek, vagyis a „felszabadítók”, lent pedig az őshonos magyarok álltak. A győz-
tes hatalom pozíciójából következően a „felszabadítók” erősebbnek, előrelátóbbnak, felszabadul-
tabbnak mutatkoztak, ezért azt éreztették, hogy ők a vezetésre hivatottak. Ezt a politikai felállást a 
Szabad Vajdaság szerkesztőinek is segíteniük kellett, mivel írásaikban csak azt sulykolhatták, hogy 
a magyaroknak lent a helyük a megmaradásuk érdekében, és bűnbánatot kell érezniük két szem-
pontból is: egyrészt a Horthy-féle Magyarország háborús bűneiért, másrészt azért is, mert az kapi-
talista rendszer volt. „A Szabad Vajdaság tehát eleve nem emelhetett szót a kommunista politika 
által átmenetileg támogatott vérbosszú ellen, amely megtizedelte a délvidéki magyarságot. […] 
A következő fél évszázadban az egység és a béke lesz az az elv, amely a jogsérelmek esetében oly 
sokszor parancsolt hallgatást a magyarokra. Mindazonáltal ekkor még nem az érvényesülés és a 
gyarapodás érdeke teszi kötelezővé a beletörődést, hanem a vérbosszú folytatásának, a kisajátítás-
nak, a kitelepítésnek a réme.” (VAJDA 2006: 26–31) A vajdasági magyarok magukra maradtak, értük 
azok sem emelték fel szavukat, akik talán megtehették volna, a párizsi béketárgyaláson részt vevő 
magyar politikusok mellett ide sorolhatók a kor magyar írói is. 1945. augusztus 9-én a Magyaror-
szági kultúrmunkások látogatása Jugoszláviában című cikkben Zilahy Lajos a saját és írótársai ne-
vében így nyilatkozott a Szabad Vajdaságnak: „Csak egy boldog fiatal nép tudja ennyire elfelejteni 
azt a sok gazságot, amit a magyar fasiszták vittek végbe ezen a földön […] Az új demokrácia nem 
határokban, hanem a legtisztább népi egyenjogúságban gondolkodik. Ez volt a leghatalmasabb 
benyomásom Jugoszláviában és Vajdaság földjén, amelyek a legnagyobb világtörténeti fordulat 
korszakát élik. Ez a fordulat hozott az itteni magyarságnak is szabad és békés jövőt.” (Idézi VAJDA 
2006: 33–34) Aki más beállítottságot képviselt, mint amit a Szabad Vajdaság szerkesztői felvázoltak, 
annak a ténykedését ellehetetlenítették. Így járt például a Zágrábi Magyar Újság szerkesztője, Wal-
ter Emil is, akit kémkedés és népellenes cselekedet miatt húszévi kényszermunkára ítéltek, holott 
csak rokonszenvezett a Kisgazdapárttal (VAJDA 2006). Waltert pedig éppen egy magyar vasmun-
kás jelentette fel. Hozzá kell azonban tenni, hogy egy másik bácskossuthfalvai magyar kommunista 
a helyi vérengzéseket úgy akadályozta meg, hogy kijelentette: csupán az ő kivégzése után követ-
kezhetnek a többiek.3 A karhatalomban, a kisajátítók soraiban is voltak szép számban magyarok, 
hiszen a rendszer ígéreteivel a szegény sorban élőket, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül, jól 
meg tudták szólítani. Az 1946-ban végrehajtott földreform során már a magyarok is a kedvezmé-
nyezettek közé kerülhettek. A szegényeket megajándékozták egy kis földdel, ezáltal megpróbáltak 
őket a saját nemzettársaik ellen fordítani, ami jórészt sikerült is. De, mint fent láttuk, akadtak olyan 
magyar kommunisták, akiknek erősnek bizonyult a nemzeti identitásuk kulturális-történeti szeg-
mense, és ők ilyen körülmények között nem az ideológiát, hanem ehelyett – életük kockáztatása 
árán is – a magyarok életét védték.

A magyaroknak a Jugoszláv Kommunista Párthoz való hozzáállásáról az 1970-es években szüle-
tett és ekkor már Budapesten élő egyik interjúalany a következőképpen nyilatkozott: „Volt a Jugo-
szláv Kommunista Párt, és a magyarok is voltak tagok, de annyira nem, ha nem kellett, akkor nem 
léptek be a pártba a magyarok, mi is azt hallottuk otthon, hogy nem kell hangoskodni, nem kell a 
magyarságunkat fitogtatni, csak a fal mellett, nem hősködünk, hogy én, magyar, azt biztos megver-
ték, ha nagyon hősködött.”4

Összegzésként elmondható, hogy a háború utáni fizikai megtorlásokkal, megfélemlítésekkel, 
kollektívbűntudat-keltéssel a hatalom azt üzente a magyaroknak, hogy ha itt akartok élni, akkor 
annak az az ára, hogy másodrendű állampolgárok lesztek. Ezt a magyarok tudomásul vették. Nem 
is igen tettek mást, mint csendben maradtak, évtizedekig tűrtek, és mindezt észrevétlenül belene-
velték a következő nemzedékbe is.

3   Zsáki Józsefről van szó (VAJDA 2006: 25).
4   Az interjút Soczó Anna egyetemi hallgató (PPKE) készítette 2011-ben.
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3.2. TITO POLITIKAI IDENTITÁSVÁLTÁSA

A magyarok kitelepítésének tervezete 1947-ben lekerült a napirendről. Ennek fő oka, hogy a mintegy 
200 000 kitelepített német munkája igencsak hiányzott elsősorban a mezőgazdaságban. A helyük-
re jött telepesek hegyi emberek lévén nem értettek sem a földműveléshez, sem az istállózó állattar-
táshoz. A szorgalmas és nagy munkatapasztalattal bíró vajdasági magyarság megtartása ezért és az 
országépítés szempontjából is fontosnak bizonyult. Továbbá a felső pártvezetés e gazdasági érdek 
mellett úgy mérte fel, hogy a magyarok már nem képezhetnek katonai veszélyt Jugoszláviára nézve, 
szemben a németekkel, akik esetében ezt a veszélyt reálisnak tartották.

A párizsi békeszerződéssel Magyarország és a második Jugoszlávia között visszaállították a trianoni 
határokat. Az új ország államformája előbb népköztársaság, majd Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 
lett, amely egypártrendszerű etatista kommunista állam volt, a háború alatt és azt követően 1948-ig 
szoros barátságot ápolt a Szovjetunióval és Magyarország kommunista pártjával. 1948-ban azonban 
Sztálin kezdeményezésére Jugoszláviát kizárták a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájá-
ból, Josip Broz Tito jugoszláv pártvezér sajátutas politikája miatt. Az előállt helyzetben Rákosi Mátyás 
és az egész korabeli magyar pártállam különösen ellenségesen viszonyult a jugoszlávokhoz, beleértve 
a Magyarországon élő délszlávokat és a jugoszláviai magyarokat is. A határokat teljesen lezárták, azok 
mentén háborús feszültségek uralkodtak. 

Azzal, hogy Tito szakított a Szovjetunióval, nagy nemzetközi tekintélyt vívott ki magának. Tito azon-
ban kétkulacsos politikus volt, a belpolitikában folytatódott a sztálinista gazdaságpolitika: a beszol-
gáltatások, a mezőgazdaság kollektivizálása, emellett a kultúrában is csak a merev szocialista realista 
művek jelenhettek meg. A vajdasági magyar írók az előállt helyzetben még jobban elbizonytalanod-
tak, és nem tudták, hogy jugoszláv vagy magyar azonosságot képviseljenek, amelyek akkor élesen ki-
zárták egymást. Az 1945 után újraindult Híd folyóirat hasábjain egészen az 1950-es évek elejéig merev 
szocialista realista írások jelenhettek meg, amelyek közvetlenül kiszolgálták a napi politikát. 

A kultúrpolitikai szemléletváltás igénye először a horvát és a szlovén írók körében jelentkezett, 
és – Vajda szerint – kirobbantására 1949 decemberében a Zágrábban megtartott II., majd Ljubljaná-
ban 1952 szeptemberében a III. jugoszláv írókongresszus után került sor. E liberalizálódás a szovjet 
kultúrpolitika iránti dacként született meg, és egyre inkább áthatotta az egész jugoszláv szellemisé-
get. Amikor a jugoszláv kultúrpolitika változott, akkor annak magyar tolmácsolói is megváltoztatták a 
szemléletüket, ami eljutott a legtöbb vajdasági magyar olvasóhoz, elsősorban a Magyar Szó, a 7 Nap, 
valamint az Újvidéki Rádió magyar adása révén.

Az írók után a pártállam nyitott a gazdasági reformok felé. 1950-ben Tito Milovan Ðilas javaslatára 
elfogadta az önigazgatásról szóló törvényt, amely szintén nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az 
önigazgatás a gyakorlatban soha nem valósult meg, de a Jugoszláviában működő szocialista rendszer 
ideológiai alapjává vált 1950–1990 között. 

Jugoszláviában 1953-tól engedélyezték, hogy a parasztok kilépjenek a szövetkezetekből. Azok a 
családok, amelyek kizárólag mezőgazdaságból éltek, maximum tíz, ha az egyik házastárs állami mun-
kaviszonyban állt, akkor pedig maximum három hektár földet birtokolhattak, és azon magángazdál-
kodást folytathattak. Ha valaki ipari vállalkozó volt, akkor saját családtagjain kívül még maximum öt 
főt alkalmazhatott. Tehát a jugoszláv kommunista rendszer korlátozta, de a szovjet blokk országaitól 
eltérően nem szüntette meg a magántulajdont. A magyarok nagy része különösen a háború utáni év-
tizedekben döntően mezőgazdasággal foglalkozott vagy kisiparosként tevékenykedett, a titói rend-
szer így sokkal jobban megfelelt nekik, mint a magyarországi, szovjet mintára kiépült rendszer, amely 
megszüntettette többek között még a kisipart is, és kollektivizálta az egész mezőgazdaságot (KOVÁCS 
2010, 2018). A  korlátozott magántulajdon engedélyezése után már kétség sem fért hozzá, hogy a 
vajdasági magyarok nem a magyar kommunistákkal, hanem Tito politikájával rokonszenveznek. Ezzel 
megkezdődött a politikai-állampolgári azonosulásuk építése.
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3.3. A NEMZETI IDENTITÁS NAGY ÁTALAKULÁSÁNAK KORSZAKA AZ 1953–1989  
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Mint a bevezetőben utaltam rá, a kisebbségeknél a nemzeti identitás két szegmense – a politikai-ál-
lampolgári és a kulturális-történeti – előbb szétválik, ami később nehezen, de összeilleszthető. 1953-
ban még a szétválás állapotában volt a vajdasági magyarok nemzeti identitásának ez a két szegmen-
se. Az ezt követő évtizedekben azonban változás áll be ezen a téren. A bekövetkezett átalakulást nem 
érthetjük meg a jugoszláv állami identitáspolitikában és gazdaságpolitikában bekövetkezett változá-
sok bemutatása nélkül.

3.3.1. AZ ÁLLAMI IDENTITÁSPOLITIKA 

A jugoszláv pártállam testvériséget és egységet hirdetett országos szinten az államalkotó nem-
zetek, Vajdaságban pedig még a nemzeti kisebbségek irányába is. A „testvériség-egység” gyakorlata 
semmiben sem különbözött a szocialista internacionalizmus propagandájától, kötelező elfogadásától 
és erőltetett kínálásától. Ebből következett, hogy a pártállam – főleg az 1945 utáni első évtizedben, de 
utána is folyamatosan – igyekezett a magyarok között is megtalálni és a hatalomba bevonni azokat, 
akik elfogadták és magukénak vallották az internacionalista-kommunista ideológiát. Ők kisebb-na-
gyobb pozícióba kerültek, és miközben kollaboráltak a hatalommal, nagymértékben segítették a pár-
tállamot, hogy ellenőrizzék azokat a magyarokat, akik nem hódoltak be az új ideológiának. A közép- 
és magasabb pozíciókba került magyaroktól elvárták, hogy szerb házastársat választanak maguknak.

Fontos kiemelni, hogy a magyar politikai elit a két világháború közötti revizionista politikával szöges 
ellentétben nemcsak a Rákosi-, hanem a Kádár-korszakban is a proletár internacionalizmust vallotta ma-
gáénak, amelybe sehogyan sem illett bele a határon túli magyarokra való odafigyelés. Ennek a politiká-
nak a lenyomata megjelent az oktatásban, következésképpen az 1945 után született nemzedékek úgy 
nőttek fel Magyarországon, hogy nem tudták, a határokon túl élnek nagyobb magyar közösségek, és 
ez az ideológia idővel áthatotta szinte az egész társadalmat. Erre jó példaként szolgál a következő eset: 
„Az egyik vidéki egyetemen a történelem–földrajz szakon felvételizőknek az alábbi »beugrós« kérdést 
tették fel: »Milyen nyelven beszélnek a székelyek?« A megkérdezettek közül senki sem tudott helyes és 
biztos választ adni. Voltak, akik úgy vélték, románul, mások úgy gondolták, valami teljesen különálló 
»székely« nyelven beszélnek a székelyek.” (FÜR 1972: 57) A téma a sajtóban és a tudományos irodalom-
ban sem szerepelt. Ha valamelyik író – például Illyés Gyula – kivételesen megszólalt ebben az ügyben, 
akkor őt a hatalom nacionalistának bélyegezte meg. A délvidéki magyarok az 1960-as évektől rokoni 
látogatásra vagy éppen (bevásárló) turistaként bármikor szabadon beutazhattak Magyarországra, ahol 
szembesülhettek azzal, hogy ők az anyaország polgárai szemében nem magyarok, hanem jugoszlávok 
vagy egyszerűen csak jugók, akik mellékesen beszélnek magyarul is. „A társadalmi identitás főképpen 
annak megfelelően alakul ki az ontogenezis során, hogy a »mások«, a környezet tagjai miképpen ragad-
ják meg a szóban forgó egyént, miként reagálnak rá e szó legszélesebb értelmében.” (PATAKI 2001: 14)

Mindeközben Jugoszláviában, a soknemzetiségű országban nagyon is számon tartották az em-
berek nemzetiségi hovatartozását, többek között a magyarokét is (egy időben még a személyi iga-
zolványba is beírták a nemzetiségi hovatartozást, és kvótákat alkalmaztak a tisztségek betöltésénél). 
A vajdasági magyarok alig várták, hogy Magyarországra mehessenek, hiszen ott mindenki magyar, 
ami számukra felemelő élményt jelentett, ugyanis otthon, ahol ők laknak, korántsem így állt a helyzet. 
Ám csalódniuk kellett, mert ott éppen őket nem tartották magyaroknak. Mivel ez számukra sértő volt, 
válaszként előfordult, hogy pont ezért kezdtek el távolodni Magyarországtól. Megindult a vajdasági 
magyar identitás megszilárdulása, amely identitás a magyarországitól eltérő magyart jelentett, sőt 
szélsőséges esetben „átváltott” szerb vagy jugoszláv identitásra. 

1961-ben Belgrádban megalakult az el nem kötelezettek mozgalma, amelynek egyik alapítója a 
jugoszláv állam- és pártvezér, Tito lett. Céljukként tűzték ki, hogy a soraikba tömörülő fejletlen or-
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szágokat kivonják a nyugati és a keleti tömb között folyó hidegháborúból. Ez a külpolitika abban a 
korban ugyancsak elismerést vívott ki a nyugati világban és a helyi magyarok körében is, ami tovább 
erősítette politikai-állampolgári identitásukat. 

3.3.2. A GAZDASÁGI ÉLET

1968-ban Belgrádban a Szerb Kommunista Szövetség KB zárt körű értekezletén elhangzott felszó-
lalásában Varga László mint a szerbiai magyar kommunista pártelit egyik fontos tagja kiemelte, hogy a 
vajdasági magyarok társadalmi-foglalkozási átrétegeződése annyira lelassult, hogy náluk már csak az 
albánok vannak rosszabb helyzetben. Felszólalását a következő adatokkal támasztotta alá: „Az 1961-
es népszámlálás adatai szerint Vajdaságban a foglalkoztatottaknak 25,9 százaléka magyar volt – 1948-
ban 33,9 százaléka –, szerbiai összesített adatok szerint a magyaroknál viszonylag lassan növekszik az 
aktív lakosságnak munkás, értelmiségi és hivatalnok foglalkozású része (1948-hoz viszonyítva mind-
össze 38,6 százalékkal, míg ugyanabban az időszakban Szerbiában átlag 77,6 százalék).” (VARGA 1970: 
9) Ez a helyzet a felsőfokú iskolázottság tömegessé válásával az 1970–80-as években tovább romlott: 
a magyarok egyre inkább süllyedtek lefelé a társadalmi ranglétrán. Ez ellen sem a politika, sem az iro-
dalom nem emelte fel nyilvánosan a szavát.

A munkanélküliség megoldását Jugoszláviában a külföldi munkavállalásban látták: „…engedé-
lyezték a külföldi munkavállalást, vagyis a kivándorlást. A  vendégmunkások között a magyarság a 
szerbekhez viszonyítva 25–35%-kal felülreprezentálta magát. A nagyszámú vendégmunkási státus a 
hatvanas és hetvenes évektől megalapozta a későbbi kitelepedést és az utólagos (mostani) kivándor-
lási hullámokat is a rokonok, ismerősök részéről. Telepesek jöttek létre a vajdasági magyarok külföldi 
csoportjaiból Ausztráliában és Kanadában is.” (MIRNICS 2016: 62) A jugoszláv állampolgárok a világ 
összes államába érvényes útlevéllel rendelkeztek. Emiatt, valamint a magyarországi szintet megha-
ladó életszínvonal okán nemcsak a magyarországi kisember, hanem az értelmiség jelentős része is 
úgy gondolta, az a paradox helyzet állt elő, hogy a jugoszláviai magyaroknak jobb a helyzetük, mint a 
magyarországiaké (BÁLINT 2011).

3.3.3. A KULTURÁLIS-TÖRTÉNETI NEMZETI TUDAT SZÉTTÖREDEZÉSE

Az 1970-es évektől az oktatás, a kultúra, a hírközlés, a közművelődés terén jelentős előrelépés tör-
tént a két világháború közötti helyzethez képest. 1974-ben Vajdaság autonóm tartományi státuszt ka-
pott, ahol a szerbhorvát nyelv mellett a magyart, szlovákot, románt és a ruszint is hivatalos nyelvként 
ismerték el. Ettől kezdve a felnövekvő generációk szülei, a két világháború közötti helyzettől eltérően, 
már szabadon választhatták meg, hogy gyerekeik magyar vagy szerb általános iskolába járjanak, sőt 
ezekben az években egyre több helyen középiskolák is nyíltak, amelyek rendszerint kétnyelvű iskola-
ként működtek, de ahol elegendő magyar tanuló volt, ott magyar tagozatokat is nyitottak.

Hozzá kell azonban tenni, hogy szemben a két világháború közötti helyzettel, a sajtót, a könyvki-
adást nem a helyi magyarok, hanem a pártállam finanszírozta. Következésképpen nem lehetett szó 
szabad sajtóról, a pártállamban ugyanis a „szerb hatalom a délvidéki magyaroktól teljes politikai azo-
nosulást és maximális lojalitást várt el” (HÓDI 2008: 12). Vagyis a jugoszláv szocializmust bírálni tilos 
volt. Ez egyéni és közösségi szinten úgy alakult, hogy a vajdasági magyarokban az 1944–45-ös magyar 
tömegmészárlástól kezdődően 1990-nel bezárólag kialakult és berögződött az öncenzúra. Az írók, az 
újságírók, a kutatók mindig tudták, hogy mit szabad megírniuk, elmondaniuk, akik pedig véletlenül 
ezt „elfelejtették”, azokat megbüntették, egzisztenciálisan ellehetetlenítették. 

A tárgyalt időszak gazdasági, esetleg még politikai szempontból is fénykorát jelentette a vajdasági 
magyar közösségnek, társadalmi téren azonban semmiképpen, mert – ismételten ki kell emelni – a 
magyarok a többségi nemzetekhez és a vajdasági kisebbségekhez képest is egyre jobban lemaradtak 
az iskolázottság, a társadalmi felemelkedés terén.
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Ez a közösség szociokulturális téren csak a felszínen mutatkozott egységesnek, mert a mélyben 
számtalan törésvonal húzódott meg benne. Mint korábban kitértem rá, akadtak, akik kollaboráltak a 
hatalommal, mások küldetéstudatot fogalmaztak meg a magyar irodalom egésze felé, közülük egye-
sek meggyőződésből vagy elhivatottságból cselekedtek, míg mások félelemből. Az egyéni szabadság 
szempontjából a legjobb helyzetben az önálló egzisztenciával rendelkező kisiparosok és parasztok 
voltak, főleg ha még falun is éltek, mert nekik nem kellett a hivatalos hatalomhoz alkalmazkodniuk. 
A gyerekeik azonban rendszerint nem folytatták a szülők foglalkozását, más pályát választottak, ál-
lami alkalmazottként helyezkedtek el. Ők és sokan mások is két párhuzamos életet éltek: egyrészt 
megtartották a tradicionális értékeket, ami a családban tovább hagyományozódott, ezt Papp Richárd 
„éjszakai kultúrának” nevezi (PAPP 2002). Másrészt ugyanazok az emberek a munkahelyen, továbbá 
bárhol, ahol erre szükség mutatkozott, az állami szocializáció „előírásai szerint” cselekedtek, ez ne-
vezhető „nappali kultúrának”. Tegyük hozzá, tudatosan cselekedtek így, mert egzisztenciális kérdéssé 
vált a politikai rendszerhez való alkalmazkodás. Egyesek áldozatnak tekinthetők, mert csak így tud-
ták folytatni a munkájukat, mások számára ez természetes dolognak számított, és nem foglalkoztak 
vele, míg megint mások hivatástudatból cselekedtek így. Hódi összehasonlította a két világháború 
közötti és az 1945 után felnőtt generációkat. (Tanulmányom ezeket nevezi első és második nemze-
déknek.) Az első nemzedékről azt írta, hogy őket még nem lehetett megtörni, mert egybeforrasz-
totta őket a sorsközösség tudata és a közös érdek. A második generációról azt vallotta, hogy az már 
lélekben megtorpant, erőt vett rajta a beletörődés, a fásultság. A közösség szellemi ereje megtört, az 
élet az egyéni érdekek mentén szerveződött, s ennek megfelel a tudatzavar, az erkölcs fellazulása, a 
politikai viszonyok kuszasága. „A délvidéki magyarság nem egy nagy család többé, nem összeszo-
kott testvéri közösség, amely a közös célok megvalósítására törekedne.” (HÓDI 2008: 14–15) Tehát 
a kulturális-történeti identitás a magyar közösségen belül az egyes rétegekben, illetve az egyének 
tudatában széttöredezett. Ez azt jelentette, hogy az egyének tudatosan úgy cselekedtek, ahogy az 
államhatalom elvárta tőlük. Az esetek többségében ez csupán színlelt igazságnak tekinthető, hiszen 
a valóságban másként szerettek volna cselekedni. A helyzet nehéznek bizonyult, és konfliktussal járt. 
Egyesek megtanultak együtt élni e kettősséggel: titokban elmentek a templomba, a gyerekeiket hit-
tanra járatták. Mások a konfliktust úgy oldották meg, hogy feladták az éjszakai kultúrát, és már csak a 
nappali kultúrával foglalkoztak – tehát csak azzal, amit az állam elvárt tőlük. Ők rendszerint az egyéni 
boldogulást tartották fontosnak.

4. A HARMADIK NEMZEDÉK: A MAI, 1990 UTÁN SZÍNRE LEPŐ NEMZEDÉK 

Míg a szülők a boldog békeidőben éltek, ez a korosztály egy másik világban született és nőtt fel. 1989-
től kezdődően a szovjet blokk országaiban békés körülmények között mély geopolitikai, gazdasági, 
társadalmi változások történtek, ami a térség euroatlanti integrációjához vezetett. Jugoszláviában, 
amely eddig a legközelebb állt a nyugati világhoz, véres etnikai háború tört ki. Ezek a változások a 
magyarokat érintően az alábbi három pontban foglalhatók össze: 1. fegyveres háború, amelybe a vaj-
dasági magyarok is belesodródtak; 2. az anyaország határon túli magyarokkal szembeni identitáspoli-
tikájának megváltozása; 3. lehetővé vált a magyarok politikai és kulturális önszerveződése.

Mindezek a gyökeres változások befolyásolták a vajdasági magyarok élethelyzetét, döntő hatással 
bírtak többek között nemzeti identitásuk politikai-állampolgári és nemzeti-kulturális összetevőinek 
alakulására is.

4.1. A DÉLSZLÁV HÁBORÚ KONTRA ANYAORSZÁG IDENTITÁSPOLITIKÁJA

A balkáni fegyveres háború 1990-től 2000-ig tartott. A vajdasági magyarokra traumaként hatottak a há-
borúval járó borzalmak: a katonai behívók, a harctérről érkező halotti jelentések, a fiatal férfi családtagok 
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külföldre, elsősorban Magyarországra menekülése,5 a félelem, továbbá az életszínvonal drasztikus csök-
kenése. A katonaköteles korú férfiak életének közvetlen fenyegetettsége mellett a vajdasági magyarok 
közössége megtapasztalhatta, mit jelent magyarnak lenni, ugyanakkor más nemzet hazájáért meghalni. 
„Az 1991–95 közötti délszláv háborúk a magyarságot különösen súlyosan érintették – a szerb nacionalista 
vezetés ugyanis ágyútölteléknek kívánta felhasználni a nemzeti kisebbségek fiataljait.” (SEBŐK 2001: 385) 

A korábbiakban kitértem rá, hogy a helyi magyaroknak 1989-re már lassan kiépült a jugoszláv po-
litikai-állampolgári identitásuk, de a kirobbant háború nyomása alatt majd látni fogjuk, ettől gyorsan 
megszabadultak. 1992. április végén Oromhegyesre, az alig 2000 fős, 90 százalékban magyarok lakta 
faluba mintegy 200 katonai behívó érkezett, ami azt jelentette, hogy a hadköteles férfiak legalább fe-
lének a baranyai harctérre kellett volna vonulnia. A helyi egészségházban dolgozó hét nő úgy érezte, 
hogy valamit tenniük kell az ellen, hogy a fiaikat, férjeiket ne vigyék el a harctérre. Végül az ő ötletük 
alapján május 10-ére falugyűlést hívtak össze, amelyen nagyon sokan vettek részt, nem csak helyiek, 
hiszen más településekről, később még külföldről is jöttek érdeklődők. A falut páncélos járművekkel 
vették körül. „A katonák még nem tudták, mit kell csinálni. Sőt, elmesélték nekik, hogy minden lőfegy-
ver élesre van töltve, és a parancsot várják, hogy mikor kell lőni.” (RÁCZ 2018: 145) Azt az illetékesekkel 
később készült interjúkból sem lehet pontosan megállapítani, kinek köszönhető, hogy végül nem ad-
ták ki a tűzparancsot, de azt igen, hogy ebben nagy szerepet vállaltak a Vajdasági Magyarok Demokra-
tikus Közössége (VMDK) szerb parlamenti képviselői, akik minden politikai eszközt bevetettek annak 
érdekében, hogy ott vér ne folyjon. A  falugyűlésen a résztvevők követelései között szerepelt, hogy 
vonják vissza a mozgósítási parancsot, hogy hazajöhessenek azok, akiket már a frontra vittek, és hogy 
a külföldre menekültek büntetlenül hazatérhessenek. Ezt a sikeres ellenállást egyes szimpatizánsok 
anyagilag is támogatták (THOMKA–KURCZ–TÓTH 2010; VÍGI ZSOLDOS 2017). „Mindenképpen ki kell 
emelni a sok támogató közül hármat, hiszen ők adták a legtöbbet, ezek: Utasi Jenő atya, a tóthfalusi 
József a munkás Plébánia papja, Tomin Slobodan kanizsai magánkereskedő és Bogdan Bogdanović 
velebiti földműves.” (VÍGI ZSOLDOS 2017) Nagyon fontos hangsúlyozni: „…az oromhegyesi mozga-
lom fő érve a sorozás ellen az volt, hogy a falubeli férfiak magyarként nem akarnak részt venni a szerb 
nemzet nevében és Szerbia területi érdekeiért vívott háborúban. […] Nem a háború tehát az, amit a 
mozgalom résztvevői erkölcsileg nem tartottak legitimnek, hanem a vajdasági magyarok részvétele 
a Szerbia érdekeiért vívott háborúban.” (RÁCZ 2018: 148). Azok a vajdasági magyarok, akik 1945 óta a 
hallgatásra szocializálódtak, ezúttal egy kis faluban – az egész vajdasági magyarságra kiterjesztve – két 
dolgot nyilvánítottak ki: először is, mindannak ellenére, hogy ők Szerbiában élnek, a szerbek háborúja 
nem az ő háborújuk; másodszor, a háborúban való részvétel megtagadása nemcsak politikai elveik 
okán, hanem elsődlegesen nemzeti önazonosságukból kifolyólag történik. A behívók megtagadása 
azt jelentette, hogy a szerb államhatalom nem számíthat arra, hogy a vajdasági magyarok, ha kell, 
fegyvert fognak Szerbia területi érdekeinek megvédéséért, hiszen nekik – éljenek akár Szerbiában – 
nincs szerb politikai-állampolgári identitásuk.

A délszláv polgárháború 1999-ben Szerbia, benne Vajdaság NATO-bombázásával, illetve Slobodan 
Miloševićnek a Nemzetközi Bíróság elé állításával ért véget. 1991–2008 között a történelmi Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság hét utódállamra bomlott. Közülük a továbbiakban témánk szempontjából a 
Szerb Köztársaságon belüli Vajdaság Autonóm Tartománnyal foglalkozom. A tartomány 1974–1988 
között Belgráddal szemben széles autonómiával rendelkezett, amely nemcsak az ott élő magyarokat 
illette meg, hanem mellettük még a szlovákokat, románokat, ruszinokat, horvátokat és az államalkotó 
nemzet vajdasági szerbek tagjait. A délszláv háború elsöpörte az autonómiát, amelyet a háború befe-
jeztével részben és fokozatosan kaptak vissza a vajdaságiak, ez látványosan öt nyelv – szerb, magyar, 
szlovák, román és ruszin – hivatalos nyelvként való elismerésében nyilvánult meg.

5   „A magyarországi adatok elemzése alapján az 1991–2002, tehát a két népszámlálás közötti időszakban tartósan Magyar-
országra telepedett le legalább 20 ezer magyar, s a 40 ezer menekült egy része is bizonyosan itt maradt.” (SEBŐK 2003: 
133) Tehát a vajdasági magyarok nagy része rokonokhoz, ismerősökhöz jött, és munkát vállalt. Ezt követően értékesítette 
az otthoni ingatlanát, árát áthozta, és integrálódott a magyar társadalomba.
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1990-ben Magyarországon mélyreható gazdasági-politikai átalakulás következett be, amely a szak-
irodalomba rendszerváltásként vonult be (RIPP 2006, ROMSICS 2013), valamint hasonló átalakulások 
történtek az egész Kárpát-medencében, ahol magyar közösségek is éltek, tehát Romániában, az egy-
kori Csehszlovákiában és részben még Ukrajnában is (ILLÉS 2002). Abban a közegben, ahol a vajdasági 
magyarok éltek, még tíz, sőt bizonyos szempontból húsz évet kellett várni a gazdasági-politikai átala-
kulásra. Ez a lemaradás magával hozta az életszínvonalban, valamint a demokratikus emberi, benne a 
kisebbségi jogok megszületésében való lemaradást is. 

A rendszerváltással megváltozott egyebek mellett az anyaország szabadon választott politikai elit-
jének a határon túli magyarokhoz való viszonya is. Az új korszakban az anyaországon kívüli magya-
rokat egyfajta pozitív sokként érte Antall Józsefnek 1990-ben a szabad választások eredményei utáni 
első tévényilatkozatában tett kijelentése, miszerint kormányfőként lélekben, érzésekben tizenötmil-
lió magyar miniszterelnöke szeretne lenni (MAGYAR IDŐK 2018). Az azt követő három évtized alatt 
Magyarország határon túli magyarok iránti politikája hosszú utat tett meg. Ennek legfőbb állomásai 
címszavakban: a kulturális és oktatási támogatások, amelyek a kormányoktól függetlenül szinte fo-
lyamatosak voltak (külön ki kell emelni a műholdas Duna Televízió6 létrehozását, amelynek legfőbb 
célja a határon túli magyarok tájékoztatása, a kulturális tér létrehozása a Kárpát-medencében); 2001-
ben a státusztörvény elfogadása. E felsorolt valamennyi intézkedés a határon túli magyarok kulturá-
lis-történeti identitásának a megőrzését szolgálta. Egy ponton azonban megtört ez a folyamat: 2004. 
december 5-én népszavazást tartottak, ahol a magyarországi választópolgárok arról dönthettek, hogy 
támogatják-e olyan törvény elfogadását, amely lehetővé teszi, hogy a magukat magyarnak valló, de 
nem Magyarországon élő és nem magyar állampolgárságú személyek kedvezményes úton kérhetik 
a magyar állampolgárságot. Az ügy – a határon túli magyar pártok kezdeményezésére – a Magyarok 
Világszövetsége által elindított sikeres aláírásgyűjtés lezárásával indult el (BUMM.SK 2014). A népsza-
vazást megelőzően pártpolitikai csata folyt az azt ellenző és támogató magyar pártcsaládok között. 
A népszavazás kimenetele azonban a magyarországi állampolgároktól függött. Az alacsony részvé-
tel miatt eredménytelenül zárult; elsősorban a gazdaságilag elmaradott térségekben volt alacsony a 
részvétel, mert ott elhitték a szavazók a politikusoknak, hogy a határon túli magyarok áttelepülnek, 
és elveszik az ő munkájukat. Minden egyes utódállamban egységesen a népszavazás kimenetelét úgy 
fogták fel, hogy a magyarországiak nem tarják őket magyaroknak, vagyis kitagadták őket a nemzet-
ből, sőt egyesek a sikertelen népszavazást tekintették az igazi Trianonnak. Egy Magyarországon tanu-
ló egyetemi hallgató 2011-ben erre így emlékezett vissza: „Még egy eseményt mondanék, mégpedig 
2004. december 5-ét. Ezt nem szeretném kifejteni részletesen, csak annyit mondanék róla, hogy a 
szavazás eredményének kihirdetése előtt az egész család a tv előtt ült, utána pedig szótlanul kikap-
csoltuk a tévét, és ment mindenki a maga szobájába aludni.”7 Ebben a kérdésben immár egy másik, új 
kormány döntött, és a parlament elé terjesztett 224/2010. (VIII. 4.) kormányrendelet alapján a határon 
túli magyarok 2011-től a magyar állampolgárságot egyszerűsített honosítással is megszerezhetik (a 
köznyelvben ezt kettős állampolgárságról szóló törvénynek nevezik). A magyar parlamenti képviselők 
nagy többsége párthovatartozástól függetlenül ezt a törvényt megszavazta. A törvény alapján ettől 
kezdve minden egyes Kárpát-medencei magyar kisebbségre úgy tekintenek, mint nemzetrészre. Így 
tehát a vajdasági magyarok is a magyar nemzet egyik részét képezik, amelynek sorsáért a magyar 
kormány felelősséget vállal. 

2015-ben kormányhatározat született arról, hogy az egyes határon túli magyar közösségeknek, 
megfelelő programok elfogadása után, a magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatást is nyújt. Az 
anyaország célja ezzel a szülőföldön való boldogulás és a nemzeti identitás erősítése. Akik támogatás-
ban részesültek, azok előtt pozitív jövőkép nyílt meg. A könnyített eljárással megszerezhető magyar 

6   A Duna Televízió első műsora 1992. december 24-én indult el. Később létrejött a Duna Word is, azzal a céllal, hogy a világ-
ban szétszóródott magyarokhoz is eljuttassa a híreket és a kultúrát.

7   Az interjút Nagymihály Zoltán egyetemi hallgató (PPKE) készítette. 
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állampolgárság ugyanakkor nemcsak a magyarság összetartozásának tudatát, hanem az egyébként is 
nagymértékű népességfogyásban szenvedő közösség elvándorlását is felerősítette. A továbbtanulási 
célú kivándorlás Magyarországra, míg a munkavállalási döntően Nyugat-Európába irányul.

 
4.2. A VAJDASÁGI MAGYAROK POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS ÖNSZERVEZŐDÉSE

Köztudott, hogy ha egy közösség társadalmi-politikai válságba kerül – és ez történt a vajdasági ma-
gyarokkal 1990 után –, akkor megerősödnek a tradicionális értékek, mint például a hagyományok, a 
vallási értékek, sőt a közösségi identitáshoz való ragaszkodás is (PAPP 2005). Ezt a folyamatot több 
fontos tényező is segítette: létrejött egy magyar politikai párt, tudományos intézmények létesültek, és 
helyi szinten különféle kisközösségek alakultak.

A volt jugoszláv parlament 1990. augusztus 8-án megszavazta azt az alkotmánymódosítást, amely 
lehetővé tette, hogy az országban többpártrendszert vezessenek be. Ez alapul szolgált a magyar ön-
szerveződésnek is, így került sor a már korábban említett Vajdasági Magyarok Demokratikus Közös-
sége (VMDK) politikai pártként való bejegyzésére. A pártalapítást a történelmi helyzet és a nemze-
ti-nemzetiségi viszonyok teljes elhidegülése tette szükségessé, hiszen az országban eluralkodott az 
agresszív kisebbségellenes közhangulat és a militáns magatartás. Mindez áthatotta a társadalmi élet 
minden területét. A szeparatizmus vádjával a szerb nyelvű média, tudósok és művészek, állami fó-
rumok, uralkodó és ellenzéki pártok mind egységesen kampányoltak a VMDK ellen. A párton belüli 
belső viták és egyéni ambíciók felőrölték a VMDK-t, és 1994-ben a kivált tagok megalakították a Vaj-
dasági Magyar Szövetséget (VMSZ), majd további kisebb magyar pártok is létrejöttek (MIRNICS 2010). 
Napjainkra csak a VMSZ tudta megőrizni helyi, tartományi és szerb parlamenti jelenlétét. 

A kisebbségi pártnak minden körülmények között nehezebb a helyzete, mint a többségi nemzet 
pártjainak. A színre lépett új szerb politikai elit később (2014-től) kedvezőbb politikai légkört terem-
tett az ott élő magyarok számára. Így a VMSZ már sokkal jobb helyzetben politizálhatott, mint egy 
évtizeddel korábban. A szerb állami politikában az identitásváltás okát az jelentette, hogy az önállóvá 
vált, de az ősi, történelmi területét, Koszovót elveszítő szerb állam kormányába a szerb szavazók a dél-
szláv háborúért leginkább felelős személyeket magában foglaló pártból kivált, mérsékeltebb pártnak 
szavaztak parlamenti többséget. Az új kormányfő8 pedig még külpolitikai beállítottságot is változ-
tatott: oroszpártiból Nyugat-párti lett, és megtapasztalta, hogy az Európai Unióba a legrövidebb út 
Budapesten keresztül vezet. Ebben a folyamatban közvetítő szerep jutott a VMSZ-nek, cserébe pedig 
mérsékelt kisebbségi kulturális autonómiát biztosítottak a magyar közösségnek, valamint az érzékeny 
történelmi kérdések megtárgyalásának lehetőségét is hagyták kibontakozni.

A vajdasági magyar közösség politikai önszerveződésének folyamatában fontos állomás, hogy 
hosszas viták és egyeztetések után a szerb parlament 2009-ben elfogadta a nemzeti tanácsokról szóló 
törvényt. A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) jogköre a magyar nyelvű művelődés, tájékoztatás, nyelv-
használat és oktatás területére terjed ki, és összességében a kulturális autonómia megvalósításának 
egyfajta intézményét jelenti, ezzel együtt közvetve a nemzeti identitás kulturális-történeti összete-
vőjének a megőrzését szolgálja. Az MNT fontos szerepet vállal abban, hogy a szórványtérségekben 
megszervezi a gyerekeknek a legközelebbi településen lévő magyar iskolába való napi utaztatását, 
és odafigyel a kis létszámú magyar osztályok életben tartására. Miután az MNT kidolgozta az oktatás-
fejlesztési stratégiát, Újvidéken megépült az Európa Kollégium, ahol az ott tanuló egyetemi hallgatók 
ösztöndíjra pályázhatnak, és ingyenes intenzív tanfolyamokat szerveznek nekik még a felvételi előtt 
a szerb nyelvtudásuk tökéletesítése céljából. Mint köztudott, főként a tömbben élő magyar diákok 
jelentős része a középiskolás korban sem tanul meg megfelelően szerbül. Azért nem sajátítják el a 
szerb nyelvet, mert annak oktatási módszere nagyon rossz az általános és a középiskolában is, a nyelv-

8   Aleksandar Vučić, 2014-től 2017-ig Szerbia miniszterelnöke, 2017-től köztársasági elnöke. A  politikai identitásváltás 
2008–2012 között zajlott le.
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tanra helyezik a hangsúlyt, és nem a beszédre. Azok, akik elsajátítják a nyelvet, rendszerint a szerb 
barátoktól, ismerősöktől tanulnak meg szerbül (PALUSEK 2015). Így aki anyagilag megteheti, elmegy 
Magyarországra tanulni, a többiek egy része helyben tanul szerb nyelven, nagy részük azonban nem 
lép be a felsőoktatásba. Ezért a magyar értelmiségiek aránya egyre jobban lemarad az államalkotó 
nemzet értelmiségiekétől. E folyamatot szeretnék megállítani azzal, hogy minden olyan fiatalnak se-
gíteni szándékoznak, aki szeretne továbbtanulni, és felsőoktatási tanulmányai befejezése után a szü-
lőföldjén maradni. Az MNT működését a szerb és a magyar kormány egyaránt támogatja anyagilag, a 
2010–2014 közötti időszakban 32 : 68 százalékos arányban. Magyarországról mintegy 2 milliárd forint, 
Szerbiából pedig több mint 2,5 millió euró érkezett ebben az időszakban.9

A szellemi élet fejlődése szempontjából fontos előrelepésnek számít többek között az, hogy Sza-
badkán 1991-ben megalakult a Magyarságkutató Tudományos Társaság (MTT), amely tudományos 
civil szervezetként jött létre, napjainkban ugyanakkor egyre inkább társadalomtudományi kutatóin-
tézetté válik. Hasonló funkciót lát el Zentán az Identitás Kisebbségkutató Műhely és a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Intézet. Az ezeknek az intézményeknek a berkeiből kikerült tanulmányok, szellemi 
termékek segítenek abban, hogy a vajdasági magyar szellemi életet ne egyoldalúan, csak az irodalom 
szempontjából vizsgáljuk, hanem a társadalomtudományok széles választéka szemszögéből is. Talán 
mégis az a legfontosabb, hogy az intézményekben folyó munka – a szocializmus korával ellentétben – 
már mentes a felülről vezérelt ideológiai befolyásolástól, és jó irányba segíti az ott élő magyarok kul-
turális-történelmi identitásának megerősödését. 

Mindemellett helyi szinten, a városokban és a kis falvakban – beleértve a szórványközösségeket 
is – megnőtt a művelődési egyesületek száma, ismét alakultak cserkészcsapatok, népkörök, néptánc-, 
színjátszó és karitászcsoportok, diáksegélyező egyesületek, szaporodnak a magyar szellemiségű ren-
dezvények. Mindez pedig a helyi magyar kisközösségek fennmaradását segíti. 

4.3. A KULTURÁLIS-TÖRTÉNETI IDENTITÁS NYOMÁBAN

Ahogy azt az előző fejezetben már vázoltam, az 1980-as évek végére a vajdasági magyarok nemzeti 
identitásának kulturális-történeti része széttöredezett. Az alábbiakban – mások által végzett kutatá-
sokra támaszkodva – azt szeretném bemutatni, hogy az előállt új geopolitikai, társadalmi-gazdasági 
helyzetben hogyan alakult a továbbiakban a vajdasági magyarok kulturális-történeti identitása. 

A rendszerváltás után a vajdasági magyar szakirodalomban és Magyarországon is megjelentek 
azok a kutatások, amelyek a nemzeti identitásra is kiterjedtek. Gereben és munkatársai voltak azok, 
akik először 1992–1993-ban egy nemzetközi kutatás részeként vizsgálataikat kiterjesztették a hatá-
ron túli magyarokra is. Majd ezt követően e témában külön-külön kutatásokat végeztek valamennyi 
Kárpát-medencei magyar közösségben, és ebben a sorban a vajdasági magyarok esetében az adat-
felvétel 2000-ben, tehát a NATO-bombázások után és a miloševići rezsim utolsó hónapjaiban készült. 
Ahogyan korábban utaltam rá, az ezt megelőző tíz év a vajdasági magyarok 1945 utáni korszakának 
a legnehezebb szakasza. A szerző kiemelte, hogy a magyar lakosság körében „egyaránt megfigyelhe-
tők a borúlátás és a megfélemlítettség, valamint a helytállás, az identitáshoz és az identitást erősítő 
kulturális elemekhez (anyanyelv, vallás, anyanyelvi olvasáskultúra stb.) való ragaszkodás fokozott je-
lei” (GEREBEN 2002: 80). A felmérés kitért a magyarországi magyarok jellemzésére is. Bár a kérdésre 
a megkérdezetteknek csak fele válaszolt, „a csupa jó tulajdonságot megnevezők elenyésző 6%-ával 
szemben a kizárólag negatív tulajdonságot említők 33%-ot képviselnek. A megnevezett konkrét tu-
lajdonságok a vajdasági magyarok jelentős részének sértettségéről, megbántottságáról vallanak” (GE-
REBEN 2002: 65). Közülük legtöbben úgy fogalmaztak, hogy a magyarországiak nem szeretik (lenézik) a 
vajdaságiakat. Itt többek között arról is szó van, hogy a magyar nyelvnek a Vajdaság területén beszélt 
és a Magyarországon beszélt változatai eltérnek egymástól, ami a vajdaságiak részéről kellemetlen, 

9   Lásd az MNT weboldalát: www.mnt.org.rs. 
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kisebbrendűségi érzést okozhat (GÁBRITY 2013). Visszatérve Gereben kutatására, ő többek között a 
vajdasági magyarok történelmi tudatát is vizsgálta. Ennek során a megkérdezettek spontán módon 
nevezhették meg azokat a személyeket – magyar és nem magyar történelemhez egyaránt tartozó-
kat –, akiket ők kifejezetten nagyra tartanak. A  lista hasonlóan alakult (Szent István, Kossuth Lajos, 
Mátyás király, Széchenyi István), mint Magyarországon és a határon túl bárhol másutt a megkérdezett 
magyarok körében. „A vajdasági listának van azonban egy teljesen speciális, minden más régiótól elté-
rő vonása: az első helyen (akárcsak 1992/93-ban) Tito marsall áll, akit valószínűleg a zavaros jelen és a 
nosztalgikusan megszépített múlt kontrasztja állított így előtérbe.” (GEREBEN 2002: 68) A felmérésnek 
ez a része nem maradt visszhang nélkül a vajdasági értelmiségi körökben. Hódi azonosságtudat-za-
varnak nevezi a fenti jelenséget (HÓDI 2003), míg mások az évtizedeken át kialakult adaptációs straté-
gia eredményét látják ebben (MIRNICS–NACSA 2011).

Papp Richárd PhD-dolgozatában az ezredfordulón elsősorban két bácskai, döntően magyarok lakta 
települési közösségben végzett kulturális antropológiai kutatást, amelynek fő kérdését az képezte, mi-
lyen szerepe van a vallásnak a délvidéki magyarok identitástudatának megőrzésében. Az egyik telepü-
lésen, Zentán, a magyarok szinte kivétel nélkül római katolikusok, míg az ott élő szerbek pravoszlávok, 
a másik településen, Bácsfeketehegyen, a magyarok reformátusok, a helyi montenegróiak és szerbek 
többsége viszont ateistának vallotta magát. Mindkét településen a magyarok alkotják a település több-
ségét. E két településen vallási különbségek egyúttal nemzeti különbségek is.10 „A kisebbségi környe-
zetben a vallás mint a kisebbségi kultúra integratív rendszere erősebb, mint többségi-társadalmi kör-
nyezetben.” (PAPP 2005: 11) Ennek bizonyítására álljanak itt dolgozata egyik adatközlőjének gondolatai: 
„Ma újra visszatalálunk lassan önmagunkhoz. Ezért van, bármi is jött ránk az utóbbi években, megma-
radtunk. Igaz, sokan elmentek, legtöbben mégis maradtak. Miért? Mert volt mihez kapaszkodjunk. Mert 
még a Tito és a Milošević alatt is megőriztük az alapot: a nyelvet, a hagyományt meg a kereszténysé-
get. Na, ha ezt nem is mindenki mutatta, mára már többen lettek újra vallásosak.” (HAJNAL–PAPP 2007: 
159–160) A délszláv háború borzalmai közepette felértékelődött a vallási tradíció, a miloševići rendszer 
bukásával, az új szerb elit hatalomra kerülésével megnyílt a lehetőség a szabad vallásgyakorlásra. Még-
is, 2001-ben az egyik zentai óvodában a karácsony közeledtével az egész zentai magyar társadalmat 
megmozgató vita kerekedett az óvónők között arról, legyen-e karácsonyi ünnepség, vagy – a közelmúlt 
hagyományaihoz híven – a „szokásos” Télapó-ünnepséget tartsák meg (HAJNAL–PAPP 2007: 157). Nem 
csupán az óvónők vitáztak: ötszázan írták alá a közös beadványban, hogy „ne legyen Jézus, Télapóval 
ünnepeljék a karácsonyt” (HAJNAL–PAPP 2007: 157). E vita napvilágra hozta egyrészt, hogy a vallássza-
badság engedélyezésével a két szemben álló értékrend még nem tűnt el automatikusan, másrészt hogy 
egyes családok nem tudták a másikról, hogyan éli meg a másik a saját kulturális tartalmait. Ehelyett 
feltételezték egymásról az azonos „néma”, „rejtett” reakciót a többégi-társadalmi kényszerrel szemben. 
Többen úgy gondolták, hogy hozzájuk hasonló adaptációs mechanizmusok mentén élnek más családok 
is, így ezen konfliktushelyzet kapcsán sajátos módon nézhetett szembe a mikrotársadalom önmagával 
és különböző értékrendjével (HAJNAL–PAPP 2007: 158). A hír a Magyar Szó révén eljutott a bácsfeke-
tehegyiekhez is. Ott az egyik helyi lakos így nyilatkozott az újságírónak: „Nem értem, hogy miért vitáz-
nak, hogy nincs karácsony, hogy Télapó van helyette, pedig ott mindenki magyar.” (HAJNAL–PAPP 2007: 
158) Bácsfeketehegyen azért nem állhatott elő a zentaihoz hasonló helyzet, mert ott a vallási tradíció 
és a magyarság elválaszthatatlanok voltak egymástól, és ez olyan erős egységben működött, hogy tel-
jesen el tudta nyomni az állami kommunista szocializációt. Több oka van annak, hogy ez így alakult: a 
legfontosabbak között kell említeni azt, hogy Bácsfeketehegy falu, és itt nem tevékenykedtek magyar 
káderértelmiségiek, mert a közösség nagy része földművelésből élt, tehát az államtól független egzisz-
tenciával rendelkezett. Továbbá Bácsfeketehegyen született és élt Ágoston Sándor,11 aki Trianon után 

10   Ez azt jelenti, hogy Zentán aki katolikus, az magyar, aki pravoszláv, az meg szerb. A városban senki nem mondja például, 
hogy katolikus karácsony van, hanem azt, hogy magyar karácsony van, és fordítva: nem pravoszláv karácsonyról, hanem 
szerb karácsonyról beszél magyar és szerb egyaránt.

11   Ágoston Sándor (1882–1960). 
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a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház megszervezője és hosszú időn keresztül nagy tekintélyű 
püspöke volt. Utódainak már „könnyebbnek” bizonyult az ő munkáját folytatni. Mint a 6. lábjegyzetben 
már utaltam rá, az itteni magyar kommunista 1944-ben saját élete kockáztatása árán megvédte falubeli-
jeit, így ebben a faluban nem történtek kivégzések. Abban a nehéz pillanatban erősebbnek mutatkozott 
a kulturális-történeti identitása, mint a politikai meggyőződése. 

Összegzésként elmondható, hogy sokaknak azok közül, akik a szocializmusban még otthon sem 
őrizték meg a tradicionális értékeket és hagyományokat, a kulturális-történeti identitása úgy eltűnt, 
hogy a diktatórikus egypártrendszerű szocializmus megszűnésével már nem állt vissza. 

5. ÖSSZEGZÉS

Tanulmányomban Pataki Ferencnek abból a megállapításából indultam ki, hogy a nemzeti identitás-
nak két – kulturális-történeti és politikai-állampolgári – összetevője van, és megkíséreltem bemutat-
ni, hogy a Trianon utáni száz évben hogyan változtak meg ezek az összetevők a vajdasági magyarok 
három nemzedéke esetében. Mindezt magyar szempontból közelítettem meg. A három nemzedék 
időbeli meghatározásául a nagy történelmi sorsfordulók szolgáltak alapul, így elkülönítettem a két 
világháború közötti, a szocializmus kori és a mai, vagyis az 1990 utáni nemzedékeket. 

A két világháború között élők az első nemzedék. Nekik azt kellett megélniük, hogy ugyan ezer évig 
Magyarország volt a hazájuk, de Trianonban leválasztották őket a nemzetről, és odacsatolták egy délszláv 
államhoz. Ezzel nemzeti kisebbséggé váltak, és 1922-ben a délszláv állam megadta nekik az új állampol-
gárságot. A délszláv állam a következő két évtizedben agresszív kisebbségellenes politikát folytatott a ma-
gyarokkal szemben. Ez a nemzedék nem tudott azonosulni az új állammal mint hazával, ezért ténylegesen 
hontalanná váltak. Az elcsatolt magyaroknak az elkövetkező húsz éve a jobb időkre való várakozásban telt 
el. A kulturális-történeti identitásuk még az anyaországban épült ki, és átöröklődött az új viszonyokba, 
ezen a téren nem történt változás. Őket még egybeforrasztotta a sorsközösség tudata és a közös érdek: a 
dac és a jogtiprásokkal szembeni kemény szembenállás, és várták a magyarok visszajövetelét.

A második világháborút az 1947-es párizsi békeszerződés zárta le olyképpen, hogy véglegesen 
megerősítette a trianoni államhatárokat. A  második nemzedék korszaka 1945-től 1900-ig tartott, 
és ebben az időszakban az, ami eddig témánk szempontjából jellemző volt, érvényét veszítette. Új 
kommunista világrendszer született, amely az ott élő magyarokra kétszeres elnyomásként neheze-
dett. Egyrészt 1944–1945-ben az új állam előfutárai, a partizánok etnikai alapú tisztogatást hajtottak 
végre, majd a vérbosszú folytatásának, a kisajátításnak, a kitelepítésnek a réme révén a magyarokat a 
rendszer beletaszította a másodrendű állampolgári létbe, és bűntudatot ébresztett bennük a magyar 
fasiszták bűneiért, valamint azért is, mert nekik hiányzott a forradalmi múltjuk. A helyi magyarok ezt 
kénytelenek voltak tudomásul venni, eltűrni, és életüket ennek tudatában berendezni, aminek során 
önbizalmuk megrendült. Az állam-párt ugyanakkor kommunista-ateista ideológiát hirdetett, és en-
nek szellemében átszervezett mindent: az oktatást, kultúrát, sajtót, tudományt és az egész közéletet. 
A szerb hatalom teljes politikai azonosulást és maximális lojalitást várt el a magyaroktól. 

Az 1960–70-es években puhult a diktatúra, főként a gazdaság és a külpolitika terén. A titói rendszer 
nagymértékben korlátozta, de nem szüntette meg teljesen a magántulajdont. 1953-tól azoknak, akik 
mezőgazdasággal és kisiparral foglalkoztak, engedélyezte a korlátozott magántulajdont, így a mező-
gazdasági magángazdálkodást, ezáltal a kisipar tovább élhetett. Ez tekinthető 1945 után az első olyan 
intézkedésnek, amely jobban tetszett a vajdasági magyaroknak, mint a magyarországi, szovjet mintá-
ra kiépült szocialista modell, amelyben teljesen kollektivizálták a mezőgazdaságot és államosították 
a kisipart is. Ezzel indult meg a politikai-állampolgári identitás építése, mert a magyarok, különösen a 
korszak elején, még főleg parasztok és kisiparosok voltak. 1961-ben Belgrádban megalakult az el nem 
kötelezettek mozgalma, amelynek egyik alapítója a jugoszláv állam- és pártvezér, Tito lett. Céljukként 
tűzték ki, hogy a soraikba tömörülő fejletlen országokat kivonják a nyugati és a keleti tömb között folyó 
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hidegháborúból. A magyar külpolitikát ebben a korban a Szovjetuniónak való alávetettség jellemezte. 
Ez elnemkötelezettség ehhez képest ugyancsak elismerést vívott ki a nyugati világban és a helyi ma-
gyarok körében is, ami tovább erősítette a politikai-állampolgári identitásukat. Végül az 1970-es évek-
ben a munkanélküliség megoldására az állam engedélyezte a nyugat-európai munkavállalást, amely-
ben a magyarok számarányukhoz képest nagyobb mértékben vettek részt, mint az államalkotó nemzet 
tagjai. A jugoszláv állampolgárok a világ majd minden országába érvényes útlevéllel rendelkeztek. 

Nemcsak a Rákosi-, hanem a Kádár-korszakban is a magyar pártvezetőség számára tabutémának 
számított a határon túli magyaroknak még a léte is. Ennek a politikának a lenyomata megjelent az okta-
tásban és a közéletben, így a magyarországi magyarok döntő többsége nem tudta, hogy a határon túl 
nagyobb többen magyarok is élnek, és ha vajdasági magyarral találkoztak, akkor ezt ki is nyilvánították, 
ami rosszulesett a vajdasági magyaroknak. Ez a tény, valamint a gazdasági gyarapodás együtt járult hoz-
zá ahhoz, hogy a szocializmus végére kiépült a jugoszláv politikai-állampolgári identitás és a vajdasági 
magyar identitás, amely akkor a magyarországi magyartól való elhatárolódást, a másságot jelentette. 

A vajdasági magyarok beletörődtek sorsukba, mindannak ellenére, hogy a társadalmi ranglétrán 
egyre inkább süllyedtek lefelé. A kulturális-történeti identitás megőrzésére korlátozottan, titokban nyílt 
lehetőség, és akadtak, akik ezt az utat vállalták, de nem mindenki. Így legalább két markánsan eltérő 
csoport jött létre: az identitást őrzők és elhagyók. Akik még otthon sem őrizték a tradicionális értékeket, 
a vallást és a hagyományokat, azoknak a kulturális-történeti identitása megrendült és széttöredezett, 
ennek a folyamatnak a nemkívánatos „mellékterméke” az asszimiláció, amelynek során a vajdasági ma-
gyarok közül sokan elveszítették magyar identitásukat, és szerb vagy jugoszláv identitásúvá váltak.

1990-ben, a délszláv háború kezdetén lépett színre a harmadik nemzedék. A  vajdasági magyarok 
gazdasági, társadalmi-politikai helyzete, beleértve a kisebbségit is, mélyen leromlott, nemcsak a szocia-
lista korszakhoz, hanem a posztszovjet országok helyzetéhez viszonyítva is.

A délszláv háború befejezése után a szerb politikai elit politikai identitást váltott, oroszpártiból nyu-
gat-európai párti lett, és rájöttek, hogy Európába a legrövidebb út Budapesten keresztül vezet. Koszo-
vónak, az ősi szerb földnek az elvesztése is segített abban, hogy Belgrádban is megértsék, mit jelent 
Magyarországnak az, hogy magyarok nemcsak az országhatáron belül, hanem a határon kívül is élnek. 

Kisebbségi sorsban azonban a javuló politikai körülmények ellenére is a nemzeti-kulturális identitást 
nagyon nehéz megőrizni. A közélet nem magyar nyelven folyik, és hiányoznak a nemzeti intézmények, 
például a vallás, amely a városokban már nem tudja megtartani a nemzeti identitást. Ezért az egyénekre 
nagy felelősség hárul, és erőfeszítés szükséges a kulturális-nemzeti identitás megőrzéséhez. 

Mindeközben látványosan megnőtt a magyar kormánynak a határon túli magyarok számára nyúj-
tott kulturális-oktatási, majd 2016-tól a gazdasági támogatása is. Ebben az összefüggésben szimbolikus 
gesztusnak tekinthető, hogy a gazdasági támogatást a magyar kormány a határon túli magyarok közül 
először a vajdasági magyar közösségnek nyújtotta. Ez a gazdasági támogatás azért is sikeres, mert a 
vajdasági magyarokból nem veszett ki teljesen a vállalkozó szellem, köszönhetően annak, hogy a szoci-
alizmusban lehetőség nyílt korlátozott magántulajdonosi vállalkozásra, ami megtartotta az életerőt és a 
tenni akarást. Ezek pedig elengedhetetlenek a vállalkozások újraindításakor és működtetésekor.
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igazgató 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Elméleti és módszertani keretek 
a nemzetpolitika és a külhoni 

közösségek nemzetépítésének 
értelmezéséhez

A külhoni magyar politikai formációk és a magyar állam egyazon célt követnek: a külhoni magyar kö-
zösségek megmaradása és gyarapodása feltételeinek a megteremtése. A külhoni etnikai pártok – mint 
a külhoni magyarság legitim képviselői – programjaiban, a magyar állam Alaptörvényében (valamint a 
nemzetpolitikai stratégiai dokumentumokban), illetve a magyar–magyar fórumok nyilatkozataiban lé-
nyegében a magyar identitás megőrzését, erősítését jelölik meg fő célkitűzésként. A különböző államok-
ban – az anyaországban és a Magyarországgal szomszédos államokban – élő magyarság ennek a közös, 
igaz, más-más állami keretek között intézményesülő magyar identitásnak a reprodukálását célozza meg. 

Magyarországhoz hasonlóan a rendszerváltást követően a legtöbb kelet-közép-európai állam az 
alkotmányában deklarálta felelősségvállalását a határain kívül élő nemzettársai iránt. Az anyaorszá-
gi törődés, a nemzetállami politika, a nemzeti pártok megjelenése, valamint a kisebbségek etnikai 
alapon létrehozott pártjai a legvilágosabb bizonyíték, hogy – a közvélekedéssel szemben és a látszat 
ellenére – a nemzeti hovatartozás jelentősége nem enyészett el. A kétpólusú világrendszer megszű-
nését követő három évtized újabb és újabb bizonyítékokkal szolgált erre. A nemzeti kötelék, a nemzeti 
identitás meggyengüléséről értekezők – főleg, ha figyelembe vesszük a skót és a katalán függetlensé-
gi törekvéseket – nap mint nap bizonyítékokat találhatnak a nemzeti mivolt társadalmi jelentőségére. 
Nem felesleges hangsúlyozni, hogy a nemzeti kérdéssel foglalkozó szakirodalom, a nacionalizmusel-
méletek sem beszélnek a nemzet eltűnéséről vagy túlhaladásáról.

Tulajdonképpen ennek a megértése a kulcs a nemzetpolitika megértéséhez (és ez egyben az elem-
zés elméleti kerete): miért van az, hogy a nemzeti kötelék ennyire meghatározó? A válasz egyszerre 
történelmi és kortárs. A történelmi alapot a nacionalizmus kialakulása és elterjedése adja. A kortárs 
válasz pedig az előbbiből deriválódik: a nacionalizmus megjelenése óta visszavonhatatlanul jelen van 
a nemzeti elven való szerveződés. Többségi és kisebbségi társadalom, nemzetállam és anyaország 
Európában mind jelentőséget tulajdonít a nemzeti hovatartozásnak, és ezen az alapon legitimálják a 
közösségi törekvéseket. A nacionalizmus (mint semleges társadalomtudományi) fogalom a – többségi 
és kisebbségi – társadalmak nemzeti alapon történő intézményesülését jelenti. A 18–19. század óta a 
társadalmak nemzeti alapon intézményesülnek, nemzeti alapon legitimálják az államot, amely a maga 
során a nemzeti identitást termelő intézményrendszert épít ki. A  nacionalizmus logikája szerint az 
adott területen – egy államban – élőknek kulturálisan (nemzetileg) homogén társadalmat kell alkot-
niuk. Ebből eredeztethető az összes rendszerváltás utáni konfliktus. A nacionalizmus létrejötte, majd 
államideológiává alakulása egyrészt nemzeti szempontból egyneműsítette a társadalmakat, másrészt 
pedig azt eredményezte, hogy az egyneműsítésnek ellenállók más nemzeti alapon szervezzék meg 
társadalmukat, és önálló államiságra törekedjenek. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a 
19. század második fele óta minden európai többségi vagy kisebbségi társadalom nemzeti termino-
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lógiában határozza meg magát. A nacionalizmus a nemzetet központi értéknek tekinti, valamint ál-
lamiságra vagy legalább autonómiára törekszik. Az egymásra ható többségi, kisebbségi, anyaországi 
nacionalizmusok keretében értelmezendő az 1989 utáni nemzetiségi kérdés. 

A nemzetállamok törekvése, hogy nemzeti szempontból – a nyelvi, kulturális különbségek meg-
szüntetésével – homogén államot hozzanak létre, amely a nemzeti többség kultúrájára, nyelvére épül. 
Az etnikai/nemzeti homogenizáció az elején természetes folyamatként indult, később – a nemzetálla-
mok megerősödése következtében – felülről irányított folyamattá vált. A nemzetállam megteremtése 
egyszerre jelenti az etnikai homogenizációt, valamint – adott esetben (például az első világháborút 
lezáró békeszerződések után) – az új területek adminisztratív, bürokratikus inkorporációját. A nemze-
tépítés felülről irányított – nemzeti homogenizációra törekvő – folyamat, amelynek során a nemzet-
re mint központi értékre hivatkozva megteremtik a nemzeti intézményeket, központi szerepet kap 
a többségi kultúra és nyelv, illetve az illető többség nemzeti hagyományai és történelme. Térségünk 
majd minden államára érvényes az a megállapítás, hogy az államalkotó nemzet beolvasztással, az 
asszimiláció erőltetésével próbálta megszüntetni az államon belül létező etnikai, nemzeti különbsé-
geket. A homogenizációs szándék a nemzeti kisebbségek ellen irányul, így a kisebbségek politikája a 
homogenizációs törekvéseknek való ellenállásként is értelmezhető.

Európában nem találunk olyan államot, amely nem a nemzeti elv alapján szerveződne, és kevés 
olyat, amely ne részesítené kedvezményes elbánásban a határain kívül élő, saját etnokulturális közös-
ségéhez tartozókat. A 20–21. századi nemzetállam, amely a politikai nemzet keretén belül az etnokul-
turális semlegesség látszatát igyekszik fenntartani, a gyakorlatban nemegyszer valamelyik etnikum/
nemzet – vélt vagy valós – érdekeit érvényesíti.

Nemzeti vonatkozásban az államnak kettős szerepe van: egyrészt olyan nemzetállam, amely a 
társadalmi kohéziót kívánja megteremteni, amibe a nemzeti, nyelvi homogenizáció is beletartozik, 
másrészt pedig anyaország, amely – a kulturális nemzeteszme nevében – felelősséget vállal a határa-
in kívül élő nemzettársakért. A nemzetállami politikának két vetülete van, amelyek vizsgálatát mód-
szertanilag külön kell választanunk. Az egyik a saját nemzetállamban érvényesül, amit nemzeterősí-
tő politikának (nacionalizmusnak) nevezhetünk, míg a másik az állam határain túl élőkre irányul, ezt 
anyaországi nacionalizmusnak nevezhetjük.

Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a nemzeti kérdés jelenlétéről, tagadhatatlan, hogy a nem-
zeti kérdés, a nemzetépítés, az identitáspolitika a velünk létező valóság. Ha ezt megértjük, akkor rá-
eszmélünk, hogy miért akar fennmaradni egy kisebbségi közösség (amely igen gyakran egy másik 
ország államalkotó többségének a része), és miért tartja alapelvnek egy anyaország, hogy a külhoni 
nemzettársait támogassa. Ez a kisebbségi önszerveződés, a megmaradás vágya, illetve az anyaországi 
támogatás a norma Európában, és nem a kivétel.

A 2001-es státustörvény körüli vita felkeltette mind a nemzetközi tudományos élet, mind az euró-
pai stabilitásáért aggódó európai döntéshozók érdeklődését. A határon túli nemzettársak anyaországi 
támogatása nem volt új jelenség, mégis a magyar állam ilyen jellegű aktivitása felkeltette a közvéle-
mény érdeklődését nemcsak a szomszédos államokban, hanem a tágabb európai térségben is. Politi-
kai és szakmai vita kerekedett a külföldön élő nemzettársak támogatásának kérdéséről. A vita felvetet-
te az anyaországi támogatások legitimitásának kérdését: éspedig, hogy jogosnak tekinthető-e, ha egy 
állam egy másik államban élő állampolgárokat megkülönböztetett módon kezel.

A státustörvény által gerjesztett vita azt eredményezte, hogy ma már legitimitást nyert a külhoni-
akról való gondoskodás eszméje és gyakorlata, de nem árt, ha rendszerezzük, hogy miért is legitim ez 
a gondoskodás. A kiindulási pont az, hogy a nemzethez, a nemzeti identitáshoz való viszonyulásoktól 
függetlenül, a nacionalizmusnak köszönhetően a 18–19. században a többségi és kisebbségi társadal-
mak egyaránt nemzeti alapon intézményesültek. A nemzeti alapon való szerveződés a modernizáció 
során végbement társadalmi átalakulás nem szándékolt következménye. Nem történelmi véletlen, 
hogy a társadalmak nemzeti alapon szerveződnek, és hogy az egyének valamely – esetleg kettő vagy 
több – nemzet tagjaként identifikálják magukat (az esetek többségében csak egy nemzettel, vagy leg-
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alábbis az egyik identifikáció a domináns). A modernizáció korában elkezdődött folyamat mind a mai 
napig tart, és nincs okunk feltételezni, hogy a nemzeti önszerveződés, a nemzeti identitásnak tulajdoní-
tott jelentőség elenyészik. A modern társadalmak egyszerűen nem működhetnek egy minimális, közös 
kulturális, nyelvi nemzeti alap nélkül. Ennek fényében érthető, hogy a bármilyen okból is más államok-
ban élő nemzeti kisebbségek elsősorban nemzeti és nem állampolgári alapon identifikálják magukat. 
A másik érv, amely legitimálja a nemzetpolitikákat, a precedensekből vezethető le: gyakorlatilag nem 
találunk olyan európai államot, amely közömbös lenne a külhonban élő nemzettársai iránt, legyen szó 
az adott államhoz korábban tartozó területeken élőkről vagy az utóbbi időben egyre nagyobb hang-
súlyt kapott, főleg külföldi munkavállalás eredményeként létrejött diaszpórákról. Ez a törődés egyrészt 
állampolgársági alapú, de nem nehéz észrevenni a tituláris nemzethez tartozók iránti preferenciát (pél-
dául a román állam a román nyelv oktatását támogatja a diaszpórában élők számára, és véletlenül sem 
a magyar nyelvű hétvégi iskolákat, pedig számos magyar is elhagyta Romániát). Harmadik érvként az 
egyenlőség – a csoportok közötti egyenlőségre gondolunk elsősorban – emelhető ki. A szomszédos 
államokban élő kisebbségek – jogosan – hátrányos helyzetben érzik magukat, ezt a hátrányt pedig az 
anyaországi támogatások egyensúlyozhatják. Az egyéni, állampolgári egyenlőség nem vezet a cso-
portok közötti egyenlőséghez. Nemzeti alapú egyenlőség híján nem beszélhetünk az állampolgárok 
jogegyenlőségének maradéktalan megvalósulásáról. Utolsóként pedig megemlíthetjük, hogy az euró-
pai porondon is elfogadottá vált a külhoni nemzettársak támogatása. 2001-ben a szomszédos államok 
kifogásai – Ukrajna kivételével, amely pozitívan állt hozzá a státustörvényhez –, a Velencei Bizottság 
javaslatai, az EBESZ kisebbségi főbiztosának állásfoglalása, a bővítési főbiztos levele, valamint az Euró-
pa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (ETPK) hozzáállása is jelezte, hogy a magyar státustörvény olyan 
kérdéseket vetett fel, amelyekkel az Európai Unióban nem szívesen foglalkoztak. Hozzátehetjük, hogy 
az első világháború előtti időszakban a mai külhoni magyarok felmenői is hozzájárultak Magyarország 
szellemi és anyagi gyarapodásához, és ezek azok a magyarok, akiket a magyar állam a világháború utá-
ni rendezés során nem tudott megvédeni. Viták természetesen vannak mind a mai napig a támogatás 
formáját és tartalmát tekintve, de az elv és gyakorlat mára elfogadottá vált. Ha nem is kerültünk sokkal 
közelebb a nemzetek Európája koncepcióhoz, a nemzeti elv megkerülhetetlensége evidencia.

A nemzetépítési politika identitáspolitika is egyben. A  társadalom kohéziójának megteremtése 
tulajdonképpen a közös értékek, mítoszok, szimbólumok és történelem kialakítása. A nemzetépítés 
olyan intézményesülés, amely a nemzeti elvet helyezi a középpontba. Az államok, pártok, szervezetek 
elitjei infrastruktúrájukon keresztül – a nemzetet központi értéknek tekintve – erősítik csoportjuk ko-
hézióját. Ezeknek a politikáknak a célja a nemzeti identitás megteremtése vagy megerősítése. A pár-
huzamos, gyakran egymással konfliktusban álló nemzetépítések ennek megfelelően olyan nemzeti 
identitásokat eredményeztek, amelyek egymással szemben határozzák meg magukat. A nemzeti po-
litika, a nacionalizmus számára a célcsoport a saját csoportjához tartozónak tekintett egyén, illetve a 
sajátnak tekintett csoport. Rájuk irányul a nemzetépítés és az identitáspolitika. Külön konfliktusforrás, 
amikor a két nemzetépítés ugyanazt a csoportot tekinti sajátjának. Nem véletlenül nincs megegyezés 
a nemzeti kisebbségek meghatározása körül.

Gyümölcsözőbb az elemzés hangsúlyát azokra az intézményekre helyezni, amelyek az identitásala-
kítást tűzik ki célul, és természetesen azokra is, amelyek ezt közvetlenül teszik. A nemzeti identitást a 
politikai és kulturális elitek alakítják az általuk megteremtett, illetve átalakított intézményrendszer ré-
vén. A különböző aktorok – az állam, a politikai pártok, így az etnikai pártok is, az értelmiségiek – meg-
teremtik, vagy hatással vannak az illető állam infrastrukturális hatalmára, illetve kisebbségek esetén 
hasonló jellegű infrastruktúrákat alakítanak ki. Ezen keresztül intézményesül egy bizonyos nemzetfel-
fogás, aminek eredményeként kialakul valamilyenféle nemzeti identitás, amely később mobilizálható. 
A mítoszok, az emlékezet, a történelem „hivatalos” verziói stb. tulajdonképpen ezen az intézményrend-
szeren, infrastruktúrán „csorognak le a nép tudatába”. Ez a politika arra irányul, hogy letisztázott, egyér-
telmű identitású csoporttagok legyenek, akik bármikor mozgósíthatók nemzeti célok érdekében, és 
akiknek a lojalitására építeni lehet. A tulajdonképpeni lényeg nem az, hogy mindenki ugyanúgy értel-
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mezze román vagy magyar nemzeti identitását, hanem hogy az emberek azt gondolják: nemzettársá-
nak is ugyanolyan a nemzeti identitása. A fentebb említett intézmények révén valósítható meg az iden-
titáspolitika, amelynek lényege Craig Calhoun megfogalmazásában: „Ahhoz, hogy az identitáspolitika 
működjön, az alcsoportoknak nem szabad különbségeiket hangsúlyozniuk, inkább el kell fogadniuk 
egy közösség vonatkoztatási keretet, amelyen belül egységük szembetűnőbb.” (CALHOUN 1997: 108)

A nemzetépítés egyértelműen felülről irányított – nemzeti homogenizációra törekvő – folyamat, 
amelynek során megteremtődnek a nemzeti intézmények, központi szerepet kap a többségi kultúra 
és nyelv, illetve az illető nemzeti hagyományok és történelem. Konkurens identitástermelést végeznek 
az illető államban élő nemzeti kisebbségi elitek. Egy sikeres nemzetépítési folyamat végeredménye, 
egyebek mellett, a nemzeti identitás megteremtése. A nemzet szubjektív meghatározása arra fekte-
ti a hangsúlyt, hogy ahhoz, hogy egy nemzetről beszélhessünk, az ahhoz tartozóknak is így kell ezt 
érezniük. A nemzet meghatározásában az objektív kritériumokat középpontba helyezők viszont azt 
állítják, hogy a nemzethez tartozás bizonyos vérségi, kulturális, nyelvi feltételekhez kötött. A nemzeti 
identitásra vonatkozólag pedig az a feltételezésük, hogy önmagában ezeknek az objektív feltételek-
nek a megléte automatikusan generál egy bizonyos nemzeti identitást.

Az előbbiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a nemzeti identitás kialakulása a naciona-
lizmus és a nemzetek kialakulásával függ össze, illetve azt, hogy ameddig nemzeti alapon szerveződik a 
– többségi és kisebbségi – társadalom, addig a nemzeti identitásra való hivatkozással mozgósítani lehet 
a különböző csoportokhoz tartozó egyéneket az elit által megfogalmazott nemzeti célok érdekében.

Miközben a nemzetközi közösség elismeri az államok jogát a nemzetépítéshez, a kisebbségek 
esetében ezt kuriózumnak tartja. A nacionalizmuselméletek épp erre tanítanak meg, hogy a nemzeti 
közösségek – legyen szó kisebbségekről vagy többségekről – saját kultúrájuk, nyelvük, közösségük 
megőrzésére, annak reprodukálására törekednek. Párhuzamos – többségi és kisebbségi – nemzetépí-
tések jellemzik Európát. Ezt lehet normatívan is megközelíteni, szeretni vagy nem szeretni, analitikus 
megközelítéssel azonban a természetes voltát kell látnunk. 1989 óta lényegében minden konfliktus 
nemzeti jellegű Európában. Következésképpen a többség és a kisebbség viszonya nem kezelhető a 
nemzeti törekvések figyelembevétele nélkül. Az anyaország és a külhoni kisebbségek kapcsolatát il-
letően pedig azt tapasztaljuk, hogy a határon túli magyarság továbbra is a magyar nemzet részeként 
tekint magára; és ez igaz a magyarországi lakosság tájékozottabb tagjaira is, akik a magyar nemzet 
részeként tekintenek a külhoni magyarokra.

A nemzetpolitika (kin-state policy) legfőbb célja a külhoni közösségek szülőföldjükön való boldo-
gulása, gyarapodása. Hangsúlyosan a nemzetépítésre, közösségépítésre, identitáserősítésre épít. Ez 
az intézményesítéssel valósítható meg. Az intézményesítés a magyar reprodukció feltétele: a nem-
zet határai addig tartanak, ameddig a nemzeti identitást reprodukáló intézmények hatása elér. Akkor 
biztosítható az identitás megőrzése, ha külhoni egyének minél sűrűbb magyar intézményhálózathoz 
kapcsolódnak. A nemzetpolitikát így definiálhatjuk: „A nemzetpolitika a magyar állam külhoni – szom-
szédos országbeli és a világ más országaiban élő – magyarokra vonatkozó politikája, amely a magyar 
állam és a külhoni magyar egyének, valamint közösségek közötti kapcsolatot erősíti az egységes ma-
gyar nemzet gyarapodása céljából, valamint a külhoni magyar közösségek identitásőrzésére, a ma-
gyar identitás továbbadására irányul.” (KÁNTOR 2013)

A nemzetpolitikának több vetülete van. 1. Az állam és a külhoni nemzettársak közötti jogi és poli-
tikai kapcsolat létesítése (állampolgárság, státustörvény, szavazati jog). 2. A kulturális/nyelvi/nemzeti 
identitás megőrzését és gyarapítását célzó támogatások (kulturális, nyelvmegőrzési, oktatási, egyházi 
támogatások). 3. A külhoniak jogait, esélyegyenlőségét, jogkiterjesztését elősegítő támogatások és 
külpolitika. 4. A gazdaságfejlesztést, a kétoldalú (állam – külhoni nemzettársak) kapcsolatokat erősítő 
támogatások. 5. A diaszpóra (elsősorban a közelmúltban munkavállalás céljából kivándoroltak) visz-
szatérését célzó támogatások. Tanulmányomban ezek alapján vizsgálom majd a magyar állam nem-
zetpolitikáját, amelynek elsődleges célja a nemzet tagjai közötti kötelékek erősítése, a határokon belül 
és kívül élő magyarok összetartozása, egymás iránti felelősségvállalása. Értelemszerűen a nemzetpo-
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litika nem általánosítható: a különböző államoknak – a külhoni nemzettársak eltérő helyzete miatt – 
különböző nemzetpolitikai prioritásaik és stratégiáik vannak. 

A nemzetpolitika – röviden összegezve – a külhoni magyar közösségek megmaradását támogató 
politika. Az 1989-es alkotmány felelősségklauzulája – 6.3. A Magyar Köztársaság felelősséget érez a 
határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását – 
a legmagasabb szinten jelezte, hogy Magyarország törődni szándékozik a külhoni magyarsággal. 
A rendszerváltáskor konszenzus mutatkozott a határon túli magyarok támogatása kérdésében, vi-
szont sem elvi, sem gyakorlati szinten nem létezett stratégiailag átgondolt koncepció ennek miben-
létéről. Ez a koncepció menet közben alakult, és a számos stratégiai dokumentum ellenére nem állt 
össze strukturált egésszé. „Az Antall-kormány idején (1990–1993) sor került a magyar külpolitikai 
prioritások lefektetésére, melyek az euro-atlanti integráció, a jószomszédi kapcsolatok kialakítása és 
a külhoni magyarok támogatása voltak. A későbbiekben a jobboldali kormányok idején a külhoni 
magyarok ügye mindig prioritást élvezett a jószomszédi kapcsolatokkal szemben, míg a balolda-
li-liberális kabinetek esetében a szomszédságpolitikán volt a hangsúly.” (RÁKÓCZI–VÁLENT–VARGA 
2017) A nemzetpolitika helyét, beágyazottságát a kormányzati struktúrában útkeresés jellemezte, 
ennek a folyamatnak a legtömörebb összegzését a Nemzetpolitika tananyagban találjuk: „1990 után 
a kormányprogramban foglaltaknak megfelelően megkezdődött a nemzetpolitikai intézményrend-
szer kiépítése. A Miniszterelnökségen belül 1990-ben létrejött a Határon Túli Magyarok Titkársága, 
ami két évvel később országos hatáskörű szervként átalakult Határon Túli Magyarok Hivatalává 
(HTMH), és a Külügyminisztérium felügyelete alá került. A Horn-kormány idején a HTMH a Minisz-
terelnöki Hivatal felügyelete alá került, majd 1998-tól az első Orbán-kormány éveiben visszakerült 
a Külügyminisztérium felügyelete alá. 2002-ben, a Medgyessy-kormány hivatalba lépését követő-
en ismét a Miniszterelnöki Hivatal alatt kapott helyet a HTMH, végül 2006-ban a Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnöksége idején lezajlott közigazgatási reform keretében megszűnt a hivatal. 2007-től a 
2010-es választásokig a külhoni magyarok kérdésével a Miniszterelnöki Hivatalon belül a Külkapcso-
latok és Nemzetpolitikai Ügyek Szakállamtitkársága Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya foglalkozott.” 
(RÁKÓCZI–VÁLENT–VARGA 2017: 14)

A magyar külpolitika hármas prioritása – a nyugati integráció, a jószomszédi kapcsolatok és a ha-
táron túli magyar kisebbség támogatása – per definitionem implikálja a nemzet kérdését: a nyugati in-
tegráció közvetett, míg a szomszéd országokkal való kapcsolat és a határon túli magyarok támogatása 
közvetlen módon. A magyar külpolitika hármas prioritása mintegy másfél évtizedig – a NATO-, majd 
az EU-csatlakozásig – határozta meg a magyar külpolitikát. Az euroatlanti integráció megvalósulását 
követően a szomszédos államok és a külhoni magyarság tekintetében semmi sem változott: a külpo-
litikai alapvetés továbbra is a külhoniak támogatása volt.

A rendszerváltás óta a magyar állam és szomszédjai közötti viszony alapjában véve jónak mondha-
tó mindaddig, amíg a külhoni magyarok kérdése nem kerül terítékre. 1989 után Magyarország nem-
zetközi kapcsolatait jelentősen meghatározta a kisebbségi kérdés. 

A határon túli magyar közösségek fentebb részletezett kihívásai egyben az anyaországi nemzet-
politika kihívásait is jelentik. Retrospektíven nézve, a közjogi nemzetegyesítés felé tett első lépés a 
magyar állam – külhoni magyar egyén relációt megteremtő 2001-es státustörvény volt, amelyet a 
2010-ben hatalomra került Fidesz–KDNP az egyszerűsített honosítási eljárásnak lehetőséget adó új 
állampolgársági törvény bevezetésével (2010) (WETZEL 2013), majd a választójog kiterjesztésével 
(2011)1 folytatott. 2010-ben kezdetét vette a szisztematikus építkezés a nemzetpolitikában, ami a 
törvényhozás, a stratégiaalkotás, a kormányzati struktúra és a magyar–magyar kapcsolatok szintjén 
is tetten érhető. Mindezekhez innovatív programok születtek, amelyek látványossá is tették a nem-
zetpolitikát. 

1   2020-ig több mint egymillió külhoni igényelte a magyar állampolgárságot, és negyedmilliónyian szavaztak a 2018-as 
magyarországi választásokon (zömében – 96 százalék – a Fidesz–KDNP-re adták le voksukat).
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A nemzetpolitikát öt szinten érdemes vizsgálni: elvi, törvényhozási, magyar–magyar kapcsolati, a 
nemzetpolitikai közigazgatás és a programok szintjén. 1. A nemzeti összetartozásról szóló nyilatkozat,2 
valamint az Alaptörvény3 adta meg a törvényi és az elvi keretet. A nemzetpolitikai gondolkodást és a 
stratégiai csapásirányokat a Magyar Nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete tartalmazza (MA-
GYAR NEMZETPOLITIKA 2011). A dokumentum rendszerbe foglalja a magyar állam nemzetpolitikáját, 
amely egyrészt a magyarországi politika és közigazgatás, másrészt pedig a külhoni magyar közössé-
gek számára – a külhoni magyar pártok megfogalmazott céljaira, valamint a kutatási eredményekből 
kiindulva – fogalmazza meg a stratégiai célt, az ennek eléréséhez vezető irányokat és cselekvési terü-
leteket. 2016-ban a Magyar Diaszpóra Tanács elfogadta a Magyar diaszpórapolitika. Stratégiai irányok 
című keretdokumentumot, amely a magyar diaszpórapolitika legfontosabb csapásirányait tartalmaz-
za.4 2.  A  közjogi nemzetegyesítés felé tett első lépés a magyar állam  –  külhoni magyar egyén relá-
ciót megteremtő 2001-es státustörvény volt, amelyet a 2010-ben hatalomra került Fidesz–KDNP az 
egyszerűsített honosítási eljárásnak lehetőséget adó új állampolgársági törvény bevezetésével (2010) 
(WETZEL 2013), majd a választójog kiterjesztésével (2011) folytatott. 3. Magyar–magyar kapcsolatok 
vonatkozásában a nemzetpolitikai döntések egyrészt a Magyar Országgyűlésben, másrészt pedig a 
magyar–magyar fórumokon születnek. A  Magyar Országgyűlésben 2011. január 1-jén megalakult a 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága, amely kifejezetten a külhoni magyarság kérdéseivel foglalkozik. 
A legfőbb magyar–magyar politikai egyeztető fórum a Magyar Állandó Értekezlet (Máért). A Máért a 
nemzeti érdek képviseletére alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének intézményesített fóru-
maként a közös gondolkodásban és a magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalában tölt be 
meghatározó szerepet. A 2011-ben megalakult Magyar Diaszpóra Tanács a diaszpórában élők sajátos 
igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának képviseletét.5 
Továbbra is – 2004 óta – működik a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF). 4. A 2010-es 
választások után kialakított csúcsminisztériumi rendszerben a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumon belül kialakított Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság lett a letéteményese a nemzetpo-
litikának. Ezzel a külhoni magyarok kérdésének ügye ugyanolyan rangra emelkedett, mint bármely 
más ágazati politika. A szakpolitikát ellátó operatív munkát a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság 
végzi. Ezen túlmenően politikailag 2010-től a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes irá-
nyítja az ágazatot. A 2014-es választásokat követően az államtitkárság a Miniszterelnökséghez került, 
a szakterületet államtitkár irányítja. A nemzetpolitikáért elsősorban a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
felelős, ugyanakkor minden egyes minisztériumnak van nemzetpolitikai kompetenciája. 5. 2010 után a 
támogatáspolitika átszervezésének célja az volt, hogy a korábbi több központú pénzmozgásokat egy 
centralizált, egyszerű, transzparens rendszerbe helyezzék át. A pénzeszközök kezelését a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. végzi.6 A Máért 2011-ben úgy döntött, hogy a hangsúlyt a pályázati jellegű, eseti 
támogatásról a hosszú távú, kiszámítható, normatív jellegű támogatásokra helyezi. Emellett kibővítette 
a nemzeti jelentőségű intézmények körét. A Bethlen Gábor Alap feladatai és az ehhez szükséges forrá-
sok évről évre bővülnek; egy kidolgozott pályázati rendszer alapján biztosítja a forrásokat a külhoni pá-
lyázók számára. A sokrétű támogatáspolitika – a teljesség igénye nélkül – magában foglalja 1. az okta-

2   „…a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme.” 2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről.

3  „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő 
magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló 
törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való 
boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” A kérdés kritikus elemzését 
lásd: MAJTÉNYI 2014; HALÁSZ 2013; VARGA ZS. 2019.

4   A diaszpórastratégiáról és a diaszpórapolitikáról lásd részletesen: GAZSÓ 2020. 
5   A Magyar Diaszpóra Tanács a Máérttel szoros együttműködésben tevékenykedik.
6   További részletek: https://bgazrt.hu/ 
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tási támogatásokat (oktatási-nevelési támogatás, Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, számos 
egyéb oktatási intézmény és program támogatása), 2. a nyílt és meghívásos pályázatokat, 3. a külhoni 
magyarság megismerését és a téma iránti érzékenyítést segítő programokat (Magyarság Háza, Határ-
talanul! Program), 4. A Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveit (oktatás, gazdaságfejlesztés és 
családtámogatás),7 5. a magyar–magyar kapcsolatok elősegítését célzó pályázatokat (Kárpát-medencei 
testvértelepülési program, Petőfi Sándor Program), 6. a diaszpórában élők támogatását (Kőrösi Csoma 
Sándor Program, a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója, a Rákóczi Szövetség fiataloknak szóló diaszpó-
raprogramja, a Julianus Program, a Mikes Kelemen Program). A Külgazdasági és Külügyminisztérium 
2015 óta létező külhoni gazdaságfejlesztései jelentik a külhoni magyarság támogatásának gazdasági 
pillérjét.8 A kormány nemzetpolitikai stratégiájához igazodva meghívásos pályázati felhívásaival támo-
gatja azon kiemelt nemzeti jelentőségű szervezeteket, intézményeket, illetve programokat, amelyek 
nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli magyarság önazonosságának megőrzésére.

Az összetett intézményrendszer ad alapot a magyarság többszintű nemzeti integrációjához: 1. egyé-
ni szinten a külhoni magyarok kötődésének erősítése egyrészt a magyar államhoz, másrészt a saját kö-
zösségükhöz; 2. közösségi szinten a magyar közösségek kötődése a magyar államhoz és közösségként 
az adott államhoz (kollektív elismerés és jogok, autonómia); valamint 3. nemzetközi szinten a magyar 
nemzet, az – egyéni és kollektív vonatkozásban integrált – összmagyarság integrációja az EU-ba. 

Mindent összevetve, a kelet-közép-európai térségben a magyar állam rendelkezik az egyik leg-
komplexebb nemzetpolitikai intézményrendszerrel, jelentős összegeket fordítva a külhonban élők 
támogatására. Emellett a külhoni magyarság a térség egyik legszervezettebb és legaktívabb nemzeti 
közössége, itt azonban fontos figyelembe venni, hogy a magyarság Európa egyik legnagyobb lét-
számú nemzeti közössége is. A magyar nemzetpolitika eredményeit nehéz különválasztani a külhoni 
magyar közösségek által elért eredményektől; sőt, lehet, hogy nem is szabad. Magyarország vonatko-
zásában igen aktív nemzetpolitika képe rajzolódik ki, ezt így látják mind a szomszédos államok, mind 
a nyugati politikai és tudományos szféra. A magyar állam a lehetőségeinek megfelelően képviseli a 
külhoni magyarság érdekeit a nemzetközi porondon és a szomszédos államokkal való kétoldalú kap-
csolatok keretében. A politikai szándéknak megfelelő elvi és stratégiai megalapozás következtében, 
illetve a strukturális átalakításoknak köszönhetően a nemzetpolitika mára szakpolitikává vált. A haté-
kony nemzetpolitikának tisztázott célokra (az otthon maradást ösztönző nemzetépítésre), szakmai tu-
dásra (úgy a külhoniakról szóló adatokon alapuló társadalmi folyamatra, mint a nemzetpolitika műkö-
désére vonatkozó ismeretekre), jól kigondolt nemzetpolitikát működtető intézményrendszerre (mind 
Magyarországon, mind külhonban), eszközökre (közösségerősítő programokra és támogatásokra) és 
finanszírozási rendszerre van szüksége. Ez a rendszer ma Magyarországon megfelelően működik.

KÜLHONI MAGYAR KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

A magyar állam nemzetpolitikájának értelme és lényege a külhoni magyarság kisebbségi nemzetépí-
tésének támogatása. Ez a támogatás dinamikus dialógus alapján történik. A külhoni magyar közössé-
gek már a rendszerváltás során megfogalmazták fő követeléseiket a nemzetállam irányába, idővel pe-
dig ezek egyre konkrétabbakká váltak. A magyar állam nemzetpolitikája eleinte reszponzív volt, majd 
pedig 2010 után az igények megválaszolása mellett, főleg a Nemzetpolitikai Államtitkárság program-
jainak, később pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságfejlesztési támogatásainak kö-

7   A  Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012-től tematikus programokat indított a külhoni magyar régiókban. 2012-ben 
meghirdette a 2012 – a külhoni magyar óvodák évét, 2013-ban a 2013 – a külhoni magyar kisiskolások évét, 2014 – a 
külhoni magyar felsősök éve, 2015 – a külhoni magyar szakképzés éve, 2016 – a fiatal magyar vállalkozók éve, 2017 – a 
magyar családi vállalkozók éve, 2018 – a külhoni magyar családok éve; 2019 – a külhoni magyar gyerekek éve; 2020 – az 
erős magyar közösségek éve. Részletesebben a programokról lásd: http://www.kulhonimagyarok.hu/ 

8   A támogatáspolitikáról lásd részletesen: BÁNYAI 2020a; BÁNYAI 2020b.
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szönhetően – a külhoni magyar közösségekkel való folyamatos egyeztetés mellett – kezdeményező 
szerepet vállalt. 

A szomszédos államokban mintegy 2,2 millió, a diaszpórában megközelítőleg 2,5 millió magyar él 
(KAPITÁNY 2013). Korábban a nemzetpolitika elsősorban a szomszédos államokban élő magyarokra 
össz pontosított, 2010 óta egyre nagyobb figyelem jut a diaszpórának is. A szomszédos államokban élő 
magyarok a többségi nemzetek tagjaihoz képest – kimondva vagy kimondatlanul – hátrányos helyzet-
ben vannak. Habár jogilag az illető államok természetesen nem tesznek, nem tehetnek különbséget 
állampolgáraik között, ez a gyakorlatban nem így működik. Nem feltétlenül erőszakos összetűzésekre 
kell gondolni, de a nemzeti konfliktus kódolva van, mivel párhuzamos nemzetépítés zajlik, és az utódál-
lamok építkezését – saját percepciójuk szerint – a kisebbségi magyaroké gátolja. Itt a térségben nehéz a 
helyzet, hiszen a hat szomszédos országunkból (Ausztriát nem számítva) egy „régi állam” van, Románia. 
Az összes többi „új állam”, amelyek nemzetépítési folyamatai 20. századi megalakulásukat követően vet-
ték kezdetüket. Az államiság megteremtése intenzív nemzetállami politikát eredményezett. A fő szabály 
mindenütt az volt, hogy asszimilálni próbálták a kisebbségeket. Ha úgy vesszük a ’89–91-es demokrati-
zálódás nemcsak gazdasági és pártrendszeri átalakulást jelentett, hanem a nemzet kérdésére is választ 
kellett adni. Így került be az összes alkotmányba, hogy a többségi nemzet tituláris nemzet. A csatlakozási 
folyamat során az EU próbálta az ebből fakadó feszültségeket mérsékelni, és a NATO-ba való belépéskor 
is alapszerződéseket kellett aláírni, mert nem akartak egymással konfliktusban lévő államokat felvenni. 
A viszony mindig attól függően változott, hogy éppen milyen volt a nemzetközi helyzet, milyen párt ké-
szült kampányra, illetve hogy milyen kormánya volt Magyarországnak és az adott szomszédos államnak.

A szomszédos államokban élő magyarok olyan államokban élnek, amelyek – időszakonként vál-
tozó, országonként eltérő – nemzetépítő politikát folytatnak, amelynek egyik célja az ott élő magyar-
ság asszimilációja. A külhoni magyar közösségek és az adott állam többsége között etnikai/nemzeti 
verseny van, és ez többek közt arról szól, hogy meg tud-e maradni, gyarapodni a magyarság a szom-
szédos államokban. Egyenlőtlen a verseny, hiszen a szomszédos államok infrastrukturális hatalma 
erősebb, mint a magyar kisebbségek rendelkezésére álló források és lehetőségek. A magyar állami 
támogatások ennek az egyenlőtlenségnek a kiegyensúlyozását célozzák. Látnunk kell, hogy a magyar 
állam nemzetpolitikája olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek más államok állampolgárait érintik, 
viszont a stratégia végrehajtásának számos területe más államok jogrendszerétől, gazdasági lehetősé-
geitől, politikai akaratától is függ.

A legtöbb szomszédos országban a ’89–91-es rendszerváltások óta a magyarok helyzete javult: a 
szabadság, a demokrácia megteremtette az önszerveződés lehetőségét, lehetővé tette, hogy Magyar-
ország gondoskodjon a szomszédos országokban élő nemzettársairól. Ugyanakkor, amint az elmúlt 
három évtized bizonyította, a demokrácia nem oldja meg automatikusan a kisebbségi kérdést, a sza-
badság pedig teret enged a kisebbségellenes politikáknak és a diskurzusnak is. 

A rossz demográfiai mutatók, az elvándorlás, a vegyes házasságok viszonylag magas száma (VITA 
2020), a szórványosodás (TÁTRAI 2017), a magyar iskolába történő beiratkozás (PAPP Z. 2013; FERENC–
RÁKÓCZI 2018) megannyi kihívást jelent a nemzetpolitika számára. A külhoni magyarság mintegy két-
szer akkora területen él, mint Magyarország. A lehetetlennel határos, hogy Magyarország meg tudja 
oldani a külhoni magyarság összes problémáját.

Míg a külhoni magyarság lehetőségei bővültek, a magyarság gyarapodásához elengedhetetlenül 
szükséges intézményrendszer nem jött létre. Igen kevés a szomszédos államok által garantált alapelv, 
amely a külhoni magyar közösségek reprodukcióját biztosítaná. A külhoni magyarság egyik fő célja az 
autonómia, az önálló magyar intézményrendszer megteremtése. Tágabb értelemben azonban a nemze-
ti kisebbségek céljait a reprodukció szemszögéből kell nézni: mi az, ami ezt gátolja, illetve mit lehet ten-
ni a reprodukció biztosítása érdekében. Tehát a reprodukció a legfőbb cél, minden egyéb – autonómia, 
kollektív közösségi jogok, anyanyelvű oktatás, politikai érdekképviselet – a külhoni magyar társadalmak 
reprodukciójához szükséges eszköz. A legfőbb kérdés pedig, hogy az etnikai reprodukcióhoz és a szülő-
földön való boldoguláshoz szükséges jogi és politikai kereteket hogyan képes a közösség kivívni. 
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A külhoni magyarságot a nemzetépítés fogalmi keretében értelmezzük. A  nemzetépítés és in-
tézményépítés közötti összefüggés világíthatja meg az elemzett folyamatot. A  nemzetépítés tulaj-
donképpen a különálló – nemzeti elven szerveződő – társadalom építése, amely a különálló intéz-
ményrendszerre épül. A nemzetépítés révén, amelyet folyamatnak tekintünk, elkerülhetjük azokat a 
kérdéseket, amelyeket a társadalmat a középpontba helyező megközelítések eleve magukban foglal-
nak. A nemzeti elven szervezett politika azokra irányul, akiket a „nemzeti elit” saját nemzetéhez tar-
tozónak tekint. Ez független az egyének társadalmi beágyazódásától, független attól, hogy milyen 
szinten és mértékben kapcsolódnak a magyar életvilághoz, és független az egyének akaratától is. 
A nemzetépítő politika projektjéhez tartozik, hogy ezeket valamilyen módon a romániai magyar szub-
kultúrához csatolja, illetve ott tartsa. A nemzetépítési megközelítés par excellence felülről elemzi a 
kérdést. Nagyobb hangsúlyt tulajdonít az elit szándékainak és cselekvéseinek, és az egyoldalú (fentről 
lefelé irányuló) kommunikációra helyezi a hangsúlyt, ellentétben a társadalmat középpontba helyező 
megközelítésekkel, amelyek alulról elemzik a kérdést, s a társadalmi átalakulás és az elit tevékenysé-
gének hatására helyezik a hangsúlyt.

A külhoni magyar szervezetek ennek a kisebbségi nemzetépítésnek, intézményesítésnek, identitás-
építésnek a mozgatórugói. 

ÖSSZEGZÉS

A nemzeti intézményesülés konfliktusokhoz és feszültséghez vezetett többség és kisebbség között. 
A nemzetépítő állam politikája kisebbségellenes logikára épül. Etnikai versenyhelyzet van a külhoni 
magyarok és az adott állam többségi társadalma között; a versenyelőny egyértelműen az államal-
kotó nemzetnél van. Egyenlőtlen a verseny, hiszen a szomszédos államok infrastrukturális hatalma 
erősebb, mint a kisebbség rendelkezésére álló források és lehetőségek. A magyar állami támogatá-
sok ezt csak részben tudják ellensúlyozni. Az anyaországi politikák a külhoni kisebbségek – támoga-
táspolitikai, diplomáciai, gazdasági – támogatásával igyekeznek egyensúlyozni az egyenlőtlen hely-
zetet. Ez – nem egy esetben – csak tovább erősíti a feszültségeket; tegyük hozzá, hogy a külhoniak 
támogatásáról való lemondás nem járható út. Az előnytelen versenyhelyzetet úgy nyerhető meg, ha 
a nemzetiösszetartozás-tudatra épülő szervezett munka folytatódik, az erőforrások összehangolása 
intenzívebbé válik. 

Mind a kisebbségi törekvések, mind a magyar nemzetpolitika egyrészt beleilleszkedik az európai 
trendekbe, másrészt vannak sajátosságai is. A  nemzetpolitika célját tekintve igazodik a nemzetkö-
zi gyakorlatokhoz: a külhoniak megmaradásának támogatására, anyaországi kötődésük erősítésére 
irányul. Az állami politika szintjén azonban Magyarország nemcsak a legaktívabbak közé tartozik, ha-
nem az egyik legkomplexebb állami adminisztrációval is rendelkezik. A külhoni magyar közösségek 
nemcsak a jelentősebb létszámú kisebbségek közé tartoznak, hanem a legaktívabbak közé is. A két 
folyamat nem független egymástól, alapjuk pedig az erős magyar identitás.

Összességében: a külhoni közösségek és a magyar állam nemzetpolitikáját összhangban, a nem-
zetépítés keretében kell elemezni, és ha időnként a vektorok nem is fedik le egymást, az eredendő, a 
közösségépítés a két fő nemzetépítő szereplő (az adott nemzetállam és az európai politikai porond 
által befolyásolt környezetben) céljainak megfelelően alakul.
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Ladancsik Tibor
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola

A délvidéki magyar–szerb vegyes 
házasságok korszakai

BEVEZETÉS

A délvidéki magyarok és szerbek évszázadok óta élnek együtt, emiatt elkerülhetetlen az intézmé-
nyes és formális kapcsolatok kialakulása közöttük. A vegyes házasságkötés két nemzet kapcsolatá-
nak fontos indikátora lehet (KALMIJN 1998), ám azt is figyelembe kell vennünk, hogy annak nagy 
aránya nem eredményezi feltétlenül a kisebbségek integrációját (SONG 2009). Biztosan kijelent-
hetjük viszont, hogy a hiánya vagy nagyon alacsony aránya jelentős társadalmi távolságra utal a 
kisebbség és a többségi nemzet között, a magas arányból pedig a nemzetek közti kommunikációs 
csatornák meglétére következtethetünk. A  délvidéki magyarok és szerbek közti házasságkötések 
arányából tehát következtethetünk a köztük lévő társadalmi távolság méretére. A magyarság hely-
zetének és az asszimiláció jelenlétének megállapításához már a családon belüli viszonyok elemzé-
sére van szükség.

A heterogám házasságkötések arányát nem tekinthetjük állandónak, mivel a különféle gazda-
sági, társadalmi és politikai tényezők nagymértékben befolyásolják. Az államhatalom ideológiától 
függően pozitívnak vagy negatívnak nyilváníthatja őket. Ha egy adott kisebbséget ellenségként ke-
zel a regnáló hatalom, az a velük történő vegyes házasságkötések alacsony számát eredményezi. 
A gazdasági tényezők is komoly befolyással bírnak, mivel egy elszegényedett kisebbség könnyen 
szegregálódhat. A kisebbség megítélése és társadalmi státusza is fontos tényező, a magas státuszú 
nemzet tagjai ugyanis a házasodási piacon is könnyebben találnak partnert, mint az alacsony stá-
tuszú nemzet tagjai. Ezeknek a tényezőknek a változása a vegyes házasságkötések változását is ma-
gával vonja. Ez alapján különböző korszakokat állapíthatunk meg, amelyeket az érintettek eltérően 
élhetnek meg. Az egyik korszak kedvezhet a jelenségnek, a következő viszont jelentős csökkenését 
eredményezhet. Tanulmányomban a délvidéki magyarok és szerbek heterogám házasságkötésének 
korszakait különítem el annak aránya, valamint a társadalmi és politikai változások alapján. Az inter-
júk elemzése során azt vizsgáltam, hogy az alanyok miként élték meg a különböző korszakokat, és 
mit tekintettek az adott időszak meghatározó vonásának. A statisztikai adatok a szocialista korszak 
első felétől elérhetőek, a legidősebb interjúalanyaim pedig a hatvanas években kötöttek házassá-
got. Az elemzést ezért a szocialista időszakkal kezdem, ez előttről ugyanis részletes statisztikai ada-
tok nem állnak rendelkezésre, valamint már nincsenek olyan interjúalanyok, akik beszámolhatnának 
erről az időszakról.

ELMÉLETI KERETEK

A nemzetileg heterogám házasságkötés növekvő aránya figyelhető meg az egész nyugati világban. 
Ennek egy lehetséges magyarázata a párválasztás változása. A homogámia általános csökkenése a 
növekvő érzelmi alapú választás eredménye, aminek pedig kevésbé szab határt az eltérő nemzeti-
ség (ULTEE–LUIJKX 1990). A vegyes házasságkötést az érzelmeken kívül még számos egyéb tényező 
befolyásolja. A kutatók döntő többsége a jelenséget meghatározónak tartja a kisebbségek életében 
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(SCHOEN–WOOLDREDGE 1989; KALMIJN 1998; SZILÁGYI–FLÓRA 2001), a hatásáról azonban megle-
hetősen eltérő vélemények születtek. Alapvetően két nézőpont körvonalazódik: az asszimiláció és 
a társadalmi kohézió. Mindkettő a kisebbségi társadalom többségi társadalomba való beolvasztása 
hatékony eszközének tekinti a vegyes házasságot, a kutatás viszont eltérő szemszögből történik. 
Annak ellenére, hogy mindkét elmélet a kisebbségek vegyes házasságkötéseit vizsgálja, a célcso-
portjuk eltérő. Az asszimilációs elméletet elsősorban az őshonos kisebbségek vizsgálatára alkalmaz-
ták (a magyar kutatók kizárólag őshonos kisebbségeket vizsgáltak), a társadalmi kohéziós elméle-
tet pedig főként a bevándorlók helyzetének felmérése során használták. A magyarság Szerbiában 
autochton kisebbség, amely évszázadok óta a térségben él. Nem maguk választották a kisebbségi 
létet, hanem a határok változása kényszerítette őket ebbe a helyzetbe, a kisebbséggé válásuk egy 
tőlük független, akaratuk ellenére megvalósuló folyamat következménye. A bevándorlók (például 
a svábok Magyarországon vagy a közel-keletiek Nyugat-Európában) ezzel szemben maguk válasz-
tották a kisebbségi létet. Tudatos döntés eredményeként hagyták el hazájukat, és telepedtek le egy 
másik országban, gyakran vállalva ezzel, hogy beilleszkednek a fogadó ország kultúrájába. Az ős-
honos és a bevándorló kisebbségek közt tehát a választás szabadsága a legfőbb különbség, mivel 
a bevándorlók maguk döntöttek a kisebbségi lét mellett, a határon túli magyarságra azonban ezt 
rákényszerítették (KOVÁCS 2016). 

A két elmélet tehát eltérő társadalmi csoportokat vizsgál, felhasználásuk ugyanakkor indokolt. Az 
asszimilációs elméletet gyakran alkalmazták a határon túli magyarság vegyes házasságkötéseinek 
vizsgálatára, alkalmazása ezért is szükségszerű a délvidéki magyarság vizsgálata esetén is. A társadal-
mi kohéziós elméletet elsősorban bevándorlókra dolgozták ki, mégis indokoltnak tartom a délvidéki 
adatok szempontjából is az elmélet főbb gondolatainak felhasználását. Egyfelől a többség és kisebb-
ség viszonyát leíró gondolatok közül több igaznak bizonyulhat témánk szempontjából is. Másfelől 
több kutató alkalmazta már az elméletet autochton kisebbségek vegyes házasságkötéseinek leírásá-
ra, és az egykori Jugoszlávia heterogám házasságkötéseit is próbálták ennek segítségével értelmezni 
(BOTEV 1994; SMITS 2010). A kutatásom során ezért mindkét elmélet gondolatait felhasználom.

MÓDSZERTAN

A téma feltárása során többféle módszert alkalmaztam, a vegyes házasságok helyzetének jobb meg-
ismerése érdekében. A  rendelkezésre álló demográfiai adatbázisokon végeztem másodelemzést, 
emellett felkutattam a vegyes házasságokkal részben foglalkozó, reprezentatív felmérések adatbá-
zisait, amelyeken szintén másodelemzést végeztem. 

A saját interjús kutatásom a magyar–szerb vegyes házasságokról a Délvidék északi részén, a tömb-
magyarság területén készült. A vizsgálat öt szomszédos településen zajlott, ahol mind a magyarság, 
mind pedig a szerbség jelentős lélekszámban él. Az öt helységből háromban a magyarság abszolút 
többséget, kettőben relatív többséget alkot1 – a magyarság legkisebb aránya 40 százalék, a legna-
gyobb pedig 90 százalék. A térséget egységként szemlélve a magyarság abszolút többségben él.

Összesen harminckét interjúalannyal készítettem félig strukturált interjút. Az interjúk magyar 
nyelven készültek, és a rögzítés is ezen a nyelven történt. Az interjúalanyok közül huszonnyolc ve-
gyes házasságban élt. Hat esetben a térség prominens személyeit, véleményformálóit kérdeztem 
meg a vegyes házasságokról, valamint a magyarok és a szerbek viszonyáról. A szakértői interjúk a 
polgármesterrel, a kocsmárossal, a helyi pappal, két orvossal és a területi ombudsmannal készültek. 
Közülük ketten maguk is vegyes házasságban élnek, így tőlük a szakértői kérdések mellett a vegyes 
házasságról szóló kérdéssort is lekérdeztem.

1   Az erdélyi és a felvidéki helyzettől eltérően a Délvidék multietnikus összetételű, több településen is előfordul, hogy egyik 
nemzet tagjai sem érik el az 50 százalékot. A magyar és a szerb etnikum mellett a cigányok, horvátok, bunyevácok, szlo-
vákok és a románok vannak jelen nagyobb számban. 
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Az interjúalanyok kiválasztása során elsősorban a magyar interjúalanyokat kerestem, mivel a ve-
gyes házasságokat a kisebbség szempontjából vizsgáltam. A mintavétel hólabda módszerrel zajlott, 
az interjúalanyok ajánlásai alapján kerestem fel a további személyeket. Legtöbbször készségesen 
válaszoltak a kérdéseimre, de válaszmegtagadókkal is találkoztam – esetükben a lekérdezés nem 
valósult meg. A  lekérdezés személyesen történt, az összes interjút én készítettem. Többnyire sze-
mélyesen is találkoztam az interjúalanyokkal, három alkalommal pedig online formában zajlott az 
interjú. A  helyszín kiválasztásakor hozzájuk igazodtam, ezért legtöbbször az alanyok otthonában 
történt a felvétel, emellett az alanyok munkahelyén és az én otthonomban is készült interjú.

Tanulmányomban a házasságokkal foglalkozom, és az interjúk során is így jártam el. Döntésem 
alapvetően két okból született. Az első, hogy az interjúk főként rurális településeken készültek, ahol 
döntően a házasságok a dominálnak, az élettársi kapcsolatok pedig kevésbé elterjedtek. A szoci-
alizmus idején az interjúalanyaim elmondása alapján többször elmaradt az egyházi ceremónia, a 
polgári házasságkötés azonban mindig megtörtént. A házasság ezért is jóval elterjedtebb, mint az 
élettársi kapcsolatok. A  második ok tisztán módszertani jellegű. A  statisztikai hivatal nem rögzíti 
az élettársi kapcsolatokat, csak a házasságkötéseket. Az általam használt adatok alapján így csak 
a vegyes házasságkötésekről és a fennálló házasságokról vonhatok le következtetéseket, az élet-
társi kapcsolatokról nem. Az interjúk elemzése során ezért a házasságok bemutatására törekszem, 
mivel erről a társadalmi csoportról közlök adatokat. Az elemzésben nem csak fennálló házasságok 
szerepelnek, elvált interjúalanyaim is voltak. Ez rávilágíthat a heterogám házasságokban jelen levő 
problémákra. A statisztikai adatok terén sem keletkezik probléma emiatt, ugyanis azokban az összes 
házasságkötés szerepel, függetlenül attól, hogy az adott házasság válással végződött (fog végződ-
ni), vagy sem. Egyik interjúalanyom esetében két házasságról is beszélhetünk, mivel az első, vegyes 
házassága válással végződött, és második alkalommal is heterogám házasságot kötött.

Nemi megoszlás tekintetében a nők vannak többségben, huszonkét interjúalany nő és tíz férfi. 
A statisztikai adatok alapján a magyar nők gyakrabban kötnek vegyes házasságot, mint a magyar 
férfiak, ezért az interjúalanyok nemi megoszlása közel áll a valós helyzethez. A demográfiai adatok 
szerint ugyan nem dupla annyi magyar nő köt vegyes házasságot, mint magyar férfi, ennek azonban 
részben a tömb és a szórvány közti eltérés lehet az oka. A szerb statisztikai hivatal (RZS, Republički 
zavod za statistiku – Köztársasági Statisztikai Intézet) nem közöl területi adatokat a vegyes házas-
ságok nemek szerinti megoszlásáról. Az elérhető adatokból annyit tudunk leszűrni, hogy a tömb 
területén jóval kisebb a vegyes házasságok aránya, mint a szórványban, a nemi megoszlásról nincs 
adat. Feltételezésem szerint a tömb területén, ahol az interjúk is készültek, a magyar nők jelentősen 
nagyobb arányban kötnek vegyes házasságot, mint a magyar férfiak. A szórványban élő férfiak az 
aránytalan házasodási piac következtében nagyobb arányban köthetnek vegyes házasságot, mint 
a tömbben élők. Az aggregált adatok tükrében a nemek közti különbség mérséklődik, mivel a szór-
vány nagyszámú vegyes házasságai kiegyenlítik a tömbterületen tapasztalható nemi eltérést. 

Nemzetiségi megoszlás szerint huszonnégy interjúalany magyarnak vallotta magát, négy szerb-
nek, egy bunyevácnak és három keveréknek. A nem magyar anyanyelvű interjúalanyok többsége 
tökéletesen beszélt magyarul, de akadtak olyanok is, akiknek kifejezési nehézségei voltak, esetük-
ben a rögzítés során magyarra fordítottam az általuk elmondottakat. A családban igyekeztem a ma-
gyar interjúalanyt lekérdezni, ami a legtöbb alkalommal sikerült. A partnerek legtöbbször nem be-
széltek magyarul, ezért ilyenkor fel sem merült a kérdés a partner lekérdezésével kapcsolatban. Ahol 
a magyar fél távollét miatt vagy egyéb okokból nem tudott válaszolni, a szerb fél viszont igen, és 
valamilyen szinten tudott is kommunikálni magyarul, ott a szerb partnerrel készítettem az interjút. 

Előzetes várakozásaim szerint az idősek lettek volna többségben, ugyanakkor a fiatalabb ge-
nerációk tagjai nyitottabbak voltak a válaszadásra. A  legtöbb válaszmegtagadó az idősek közül 
került ki, de számuk alacsony maradt. Fontos megjegyezni, hogy az életkorból nem mindig lehet 
következtetni a házasság tartósságára. A válások és újraházasodások miatt az idősebbek között is 
akadtak friss házasok.
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Az interjúalanyok anonimizálása során kódolást alkalmaztam, a tanulmányban a kódok alapján 
hivatkozom az interjúalanyokra. A kód első két számjegye az életkort, az ezt követő betű a nemet 
jelöli, a következő betű a nemzeti hovatartozás, a végén található számjegy pedig a gyerekek száma. 
Az N betű a nőt, az F pedig a férfit jelzi. A nemzetiség kódolásánál az M a magyart, az SZ a szerbet, 
a K a keveréket, a B pedig a bunyevácot jelzi. A 28NM1 kóddal rendelkező interjúalany 28 éves, nő, 
magyar nemzetiségű, és egy gyereke van. Az elvált interjúalanyokat a kód után E jelzéssel jelöltem, 
így rájuk például 38NM2E formában hivatkozom. Az interjúk elemzése során típusokat alkottam, 
amelyeket az elemzés során is felhasználtam. A típusok elkülönítése a nemzeti identitás dimenziói 
mentén zajlott. Az anonimitás megőrzése érdekében az idézetekben szereplő személyneveket mó-
dosítottam. A magyar neveket más magyar nevekre cseréltem, és hasonlóan jártam el a szerb és a 
nemzetközi nevek esetében is. A települések nevét az idézetekből kihagytam. 

A demográfiai adatok a szerbiai statisztikai hivataltól (RZS) származnak, amelyeket népszámlálá-
sok vagy egyéb felmérések során gyűjtöttek. A legtöbb adat az online formában, angolul és szerbül 
elérhető kiadványokból származik. Egyes adatok nem voltak nyilvánosak, ezeket kérvényeznem kel-
lett az adatok tulajdonosától. A tanulmányban szereplő grafikonok és térképek a szerbiai statisztikai 
hivataltól szerzett adatok alapján készültek. 

A VEGYES HÁZASSÁGOK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI

A Délvidéken a Kárpát-medence más térségeiben élő magyarsághoz képest magas a vegyes házas-
ságkötések aránya. Az 1990-es években a felvidéki magyarság körében ez az arány 27,7 százalék volt 
(GYURGYÍK 1998); az erdélyi magyarság körében szintén a kilencvenes években 17,7 százalék (HOR-
VÁTH 2004). A délvidéki magyarság tekintetében 2000-ben 27,1 százalék, ami 10 százalékkal maga-
sabb az Erdélyben mért értéknél, és megegyezik a szlovákiai magyarság heterogám házasságkötési 
arányaival. Láthatjuk tehát, hogy a délvidéki magyarság jóval magasabb arányban köt nemzetileg ve-
gyes házasságokat, mint a felvidéki és az erdélyi magyarság. A szlovákiainál 10 százalékkal, az erdélyi-
nél pedig 20 százalékkal magasabb a heterogám párválasztás aránya. 

Megfigyelhető még egy jelentős különbség a vizsgált téren. Szlovákiában a magyarság heterogám 
párválasztása egyet jelent a szlovákokkal kötött vegyes házassággal. Erdélyben is hasonló a helyzet: ha 
egy magyar más nemzetiségű partnert választ, az az esetek döntő többségében román nemzetiségű. 
Ennek oka a térségek nemzetiségi összetételében keresendő. Mind Erdélyben, mind pedig a Felvidéken 
alapvetően két nemzet dominál: a Felvidéken a magyar és a szlovák, Erdélyben a magyar és a román. 
Fontos megjegyezni, hogy mindkét vizsgált régióban nagy számban vannak jelen a roma etnikum tagjai 
is, ők azonban a népszámlálásokon csekély arányban jelennek meg, mivel nagy többségük magyarnak 
vagy a többségi nemzet tagjának vallja magát. Emiatt a vegyes házasságkötések közt sem jelennek meg 
nagy számban. A roma népesség azon tagjai pedig, akik felvállalják identitásukat, sokkal ritkábban köt-
nek heterogám házasságot, mint a magyarok vagy a többségi nemzet tagjai. A  romák tehát nagyon 
alacsony részarányt képeznek mind az erdélyi, mind pedig a felvidéki magyarság vegyes házasságköté-
sei között. Mindebből fakadóan az ezekben a térségekben élő magyarság vegyes házasságkötési ará-
nya gyakorlatilag megegyezik a román, illetve a szlovák féllel kötött vegyes házasságokéval. A délvidéki 
helyzet azonban ettől jelentősen eltér, a térség sajátságos a történelme miatt ugyanis multietnikus jel-
legű. Egészen a második világháború végéig egyetlen nemzet sem képezett abszolút többséget, a szerb 
többséget csak a 20. század közepén végrehajtott tömeges ki- és betelepítésekkel sikerült kialakítani. 
A tartomány multietnikus jellege továbbra is megmaradt, amit jól tükröz a vegyes házasságkötések ala-
kulása is. A magyar heterogám házasságkötések 70 százalékában a partner nemzetisége szerb. A többi 
esetben a tartomány egyéb nemzetiségeinek képviselői: jugoszlávok, horvátok, romák, bunyevácok.

A magyaroknak a szerbekkel történő házasságkötési aránya hasonlóan alakul az általános magyar 
vegyes házasságkötésekéhez. A háború utolsó évét követően megemelkedett az arányuk, ezt köve-
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tően pedig az összes magyar házasságkötések 18 százalékában regisztrálható szerb partner. Az emel-
kedés itt is 2012 után figyelhető meg, a legmagasabb értéket 2017-ben éri el, akkor a magyarok 25,8 
százaléka választott magának szerb nemzetiségű partnert.

1. ábra: A magyar–szerb vegyes házasságok

Adatok forrása: RZS, szerkesztés általam 

A délvidéki magyarság vegyes házasságkötéseiben domináns szerepet játszik a szerb fél, ará-
nyuk azonban nem éri el a heterogám házasságkötések háromnegyedét. Ez kifejezett eltérés a 
szlovákiai és a romániai magyarság szokásaihoz képest. A délvidéki magyarság tehát a többségi 
nemzet tagjai mellett jelentős arányban köt vegyes házasságokat a többi kisebbség tagjaival is. 
A leggyakoribb kisebbségi partnerei a horvátok, bunyevácok, montenegróiak és a romák. 

A délvidéki magyarok Szerbia többi kisebbségéhez képest is gyakrabban kötnek vegyes há-
zasságot. A  multietnikus Délvidék heterogám párválasztási aránya 2000-ben 8,7 százalék volt, 
ami 2017-re 7,1 százalékra csökkent. A  délvidéki aránynál tehát a magyarok 30 százalékponttal 
nagyobb mértékben kötnek vegyes házasságokat (2017-ben 37,5 százalék). Figyelemre méltó ér-
dekességként mutatkozik meg, hogy miközben a Délvidéken csökkent a heterogám házasságkö-
tési arány, a magyarok körében nagymértékben növekedett, és az ország többi nagy lélekszámú 
kisebbségéhez képest is magas. 2017-ben a bosnyákoknak 9,5, az albánoknak2 8,7 százaléka kötött 
vegyes házasságot. A  romák tekintetében ez az adat 7,7 százalék. A  magyar szórványra a nagy-
arányú vegyes házasságkötés jellemző, gyakorta az összes házasságkötés háromnegyedét teszi ki. 
Mivel a szórványban élő albánok vegyes házasságkötési aránya nem éri el a 10 százalékot, feltéte-
lezhető, hogy azokon a területeken, ahol többséget alkotnak, még kisebb ez az adat a körükben. 
A nagyobb lélekszámú kisebbségek tehát 10 százalék alatti vegyes házasságkötési aránnyal rendel-

2  Fontos megjegyezni, hogy a szerbiai népszámlálásokban csak a szórványban élő albánok jelennek meg, ugyanis azokban 
a járásokban, ahol az albánok többséget alkotnak, bojkottálják a népszámlálásokon való részvételt. Tehát az albánok 
vegyes házasságairól csak a szórványban élő albánoktól vannak adatok, a magyar vegyes házasságok esetében pedig a 
szórvány- és a tömbmagyarság adatai is szerepelnek.
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keznek, a magyarok aránya pedig 37 százalék. Ebből világosan látszik, hogy a szerbiai kisebbségek 
közül a magyarok kiemelten nagy arányban kötnek vegyes házasságot. Az eltérés hátterében az áll, 
hogy mind az albánok, mind pedig a bosnyákok muzulmán vallásúak, és nagy társadalmi távolság 
figyelhető meg köztük és a szerbek között. Ennek következtében kevésbé nyitottak a szerbekkel 
való vegyes házasságkötésre.

A heterogám házasságok területi megoszlásában is komoly eltérések figyelhetők meg. A tömb-
területen jóval alacsonyabb az arány, mint a szórványban (2. és 3. ábra). A legalacsonyabb a Tisza 
menti járásokban: Magyarkanizsa, Zenta és Ada járásaiban 10 százalék alatti. Ez a magyar lakosság 
magas arányával magyarázható, ami mindhárom községben 80 százalék feletti. 

2. ábra: A magyarság arányának területi megoszlása

Adatok forrása: RZS, szerkesztés általam
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3. ábra: A magyar vegyes házasságok területi megoszlása (százalék)

Adatok forrása: BADIS 2012: 33, szerkesztés általam

Közép-Bácskában sem éri el a 17 százalékot a heterogám házasságkötés, Észak-Bácskában 20,5, 
Észak-Bánátban pedig 36,6 százalék; ennek oka, hogy ezek a járások alkotják a tömbmagyarság te-
rületeit (3. ábra). Nyugat-Bácska, valamint Közép- és Dél-Bánát szórványterületeknek számítanak, 
ahol a magyarok népességen belüli aránya 10 és 20 százalék között alakul. A heterogám házasság-
kötések aránya megegyezik ezekben a térségekben, egyaránt 46 százalék. Dél-Bácskában és Sze-
rémségben a magyarok aránya nem éri el a 10 százalékot sem, ezért teljes mértékben szórványte-
rületnek számít. A vegyes házasságkötések aránya itt a legmagasabb, Dél-Bácskában 71 százalék, 
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Szerémségben pedig a magyar házasságkötések több mint háromnegyede heterogám. A homo-
gám házasságkötések aránya itt alacsonyabb, mint a heterogám, gyakorlatilag ritkaságnak számít, 
ha a magyar nemzetiségű fél magyar partnert választ magának. 

A vegyes házasságkötések tehát a szórványban sokkal gyakoribbak, mint a tömb területein. Ha-
sonló jelenség figyelhető meg az erdélyi magyarság körében is. Fő okának a beszűkült házasodási 
piacot tekinthetjük, mivel azokon a településeken, ahol a magyarság aránya 5 százalék alatti, a pár-
kereső magyarok nehezen találnak partnert maguknak a saját nemzetiségükből. A tömb területein 
ez a probléma nem áll fenn, ennek köszönhetően a vegyes házasságkötések is sokkal ritkábbak. 

A válási arányok is informatívak lehetnek vizsgálatunk tárgya szempontjából. Az egy évben 
megkötött magyar–szerb vegyes házasságok 28 százaléka végződik válással. A homogám magyar 
házasságoknál az arány 32, szerbek körében pedig 25 százalék (RZS 2017). Láthatjuk, hogy a ve-
gyes házasságok válási aránya a homogám magyar és a homogám szerb házasságok között pont 
„félúton” helyezkedik el. A  szerb partner választása tehát mérsékli a magyarok magasabb válási 
arányát, ezért a vegyes házasságok kisebb arányban végződnek válással, mint a homogám magyar 
házasságok. 

A NEMEK ARÁNYA A VEGYES HÁZASSÁGOKBAN

1. táblázat: Magyar férjek és feleségek vegyes házasságkötési arányai (1953–2017)

Év Szerb partnerrel házasságra lépő magyar nemzetiségű

férj feleség

1953 18% 22,5%

1961 19,9% 25,8%

1970 27,2% 28,7%

1971 26,7% 29,1%

2000 13,1% 17,4%

2001 14,3% 20,2%

2002 15,1% 20,3%

2003 15,9% 19,1%

2004 14,3% 20,5%

2005 16,7% 20,7%

2006 16,4% 21,4%

2007 14,7% 22,2%

2008 16,1% 21%

2009 18,8% 22,1%

2010 17,4% 19,7%

2011 17,4% 21,7%

2012 15,8% 20,8%

2013 17,1% 21,2%

2014 19,7% 22,4%

2015 21,6% 23%

2017 24,1% 26,8%

Forrás: HOÓZ 2002; RZS 2018, szerkesztés általam
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A magyarok heterogám házasságkötéseiben a nemek aránya sem egyenlő. A magyar nők nagyobb 
arányban kötnek vegyes házasságot, mint a magyar férfiak. 2017-ben a magyar vőlegények 24 száza-
léka választott szerb menyasszonyt; a magyar menyasszonyoknak pedig 27 százaléka választott szerb 
vőlegényt. Az adatok sajnos csak tartományi szinten elérhetőek, ahol a tömb és a szórvány adatait 
egyben kezelik. A tömb területén a nemek közti eltérés jóval nagyobb, Hódi adatai alapján háromszor 
annyi magyar nő köt vegyes házasságot, mint magyar férfi (HÓDI 2006). 

A nők magasabb vegyes házasságkötési aránya a felvidéki és az erdélyi magyarság körében is 
megfigyelhető, Szerbiában azonban eltérő helyzet alakult ki. A szerbek közül a nők kötnek kevesebb 
vegyes házasságot, mint a férfiak (MRĐEN 2010). Hasonló a megoszlás az ország többi nagyobb lélek-
számú kisebbségénél is. Mind a romák, mind pedig az albánok körében a férfiak kötnek több hetero-
gám házasságot, a nőknél ez az arány relatíve alacsony. A délvidéki magyarok tehát különböznek az 
országos átlagtól, mivel esetükben inkább a nőkre jellemző a vegyes házasságkötés.

A magyarországi cigánykutatások során megállapították, hogy a cigány nők hajlamosabbak több-
ségi társadalomból származó partnert választani, mint a cigány férfiak (GRÉCZY–GERGELICS 2019). 
A kisebbségi nők tehát a saját vagy a gyermekeik magasabb státusza érdekében nagyobb hajlandósá-
got mutatnak vegyes házasságkötésre. Az adatok alapján látható, hogy a délvidéki magyar nőket ille-
tően ugyancsak ez a tendencia valósul meg. Ott viszont, ahol a magyar a többségi nemzet, és a vegyes 
házasság alacsonyabb presztízst hozhat a gyerekük számára, a nők inkább elutasítóak a heterogám 
kapcsolatokkal szemben. Szerbia más kisebbségei tekintetében (bosnyákok, albánok) ez nem figyel-
hető meg, ami a muzulmán vallásra és a balkáni népekre is jellemző patriarchális családszerkezetre 
vezethető vissza. Az erős családi kötelékek és a szerbekkel szembeni előítéletek ugyanis megakadá-
lyozzák a nőket a vegyes házasságkötésben. A férfiak ezzel szemben nagyobb szabadságot élveznek, 
emiatt lehet körükben nagyobb a szerb partnert választók aránya. 

A VEGYES HÁZASSÁGOK KORSZAKAI

A délvidéki magyar–szerb vegyes házasságokról sok információt nyertünk a kutatók eredményeinek 
megismerésével. Az utóbbi években nem született új tanulmány a témában, a társadalmi változások 
miatt viszont e jelenség tekintetében is jelentős változás állt be. Kutatásom során ezt a hiányt kívá-
nom pótolni, valamint egy heterogám házasságkötési trendet is felállítok, és elhatárolom a különböző 
korszakokat.
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4. ábra: Heterogám házasságok 1965–2017

(Forrás: MIRNICS 1970: 276; HOÓZ 2002: 1087; ARDAY 2002; SEBŐK 2003: 128; RZS 2018,  
szerkesztés általam)

A vegyes házasságkötések arányai, valamint a politikai, gazdasági és társadalmi változások alapján 
három korszakot különítek el: a szocializmus, a délszláv háborúk és a gondterhelt enyhülés időszakát. 
Mindhárom korszaknak megvannak a maga ellentmondásai és a tárgyalt jelenséghez való sajátos vi-
szonyulása. A következőkben a korszakokat vázolom fel, valamint a korszakhatárok meghúzása mel-
lett érvelek.

A SZOCIALISTA ÉRA, A CSENDES ASSZIMILÁCIÓ KORA 

A korszak kezdetét 1945-re teszem, Tito ugyanis ekkor terjesztette ki uralmát az egész országra. 
A vegyes házasságok a 20. század első felében ritkának számítottak a Délvidéken, az exponenciális 
növekedés a második világháború után kezdődött. Az első években a nemzetek közti ellentétek 
kiéleződése jellemző, így érthető, hogy miért nem volt nagymértékű növekedés a házasságköté-
sekben. A következő években azonban nagy hangsúlyt fektettek a nemzetek közti pozitív kapcso-
latokra, és megalkották a testvériség-egység mottóját. 1956-ban a magyar házasságkötések 18,1 
százaléka volt heterogám, ami 1965-re 26 százalékra emelkedett (MIRNICS 1970: 276). A jugoszláv 
vezetőség ekkoriban kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi kérdésre. A vegyes házasságokat jó 
eszköznek tartották a nemzetek közti feszültség enyhítésére, erre pedig a délvidéki magyarok mu-
tatkoztak a legfogékonyabbnak. Részben emiatt a leggyorsabban fogyó kisebbséggé váltak nem-
csak Jugoszláviában, hanem az egész Kárpát-medencében is. A magas vegyes házasságkötéseknek 
jelentős asszimiláció a következménye, az innen származó gyerekek ugyanis nagy arányban vallot-
ták magukat jugoszlávnak vagy szerbnek, magyarnak viszont csak ritkán. Az államvezetés részéről a 
vegyes házasságokon keresztül való asszimilálás tudatosnak tekinthető, ugyanis diktatórikus eszkö-
zökkel is igyekeztetek a magyarságra erőltetni ezeket a kapcsolatokat (MIRNICS 1998). A jólétért és 
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az elfogadásért cserébe elvárták tőlük, hogy csendben, identitásukat megváltoztatva beolvadjanak 
a többségi társadalomba. 

A szocialista érában a legmagasabb heterogám házasságkötési arányt 1988-ban regisztrálták. 
Ekkor a vizsgált térségben a magyar házasságkötések 30,7 százaléka volt heterogám (ARDAY 2002). 
A nyolcvanas évek végéig töretlen növekedés figyelhető meg, ezután jelentős visszaesést láthatunk. 
1990-re 25 százalékra esett vissza a magyar heterogám házasságok aránya (SEBŐK 2003: 128). Ezt 
a visszaesést a délszláv háborúk hatásának tulajdoníthatjuk. A harcok ugyan csak 1991 nyarán kez-
dődtek, a feszültség azonban már évekkel előtte is érezhető volt. Az első háborús fenyegetések már 
1989-ben elhangzottak, emiatt pedig feszültté vált a nemzetek közötti viszony. A vegyes házasságok 
számának nagymértékű visszaesése főként ennek tulajdonítható. A korszakot emellett a nagyarányú 
kivándorlás és a „csendes asszimiláció” jellemezte (GERENCSÉR 2006).

A magyarság identitása számottevő változásokon ment át a szocialista időszakban. A  hatvanas 
évekre lezajlott Tito rendszerének legitimációja, Jugoszlávia létezését nemzetközi szinten is elismerték. 
Gazdasági értelemben a jólét korszakának számított, mivel az erőltetett iparosítás következtében ren-
geteg új munkahely jött létre. A keleti blokk országaitól eltérően a munkanélküliség fogalma ugyan-
akkor ismertnek számított, a munkanélkülieket pedig nem titulálták közveszélyes munkakerülőnek. 
A szocialista ideológiával azonban nem fért össze a nagyarányú munkanélküliség, ezért a nagyszámú 
álláskereső réteget nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A problémát a Nyugat-Németországgal kö-
tött egyezmények oldották meg, amelyek keretén belül rengeteg jugoszláviai munkás mehetett el 
Németországba dolgozni. A kivándorlás csökkentette az országban keletkezett munkaerő-felesleget. 
A külföldön szerzett jövedelem gyakori hazautalása segítette az ország gazdaságát is. A vendégmun-
kások által hazahordott nyugati árucikkek Jugoszláviában is meghonosodtak, a „nyugati élet” bizo-
nyos szimbólumai (saját autó, kávéfőző gép stb.) itt is a hétköznapok részévé váltak (SZERBHORVÁTH 
2016). Jugoszlávia ebben az időben hidat képezett Kelet és Nyugat között, a délvidéki magyarságnak 
pedig kiemelt szerep jutott ebben. Kapcsolataik az anyaországi magyarokkal az áruforgalom csator-
náivá váltak, ebben az időszakban jött létre a szabadkai ócskapiac is, amelynek elsődleges funkciója 
a nyugati áruk Magyarországra juttatása volt. A délvidéki magyarságnak ennek köszönhetően maga-
sabb státusza alakult ki, mivel kapcsolataik voltak a vasfüggöny „túloldalán” is.

„A férjemmel többször is elutaztunk Magyarországra üdülni. Sokkal szegényebb hely volt, mint 
Jugoszlávia, ez látszott a ruháikon is, de a tisztaságra mindenhol figyeltek, sokkal jobban, mint ná-
lunk. Ha a határ közelében jártunk, inkább a magyar oldalon mentünk el nyilvános mosdóba, mert 
a jugoszláv mosdók úgy néztek ki, mint egy disznóól, mindenfelé eldobált cigicsikkek meg ilyenek. 
A magyaroknál mindig ügyeltek a tisztaságra… A férjemmel egyszer elmentünk fürdőbe, és sétáltunk 
a városközpontban. Észrevettem, hogy kicsit furcsán viselkedik, mintha ideges lenne. Egyszer csak 
hozzám fordult, és megkérdezte, hogy itt most valami baj van. Nem értette, hogy miért van ekkora 
csend a városban. Nevettem, és mondtam neki, nincs semmi baj, csak a magyaroknál nem szokás kia-
bálni az utcákon.” (67NM2E)

„Nem tárgyaltunk vallásról se, mert abban az időben még a pártvonal volt Jugoszláviában, és hát 
én is párttag voltam, meg a feleségem is párttag volt, úgyhogy ilyen vallásról nem egyezkedtünk.” 
(75HF1)

Az egyéni szabadságjogokat nagymértékben korlátozták a szocializmus alatt. Ez alól a vallás sem 
képezett kivételt, a párttagoknak nem volt szabad aktívan gyakorolniuk a hitüket. Mivel az egyházak 
fontos szerepet töltenek be a kisebbségi identitás megőrzésében és továbbadásában, ezért ez a kor-
látozás a magyarok nemzeti identitását is negatívan érintette. A kisebbségi identitás leértékelődése 
pedig a vegyes házasságokon belül is az asszimiláció irányába billenti a mérleget. Emellett a magyar 
érdekképviseletet is jelentősen korlátozták, vezető pozícióba csak kivételes esetekben kerülhettek 
magyarok.

„A vállalat igazgatója szinte mindig szerb volt, a helyettese crnagorac volt, a szakszervezeti vezető 
meg lehetett magyar. Semmi értelme nem volt annak a pozíciónak. Amikor szóltak, hogy »Jaj, láza-
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doznak a munkások, gyorsan a krumplit!«, akkor a szakszervezet pár hónapos részletfizetésre adott 
a munkásoknak pár zsák krumplit. Ha kiszámoltad, akkor a boltban persze olcsóbban meg lehetett 
venni, meg ott a minősége is jobb volt. Meg mit csinálsz annyi krumplival. Semmi értelme nem volt az 
egésznek, csak nagy jutalomnak volt beharangozva. Semmi funkciója nem volt a szakszervezet veze-
tőjének, abszolút semmi.” (67NM2E)

A hangoztatott jogok ellenére a felszín alatt komoly problémák húzódtak meg, a kisebbségi identi-
tás háttérbe szorult a többségivel szemben. A nemzetek közötti ellentéteket nem megoldani, hanem 
palástolni próbálták, és a nemzeti identitás minden formáját igyekeztek elnyomni. Több szerző (LO-
SONCZ 1994; MÁK 2008) véleménye szerint is részben ez vezetett a kommunista hatalom bukásához 
és Jugoszlávia széteséséhez. 

A DÉLSZLÁV HÁBORÚK KORA

A korszak kezdete viszonylag pontosan behatárolható: a harcok 1991. június 27-én kezdődtek. A nem-
zetek közötti feszültség és a társadalmi távolság növekedése ugyanakkor már ezelőtt is érzékelhető 
volt. A vegyes házasságkötések számának visszaesése már 1990-ben egyértelműen látható. A korszak 
kezdetét ezért 1990-ben határoztam meg. A korszak végének meghatározása bonyolultabb. A harci 
cselekmények 2001. november 12-én értek véget, a miattuk kialakult társadalmi feszültség azonban 
ennél jóval tovább volt érzékelhető. Jugoszlávia szétesése sem fejeződött be 2001-ben, mivel Monte-
negró 2006-ban, Koszovó pedig 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét. A magyarok elleni atrocitások 
a 2010-es évek elejéig tartottak, a vegyes házasságkötések pedig 2012-ben kezdtek ismét növekedni. 
Magyarországon 2010-ben, Szerbiában pedig 2012-ben zajlott le a kormányváltás, aminek eredmé-
nyeként a délvidéki magyarság státusza jelentősen növekedett. Az új kormányok nyitott viszonyu-
lásukkal nagymértékben hozzájárultak az enyhüléshez, a délvidéki magyarság számára biztosított 
kettős állampolgárság és gazdasági támogatások pedig a szerbek körében is pozitív fogadtatásra ta-
láltak. A korszak végét ezért 2012-re teszem. 

2000-től elérhetőek a Köztársasági Statisztikai Intézet (RZS) által évente közzétett házasságkötési 
számok,3 így ettől kezdve pontos képet kapunk a trend alakulásáról. 2000-ben 27,1 százalék volt a 
magyarság heterogám házasságkötési aránya, ami alacsonyabb, mint a nyolcvanas években, de már 
némi emelkedést figyelhetünk meg a háború éveihez képest. 2000 és 2012 között stagnál, 28 százalék 
körüli értéket ér el több mint egy évtizeden keresztül. A stagnálás 2012-ben ér véget, ettől kezdve 
robbanásszerűen emelkedik a vegyes házasságkötések aránya. 

„Igen, de ezt [a jó házasságot] hogy sikerült nekünk elérni? Úgy, hogy nem hallgatunk se a poli-
tikára, se nem nézzük azt, hogy most melyik nép melyikkel van haragban, vagy hol csináltak valami 
disznóságot, akkor azon mi nem ítélkezünk, mert arról mi nem is tehetünk, mi a mi dolgunkat nézzük, 
meg a mi életünket figyeljük, hogy nekünk… nekünk meglegyen a megértés.” (75NM2)

A heterogám házasságban élők is nehéz időszakként élték meg ezeket az éveket. A politikától és 
a hírektől való elzárkózás egy lehetséges menekülési utat jelentett, mivel ezáltal nem engedték be a 
családba a nemzetek közti feszültségeket. A Délvidék ebből a szempontból szerencsésebb helynek 
számított, mivel a boszniai és a horvátországi heterogám családoknak erre nem nyílt lehetőségük. 

A kilencvenes években a nemzetek közötti feszültség nagymértékben növekedett. A délszláv há-
borúk soviniszta közhangulata miatt a magyaroknak a Délvidéken való puszta megmaradása is kér-
désessé vált. A háborútól való félelem, valamint a katonai behívóparancsok miatt több tízezer dél-
vidéki magyar menekült Magyarországra vagy távolabbi országokba. A háborús cselekmények nem 
érintették a Délvidéket, ám a háború idején ezt senki sem láthatta előre, a boszniai és a horvátországi 

3  A kilencvenes évek előtti időszakból elsősorban csak népszámlálási, valamint mikorcenzusból származó adatok állnak 
rendelkezésre a vegyes házasságkötésekről.
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harcok hevességéről pedig rendszeresen lehetett hallani a médiában. A magyar férfiak számottevő 
része igyekezett elkerülni a besorozást, nem akartak részt venni egy olyan háborúban, amelyhez, úgy 
érezték, semmi közük, mivel az a délszláv nemzetek között zajlik.

„A faluban abban az időben nagy volt az aggodalom. Mindenki tudta, hogy milyen dolgok mennek 
Horvátországban, és sokan mondták, hogy a magyarok lesznek a következők. Várták a híreket, hogy 
Árkán4 mikor kel át a Dunán, mert akkor menekülni kell, mert le fognak mészárolni minden magyart. 
Én két kisgyerekkel nem akartam ebbe belegondolni se, nem voltam hajlandó ezzel foglalkozni, csak 
imádkozni. Később, hála Istennek, kiderült, hogy jól tettem, mert végül semmi sem lett az egészből.” 
(67NM2E)

A háború után a helyzet sokat javult, a feszültség azonban továbbra is kifejezett maradt. A 2000-es 
évek időszakában a magyar nyelvhasználat is jelentős csorbákat szenvedett, a rendszeres magyarve-
rések pedig sokat ártottak a magyar öntudatnak. A magyarokban a másodrendű állampolgár életér-
zése alakult ki.

A GONDTERHELT ENYHÜLÉS KORA (2012-TŐL NAPJAINKIG)

Napjaink időszakát az enyhülés és a problémák egyaránt jellemzik, ezért is nevezem a gondterhelt 
enyhülés korának. A helyzet 2010 után vitathatatlanul javulni kezdett, mivel az új magyar kormány 
tekintélyes energiát fektetett a határon túli magyar közösségek helyzetének javításába. 2012-ben 
Szerbiában is kormányváltásra került sor, az új szerb kormány pedig igyekezett javítani a szomszédi 
kapcsolatait, és a kisebbségekhez sem ellenségesen viszonyult. A kettős állampolgárság és a délvidéki 
magyar gazdaságot segítő programok növelték a magyarság státuszát. Az előző évtizedekhez képest 
tehát nagymértékben javult a magyarság helyzete, ám még mindig kifejezett asszimilációs nyomás 
figyelhető meg. Ez pedig a vegyes házasságok során a kisebbségi fél identitásában is tetten érhető. 

2012 után ugrásszerű növekedést figyelhetünk meg a vegyes házasságkötések számában, 2017-
ben pedig már a magyar párválasztások közel 38 százaléka heterogám. Ez az érték felülmúlja a szo-
cialista érában megfigyelteket, ennek alapján kijelenthető, hogy a délvidéki magyarság napjainkban 
az eddigi legnagyobb arányban köt heterogám házasságokat. Az új szerb kormány felhagyott elődje 
soviniszta politikájával, és a nemzetek közötti párbeszédre helyezte a hangsúlyt. Megszűntek az ad-
dig általánosnak számító magyarverések, és az uszító falfirkák lassan eltűntek a városi utcák falairól. 
A  megnövekedett vegyes házasságkötési arány is nagy valószínűséggel ezzel áll összefüggésben. 
A kettős állampolgárság a magyarok státuszának növekedéséhez vezetett, mivel az állampolgárság-
gal a nyugat-európai munkavállalás előtt is megnyílik az út, valamint biztosítékot jelenthet egy újabb 
háború esetén. Egyes heterogám házasságokban még a szerbként identifikálódó férj is megszerezte 
a magyar állampolgárságot. A magyar mint idegen nyelv oktatása is felvirágzott, mivel sok magyar 
felmenőkkel is rendelkező szerb igyekszik megszerezni a magyar állampolgárságot, aminek a magyar 
nyelv ismerete az egyik alapfeltétele. A nagyobb arányú vegyes házasságkötésnek ugyanakkor na-
gyobb arányú asszimiláció a következménye, ami viszont a magyarság lélekszámának csökkenését 
vonja maga után. A korszakra jellemző kivándorlás és tartós külföldi munkavállalás szintén komoly 
problémát okoz a délvidéki magyarság számára. 

„Megbeszélik, hogy akkor magyarul fogják iskoláztatni a gyereket. Jó, megbeszélték. Aztán törté-
netesen a sors úgy hozza, hogy az egyiknek, általában a férj, ez a gyakorlatban mindig manapság úgy 
van, hogy konkrétan, hát a sors úgy hozza, hogy őneki el kell menni… [dolgozni] Megy az asszony, 
mennek a gyerekek, ezen nincs mit magyarázni… Vagy ha például kiköltöznek Németországba, ott 
meg főleg nincs se magyar, se szerb.” (55FSZ2)

4   Željko Ražnatović (1952–2000), ismertebb nevén Arkan, szerb hadvezér és háborús bűnös. A  délszláv háborúk során 
vezette az Arkan Tigrisei nevű szabadcsapatot, amely a Horvátországban, Boszniában és Koszovóban elkövetett etnikai 
tisztogatások miatt vált hírhedtté.
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Sok vegyes házasságból származó gyerek a magyar vagy a szerb helyett német nyelven kezdi meg 
tanulmányait, mivel a szülei Ausztriában vagy Németországban vállaltak munkát. A természetes fo-
gyás és az asszimiláció mellett tehát a Magyarországon megszokotthoz képest nagyarányú kivándor-
lás harmadik tényezőként még tovább csökkenti a délvidéki magyarság lélekszámát. A  társadalmi 
távolság csökkenése, a magyarság státusznövekedése és a mérsékelt gazdasági konszolidáció vitat-
hatatlanul pozitív fejlemények, a magyarság lélekszámának folyamatos csökkenése azonban komoly 
aggodalomra adhat okot. 

A demográfiai adatok és interjúk elemzésével egyértelmű korszakok határozhatók meg. A szocia-
lizmus korában magas volt a vegyes házasságkötések aránya, a széles körű kisebbségi jogok mellett 
viszont az asszimiláció a jellemző. A délszláv háborúk korában nagy társadalmi feszültség alakult ki a 
magyarok és a szerbek között, aminek következtében jelentősen visszaesett a vegyes házasságköté-
sek aránya. A gondterhelt enyhülés korában oldódott a feszültség, a magyarok státusza pedig emel-
kedett. A vegyes házasságok aránya magasabb, mint eddig bármikor, és az asszimiláció erőteljesen 
jelen van. 

ÖSSZEGZÉS

A demográfiai adatokból láthattuk, hogy a magyar–szerb vegyes házasságok aránya a délszláv hábo-
rúk időszakát kivéve folyamatosan növekedett. 2017-re a magyar házasságkötések több mint harma-
da heterogám. A délvidéki magyarok jóval nagyobb arányban kötnek vegyes házasságokat, mint a 
kárpátaljai, a felvidéki vagy az erdélyi magyarok. Szerbia más kisebbségeivel összehasonlítva a délvi-
déki magyarság a legnyitottabb a többségi nemzet felé, mivel a többi szerbiai kisebbség heterogám 
párválasztási aránya 10 százalék alatti. Ez a nyitottság azonban asszimilációval is társul, a leggyorsab-
ban fogyatkozó kisebbség a Kárpát-medencében ugyanis a délvidéki magyarság. 

A nemek között is jelentős eltérés tapasztalható, mivel a délvidéki magyar nők gyakrabban kötnek 
vegyes házasságot, mint a férfiak. Ez a jelenség a többi határon túli magyar közösség esetében is 
megfigyelhető, az anyaországi magyarság attitűdje azonban nem ennyire nyitott a vegyes házassá-
gokkal szemben. A területi megoszlásban is különbségek mutatkoznak. A tömbterületen jóval kisebb 
a vegyes házasságkötések aránya, mint a szórvány területein. A szórványban a beszűkült házassági 
piac és a szerb dominancia miatt a vegyes házasságok dominánsabbak, ennek következtében pedig a 
magyarság fogyása is felgyorsul. A szórványközösségek fogyásának egyik meghatározó oka a vegyes 
házasságkötések gyakorisága. A folyamat önmagát gyorsítja, mivel a magyarok lélekszámának csök-
kenéséhez vezet, a lélekszámcsökkenés pedig a vegyes házasságok gyakoriságát növeli. 

A Délvidék multietnikus jellegéből adódóan a vegyes házasságkötések nagymértékben jellemző-
ek. A délvidéki magyarság ebben kiemelt szerepet vállal, a legnagyobb arányban ugyanis ők kötnek 
heterogám házasságokat. Ezek a 20. század előtt ritkának számítottak, a második világháborút kö-
vetően azonban gyorsan emelkedni kezdett az arányuk. Az emelkedés nem volt töretlen, mivel kü-
lönböző társadalmi, gazdasági és politikai tényezők befolyásolták. Három korszakot különítettem el, 
a szocializmus, a délszláv háborúk és a gondterhelt enyhülés korát. A szocialista érában magas volt 
a vegyes házasságkötések száma, ami kifejezett asszimilációval is társult. A délszláv háborúk idején 
jelentősen visszaesett az arányuk, és a nemzetek közti feszültség is magasnak mondható. Az államve-
zetés a kisebbségek teljes beolvasztására vagy elűzésére törekedett. A gondterhelt enyhülés korsza-
kában csökkent a nemzetek közötti feszültség, a vegyes házasságkötések száma pedig a szocializmus-
ban tapasztalt mértékeket is felülmúlja. Az asszimiláció napjainkban is megmutatkozik a heterogám 
házasságokban. Láthattuk, hogy az államhatalom ideológiától függően hol akadályozta, hogy pedig 
bátorította (vagy erőltette) a vegyes házasságkötéseket. Ezzel sok esetben túllépte jogköreit, és aktí-
van beavatkozott a polgárai magánszférájába. Napjainkban hasonló beavatkozás nem történik, társa-
dalmi és gazdasági hatások azonban továbbra is érik, ezáltal formálják is a vegyes házasságkötéseket.
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A kisebbségpolitikától 
a társadalompolitikáig: 

támogatáspolitika a Vajdaságban
A kisebbségpolitikát társadalomelméleti alapon két nagy csoportra lehet osztani: identitáspolitikára 
és szociálpolitikára (előbbi az önazonosság megőrzését segíti, utóbbi a kisebbségi lét következtében 
fellépő hátrányokat tompítja). Legelőbb azonban azt tartom fontosnak tisztázni, hogy milyen szere-
pet játszik a politika maga mint a társadalom egyik meghatározó alrendszere a kisebbségspecifikus 
egyenlőtlenségek kialakulásában. Azért tartom fontosnak e szerep elismertetését, mert az elismerés 
hiányában a kisebbségpolitikai megoldások ad hoc jellegűek maradnak, s nem kerülnek be a nyugati 
típusú társadalmi megoldások általánosan elfogadott s ilyetén legitim és kikényszeríthető sorába.

Ki szeretnék továbbá térni arra is, hogy a gazdasági támogatásoknak hol a helyük és mi a szerepük a 
kisebbségpolitikában. A gazdaságpolitika hagyományosan nem része a szociálpolitikának, ám van olyan 
magyar gyökerű értelmezési hagyomány, amely a társadalompolitikát és a szociálpolitikát nem különíti 
el markánsan egymástól. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a kisebbségpolitika szempontjából a politikának 
magának nemcsak a megoldásban, hanem a problémák kialakulásában is jóval nagyobb a szerepe, mint 
az a szociálpolitika bevett területein megszokott, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy míg az alaphely-
zetben a gazdaság által okozott egyenlőtlenségek szorulnak a politika által kieszközölt intézményes fel-
karolásra, addig a kisebbségek esetében a politika által indukált és/vagy felerősített egyenlőtlenségek 
társadalmi szintű megoldásához veti be a politika a gazdasági támogatások eszközeit.

A fenti, főként társadalomelméleti levezetésekre épülő tézisek igazolásához a szerbiai rendszer-
váltást követő kisebbségtámogatási gyakorlat elemzésénél keresve sem találhatnánk jobb példát. Az 
itt létrejött intézményrendszer és az azt körülvevő viták elemzésével egyaránt jól lehet modellezni a 
kisebbségpolitika feladatainak felvállalt és elutasított dimenzióit is. Munkámban ezek elméleti meg-
alapozottságára és a gyakorlati megvalósítás kapcsán körvonalazódott kihívásokra is fel szeretném 
hívni a figyelmet. 

Kulcsszavak: kisebbségpolitika, szakpolitika, társadalompolitika, egyenlőtlenségek, Vajdaság

A KISEBBSÉGELMÉLETTŐL A KISEBBSÉGPOLITIKÁIG

Írásom célja, hogy néhány társadalomelméleti alaptézisre támaszkodva felvázolja a kisebbségpolitika 
és a szociálpolitika közötti kapcsolódási pontokat. Ez arra a feltevésre épül, hogy a társadalomban lét-
rejövő anomáliákat a társadalomnak magának kell kiküszöbölnie az egyes alrendszerek közötti intéz-
ményesült kapcsolódások révén. A társadalom egészének működését is fenyegető jelenségeket előbb 
fel kell ismerni, hogy azok okainak beazonosításával megoldást lehessen találni a meglétükből fakadó 
feszültségek enyhítésére. A szolidaritás, a kisebbség és a politika fogalomkörei alkotják a jelen gondo-
latmenet nem gazdasági alapú keretét. A következő fontos vonatkoztatási pont a gazdaság. A politika 
és a gazdaság a társadalom elkülönült alrendszerei, amelyek mind egymásra, mind a többi társadalmi 
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alrendszerre (kultúra, média, oktatás, hogy csak a kisebbségpolitikai szempontból kitüntetett helyzet-
ben lévőket soroljam most) komoly hatással bírnak. Ezek a hatások – a rendszerelvű társadalomelmé-
let tükrében – nem közvetlenek: a társadalmi kikülönülés (Ausdifferenzierung) során kialakult általá-
nos cseremédiumok/értékduálok (hatalom, pénz, értékek, szolidaritás) kommunikációi. Továbbá az 
azokról folyó másodlagos megfigyelések kommunikálása a közvélemény és a nyilvánosság részben 
kikülönült területein. Szemléletem megalapozásához Niklas Luhmann társadalomelméleti hagyaté-
kát használom fel. Ez a társadalmi viszonyoknak az úgynevezett „soziologische Aufklärung” jegyében 
történő, radikális újragondolására épül. A kisebbségszociológiai felvilágosodás (tudományos diskur-
zusban felvetődő álláspontok) és felvilágosítás (a közvélemény és a politikai nyilvánosság formálásá-
nak) alapvető kérdése itt úgy merül fel, hogy mi a kisebbségi helyzet lényege (differentia specifica). 

Ennek tisztázásához abból indulok ki, hogy a kisebbségi helyzet egy viszonyhelyzet, amelyről csak 
differenciálódott társadalmak esetén beszélhetünk. Azoknál is csak akkor, ha az ún. többségi elvű 
döntéshozatal a fő önszerveződési mechanizmus: az a domináns a mindenkire vonatkozó döntések 
meghozatalánál, ami Talcott Parson óta a politika minimalista meghatározása: „Parsons szerint politika 
alatt olyan társadalmi cselekvés értendő, mely döntéseknek a hatalom igénybevételével történő kol-
lektív érvényesítését jelenti.” (MÜNCH 2001: 11–52)

Formatörténeti szempontból itt azzal a megkülönböztetéssel élek, hogy a társadalmi nagycsopor-
tok közötti egyenlőtlenségek alakulása során a nem többségi elven szerveződő döntéshozatal mellett 
létrejött társadalmi formációk belső egyenlőtlenségi viszonyait etnopolitikának nevezem. A kisebbség 
fogalma ugyanis csak a többség megléte esetén értelmezhető. A hatalom birtoklása nem feltétlenül 
a számosság ezen megoszlása mentén dől el. Az akár a „történelmi” elitek leszármazásán (monarchi-
kus-arisztokratikus kiválasztódáson) is alapulhat. De épülhetnek az új „rétegek” forradalom segítsé-
gével egy-egy nagyobb közösség (a proletariátus) nevében való regnálására (szocializmus) is (ÐILAS 
1958; KONRÁD–SZELÉNYI 1989). Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kisebbség-/etnopoliti-
kai viszonyokat is tárgyaló elméletek nem igazán érintik sem a viszony formatörténeti változatait, sem 
a rendszerszintű társadalmi beágyazottságát az ún. nem domináns helyzetben lévő közösségeknek – ez 
a kisebbségekre vonatkozó általánosan elfogadott (semleges) meghatározás az 1977-es Capotorti-je-
lentés óta:

„Az 1977-es ún. Capotorti-jelentés a legátfogóbb próbálkozás a fogalom tisztázására. Azzal a céllal 
készült, hogy az államok közössége erre támaszkodva megállapodik a kisebbségek definíciójában, ám 
ez a kísérlet sem lett jogi érvényességű. Francesco Capotorti meghatározása szerint a kisebbség olyan 
csoport, amely:

• számát tekintve kisebb, mint az állam lakosságának többi része, 
• nincs domináns helyzetben, 
• tagjai etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkeznek, ami különbözik a lakosság töb-

bi részének jellemzőitől, 
• a tagok a sajátosságaikat, kultúrájukat, hagyományaikat, nyelvüket, vallásukat meg is akar-

ják őrizni, ez jelenti a közösséget összekötő szolidaritás érzését, az önálló közösségi tudatot.” 
(GYŐRI SZABÓ 2006: 47–48)

Azaz az egyes – kisebbségjogi, kisebbségpolitikai, kisebbségi média – területeken kialakult (jó/
semleges/rossz) megoldásokat írják le, mutatják be az éppen fennálló társadalompolitikai kontext-
usban anélkül, hogy azok kialakulásának a politika alrendszerének működésére visszavezethető okait 
vizsgálnák, így a kisebbségi helyzet kapcsán születő leírások a „körülmények foglyai” maradnak, nem 
– vagy csak mellékesen – tartalmaznak társadalomelméletileg is releváns, a luhmanni értelemben vett 
politikaelmélet (Theorie der Politik) tekintetében is érvényes megállapításokat:

„Ahhoz, hogy megértsük, mire és miért használja Luhmann a politikai elmélet megjelölést, meg 
kell különböztetnünk a politikai rendszer kétfajta leírását. A politikát egyfelől leírhatja a tudományos 
rendszer, ami a politika tudományos elemzését jelenti. Mindezt a tudomány a politikához képest külső 
pozícióból teszi, ami azt jelenti, hogy a politika e megfigyelésének a tudomány logikájához, kritériu-
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maihoz kell alkalmazkodnia. Luhmann-nál azonban létezik egy másik formája is a politikai rendszer le-
írásának, mégpedig a politikai rendszer önleírása, önreflexiója. Szemben a tudományos leírással, a po-
litika önleírása nem a tudományos kritériumoknak kíván eleget tenni, hanem a politikaiaknak, tehát 
eredményességének kulcsa nem a tudományos igazság, hanem a gyakorlati politikai alkalmazható-
ság. A politikai rendszer ezen önreflexióját nevezi Luhmann politikai elméletnek (politische Theorie), 
megkülönböztetendő az előbbi esettől, vagyis a politika tudományos elméletétől vagy a politikael-
mélettől (Theorie der Politik).” (BRUNCZEL 2010: 263)

A luhmannita értelmezési keretre támaszkodva én a kisebbségi lét társadalmi feltételeire és for-
matörténeti kötöttségeire a politikai alrendszerben a hatalom médiuma által létesített (kisebbségi 
helyzet esetén többségi) döntéshozatal strukturális viszonyaiként tekintek. Azokat a mélystruktúra 
működéséből következő, nem feltétlen szándékosan kialakuló egyenlőtlenségek intézményesülései-
ként vizsgálom. Az így vizsgálat alá vont helyzetet a politika számára környezetként megjelenő továb-
bi alrendszerek szintjén (gazdaság, kultúra, közösségi szerkezet, oktatás, média) is kihívások elé állító 
komplex viszonyrendszerként veszem számításba. Fontos még előrebocsátani, hogy a rendszerelmé-
leti megközelítés kommunikációelméleti alapokra épül: vizsgálódásának alapegységeit a (társadalmi) 
kommunikáció és nem a cselekvések képezik. Ebben komoly szerepet játszanak a kommunikációs 
mechanizmusok médiummá szerveződései is: itt a hatalom az elsődleges médium, a kisebbségi hely-
zetből fakadó egyenlőtlenségeket előidéző alrendszerben, a politikában. Vele a közösségi szerkezet 
médiuma, a szolidaritás állítható párhuzamba. (A gazdaság alrendszerének mindenki számára ismert 
médiuma a pénz.) Az egyes alrendszerek teljesítményeit pedig – Münch modelljében – az interpenet-
ráció közvetíti (MÜNCH 2001: 37).

„A modern társadalom alrendszerekké való differenciálódása mellett azonban ő [Münch] az egyes 
önállósult alrendszerek kölcsönhatását, interpenetrációját tekinti döntőnek (kiemelés tőlem – Pap Tibor) 
a nyugati fejlődés, a modernitás viszonyainak kialakulása szempontjából. Luhmann-nal szemben fon-
tosabbnak tartja az egyes alrendszerek kölcsönhatását, mint elkülönülését, és szerinte éppen a sajátos 
autonómiára szert tett tevékenységi rendszerek egymást áthatása bizonyult mindig is termékenyítő 
hatásúnak.” (BAYER 1997: 127)

Azzal a kitétellel, hogy a kisebbségi helyzet esetében szó sincs a Münch által tételezett „terméke-
nyítő” hatásáról az alrendszerek közötti kapcsolatoknak:

„[…] a modern társadalom fejlődése azonban nem merül ki a differenciálódás folyamatában. Ha 
ugyanis az elkülönült funkcionális rendszerek valamely egésznek a részei, akkor az elkülönülés ér-
telme az, hogy az egész szempontjából fontos, specifikus funkciókat teljesítenek, s ezt is csak akkor, 
ha e specifikus teljesítmények más részrendszerekbe is átvihetők. A gazdaság nem csupán önmaga 
számára, hanem az egész társadalom, illetve valamennyi más alrendszer működésének fenntartása 
végett küzd meg a források szűkösségének a problémájával. A politika nem csupán önmagában jelent 
kollektív döntéseket, s nem csupán önmaga számára jelöl ki célokat, hanem az egész társadalom, to-
vábbá valamennyi más részrendszer számára. […] Ez pedig azt jelenti, hogy valamely részrendszer tel-
jesítményének az átvitele egy másik részrendszerbe a társadalom folyamatos fennmaradásának egyik 
alapvető feltétele.” (MÜNCH 2001: 15–16)

A kisebbségi helyzetek esetében (is) az egyik alrendszer által a saját „normál működése” során 
létrehozott egyenlőtlenség következtében kialakuló társadalmi hátránynak egy másik alrendszerben 
zajló tevékenységek révén történő mérsékléséről lehet szó a korrekciós mechanizmusok megléte/
működése esetén. (Ami, ahogy az később még kifejtésre kerül, a hagyományos értelemben vett szo-
ciálpolitikának is a feladata.) A Münch által megelőlegezett társadalmi szintű integrációhoz korrekci-
ós mechanizmusokra van szükség – azok hiányában a társadalmi nagycsoportok marginalizálódnak 
(akár el is tűnhetnek, hisz a klasszikus hármas felosztás szerint ide vezet a „hűség”, a különbségek 
megtartása nélküli integráció), vagy válságot idéznek elő a társadalom adott szegmentációs viszo-
nyai mellett (elszakadás: politikai harc; kivonulás: migráció) – e mechanizmusok (intézmények és 
szervezetek) kialakulásával kerül bebiztosításra a fenti idézet végén olvasható, a társadalom folya-
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matos fennmaradásának feltétele kitétel. A kisebbségi helyzet tehát főleg a politika alrendszerében 
keletkezett strukturális egyenlőtlenségek miatt alakul ki, de az ebből fakadó társadalmi kihívások 
enyhítésére az „interpenetrációs zónák” révén más alrendszerekben is átvezető „intézmény-hidak” 
szükségesek (l. MÜNCH 2001: 37). Ezen rendszerkapcsolódások nyomán az egyenlőtlenségek eny-
hítésére/megszüntetésére két nagy csoportba sorolhatók a kisebbségpolitikát megtestesítő speciá-
lis intézmények: az egyik megoldás a politikai döntéshozatal alábontása/delegálása segítségével új 
szegmentációs egységeket hozni létre, amelyek – bizonyos megszorítások mellett – lehetővé teszik a 
közösségspecifikus döntések térhez (területi autonómia) vagy szakpolitikákhoz (kulturális/perszon-
ális autonómia) kapcsolódó meghozatalát. Az így átruházott kompetenciák ellátásához anyagi forrá-
sokra – a gazdaság többletteljesítményéből a politika révén más alrendszerek számára elkülönített 
juttatásokra (amelyek a területi elhelyezkedés és/vagy a költségviselők szerint is tovább tagolhatók 
állami, anyaországi és szupranacionális szereplők által biztosított forrásokra) – van szükség. A jelen 
vizsgálódás fókuszában ezek a történetileg és államonként eltérő kisebbségpolitikai tényezők, az 
intézményesült rendszerteljesítmények/eszközök (például az ún. Faktorinputok és Produktoutputok 
[tényezőbemenetek és termékkimenetek] – vö. MÜNCH 2001: 19–21), illetve az azok felhasználása kap-
csán kialakult elvek, célok, módszerek és csatornák állnak.

A KISEBBSÉGPOLITIKA ÉS A SZOCIÁLPOLITIKA ELKÜLÖNÜLÉSE 

Ma is elterjedt az a vélekedés, mely szerint a demokratikus fejlődés és az emberi jogok együtt képesek 
megfelelő módon rendezni a szociális kihívásokat – így a kisebbségpolitikát is – szükségessé tevő 
anomáliákat. Ezt illetően a még alakulóban lévő szupranacionális formatörténeti próbálkozások, mint 
az Európai Unió, sem különböznek döntően az állami szinten elvártaktól: 

„Az Európai Unió, bár szupranacionális szerveződés, azért csak relatíve kevés – a kisebbségek szem-
pontjából relevánsnak mondható – területen veszi át tagállamai hatáskörét. Ugyanis az Unió abból az 
előfeltevésből indul ki, hogy tagjai jogállamok, és ezért a kisebbségekhez tartozók jogfosztása elképzelhe-
tetlen ezekben az országokban (kiemelés tőlem – Pap Tibor). Másrészt – és ez a probléma lényege – az 
Európai Unió nem rendelkezik saját – a tagállamokban mindenütt egyformán kötelező – kisebbségi 
joganyaggal.” (TÓTH 2017: 219–233)

Azaz sem a jogi, sem a szociál-/társadalompolitikai vonalon (a fogalom tudományos vetületét il-
letően) nem beszélhetünk a luhmanni szociológiai felvilágosodás elvárásainak megfelelő revízióról, 
s az egyes megoldások és értelmezések országonként is nagy szórást mutatnak, hisz éppen a mellett 
próbálok meg érvelni, hogy kisebbségpolitikára a politikából fakadó strukturális hátrányok miatt is 
szükség van, amelyeknek csak az egyik, igen szélsőséges esete a jogfosztottság állapota (Luhmann 
társadalomelemzésének értelmében a látványos beavatkozásokra az olyan alrendszerekben, mint a 
jog vagy a politika, csak szélsőséges esetekben van szükség, ám ez nem jelenti azt, hogy az alrendsze-
ren belül ezek elmaradása esetén minden rendben menne. Ha sor kerül rájuk, az annak a jele, hogy a 
rendszerfeszültség fenntarthatatlan mértéket ért el – l. LUHMANN 2003). 

Luhmann a Grundrechte als Institution (Az alapjogok mint intézmények) című kötetében, melynek 
alcíme Ein Beitrag zur politischen Soziologie (Adalékok a politikai szociológiához), az alapjogok központi 
funkciót töltenek be (LUHMANN 2009). Szerinte a jogpozitivizmus alakítja ki, és nevezi át alapjogokká 
az emberi jogokat. A fenti kategóriák megnevezéstől függetlenül fennálló társadalmi funkcióira pró-
bálja meg felhívni a figyelmet. Az alapjogok az egyes alrendszerek közötti kapcsolatoknál szabályo-
zói szerepkört látnak el: így állnak ellen az egyes alrendszerek részéről megnyilvánuló indokolatlan 
irritációknak. Rámutatnak a próbálkozásra a méltóság és a szabadság bennük megtestesülő értékeire 
hivatkozva, miközben az államot felszólítják, hogy a maga szabályozói kapacitása révén, ahol minden-
kire kötelezően vonatkozó döntéseket tud hozni, korlátozza a saját logikájuk (gazdaságosság, nemzeti 
érdek, kapacitások hiánya) érvényesítésével a belső illetékességükön túl is érvényesülni kívánó s azzal 
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más területeken feszültségeket generáló részrendszereket. Az alapjogok nem a maguk elsődleges, 
jogi logikája mentén látják el ezt a funkciójukat – nem a méltóság és/vagy szabadság meglétéről/
hiányáról hoznak procedurális döntést, hanem a társadalmi kommunikáció során, a nyilvánosságban 
s azon belül a politikai közvélemény formálásában van szerepük.

„A szabadság és a méltóság az előfeltételei annak, hogy az emberek többek között egymás indi-
viduális interakciós partnereiként szocializálódhassanak. Különleges kommunikációs kihívások kötik 
őket össze, amelyekre mindig számítani kell, amikor egy cselekvés értékszimbóluma jelenít meg egy-
egy alrendszert. Ehhez a cselekvéseknek olyan szempontokkal kell rendelkezniük, amelyeket nem köz-
vetlenül a környezet hoz létre, azaz ebben az értelemben »szabadok«. Bizonyos mértékben azonban 
illeszkedniük kell az egyes társadalmi szerepek elvárásaihoz. Nem lehetnek azokkal ellentétesek vagy 
teljesen elhibázottak. Nem hozhatnak felszínre kedvezőtlen kilátásokat. Ezt a feltételt hivatott szabá-
lyozni a »méltóság«. A szabadság és a méltóság, ahogy arról később még szó esik, értéktelített fogalmai 
a társadalmilag megjelenített személyiség külső és belső ábrázolásának.” (LUHMANN 2009: 63)

A szabadság fogalma mentén artikulálhatók a kisebbségi helyzet strukturális egyenlőtlenségeiből 
fakadó jellegzetességek és az azokkal kapcsolatos szakpolitikák és intézmények. A méltóságra hivat-
kozva pedig ki lehet harcolni a közösségi identitás belső jellegzetességeinek, a kollektív másságnak a 
megnyilatkozásaihoz szükséges cselekvési teret.

Az előbbi a szociálpolitikában már automatizmus, de a kisebbségpolitikában még nem került fel-
ismerésre. Hogy ez miért alakulhatott így, arra próbálok most választ találni a kisebbségpolitika és a 
szociálpolitika kapcsolódási pontjainak bemutatásával. Eközben a magyar tudományos gyakorlatnak 
megfelelően a szociálpolitikát a szokásosnál tágabb, kiterjesztett értelemben használom, amelynek 
eszközrendszere több társadalmi részrendszer, így az alaphelyzetben az okozóként kezelt gazdaság 
vonatkozásában is az egyenlőtlenségeket elhárítani próbáló társrendszerek közé kerül (akkor is, ha 
a politika által indukált hátrányok – alulképzettség, regionális elhelyezkedés – a gazdaság színtere-
in halmozottan is jelentkezhetnek), itt szeretném előrebocsátani, hogy a kisebbségi helyzetben lé-
vők életesélyeit revízió alá vevő gazdaságpolitikának szintén kezd szerepe lenni a kisebbségpolitikai 
korrekciós mechanizmusok tárházában. Látszatra a szociálpolitika és a kisebbségpolitika fókuszának 
irányultsága homlokegyenest eltér egymástól. Amíg a kisebbségpolitika az etnikai, vallási, nyelvi sa-
játosságok mentén megkülönböztetett, egymással párhuzamosan létező, sokszor az államtérben is 
horizontálisan tagozódva elhelyezkedő társadalmi nagycsoportokat követi nyomon, addig a szociál-
politika az ugyanazon közösségek belső, vertikális tagozódásának negatív hatásaira koncentrál, ám 
mindkettőjük alapeleme az összetartozás, a nagycsoportokon belüli szolidaritás.

„A fogalmak pontos meghatározása a tudomány számára szükségszerűség, és ez a jóléti állam fo-
galmi összegzése esetén is csak diszkurzív módon lehetséges, ami – meglepő módon – a forgalomban 
lévő szakirodalomban csak ritkán jár sikerrel. A legtöbb empirikus kutatás a tárgyterülete megválasz-
tásánál külsőségekre szorítkozik – olyanokra, mint pl. az OECD meghatározásai. Az itt képviselte nézet 
a jóléti állam normatív szükségszerűségét tételezi. Azon a társadalompolitikai példán alapul, amely 
a második világháborút követően (mindenekelőtt Nyugat- és Észak-Európában) a nemzeti és a nem-
zetközi fejlődés kölcsönhatásaként alakult ki. Ez szűkebb értelemben az állam belső összekapcsoló-
dásának körülírását kétféle értelemben is lehetővé teszi: A vállalkozási szabadság és a magántulajdon 
központi szerepének biztosításaként a tömegtermelésben és az ennek révén megvalósuló függet-
lenségét a gazdasági vállalkozásoknak egyfelől; illetve a szociális védelmet és részvételt, valamint az 
egyenlőséget minden polgár számára másfelől.” (KAUFMANN 2013: 9)

Kaufmann nyomán szeretném újból hangoztatni, hogy a két terület ismeretelméleti megalapozása 
nem kielégítő: a társadalmi meghatározottságai ugyan taxatív jelleggel feltárásra szoktak kerülni, ám 
a magát a hátrányt létrehozó okozati láncok általában homályban maradnak. A kisebbségi helyze-
tet meghatározó hátrányok és egyenlőtlenségek eredőjeként a politikát magát kellene megnevezni. 
A gazdasági mechanizmusok nem szándékolt negatív következményeit az ortodox megközelítések 
is elismerik, de – ahogy a centrum-periféria elemzések is rávilágítanak (ez Éber Márk Áron A  csepp 
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című kötetében részletesen kifejtése került – l. ÉBER 2020: 44–59) – nem tekintik társadalmi termé-
szetűnek, hanem a gazdasági viszonyokkal járó (természetes) anomáliának, amit kompenzálni lehet, 
de a teljes megszüntetésére nem kell törekedni (bár azok ellensúlyozásának szükséges mértékéről és 
felvállalható lehetőségéről állandó politikai vita folyik). Itt szeretnék rámutatni arra az előfeltevésre, 
mely szerint a differenciálódott társadalmak egyes alrendszerei sokkal nagyobb teljesítményt képe-
sek leadni a maguk logikája mentén a kikülönültség állapotában – ez főleg a gazdaságra igaz –, így az 
általuk létrehozott teljesítménytöbblet bőven ellensúlyozhatja a működési logikájuk következtében a 
környezetükre (a többi alrendszerre) háruló kihívásokat. Ez azonban – ahogy az a gazdaság és a szoci-
álpolitika interpenetrációs zónáinak tekintetében már évszázados múlttal rendelkező intézmény-hidak 
gyakorlati működtetéséből is látszik – átfogó társadalmi párbeszédet igényel: csak így épülhetnek ki 
olyan intézmények, amelyek képesek fenntartani a társadalom integritását.

Ez azonban nem csupán a két közvetlenül érintett alrendszer (a zóna) produktuma – ahogy az 
Münch elemzésében is olvasható. Ahhoz, hogy kiépüljenek a mechanizmusok, hogy intézményesül-
hessen a korrekciós elvárás, a münchi elgondolásban előtérbe tolt négy tényező együttes megléte 
szükséges. A szociálpolitika esetében a gazdaság (mint a tényezőbeviteli pont színtere) és a polgári 
közösségek (ahol „az integráció a szolidaritásra épülő demokratikus kooperáció” termékkimeneteleként 
jelenik meg – l. MÜNCH 2001: 17), a politika médiuma (a hatalom) által mindenki számára kötelezővé 
tevő érvénye és a kultúra diszkurzív, értékkötelezettségekre épülő legitimáló szerepe biztosítja, hogy 
az intézmény-hidak kiépülhessenek. 

„Lényeges tehát az, hogy a politikai képviselőknek a gazdasági érdekeltekkel, a polgárokkal [ki-
sebbségpolitika esetén a társadalmon belül horizontálisan eltérő jellegzetességek mentén szerve-
ződő társadalmi nagycsoportokkal – az én hozzáadott értelmezésem, Pap Tibor], valamint a kultúra 
képviselőivel folytatott kommunikációjában megvalósul a politikai tényezők által kiváltott impulzu-
soknak és outputoknak az átvitele más funkcionális rendszerekbe.” (MÜNCH 2001: 20)

A befolyás által vezérelt szolidaritás felhívja a figyelmet a problémára, a kultúra ezt a saját további 
részrendszerei segítségével (a művészet ábrázoló erejével, a tudomány igazságának médiumával, a mé-
dia hírértékével) napirendre veszi, hogy egyetemesen elismert, legitim elvárássá formálhassa, amit ezek 
után a politika kötelező érvényű döntéssé konvertál a törvényhozás és a közigazgatás eszközeinek a be-
vonásával, hogy a szolidaritás számára rendelkezésre bocsáthassa az új szociálpolitikai intézményt, mely-
nek funkcionálásához a gazdaságból elvont források allokációjával rendel eszközöket, s a közigazgatás 
által biztosítja azok célszerű és hatékony felhasználását, mindezekhez a közvélemény és politikai nyilvá-
nosság diskurzusaiban teremti meg a részrendszer számára történő visszacsatolást a társadalom egésze.

A gazdaság színterein kialakuló egyenlőtlenségek is hasonló körfolyamatok segítségével temati-
zálódtak az elmúlt két évszázad során. Az így kialakult intézményes megoldásokat a szociálpolitikát 
eredményesen, bár korántsem mindenhol egyforma intenzitással és azonos koncepció mentén építve 
ki a saját rendszerét, használja azok enyhítésére. A horizontális különbségekből fakadó hátrányok által 
érintett szolidaritás a kisebbségek esetében eddig nem igazán tudott teljesülni. Kijelenthető, hogy az 
oktatási és a kulturális társadalmi alrendszerek nyelvspecifikus többletteljesítményre apelláló igénye-
it a kisebbségpolitika többségi alakítói sem utasítják el. Szerbiában ez mindenképpen igaz. A külső 
félperiféria egy másik államában, Ukrajnában azonban ez most éppen egyáltalán nem érvényesül, s 
annak kikényszerítését – geopolitikai különérdekeiket előtérben tartva, s azokat az általános alapjo-
gok érvényesülése elé helyezve – a centrumállamok sem ítélik létfontosságúnak. Ez annak tulajdo-
nítható, hogy a fentebb idézett kaufmanni normatív szükségszerűség tételezése nem vált evidenssé a 
kisebbségpolitikát illetően. Azt továbbra is letudottnak tekintik a jogállamiság olyan-amilyen megva-
lósulása által elvben megszüntetett nyílt represszió (negatív megkülönböztetés) tiltásával. Az alap-
viszony strukturális vonzatainak és azok következményeinek a vizsgálatától eltekintenek. Azt a jog-
államiságukat demonstráló újdemokráciák belső sajátosságaiként kezelik. Ebből kifolyólag nagyon 
nagy a szórás. A visszarendeződés veszélye is jelentős, ahogy azt egyes, az Európai Unióba már felvett 
államok esetében is megfigyelhetjük. Számos esetben külső, nem kisebbségspecifikus vagy a szolida-
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ritás más (általánosabb) formájára visszavezethető motívumoknak tulajdonítható, hogy kialakulnak-e 
ilyen intézmények. Ugyanakkor az egyenlőtlenségek mérséklését biztosítani hivatott intézményrend-
szer természetéről – a döntéshozási pozíciók az ellátási források feletti rendelkezésének az érintettek 
részére történő átengedéséről/delegálásáról – állandóan vita folyik. A  kisebbségpolitikai megoldá-
sokról is. Még Szerbiában is ezt tapasztalni, ahol az új évezred első évtizedében kifejezetten pozitív 
környezet alakult ki az intézményrendszer felállíthatóságát illetően. Ennek ellenére a már meglévő 
korrekciós mechanizmusok – a kisebbségpolitika szociálpolitikai vetülete, a perszonális autonómia – 
önmagában nem elégségesek, és sok tekintetben máig esetlegesen működnek. A nagyobb baj, hogy 
a szakértők zöme a kisebbségi helyzet és a többségi döntéshozatal között ma sem feltételez oksági 
kapcsolatot. Így annak létrejöttét, gócpontját sem azonosítja. De maradjunk meg egyelőre a szociál-
politika kisebbségpolitikai téren is hasznosnak tekinthető kapcsolódási pontjainál. Ha a Kaufmann 
által képviselt normatív igény megfogalmazásával összevethető magyar kísérleteket keresünk, akkor 
Ferge Zsuzsa (FERGE 2017: 19–90) és Tomka Béla (TOMKA 2015) összegző köteteiből kell kiindulnunk.

A SZOCIÁLPOLITIKA ÉS A KISEBBSÉGPOLITIKA PÁRHUZAMAI ÉS KÜLÖNBSÉGEI

A kisebbségpolitikát társadalomelméleti alapon két nagy csoportra lehet osztani: identitáspolitikára 
és szociálpolitikára. (Előbbi az önazonosság megőrzését segíti, utóbbi a kisebbségi lét következtében 
fellépő hátrányokat tompítja.) Azt is fontosnak tartom tisztázni, hogy milyen szerepet játszik a politi-
ka maga mint a társadalom egyik meghatározó alrendszere a kisebbségspecifikus egyenlőtlenségek 
kialakulásában. Azért tartom fontosnak e szerep elismertetését, mert az elismerés hiányában a kisebb-
ségpolitikai megoldások ad hoc jellegűek maradnak, s nem kerülnek be a nyugati típusú társadalmi 
megoldások általánosan elfogadott s ilyetén legitim és kikényszeríthető sorába – nem standardizálód-
nak, nem válnak például a jogállamiság kritériumainak a részévé.

Újabb kérdéskör, amelyre 2015 óta – amikortól is a gazdaságpolitikai támogatások megjelentek az 
eszköztárban, a magyar gyakorlat kapcsán is – joggal ki kellene térni, hogy a gazdasági támogatások-
nak hol a helyük és mi a szerepük a kisebbségpolitikában. Annál is inkább, mert ennek a szemléletnek 
már korábbról is van némi hungarikumjellege:

„A társadalompolitika olyan fogalmi újítás, mely azzal az érvénnyel született, hogy a szociálpoli-
tikán túli, a társadalom működésére befolyást gyakorló politikai tevékenységeket is magában fog-
lalja. […] A társadalompolitika angol fordításával (societal policy) szinte csak magyar szerzők idegen 
nyelvre átültetett munkáiban találkozunk. A nemzetközi irodalomban hasonló értelemben inkább a 
közpolitika (public policy) fogalmát használják. Ez azonban magában foglalja a kormányok tevékeny-
ségének szinte teljes körét – még a várostervezést és a környezetvédelmi politikát is. A hangsúly itt 
bevallottan nem a szűkebb értelemben vett szociálpolitikán és annak a lakosság jólétére gyakorolt 
hatásán van, hanem a kormányok tevékenységén.” (TOMKA 2015: 16–17)

Azaz a társadalompolitika egy, az egész államot/nemzetet – ez attól függ, hogy az uralmon lévő poli-
tikai formáció melyiket tekinti előbbre valónak a saját prioritási sorrendjének kialakításánál (így ez lesz 
a különbségtétel alapja is) – számításba vevő stratégiai gondolkodás. Amelynek két dimenziója van, 
egy gyakorlati és egy tudományos:

„Egyrészt kormányok azon politikáját és programjait jelenti, mely a polgárok jólétét, szociális biz-
tonságát érinti; másrészt a tudományos kutatás egy területét jelöli, mely a kormányok e politikájának 
leírásával, magyarázatával és értékelésével foglalkozik.” (TOMKA 2015: 10)

Ebben a tekintetben a jelen cikk is ezen utóbbi része, azzal a kitétellel, hogy egyelőre csupán a 
Tomka által említett tudományterület elméleti lehatárolásával foglalkozik. A gazdaságpolitika tehát 
a nyugati besorolások szerint nem része a szociálpolitikának, ám a magyar szaktudományosság egy 
gazdaságpolitikai elemeket is tartalmazó fogalmat használ, amely a társadalompolitikát és a szociál-
politikát nem különíti el markánsan egymástól. Ez a gondolkodás Ferge Zsuzsához köthető: 
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„A társadalmi ügyekkel foglalkozó politikák együttesét, pontosabban ezek mögöttes elv- és esz-
merendszerét társadalompolitikának tekintjük. A társadalompolitikának nincs önálló eszközrendszere 
vagy intézményrendszere. Inkább valamilyen értékrend és elképzelés arról, hogy a közpolitikai be-
avatkozásoknak milyen irányba kellene befolyásolniuk a társadalmi viszonyokat. Akkor tud hatni, ha 
céljai és értékei beépülnek a gyakorlati politikákba.” (FERGE 2017: 21)

Az én értelmezésem szerint a kisebbségpolitika a maga nemzetpolitikai vonatkozásaiban egy hatá-
rokon túlra irányuló társadalompolitika, amelynek a célcsoportjai a nemzethez való tartozás mentén – az 
összetartozás és a kölcsönös felelősség elvéhez igazodva – körvonalazódnak. 

„A társadalom integráltságának foka a társadalmi minőség egyik jellemzője. Egy jól integrált tár-
sadalomban az ott élőknek van valamilyen közös elképzelésük arról, merre halad a társadalmuk; a 
legfontosabb célokban a túlnyomó többség egyetért, és módja is van kifejezni, hogy vállalja vagy elu-
tasítja az egyetértést. Az integráltság csökkenti a társadalmi kirekesztések veszélyét.” (FERGE 2017: 22) 

Ennek alapján a nemzetpolitika a nem azonos államjogi fennhatóság alatt élő nemzetrészek létfeltéte-
leinek a közelítését célul kitűző, intézményes keret kialakítása a különböző társadalmi viszonyok között élő 
nemzetrészeknél kialakult egyenlőtlenségek mértékének csökkentése céljából. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy a kisebbségpolitika szempontjából a politikának magának nemcsak a megoldásban, hanem 
a problémák kialakulásában is jóval nagyobb a szerepe, mint az a szociálpolitika bevett területein 
megszokott, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy míg az alaphelyzetben a gazdaság által okozott 
egyenlőtlenségek szorulnak a politika által kieszközölt intézményes felkarolásra, addig a kisebbségek 
esetében a politika által indukált és/vagy felerősített egyenlőtlenségek társadalmi szintű megoldásá-
hoz veti be a politika a gazdasági támogatások eszközeit. 

„Az Európai Szociális Modellnek nincs pontos meghatározása. A különböző európai dokumentu-
mok és a közfelfogás szerint a modell háttere a szociális állampolgárság T. H. Marshallig visszamenő 
gondolata, aki a polgári és politikai jogokon túlmenve bizonyította a szociális (kulturális, gazdasági) 
jogok létjogosultságát. A modell fő elemei a piac bizonyos korlátozása, a magas szintű, minél telje-
sebb foglalkoztatás, jó munka- és életkörülmények, valamennyi állampolgár társadalmi védelme, a 
kirekesztés- és diszkriminációmentes, befogadó (integráló) társadalom és a demokrácia, ideértve a 
munkáltatók és foglalkoztatottak párbeszédét, az aktív »munkaügyi kapcsolatokat«.” (FERGE 2017: 29)

A kisebbségpolitika hivatkozási alapja pedig – az általános érvényű alapjogok mellett – a közös-
ségek Európája lehetne. Ezt jelenleg két kezdeményezés is elő szeretné segíteni. Az első, a Minority 
SafePack (l. http://www.minority-safepack.eu/), a sikeres első fázis után, amelyre az EU polgári kez-
deményezések néven ismert intézménye szolgált keretül (vö. https://europa.eu/citizens-initiative/se-
lect-language?destination=/home), most kerül a megfelelő fórumok elé, s az a célja, hogy a kisebb-
ségi léttel kapcsolatosan az Európai Unió ismerje el, hogy a kisebbségi lét során sérülnek a szabadság 
és méltóság alapjogi elvei, s alakítsa ki a saját „ideológiáját” ennek a problémakörnek az EU politikai 
színterei közé való beemeléséhez.

Legyen EU-szinten megfogalmazott kisebbségpolitika, ami nem teljesülhet a tárgykörre vonatko-
zó ideológia kialakítása nélkül! – ahogy azt Bayer József Jürgen Habermas legitimációra vonatkozó 
elképzeléseit bemutató okfejtése is alátámasztja.

„A korábbi legitimációs ideológiák elvesztik érvényüket a modern jóléti államok kompenzatorikus 
programjaival szemben, amelyek a materiális demokrácia részvételi igényeinek teljesíthetetlenségét (ki-
emelés tőlem, Pap Tibor) nagyobb jóléttel, jövedelemmel, több szabadidővel ellentételezik. Az igaz-
ságos csere régi polgári-liberális alapideológiája mint az osztálymegosztottságot ignoráló ideológia 
elvesztette érvényét, helyébe az állampolgári jogok kiterjesztését jelképező szabad választások, a szo-
ciális állami kompenzációk és a privatizmus ideológiái léptek.” (BAYER 1997: 139)

Ez a habermasi leírás, mely szerint a demokratikus döntéshozatalból való érdemi kizáródás ellenté-
telezéseként szolgál a jóléti állam, nem igazán vehető észre a kisebbségi helyzetben lévő nem domi-
náns nagycsoportok esetében, pedig ha valahol, akkor itt nyilvánvaló a döntéshozatalban való effektív 
részvétel hiánya/esetlegessége. A fentiek alapján a jóléti állam pótolhatná ezt a depriváltságot az iden-
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titáspolitikák intézményesült láthatóvá tételével. Ebben a tekintetben – ahogy sokáig a magyar állam is 
mulasztásból fakadó alkotmánysértés állapotában volt, amikor nem rendezte a magyarországi kisebb-
ségek parlamenti képviseletének intézményes kereteit, pedig azt az alkotmány előírta a számára – az 
Európai Unió tagállamai, köztük a nyugat-európai (centrum)államok is, az emberi jogok alapértékeire 
(szabadság, méltóság) visszavezethető mulasztáson alapuló értéksértést követnek el, amikor nem te-
szik lehetővé, illetve kérik számon a kisebbségi helyzetben lévő közösségek identitásainak intézményes 
megjelenítését: a közösségi szimbólumok használatán alapuló önazonosság-politikák kidolgozását.

A fogalomhasználat ugyan még igencsak kiforratlan, és sok tekintetben a módszertani nacionaliz-
musok, államba zárt elemzések okán országonként változóak a kisebbségértelmezések, mégsem le-
hetetlen elismertetni a kisebbségpolitika konceptualizálásának szükségességét a jogállamiság kritéri-
umainak sorában. A második kezdeményezés, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális 
kultúrák fenntarthatóságáért még a kellő számú és eloszlású támogató aláírás megszerzésének a fázisá-
ban van, s azt célozta meg, hogy az ún. történelmi kisebbségek területi alapú önszerveződése is kerül-
jön be az EU regionális politikájának eszköztárába (l. https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative). 
Mindkét kezdeményezés erdélyi gyökerű, ami azt is jelenti, hogy az intézményesülés fókuszpontja, ami a 
perszonális autonómia koncepciójának megfogalmazásával és kiépülésével 1999 és 2014 között Szerbi-
ában volt lokalizálható, átkerült Romániába, s immár az erdélyi magyarság és a Székely Nemzeti Tanács 
e két területen a napirendet alakító határon túli magyar közösség és szervezet. Ugyanakkor itt szeret-
ném felhívni a figyelmet a vajdasági magyarság ún. háromelemű autonómiakoncepciójára, amelynek a 
területi szerveződés is máig meglévő eleme (ahogy az a legutóbbi, 2020-as választások programjában 
is olvasható: „[…] a VMSZ következetesen kiáll az 1999-ben véglegesített autonómiakoncepciója mel-
lett, miszerint a Vajdaság Autonóm Tartományban a magyar többségű községek és az azokkal határos, 
magyar többségű települések, a magyar közösség önazonosságának hatékonyabb megőrzése és fej-
lesztése, valamint valós érdekképviselete céljából létrehozzák a magyar autonómiát. Azt akarjuk, hogy 
sorsunkat ne mások irányítsák. Ennek érdekében a nemzeti közösségek legitim képviselőit és szerveit 
közhatalmi jogosítványokkal és funkciókkal is fel kell ruházni. A magyar autonómia megvalósítása létér-
dek a nemzeti önazonosság megtartása szempontjából, különösen az oktatás, a művelődés, a tájékozta-
tás és a nyelvhasználat terén.” (https://www.vmsz.org.rs/o-nama/dokumentum/program)

Az önazonosság megtartásának az eszköze az identitáspolitika. Ennek az elméleti alapokra helye-
zése a párhuzamként használt társadalompolitikán belüli kikülönülés tekintetében sem egyértelmű. 
A társadalompolitika két részterületét, a szociálpolitikát és a jóléti állam kapcsán felbukkanó politiká-
kat el lehet egymástól különíteni, bár ez nem mindenhol elvárás. Főleg a jóléti állam kapcsán vannak 
még tisztázatlan vonatkozások.

„A jóléti állam fogalmának jelentése szintén meglehetősen elmosódott, illetve változó, annál is 
inkább, mert létezik egy sor, többé-kevésbé szinonimaként használt fogalom: szociális állam, szoci-
álpolitika, szociális biztonság, társadalombiztosítás. A szociális állam fogalma számos nyelvterületen 
kevéssé elterjedt, ugyanakkor a német kultúrkörben megfelelője, a Sozialstaat széles körben hasz-
nálatos. […] a jóléti államhoz kapcsolódó különböző fogalmak használata – nem meglepő módon – 
nemzeti sajátosságokat is mutat, ilyen hagyományokra is visszavezethető. Németországban a szoci-
ális állam kifejezést hagyományosan eltérő jelentéssel ruházzák fel, mint a jóléti államot: előbbihez a 
szerényebb, csak a legfontosabb szociális programokat kínáló állam képzete tapad, míg utóbbihoz 
a nagyvonalúbb ellátásokat nyújtó és a piaci mechanizmusokba mélyebben beavatkozó államé. Ez 
a különbségtétel azonban magában Németországban is halványul, annak megfelelően, hogy mind-
inkább átveszik a nemzetközileg elterjedt terminológiát, márpedig a nemzetközi kutatásokban és 
diskurzusban hiányzik az ilyen értelmű megkülönböztetés, s például az angolban a szociális állam 
kifejezés nem használatos.” (TOMKA 2015: 14)

Luhmann Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat (Politikai elmélet a jóléti államban) című kötete dön-
tően befolyásolja a jelen gondolatmenetet: azon törekvését veszem én is alapul, amellyel a szociális 
államot meg kívánja különböztetni a jóléti államtól (LUHMANN 1981). A klasszikus, 19. századi szem-
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beállításokat (állam vs. társadalom) elvetve egymás környezeteként funkcionáló alrendszerekként té-
telezi a politikát és a gazdaságot, ahol a kommunikáció határozza meg az egyes részegységek teljesít-
ményeit. Azok egymásra indirekt módon tudnak hatással lenni – erre az irritáció terminusát használja. 
A politika „dolga”, hogy a saját duális értékrendje mentén (a hatalom médiuma által vezérelt kormány-
zat/ellenzék szembenállás révén) értelmezze és koordinálja a számára szintúgy környezetként meg-
jelenő társadalmi alrendszerek anomáliáit, illetve kiteljesítse a politikai rendszer egyes szereplőinek 
(csoportok vagy egyének) inklúzióra (társadalmi elfogadásra) irányuló megnyilvánulásait.

„A jóléti állam eddigi koncepciója nem kényszerített átfogó megállapítások levonására sem a gya-
korlat, sem az elmélet terén. A gondolatmenet hibája abból a végkövetkeztetésnek való alárendelt-
ségből fakad, amely szerint minél nagyobb a politika szerepe, annál kevesebb a többi előzetes meg-
határozottság; minél kiterjedtebb az állam, annál kisebb tere van a szabadságnak. Gondoljunk csak 
a társadalmi élet növekvő komplexitására, a különböző, figyelembe veendő, de számításba nem vett 
szempontok megsokszorozódására. A magas szintű társadalmi komplexitás feltételei közé a lehetősé-
gek növekedésének mértéke is beletartozik, melyek révén a politikai döntések, a gazdasági produkti-
vitás, a tudományos fejlődés jóval nagyobb készlettárának a kombinálhatóságát teszi egyénenként el-
érhetővé a személyes életvezetés terén – igaz, mindezt csak igen specifikus feltételek megléte mellett. 
A maga elvontságában szemlélve a jóléti állam korántsem totális jellegű, nem jelenti az egyes elemek 
végleges elkülönülését, sokkal inkább a lehetőségek egymással egyidejűleg történő elérhetősége és 
rekombinálhatósága vált általa megvalósíthatóvá.” (LUHMANN 2011: 27)

Könyvének az a konklúziója, hogy a választási demokráciák, az indusztrializációra épülő kései kapi-
talizmus, az elnyújtott oktatás, a tömegkultúra és a -médiumok teljesítményei a(z al)rendszerek szintje-
in megfigyelhető anomáliáikból következően nem voltak képesek kielégíteni a velük szemben megfo-
galmazott (a politikai elméletek területein artikulálódó) elvárásokat, s ez ma, a pénzügyi kapitalizmus 
korában sincs másként. Nem csupán különféle kompenzációs mechanizmusokat (munkanélküli-se-
gély, idősgondozás, oktatási felzárkóztatás) keltenek életre, hanem a politikai elméletek helyt adnak 
az újabbnál újabb igénybejelentéseknek, így próbálva enyhíteni a környezetében felbukkanó rendsze-
ranomáliáik következményeit. Azok pedig a saját rendszerteljesítményük csökkenésének a látszatát is 
el szeretnék kerülni. Mindennek eredményeként az egyes alrendszerek a saját önmegfigyeléseik során 
nem azok súlyának megfelelően érzékelik ezeket az externáliákat kiváltó működési zavarokat, így nem 
is tekintik őket a maguk hatáskörében elhárítandónak, azt a politikára bízzák. Szükség van tehát továb-
bi, nemcsak a hátrányokat mérsékelni képes, de a szabadságot és a méltóságot kibontakoztatni segítő 
intézmény-hidakra is. A jóléti állam által felvetett lehetőségek szinte egyáltalán nem standardizálódtak 
eleddig a kisebbségpolitikán belül. Pedig ezek érvényesüléséhez a szociálpolitikai egyenlőtlenségek 
kompenzálására költött források töredéke is elegendő lehetne. Ezek az ún. identitáspolitikát képező, 
főleg kulturális és szimbolikus tevékenységek ugyanis nem a társadalom mélystruktúráinak – mint ami-
lyen a gazdaság – a működése következtében keletkezett egyenlőtlenségeit teszik meg megoldandó 
– kompenzációs – kérdésként, hanem a társadalmi nagycsoportok közötti eltéréseket, az egyes csopor-
tok sajátosságait emelik ki mint a megőrizni kívánt önazonosság indikátorait. Ebben a tekintetben a 
társadalomföldrajz térszemantikai elképzelései is komoly paradigmaváltásra adnak lehetőséget. Marti-
na Löw azon alapgondolata, miszerint „ugyanazon »helyen« akár több tér is jelen lehet”, teszi értelmez-
hetővé a többség/kisebbség kapcsán megfogalmazható állítások kiteljesedett skáláját (LÖW 2009).

A TÁRSADALOMPOLITIKA ÉS A KISEBBSÉGPOLITIKA ÖSSZEGZŐ MODELLJE

A fenti levezetést úgy lehet szemléletesebbé tenni, ha a közpolitikát tekintjük a legnagyobb körnek, 
amely minden, az állam által felvállalt szakpolitikai tevékenységet magában foglal, s azon belül egy 
szűkebb, de még mindig igen nagy területnek (egy második körnek) gondoljuk a társadalompolitikát, 
amelyben a gazdaságpolitika azon elemei is benne vannak, amelyek az országon belüli, horizontális 
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egyenlőtlenségek mérséklését célozzák (akár területileg, akár osztály/réteg alapon), és azok az ele-
mei is, amelyek a nemzetpolitika részeként az államhatárokon túl kerülnek alkalmazásra (mindkettő a 
szolidaritás médiuma mentén, a befolyás értékduálja által működtetve). A hagyományos értelemben 
vett szociálpolitika egy, a társadalompolitikán belül elhelyezkedő másik kör, amelynek a célterülete 
a vertikális szolidaritás. Ez a kör egyes értelmezések alapján tovább osztható kompenzációs (a hát-
rányok enyhítését/megszüntetését) próbáló és identitáspolitikai körökre (utóbbiban az egyéneknek 
és kisközösségeknek a jóléti állam felé megfogalmazott kiteljesedési elvárásai öltenek szakpolitikai 
intézkedésekben megvalósuló formát, amelyek alapjául az alapjogok két meghatározó értéke, a sza-
badság és a méltóság szolgálnak), valamint egy harmadik körben az adott állam horizontális sokszínű-
ségének fenntartására/kibontakoztatására szolgáló kisebbségpolitikai intézkedések vannak (ezekben 
kerül demonstrálásra az állam által elismert kollektív másság intézményesültsége). A társadalompo-
litikának része még egy további kör, a nemzetpolitika, azaz a nemzeti összetartozás államhatáron túl 
megvalósuló politikai programjai (szórvány, tömb, diaszpóra). 

Ábra: A közpolitikától a kisebbségpolitikáig

Forrás: saját készítés – Pap Tibor.

A fenti, főként társadalomelméleti levezetésekre épülő tézisek igazolásához a szerbiai rendszer-
váltást követő kisebbségtámogatási gyakorlat elemzésénél keresve sem találhatnánk jobb példát. Az 
itt létrejött intézményrendszer és az azt körülvevő viták elemzésével egyaránt jól lehet modellezni a 
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kisebbségpolitika feladatainak felvállalt és elutasított dimenzióit is. Ennek teljes felmutatását azonban 
csak akkor tudnám megvalósítani, ha párhuzamosan mutatnám be a működését lehetővé tevő két 
intézményrendszer, a magyarországi nemzetpolitikai eszköztár mellett az azzal párhuzamosan felálló 
szerbiai kisebbségi intézmények alakulásának legújabb, a rendszerváltások óta végbement szakaszát. 
Amihez egy önálló tanulmányi terjedelem szükséges.

A nemzetpolitika kisebbségpolitikává változásának a sikere nagymértékben múlik azon, hogy a fel-
használási területeken mennyire partner a többségi állam: Akadályozza-e a támogatáspolitika megva-
lósításához nélkülözhetetlen intézmények kialakulását? Van-e saját kisebbségi intézményrendszere, s 
ha van, mekkora önállósággal rendelkezik? Van-e a támogatások célzott felhasználását lehetővé tevő 
szakképzett humán erőforrás – szakembergárda, megfogalmazni a célokat, hozzárendelni az eszkö-
zöket, lebonyolítani a támogatott programokat (meghirdetni/elosztani az erőforrásokat, ellenőrizni 
a teljesítést)? Nem mellékes, hogy milyen értelmezési keretben kerülnek megvalósításra a támoga-
tások: Azok sikerességének/kudarcának a megítélése a rendszeren beül marad-e, vagy ki van-e téve 
pártpolitikai csatározások értelmezései egyoldalú mechanizmusainak, esetleg kialakul-e azok kap-
csán szakértői diskurzus, illetve a szakértők ténylegesen szakmai vagy „érintett” véleményt tudnak 
közvetíteni: maguk is érdekeltek, nyertesei/vesztesei a támogatásoknak? Ezeknek a kérdésköröknek a 
bemutatása egy újabb tanulmány keretei között válik számomra lehetségessé.
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BEVEZETŐ

A vajdasági magyarok magatartását legfőképp a következő tényezők befolyásolják: a demográfiai 
mutatók, a migrációs folyamatok dimenziói, az iskolázottság, foglalkoztatottság, a változó (transz-
nacionális) identitástudat, a gazdasági erőnlét. Megállapítható, hogy a vajdasági magyarok alul-
hasznosítják materiális és kulturális értékeiket (GÁBRITY MOLNÁR 2003, 2006, 2008a, 2008c). Mivel 
a kisebbségkutatás terén a többdimenziós szervezkedést támogatom, alapvető cél az, hogy az állami 
intézmények, a politikai elit és a civil szervezetek kommunikációjával létrejöjjön egy folyamatos 
interakciós együttműködés, amely a vajdasági magyar közösséget társadalmi erőnlétében erősíti. 
Feladatunk fellelni a vajdasági magyarok kitörési útjait: iskolai képzettség, vállalkozási hajlam, mun-
kaerőpiaci pozicionálás, kommunikációs kapcsolatok, kontaktzónák (nyelvtudás, mobilitás, tájéko-
zódás), szociális erősödés, reprodukciós készség (gyermekvállalás), nem utolsósorban stabil ön-
szerveződés (politikai érdekszervezetek, civil szerveződés). 

A dolgozat célja e faktorok szociológiai elemzése. A vajdasági magyar közösség pozíciója függ 
a képzettségi szerkezetétől, közéleti szereplési lehetőségeitől, valamint a munkaerőpiac befogadó-
készségétől is. A statisztikai adatok, a kérdőívezés során kielemzett válaszok és a közéleti jelensé-
gek szemlélése is azt tanúsítja, hogy a magyarok jelentős száma esélytelenségének tudatában el-
vándorol a térségből, ami miatt megapadt a magyar szakemberi és kulturális erőforrás. A vajdasági 
magyar közösség rögös útján két aktuális problémára fókuszálok: a kulturális és gazdasági erőnlét 
sorvadása és a tömeges elvándorlás.

Kulcsszavak: vajdasági magyarok, materiális és kulturális értékek

1. A VAJDASÁGI MAGYAROK ÚTKERESÉSE

Abból a feltevésből indulok ki, hogy a magyar közösség útkeresése mindenképpen a jobb tár-
sadalmi pozicionálás, ami a karrierépítési esélyekkel (szülőföldi oktatás, képzés), valamint a 
munkavállalás és vállalkozási lehetőségek növelésével oldható meg. Fontos, hogy a kisebbségi/
hátrányos létmegélést, valamint a számbeli fogyatkozást képzett emberekkel és versenyképes, 
iskolázott erőforrással pótoljuk. Át kell látnunk, hol rejlenek munkaerőpiaci esélyegyenlőtlen-
ségünk alapjai, mi okozza a folyamatos és tömeges elvándorlási készséget. Meggyőződésem, 
hogy a gyakran megmutatkozó jövőkép-nélküliség és fejlődésistratégia-hiány okozta elszige-
telődés – egy kisebbségi közösség esetében – feloldható növekvő foglalkoztatottság, vállalko-
zói hajlam, valamint megfelelő önszerveződés, nyitott kommunikáció útján (GÁBRITY MOLNÁR 
2018).
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1.1.  VAJDASÁGI DEMOGRÁFIAI MUTATÓK 

Vajdaság történelmében a háborúk, menekülések és az országhatárok mozgatása során több tíz nép és 
nemzet jött-ment és telepedett le, aminek az eredménye, hogy ma 26 nemzet és etnikai közösség, illetve 
34 vallási közösség él ebben a tartományban. A vajdaságiak magukban hordják e térség történelmét, kul-
túráját, életmódját, a hagyományokat, vallási és nemzeti önszerveződésük formáit. Az itt élő magyarok 
identitásának meghatározásakor figyelembe ötlő, hogy táj- és nemzettudatuk egybefonódik: legtöbben 
„vajdasági magyarnak” vallják magukat (GÁBRITY MOLNÁR 2007, GÁBRITY MOLNÁR 2008a, 2008b). 

Szerbiának 2011-ben a lakosság-összeírás alapján 7 565 761 lakosa volt. A 2019-re vonatkozó becsült 
adat már csak 6 945 235. Nemek szerint 51,3 százalék nő (3 561 503) és 48,7 százalék férfi (3 383 732). Az 
elnéptelenedés tendenciája folytatódott, ami azt jelenti, hogy a népesség növekedési üteme az előző 
évhez képest negatív, –5,4 ezrelék (PROCENA STANOVNIŠTVA 2019). Vajdaságban az összlakosság száma 
jóval kétmillió alatt van már. Az 1. táblázat bemutatja a magyarok számát és részarányát a régióban, az 
1900 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan.

1. táblázat: A magyarok száma/részaránya Vajdaságban (1900–2020)

Évben Magyarok 
száma Számbeli tendencia

1900-ban 378 634 Tendencia: évente átlagosan 1182 magyarral több

60 év múlva
1961-ben

(+70 953)
449 587

A hatvanas években kezdődtek a migrációs hullámok, külföldön élő 
„vendégmunkás” státusként

30 év múlva
1991-ben

(–110 096) 339 
491

Magyar nemzetiségű a tartomány összlakosságának 16,8 százaléka; 
évenként átlagosan 3670 lélekkel kevesebb magyart számláltak

11 év múlva
2002-ben

(–49 284)
290 207

A délszláv háború következménye: évenként 4480 lélekkel kevesebb, 
vagyis egy nagyobb falu eltűnése (okok: gyenge natalitás, tömeges 
emigráció)

9 év múlva
2011-ben

(–36 308)
253 899

Évenként 4034 lélekkel kevesebb, de nem hivatalosan több mint 5000-
en távoztak külföldre

9 év múlva
2020-ban

(kb. –54 000) 
becslés
200 000

A folyamatos elvándorlás évenként 6000 főnyi csökkenést jelent; az 
ingázók számának becslése: 10–15 000 fő

Forrás: saját szerkesztés a szerbiai statisztikai hivatal adatai alapján

Több szakember rámutatott a térségben élő magyarok demográfiai jellegzetességére (SLAVIĆ–SIPOS 
2020): a magyarság száma a tartományban 1961-ben érte el a csúcsot (449  587). Azóta a fiatalok 
gyermekvállalási hajlandósága csökken (ma már kitolódott 30–35 éves kor fölé), az emigrációs kész-
ség viszont erőteljes. A Köztársasági Statisztikai Intézet 2019-ben 251 136 főre becsülte a magyarok 
számát (a vajdasági összlakosság 13 százaléka). Megjegyzem, hogy a szerb statisztika nem rendelke-
zik a kivándorlók és az ingázók pontos adataival, mert többségük nem jelenti be a lakcímcserét.

A migrációs típusok közül a szakemberek kiemelik a következőket: (1) A vándorlás klasszikus mo-
dellje, amikor a migráns gazdasági/politikai okból, önként vagy kényszerből felkerekedik, miközben 
kapcsolatot tart az otthoniakkal, de fokozatosan integrálódik a befogadó országba. (2) A visszatérő 
migrálók (return migration) időszakosan mozognak az országok között, jövedelemszerzés céljából. 
(3) A  diaszpóramigráns fizikai, térbeli, gazdasági értelemben is viszonylag jól beilleszkedik a befo-
gadó országba, de ottlétét ideiglenesnek, középtávúnak tekinti. (4) A transznacionális migránsokat 
a különböző országok, helyek közötti mozgás jellemzi, több lokációjuk van, végleges letelepedésük 
időben elhúzódik (például a Magyarországon közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diák az 
Európai Unió más országába költözik) (VÁRADI et al. 2013: 13–14). 
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A polgárháború elől menekülők (1992–95) igen kevés tőkével, inkább az otthoni kapcsolatokra 
támaszkodva jutottak át az országhatáron, és leltek alkalmi munkahelyre. Az otthon hagyott ingat-
lant jellemzően nem adták el, hogy megmaradjon a visszatérés lehetősége. Akik Magyarországra 
mentek, szezonális munkákat választottak, ami tartós ingázást jelentett a számukra. Ide sorolhatók a 
hetente-havonta hazautazó munkások, a tanulók/egyetemisták, valamint a naponta átjáró feketézők 
is (GABRIĆ MOLNAR – SLAVIĆ 2014: 535). 

Vajdaságon belül a legintenzívebb emigrációs régió Dél-Bánát, valamint az országhatár men-
ti Észak-Bácska (TAKAČ–KINČES 2013). A  lakosok gazdasági emigrációja Szerbiában többrendbeli 
kárt okozott a társadalomnak és a gazdaságnak, ugyanis jelentős a humánerőforrás-veszteség (fia-
talférfi-hiány, szakemberhiány, szakprofilok pótolhatatlansága) és a tőkeelvonás is (nem kifizetődő 
és visszatéríthetetlen képzések, oktatási költségek), sőt a lakosságfogyás és a demográfiai deformáció 
(a falvak elnéptelenedése, a vitalitás, természetes szaporulat esése, a házasságkötés csökkenése, a 
válások, kiskorú delikvensek számának növekedése, alkoholizmus). A célországok az anyaország és 
jó néhány európai uniós állam. 

Egy húsz évvel ezelőtt elvégzett empirikus migrációkutatás során megállapíthattam: „Gazdaság-
szociológiai szempontból a migráció nem más, mint tudatosan vállalt átmeneti válság, ami addig 
tart, míg a tervet, a kitűzött célt az áttelepülő el nem éri új lakhelyén. A megkérdezettek között éppen 
ezért még sok az elégedetlen, pedig helyzetük nem rosszabbodott, tervük azonban bővült. A  lak-
helyváltoztatás mindenképpen kihívást, váratlan helyzeteket szül, amelyekre sohasem lehet teljesen 
felkészülni. A vándorútra kelők tehát bizonyos formában vállalkozó szellemű és kockázatot is válla-
ló egyének. Valamennyinek a támasza három fő tényezőcsoport: tőkéjük, tudásuk és tapasztalatuk, 
valamint kapcsolatok és információk. Minél bizonytalanabb az anyagi háttér, annál jobban támasz-
kodnak a szellemi erőforrásokra (iskolavégzettség, nyelvtudás) és az emberi kapcsolatokra (rokonok, 
információforrások).” (GÁBRITY MOLNÁR 2001: 160) 

Néhány évvel később világosan látszott: „Kedvezőtlen jelenség, hogy az ideiglenesen külföldön 
munkát vállalók szakképzettsége jobb, mint az itthon foglalkoztatottaké. Napjainkban ez a kép még 
rosszabb, mert a befogadó országokban nincs többé igény a szakképzetlen munkaerőre. A munka-
erő-elvándorlás okozta közvetlen károk egyike az anyagi veszteség, amely a társadalmat érte azok-
nak a szakembereknek a távozásával, akiknek a képzésére sok pénzt fordított, hiszen a kész szakem-
berek tudásukat más országokban kamatoztatják: ezek az országok beruházás nélkül jutnak képzett 
szakemberekhez.” (GÁBRITY MOLNÁR 2006: 72)

1.2. A MAGYARORSZÁGRA ÁTTELEPÜLTEK FŐBB JELLEMZŐI 

A határ menti migrációs térség Magyarország felé egyirányú. A szerb–magyar határsávban kialakult 
jellegzetes migrációs típusok státus szerint a következők: letelepült bevándorlók (hosszú távú vagy 
végleges migráció; kettős állampolgárok), áttelepült cirkulálók (gyakori hazajárás, kétlaki munkavég-
zés főleg a határ 30 kilométeres sávjában), ingázó szezonális migránsok, átmeneti munkát vállalók 
(három hónaptól egy évig), továbbá tanulók, egyetemisták és a gyermekeiket követő idősek (Szeged, 
Budapest) (GÁBRITY MOLNÁR 2017).

2011-ben a hivatalos statisztika szerint 7752 szerb állampolgár élt Magyarországon, és 29 144, aki 
Szerbiában született, ebből 90 százalék Vajdaság területéről vándorolt el (KINCSES 2015). Az 1990-es 
évek elejétől 2012-ig eltelt időszakban a Magyarországra bevándorló szerb állampolgárok száma éven-
te változott, néhány száztól több ezer főig, így minden évben tízezer és húszezer közötti volt a Ma-
gyarországon tartózkodó szerb állampolgárok száma, a magyar állampolgárságot szerzett szerb állam-
polgárok száma pedig néhány száz és közel kétezer fő között mozgott éves szinten (KINCSES–TAKÁCS 
2010; TÁTRAI et al. 2013). Ma az országhatáron át napi, heti szinten ingázók számát tízezerre becsüljük. 
Budapest népszerűsége kimagasló a letelepedés helyének kiválasztásában, illetve Közép-Magyaror-
szágé (minden második áttelepülő itt él). A Szerbiából történő áttelepülés esetén a területi koncent-
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ráció a szerb és a horvát határral szomszédos, illetve annak közelében fekvő járásokban figyelhető 
meg (köztük: Szeged, Pécs, Baja). Az 1985 és 2011 között Szerbiából érkezett több mint huszonkétezer 
áttelepülő e járásokon kívül csak Közép-Magyarországon, néhány dunántúli nagyvárosi járásban, va-
lamint Kecskeméten és Békéscsabán telepedett le nagyobb számban. A legtöbb áttelepülő a kereske-
delemben, a gépjárműjavításban, illetve a feldolgozóiparban talált munkát (PÉTI et al. 2017: 311–350). 
Az utóbbi két évtizedben a Magyarország felé irányuló szerbiai/vajdasági emigráció zöme gazdasági 
okokkal magyarázható. Beindultak a kétlaki vállalkozások, a karrierépítési célú migráció formái, a ta-
nulási/továbbképzési célú fiatalok kitelepülése, a szakemberek ingázása. Kutatásainkban kimutattuk 
a migráció etnocentrikus jellegét, vagyis a délvidéki magyarok külföldön egymást keresve kontaktz-
ónákat alakítottak ki (GÖDRI 2010). Létrejött a Nyugat-Európa felé irányuló tranzitmigráció is (főleg 
gazdasági/munkavállalási és karrierépítési motívumokkal) (TAKÁCS – GÁBRITY MOLNÁR 2012: 40–41).

Magyarországon a 2011-es népszámlálás alkalmával összesen 30 839 szerbiai migráns került ösz-
szeírásra, főleg fiatalok. 2011-ben a Magyarországon tartózkodó 25 év feletti szerb állampolgárok 
negyede, míg a kettős állampolgárságúak fele felsőfokú végzettséggel rendelkezett (KINCSES–RÉDEI 
2014: 253). Kincses (2015, 2019) azt is kiemeli, hogy a Szerbiából érkezők mintegy fele a határ menti 
megyékben, míg negyede Budapesten telepedett le (KINCSES 2015: 31). A KSH (2017) adatai alapján 
2011 és 2015 között 127 466 szerbiai állampolgár kapta meg a magyar állampolgárságot, 90 százalé-
kuk anyanyelve magyar. Azóta is növekszik a szerbiai állampolgárok körében is a magyar állampolgár-
ság iránti érdeklődés, becslésem szerint immár körülbelül kétszázezren lehetnek. Mindez nehezíti a 
Szerbia és Magyarország közötti migráció nyomon követését, ugyanis a Szerbiából érkezők nagy része 
már magyar állampolgárként jelenik meg az országhatáron. 

Magyarország és Vajdaság között megfigyelhető a cirkuláris migráció is, vagyis a visszatérő költö-
zések. A fogadó országba történő mozgásnak a célja leginkább a jövedelemszerző tevékenység, míg 
a visszatérő mozgás célja a szülőföldön maradás. 2006 és 2008 között a magyarországi cirkuláris mig-
ránsok 6,5 százaléka volt szerbiai állampolgár, leginkább fiatalok, akikre jellemző volt, hogy harmadik, 
negyedik alkalommal tértek vissza Magyarországra (ILLÉS–KINCSES 2009; ILLÉS 2012: 185). Feltehető 
a kérdés: mi a „haszna” a befogadó államnak? A 2. táblázatban láthatjuk az áttelepülők és a magyaror-
szági lakosok mutatóit.

2. táblázat: Az 1985 óta áttelepültek és a magyarországi lakosok néhány mutatójának aránya, 2011 (%)

Megnevezés Áttelepült népesség Magyarország

15 évesnél fiatalabbak 6 15

65 év felettiek 15 17

Nők 54 53

18 éves és idősebb, érettségivel rendelkezők 64 49

25 éves és idősebb, felsőfokú végzettségűek 28 19

Foglalkoztatottak 55 40

Munkanélküliek 6 6

Inaktív keresők 24 30

Eltartottak 15 25
Forrás: Területi Statisztika (PÉTI–SZABÓ–SZABÓ 2017: 311–350)

A statisztika kimutatja, hogy az áttelepülő népesség magasabb iskolai végzettségű, mint a ma-
gyarországi. A szomszédos országokból és elődállamaikból 1985 óta áttelepült legalább 25 éves 
vagy idősebb népességen belül 28 százalék a felsőfokú végzettségűek aránya, amely jelentősen 
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meghaladja a magyarországi népesség 19 százalékos arányát. A származási országok szerint ele-
mezve megállapítható, hogy a Szerbiából (35 százalék) érkező népességben magas a felsőfokú 
végzettségűek aránya. A vándorlások tehát inkább az értelmiségieket foglalják magukban. A ha-
táron túli magyarok elitemigrációja Magyarország javára válik. A Szegedi járásban nagy számban 
koncentrálódnak a Szerbiából áttelepültek (több mint hatezer fő), akiknek mintegy 10 százaléka 
szerb nemzetiségű. A Kiskunhalasi és a Bajai járásban is viszonylag magas a szerbiai áttelepülők 
száma (hatszáz fő feletti) (PÉTI et al. 2017: 338, 345).

Ma már jelentősek a határon átnyúló vállalkozások is, amelyek leginkább üzleti okok miatt jön-
nek létre. A Vajdasági Gazdasági Kamara adatai alapján 2017-ben az árucsere-forgalom Vajdaság 
tartomány és Magyarország között 550 millió euró volt. A 2012-es évhez viszonyítva e forgalom 
megkétszereződött (www.bkik.hu, idézi SLAVIĆ–SIPOS 2020).

Ebből ered a konklúzióm, hogy olyan régiófejlesztési stratégia kidolgozására van szükség (ki-
emelten kezelve a szakemberi és elitmegtartást), amely összefogja a vajdasági magyarlakta közsé-
geket és az anyaországi érdekeket is (nagy- és középvárosok hálózatos együttműködése). A prob-
léma regionális politikai, regionális hatékonysági kérdésként kezelendő, amihez folyamatosan 
analizálható fejlesztőstratégiai megközelítés szükséges: képességfejlesztés, a felsőoktatási intézmé-
nyek fejlesztése, munkaerő-piaci elemzések, amelyek révén a régió marasztalni tudja a szakembe-
reket. Erőteljesen megmutatkozik a többpólusú regionális fejlődés igénye. A régiók fejlesztéspolitikai 
önállósága nélkül Szerbiában sem képzelhető el az új európai kohéziós politika prioritásainak tel-
jesítése (GABRIĆ MOLNAR–SOÓS 2016: 20). A nemzetközi migrációs folyamatok során a szerb–ma-
gyar határ mente aktív zónává alakult, ami elősegíti e területek fejlődését.

2. OTTHON MARASZTALÓ MUNKAHELYEK

Szerbiában a gyors elhelyezkedés esélye gyenge. 2013-ban a munkanélküliségi ráta 24,1 száza-
lék volt (azóta javult, főleg azért, mert a külföldön munkát vállalók leiratkoztak a munkaközvetítő 
irodák listájáról). A foglalkoztatottsági ráta Szerbiában 2013 áprilisában 36,3 százalék volt, Vajda-
ságban kevesebb: 35,4 százalék (ANKETA 2013. Eurostat munkaerőállapot-jelentés, 8000 háztartás 
mintáján készült adatok Szerbiában). 

Szerbiában fellelhetők az etnikai alapú munkaerőpiaci egyenlőtlenségek, ami miatt a magyarok 
körében alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és a munkaerőpiac privilegizált szférái-
ban. A magyarság pozícióvesztése kimutatható, hiszen az elitfoglalkozásokban (közalkalmazottak, 
bírók, rendőrök, illetve a posták, áramszolgáltatók, gázművek, iskolák igazgatói stb.) alacsonyabb a 
részarányuk az országos és a vajdasági átlagnál is. A magyarok egyharmada mezőgazdasági mun-
kás, további egyharmada a feldolgozóiparban, építőiparban dolgozik (GÁBRITY MOLNÁR 2008d). 
A  munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak: a szakképzetlenek, alacsony iskolai végzett-
ségűek, pedagógusszakmák, gyakorlati munka nélküli, kezdő fiatalok és a gyenge nyelvtudásúak. 
Akiknél ezek a hátrányok hatványozottan jelentkeznek, hosszú távú munkanélküliség elé néznek. 
A  szerbiai doktoranduszok kutatásában (ANKETA 2011) a megkérdezettek 46 százalékának nem 
volt munkaviszonya 2011-ben. Az Aranymetszés 2013 eredményei szerint a vajdasági magyar dok-
toranduszok 74 százaléka viszont dolgozik a tanulmányai mellett (ÁGYAS–NOVÁK–RÓZSA 2013: 
83). A válaszadók közel 44 százaléka jelezte, hogy szívesen vagy nagyon szívesen elhagyná szülő-
földjét, és csupán 15 százalék nem szívesen szánná rá magát erre a lépésre (ÁGYAS–NOVÁK–RÓ-
ZSA–ZSIVITY 2013: 52). Egy másik kérdőívezés kimutatta, hogy a vajdasági érvényesülési lehető-
ségek hiányában a magasan képzett doktoranduszok nagy többsége az emigráció mellett foglal 
állást. Főleg az orvosok, gépészek, informatikusok és a közgazdászok vélik azt, hogy biztos munkát 
találnak a szakmában a magyarországi vagy az európai uniós munkaerőpiacon (TAKÁCS–GÁBRITY 
MOLNÁR 2012: 185–186).
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Szerbia jelenleg szűk karrierlehetőséget nyújt, ezért a diplomások egy része a képzettségének 
nem megfelelő munkát végez. Vajdaságban oda kell figyelni a fiatal szakemberek külföldre ván-
dorlásának fékezésére. A magyar közösségben nehézkes az elitutánpótlás, ezért fontos kialakítani 
a folyamatos kapcsolattartást a külföldön tartózkodókkal („diaspora option”), sőt komplex diaszpó-
raprogram kidolgozását tartom érdemesnek. Megtervezendő a „brain circulation”, vagyis az „agyak 
körforgása”. A cirkulációt vagy hazatérést fontolgató szakembereknek információkat, munkaközve-
títési segítséget, támogatást kell nyújtani. Ha a kapcsolati és tudástőke a határokon mindkét/több 
irányba áramlik, akkor a társadalmi csoportok bekapcsolódhatnak más országok munkaerőpiaci 
vérkeringésébe, elősegítve a versenyképességüket. A  vajdasági magyar művelődési és tudomá-
nyos életben hiányos az értelmiségiek jelenléte. A fokozatos szórványosodás miatt nincs egységes 
területi humánerőforrás-koncentráltság sem a magyarok körében (megjegyzem, hogy Szabadka–
Zenta–Újvidék értelmisége mutat még önszerveződési és intézményes aktivitást). A magyar szak-
emberpótlás csaknem lehetetlen magyar érdekeltségű karok és egyéb intézmények nélkül. A brain 
drain vajdasági magyar viszonylatban öngerjesztő folyamat, amely tanulmányi célú migrációval 
kezdődik. Ha azonban a fiatalok visszatérése kérdéses, akkor ez sem a küldő, sem a fogadó or-
szág számára nem jelenthet hosszú távú hasznot, és (csak) „kisebbségi elitlefejező” politikát gene-
rál. Ezért a vajdasági magyar elitformáló és elitmegtartó „intézmény- és hálózatfejlesztési politika” 
új, a kisebbségi közeg szempontjából konstruktívabb és racionálisabb megoldásaira van szükség 
(GÁBRITY MOLNÁR–ILLÉS 2016).

3. KÉPZETTSÉG, OKTATÁSBELI ELŐNYÖK VAGY HÁTRÁNYOK

3.1. A TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKOT MEGHATÁROZÓ ELEMEK

A jogi keret Szerbiában garantálja ugyan a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását a közokta-
tásban, annak gyakorlati megvalósulása azonban problémákba ütközik. A nemzetiségek nyelvén 
tanuló hallgatók száma csökken, a kisebbségek nyelven oktatók (különösen a szaktanárok) hiá-
nyoznak. A kisebbségek nyelvén megjelenő tankönyvek között akad kifogásolható minőségű, és 
a megfelelő állami támogatás is gyakran késik vagy elmarad, ami immár a kisebbségek képzési 
lemaradását is befolyásolhatja.

A nemzeti kisebbségek oktatási körülményeinek működtetésében nagy szerepet vállalnak a 
nemzeti tanácsok. A Magyar Nemzeti Tanács közvetett módon járul hozzá a közoktatási intézmé-
nyek oktatási és nevelési programjához (fejlesztési terveket, munkatervet javasol). A tanítóképzés 
Szerbiában nem főiskolán folyik, hanem négyéves akadémiai alapszinten, ami folytatható speciali-
záló mesterszakon (szakterületek: nyelv-, zene-, rajzoktatás, testnevelés, rendezvényszervező stb.), 
így a végzősök taníthatnak az általános iskolák felső tagozatain (5–8. osztály) is. A tanárokat nem a 
pedagógiai fakultáson képezik, hanem a Bölcsészettudományi vagy a Természettudományi Karon, 
illetve a Művészeti Akadémián. A tanárképzés ötéves. Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar beindításakor, 2006-ban a vezetőség még dédelgetett terveket a magyar kétszakos tanárkép-
zés bevezetéséről is, akár az Újvidéki Egyetem más karaival együtt. Ezt a tervet többszöri nekifutás 
után, immár úgy tűnik, félretették, mert a hallgatókért való versengés és a magyar nyelvű tanári kar 
biztosítása sincs megoldva.

Szerbiában (2018) 3873 intézményből 92-ben működik alap- és középszintű magyar nyelvű kép-
zés. Az óvodások száma 1480 (kétnyelvű 357 fő), az összes magyar diákok száma: 13 680 fő (közülük 
nem mindenki tanul magyar tagozaton). Az 1. számú diagram bemutatja a magyar nyelven tanuló 
általános iskolások számbeli csökkenését az utóbbi években. A magyar nyelven tanuló általános 
iskolások száma hét év alatt 3593-mal csökkent.
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1. diagram: Magyar tanulószám alakulása Vajdaságban (2012–2018)

Forrás: a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –  
Nemzeti Közösségi Titkárság adattára alapján, az MNT honlapjáról

A 2019/2020-as tanévben Vajdaságban 35 középiskolában folyik magyar nyelvű oktatás, ebből 
24 szakközépiskola, 9 gimnázium és 2 művészeti középfokú oktatási intézmény. Az elsősök számára 
előirányzott férőhelyek száma 2072 (71 tagozaton). Az általános iskolák nyolcadik osztályát 1629 diák 
végezte el. 1532 hely várja a diákokat négyéves szakon (53 tagozatban), és 540 hároméves szakon (18 
tagozat), 90 férőhely a különleges tagozatokon. Szabadkán 642, Zentán 270, Topolyán 240, Óbecsén 
180, Adán 150, Újvidéken 120, Magyarkanizsán 90, Zomborban 90, Törökkanizsán 60, Csókán 60, Te-
merinben pedig 60 férőhely várja a diákokat. A középiskolások száma 2013–2018 között szintén csök-
kenést mutat (1245 tanulóval kevesebb). Lásd a 2. diagramot.

2. diagram: A vajdasági középiskolások száma (2013–2018)

Forrás: a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –  
Nemzeti Közösségi Titkárság adattára alapján, az MNT honlapjáról
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A magyar középiskolások iskolaválasztási szándékáról 2018-ban végeztünk kérdőíves felmérést 
(GÁBRITY MOLNÁR 2018). A pályaválasztási stratégiák differenciáltak a vajdasági fiataloknál, hiszen 
több tényező hatására választanak szakot. A szociális háttér vagy a nyelvi környezet más-más fel-
tételeket szab a fiatalok továbbtanulásában. Részben a család anyagi háttérének függvényében 
(szülői sugallatra) döntenek, mégis hangsúlyozzák, hogy az egyéni szakmai érdeklődés a fontos 
a számukra. A család kulturális tőkéje (a szülők iskolavégzettsége, a nemzeti elköteleződés, az et-
nikailag vegyes családi/baráti kapcsolatok) hangsúlyosan hat az iskolaválasztásra, csakúgy mint 
az iskolai erőforrások megléte (a színvonalas anyanyelvű oktatás vertikális folyamatossága vagy 
tannyelvváltás). 

A hálózathatás, a városvonzás is döntő a magyarok esetében. Az iskola közelsége, a szakkollé-
giumok elérhetősége, igénybevétele (az Európa Kollégium Újvidéken, a középiskolai kollégiumok 
Zentán és Szabadkán), valamint az iskolabuszok, az ösztöndíjak és diákhitelek igénybevétele kihat a 
pályaorientációra vagy éppen a tanulói lemorzsolódásra. Megállapíthatom, hogy az iskolaválasztás 
során hatnak a közgazdasági-piaci (munkalehetőségek megtervezése), sőt a humán-társadalmi té-
nyezők is, amelyeket illetően a fiatalok érdeklődése és az iskola presztízse a döntő. Előtérbe kerülnek 
a racionális motivációk, amelyek költségkímélő helyzetet terveznek a családok számára. A vajdasá-
gi érettségizők egy része nem rendelkezik világos jövőképpel, és ebben az esetben a szüleik vagy 
kortársaik információi irányítják őket. A nem reális terveikből adódik később a lemorzsolódásuk is. 

Ha elfogadjuk azt a közgazdasági koncepciót, hogy a lakosság (ezen belül a magyar közösség) 
iskolaválasztása és képzettsége kihat a gazdasági teljesítményre, akkor a vajdasági magyar ifjak pá-
lyaorientációja, továbbképzési hajlandósága és a lemorzsolódásuk csökkentése kulcsfontosságú a 
közösség erőnlétében. A magyarok egyoldalú szakmaválasztása azt mutatja, hogy szívesen orien-
tálódnak a magyarul tanulható szakok irányába (műszaki, közgazdasági, tanítói), ugyanakkor csök-
kenthető ez az aránytalanság, amennyiben elérjük azt, hogy funkcionálisan használják az államnyel-
vet, kapjanak ösztöndíj-támogatást, szakkollégiumi ellátást, ha szülőföldön tanulnak. 

A vajdasági magyar érettségizők 55,5 százaléka tervezi a továbbtanulást. 32 százalékuk nem 
gondol bekapcsolódni a felsőoktatásba, és 11 százalékuk az érettségi tájékán a „nem tudom”-mal 
válaszolt. Az érettségizők 76 százaléka magyarul szeretné folytatni tanulmányait, míg 12 százalékuk 
szerbül. A válaszadók 71 százaléka reménykedik abban, hogy a diplomával könnyebb az elhelyezke-
dés. A további képzés helyének kiválasztásakor a tanulók az első helyen Szeged városát említették 
(41 százalék). Második helyen Szabadka áll (20 százalék), ezt szorosan követi Újvidék (19,4 százalék). 
A magyarországi felvételizést a válaszadók 37 százaléka tervezi, 35 százalékuk viszont nem. 21 szá-
zalékuk még nem döntött. Amennyiben tervezi a magyarországi továbbtanulást, ennek az elsődle-
ges oka: a jó színvonalú képzés (45 százalékuk választotta), emellett fontos még a magyarul tanulás 
(17 százalék) és a jobb életkörülmények, valamint a magyarországi munkavállalás. 

Arra a direkt kérdésre, hogy melyik egyetemre vagy főiskolára szeretnének járni Szerbiában/Vaj-
daságban, az érettségizők több mint a fele bizonytalanul válaszolt! A tervezett felsőoktatási intéz-
mény kiválasztásakor az érettségizők körében a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem 
karai állnak egymással versenyben. Az érettségizők 56 százaléka magyarországi kart választana, 38 
százalékuk pedig vajdasági felsőoktatási intézményt, 6 százalékuk egyebet. A vajdasági felsőoktatá-
si intézmények közül elsősorban az Újvidéki Egyetem karait választották, utána a Szabadkai Műszaki 
Szakfőiskola jelenik meg a terveikben. 

A sikeres vajdasági karrierépítésben kirajzolódott egy racionálisan gondolkodó magatartás fő-
leg a falusi fiataloknál, akik minimális anyagi befektetéssel szeretnének diplomához jutni. A szülők 
sugallatára a frissen érettségizők a legközelebbi városban választanak a felsőoktatási lehetőségek 
közül, elsősorban a kar közelsége miatt, hiszen a mindennapos ingázás olcsóbbnak tűnik, mint több 
éven át a drága albérleti lakás a nagyvárosban. A vajdasági fiataloknál felfedezhető a kudarckerülő 
magatartás, amikor a tannyelv függvényében választanak a legközelebbi városban felsőoktatási in-
tézményt. Például egy szerbül gyengén tudó középiskolás legszívesebben a tanítóképzőbe iratkozik 
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(ha lány), és a Műszaki Szakfőiskolára (ha fiú) Szabadkán, mert itt magyar nyelven folyik az oktatás. 
Ez nem nevezhető lustaságnak, hiszen a magyar nyelvi környezetben nagy valószínűséggel nem is 
volt alkalma megtanulni az államnyelvet. Jóhiszeműen azt is állíthatjuk, hogy a tömbben élő falusi 
és kisvárosi magyar gyerekek önhibájukon kívül eső tények miatt nem tudnak szerbül (az általános 
és középiskolában is gyengén tanítják a szerb nyelvet), és ezt a problémát, mivel mindenáron dip-
lomához szeretnének jutni, egy valójában energiatakarékos lehetőséggel oldják meg. Ezt a kisebb-
ségek hátrányos helyzeteként is elkönyvelhetnénk, ami azt jelenti, hogy a magyar tanulók gyakran 
pluszenergia befektetésével jutnak el ugyanazon esélyekhez, mint a szerb fiatalok. 

3.2. DIPLOMASZERZÉS MAGYARUL

A tartomány felsőoktatásában az etnikai közösségek képzése anyanyelvükön nem megoldott. Vaj-
daság felsőoktatására jellemző az intézmények tartományközpontban való koncentráltsága, ami a 
többi körzet marginalizálódásához vezet. Szerbiában önálló magyar egyetem nincs. Magyar nyelvű 
oktatás az Újvidéki Egyetem egyes karain belül folyik. Intézményesített magyar felsőoktatás csak a 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon működik 2006 óta. Még néhány intézményben van részleges 
magyar oktatás: az egyetem négy karán, egy akadémián, illetve néhány főiskolán. Az anyaországi ki-
helyezett tagozatok szabadkai és zentai főiskolai próbálkozásai még nem akkreditáltak Szerbiában, 
és csak részben illeszkednek az itteni felsőoktatási rendszerhez: konzultációs központokban távok-
tatási formaként; diplomáik honosítása elkezdődött. A 3. és 4. táblázat bemutatja a magyar nyelven 
is oktató felsőoktatási intézményeket.

3. táblázat: Magyar tannyelvű felsőoktatási képzések Szerbiában

Felsőoktatási intézmény, magyar tannyelvvel akkreditált szakokkal

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar (Szabadka) 

Okleveles tanító, okleveles óvópedagógus (alap- és 
mesterképzés), nevelői szak (BA), okleveles kommunikátor 
szak (BH) 

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 
(Újvidék), Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Magyar nyelv és irodalom (alap, mester és PhD)
[BTK: szerb filológia, a szerb nyelv és irodalom kapcsolata a 
magyar nyelvvel]

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Gépészet, informatika, mechatronika, mérnöki menedzsment

Szent István Egyetem,  
Zentai Konzultációs Központ 

Kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök (BSc), 
vidékfejlesztési agrármérnök (MSc)
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4. táblázat: Szerbiai, részben magyar tannyelvű (két oktatási nyelvű) felsőoktatási képzések

Az Újvidéki Egyetem Karai, ahol magyar tagozat nyílt

ÚE, Közgazdasági Kar (Szabadka)

Agrárgazdaság és agrárium, európai és nemzetközi gazdaságtan és üzleti 
élet, pénzügy, bank és biztosítás, marketing, menedzsment, ügyviteli 
informatika, számvitel és könyvvizsgálat, kereskedelem (órarend szerint 
vagy konzultáció formájában 7 tantárgy magyarul)

ÚE, Építőmérnöki Kar (Szabadka) Építészmérnöki szak, szerkezetmérnöki szak, vízépítő mérnöki szak, 
útépítő mérnöki szak, architektus, geodéta, útépítő szak

ÚE, Művészeti Akadémia (Újvidék) Színművészképzés (minden második évben – kétnyelvű képzés)

Intézmények, ahol megszűnt vagy nem is volt magyar nyelvű óratartás, maradtak a konzultációk

ÚE, Természettudományi-
Matematikai Kar (Újvidék)

Geográfia, földrajz, matematika, biológia, ökológia, fizika, vegyész, 
turizmológia, informatika (néhány tanári szak)

ÚE, Jogtudományi Kar (Újvidék) Jogászképzés (szerb nyelven), belügy szakirány (szerb nyelven)

ÚE, Orvostudományi Kar (Újvidék) Egészségügy, fogászat, gyógyszerészeti integrált tanulmányok, 
rehabilitáció…

ÚE, Műszaki Tudományok Kara 
(Újvidék)

Energetika, elektronika és telekommunikáció; számítógép és 
automatika; alkalmazott software engineering; mérés és szabályozás; 
software engineering és információs technológia szak, számítás- és 
vezérléstechnika…

Belgrádi Egyetem, Filológiai Kar, 
Hungarológiai Tanszék, Belgrád

Nyelv, irodalom, kultúra (alap- és mesterképzés), a magyar mint idegen 
nyelv alap-, közép- és felsőfokú szinten (15 szerb hallgatót terveznek) 

Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola, 
Szabadka

(Szakfőiskolai alapképzés 3 év) Óvópedagógus (1 tantárgy magyarul), 
edző szak (szerbül), étrendtanácsadó (szerbül), képzőművész (szerbül) és 
főnővér szak (szerbül) 

Fél évszázados adatokat kielemezve látjuk, hogy csökkent a magyar egyetemi hallgatók száma 
Vajdaságban. Az 1966/67-es tanévben a magyar nemzetiségű főiskolai és egyetemi hallgatók száma 
több mint 4300 volt – a jelenleginek több mint a kétszerese. 2000-ben az újvidéki állami felsőoktatási 
intézményekben csaknem 1500 hallgató tanult, Szabadkán pedig mintegy 1100, vagyis számuk ösz-
szesen 2600 fő körül mozgott. Három év múlva a helyzet változott: 2003-ban a számuk Szabadkán 
nőtt (mintegy 1600), Újvidéken pedig 1230-ra csökkent. A magyar fiatalok szívesebben választották 
a magyar vagy részben magyar tannyelvű intézményeket Szabadkán, amiben közrejátszhatott az ol-
csóbb albérlet és a könnyebb utazás lehetősége is. Azóta megnyílt Újvidéken az Európa Kollégium, és 
jelentősen hozzájárult a magyar hallgatók felzárkóztatásához a tartományi székvárosban. Az utóbbi 
években a felsőoktatási intézmények nem mutatják ki a hallgatók nemzetiségi hovatartozását. Becs-
léseink alapján a számuk csökkent, és körülbelül 1200–1500 magyar hallgató tanul ma Szerbiában, a 
többiek Magyarországon (mintegy 2200–2500-an).

A magyar hallgatók Vajdaságban „szétszóródnak”, és a hiányos szakválaszték miatt a következő vá-
rosokban koncentrálódnak: Újvidék, Szabadka, Szeged, Budapest (GÁBRITY MOLNÁR 2008b; TAKÁCS 
2013). A régióban maradó fiatalok egyoldalú iskolavégzettséget produkálnak: egynegyedük műszaki 
végzettségű, egynegyedük tanító, óvónő, egynegyedük közgazdász, menedzser. A  jövőben korsze-
rű oktatási hálózatok működtetésére lesz szükség, amelyekben mindinkább kifejezésre jut a piacigény. 
A felsőoktatási intézmények, karok autonóm tevékenységének függvényében kellene kialakítani a ré-
gió tudományszervezési innovatív szerepét, amelyre jellemző a határokon átívelő együttműködések 
kezdeményezése. A magyarok esetében az eddig kialakult nem formalizált, személyes és szakmai kap-
csolatok (az oktatók és a hallgatók részéről) is segíteni tudják az intézményesült együttműködéseket, 
határokon átívelő sokoldalú, szerződéses kapcsolatok létrehozását. 
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Egy nemzeti felsőoktatási stratégia kidolgozása megalapozhatná a magyar nyelvű oktatást a Kár-
pát-medencében. A globális felsőoktatási piacon kialakuló és egyre fokozódó verseny erre kényszerít 
bennünket, amiért a folyamatos szakmai munkamegosztás kialakítása csak előnyt jelentene a határ 
menti érdekeltségi körökben (tudományosműhely-hálózatok, egyetemek). Az egymáshoz közeli szék-
helyű (Szabadka, Újvidék, Szeged, Eszék, Pécs) egyetemi karok között kialakuló versenyhelyzetet eny-
híteni hivatottak a jól tervezett régiókapcsolatok (közös szakok, tanár-diák csere, kutatási projektek). 
Fontos az itt működő oktatási intézmények képzési kínálatának racionális kihasználása, a felsőoktatási 
érdekek összeegyeztetésével. A hiányzó szakmákat közös szervezésben és akkreditálási lehetőséggel 
kell a közeljövőben megoldani úgy, hogy egyes szakok addig maradnak opcióban, amíg nem telítő-
dik velük a térség munkaerőpiaca. A rugalmas szakváltások és a magyar nyelvű specializáló kurzusok 
elősegíthetik a régióban munkát kereső diplomás fiatalok munkaesélyét, amivel az emigrációs hajlam is 
csökkenne.

Racionálisabb lenne a magyarországi karokkal együtt akkreditált, közös szakokat nyitni, amivel el-
érhető a specializálódás és a mesterképzések széles szakkínálata. Az oktatásmenedzselés nélkülözhe-
tetlen az intézményfejlesztés terén, miközben csökken a hallgatói létszám, elégtelen az infrastruktúra 
és a kvalifikált tanári kar. A vajdasági magyar felsőoktatás további növekedése, úgy tűnik, nem valósít-
ható meg a hagyományos intézményi keretekben, ezért a felsőoktatásban is nyerő a „piaci szerepvál-
lalás”. A képzési expanzió egyik esélye a „nem szokványos hallgatók”, a lemaradó társadalmi csoportok 
bevonása a felsőoktatásba: kisebbségek, át- vagy továbbképzést igénylők, hátrányos helyzetűek. Sőt, 
ha nincs elég hallgató, akkor az oktatás mellett tudományos kutatással kell foglalkozni. A kutatóinté-
zetek magukba szippantanák a szülőföldön munkát vállaló fiatal diplomásokat és doktoranduszokat. 
A beinduló kis- és középvállalkozások, önkormányzatok igenis igényelnék a jól képzett területfejlesztő 
szakembereket (élelmiszer-technológust, turizmológust, építészmenedzsert, média- és kommuniká-
ciós szakembert). 

Már nem folyik vita a vajdasági magyar felsőoktatás perspektívái és intézményesítése körül. Egy 
új szabadkai egyetem létrejöttét az Újvidéki Egyetem ma sem támogatja. Ugyanakkor szembesülünk 
a vajdasági magyar fiatalok kitörési esélyeivel: felsőoktatási képzés, kreatív szakosítás, gyakorlatias 
vállalkozás, munkaerő-mobilitás. Nem véletlen, hogy a világ fejlődőképes országaiban tömegesedik 
a felsőoktatás, körforgásban vannak a szakemberek. Közgazdasági megközelítésben az oktatás és a 
gazdasági fejlődés között pozitív kapcsolat figyelhető meg. A  munkaerő gazdasági szerepében je-
lentős az emberi tudás, ami egy hosszú, költséges folyamat eredménye. Az oktatás iránti társadalmi 
igény elkerülhetetlenül sokszorozódik. Ebben a folyamatban a vajdasági magyar közösség elérhetné 
a társadalmi újratermelését. A státuszkonfliktus-elmélet szerint a képzettség lehetőséget ad az állás-
kereséshez, felemelkedéshez. A középrétegek elszegényedése Szerbiában még görcsösebben meg-
hozta azt a törekvést, hogy gyermekeik diplomához jussanak (akár kétes minőségű magánkarokon, 
távoktatással). A felsőoktatási diploma ma fontos státuskérdés a kisebbségek társadalmi pozicionálásá-
nak erősítésében.

3.3. AZ ANYAORSZÁGBAN KÉPZETT MIGRÁNSHALLGATÓK

A vajdasági magyarok tanulmányi célú migrációja a kilencvenes években kezdődött. Az elvándor-
lás indíttatója a politikai instabilitás, a háború okozta elszegényedés, a gazdasági kilátástalanság, a jö-
vőkép hiánya, a magyar tannyelvű felsőoktatási lehetőségek szűkössége és a szerb nyelvtudás hiánya. 
A  magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló szerbiai/vajdasági magyar hallgatók száma 
jelentős. Visszatérésük, itthoni elhelyezkedésük nehézkes és problémás. A Magyarországhoz kötődő 
fiatalok három karakteres csoportja rámutat a tranzitmigrációra: egyesek a tanulmányaik befejezté-
vel hazatérnek szülőföldjükre (15–20 százalék), többségük Magyarországon telepedik le (60 százalék), 
míg mások diplomájukkal az Európai Unióban igyekeznek munkához jutni (20–25 százalék) (GÁBRITY 
MOLNÁR 2008a). 

  DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN274



A potenciális migrációs veszteség nagy, különösen az országhatárhoz közel lakók számára. A két 
évtizede tartó dinamikus, tanulási célú mozgás emigrációs csatornát jelent. 2010-ben Magyarorszá-
gon a felsőoktatási intézményekben 1385 szerbiai állampolgárságú hallgató tanult, ami 2013-ra 2161-
re emelkedett. Többségük Magyarországon telepedett le, vagy diplomájukkal az Európai Unióban 
igyekeznek munkához jutni. Vajdaságban így kevesebb mint kétezer magyar egyetemista marad. Ha 
növekedne a fiatalok munkavállalási esélye Vajdaságban, kevesebb kényszer-emigrációs életúttal ta-
lálkoznánk. Ehhez megfelelő köz- és felsőoktatási profilok, a szakágak rugalmas beindítása és a piac-
igényeknek megfelelő szakirányultságok akkreditálása szükséges. 

A szerb–magyar határrégióban működő felsőoktatási intézmények az egységes felsőoktatási pi-
acon egymással versenypozícióban állnak. A vajdasági magyarok számára Szeged, Újvidék és Belg-
rád egyetemei az igazi versenytársak, bár a szabadkai székhelyű állami karok presztízse is még jó. 
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar anyaországi kapcsolata vagy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
együttműködése a budapesti műszaki és informatikai szakosokkal bejáródott. Fontos, hogy a magyar 
hallgatók számára biztosítva legyen a könnyű átjárhatóság a teljes felsőoktatási vertikumon (mes-
ter-, PhD-képzés). Annak ellenére, hogy vannak paralel működtetett szakok-programok a határ két 
oldalán (Szabadka–Kecskemét, műszaki tudományok, Szabadka–Szeged, közgazdaság-tudományok 
vagy építészeti és pedagógiai tudományok), mégsem „veszik tudomásul” a konkurenciát ezek az in-
tézmények. A határ menti régiókban kifejezésre jut a verseny a mezőgazdasági képzésben: Újvidéken 
a Mezőgazdasági Kar, Zentán pedig a kertészeti főiskola (a Budapesti Szent István Egyetem Zentai 
Konzultációs Központja) verseng a Magyarországon működő más kertészeti és állattenyésztési szak-
irányokkal. A  párhuzamosságok elkerülése érdekében hatékony felsőoktatási együttműködésekre 
(hálózatos kapcsolatteremtésre) lenne szükség. 

Szeged regionális felsőoktatási szerepe a vajdasági magyarok szemszögéből fontos, mégis az in-
tézményi kapcsolatok nem kielégítőek. Szabadka–Szeged reláción nincs kellő együttműködés az or-
vosi, műszaki, gazdasági tudományok területén. A műszaki, határon átívelő tudományszervezés in-
tenzív együttműködési célpontja inkább Kecskemét, Budapest. A hallgatóink átjárnak PhD-képzésre 
Szegedre, Budapestre vagy Pécsre, de az intézményi formális és folyamatos kapcsolat valójában nem 
működik. A mezőgazdasági tudományok, a pedagógiatudományok és a gazdaságtudományok terü-
letén kutatási együttműködések léteznek. A humán és társadalomtudományok területén elsősorban 
személyi kapcsolatok működnek. A szabadkai székhelyű intézmények erős budapesti együttműködé-
si igényeket fogalmaznak meg. Jellegzetes együttműködési relációk alakultak ki továbbá Szabadka 
és Baja, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Pécs, Győr, valamint Szeged és Újvidék, Belgrád között. Az 
együttműködési szerződéskötésekben a magyarországi felsőoktatási intézmények figyelme Újvidék 
és Belgrád felé irányul. 

4. HELYZETELEMZÉS, JAVASLATOK

A kilencvenes évek háborús korszaka után a vajdasági magyar értelmiség intézményteremtésben 
gondolkodott, megerősítve a nemzeti autonómia minden esélyteremtő formáját. A kisebbségi intéz-
ményhálózatok (művelődési, oktatási intézmények, tudományos és civil szervezetek, sőt még a média 
is) a magyar kulturális önszerveződés alapját voltak hivatottak képviselni. Az ötletgazdák induláskor a 
magyarországi támogatásra ugyan számítva, de eltökélten akár saját társadalmuk erejéből is működ-
tethetőnek vélték ezeket az intézményeket. Mára az intézményalapítási lendület csillapodott.

A független értelmiségiek és civil szervezetek szerepét ma átvette a Magyar Nemzeti Tanács, hiszen 
több mint tíz éve igyekszik társalapítói státust elérni a fontos, kiemeltnek tekintett magyar érdekelt-
ségű intézmények felett. A magyar érdekeltségű intézményrendszert nehézkesen tartja fenn a szerb 
állam, ugyanakkor működtetésükben nem számíthatunk az elvándorlást tervezgető fiatal magyar 
elitre sem. Ebből adódóan újfent át kell látni, melyek azok az intézmények, amelyek hosszú távú műkö-
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désére feltétlenül szükség van, és akár a szerb, akár az anyaországi támogatási forrásokból folyamatos 
fenntartási eszközöket biztosítani. Az állami támogatásokért és forráselosztásért folytatott vitákban a 
politikai eliteké lett a döntő szerep. Ezzel a közösségépítés gyakorlatilag alárendelődött az érdekvé-
delmi, politikai munkának, és nagymértékben függ a mindenkori hatalmon levő szerbiai kormánytól. 

A vajdasági magyar közösség jobb pozicionálásának megtervezését többdimenziós szervezkedési 
folyamatként támogatom, amivel vállalni kell e közösségfejlesztés „diszharmóniáját” is, vagyis a folya-
matos vitákat, kompromisszumokat. Alapvető cél az, hogy az állami intézmények, a politikai elit és 
a civil szervezetek, mozgalmak kommunikációjával létrejöjjön az interakciós együttműködés, amely a 
vajdasági magyar közösséget társadalmi erőnlétében erősíti. Ebben van jelentős feladata a Magyar 
Nemzeti Tanácsnak, hogy megtervezze, a vajdasági magyar közösségfejlesztési központnak pedig, 
hogy koordinálja az anyaországi támogatások eljuttatását a célcsoporthoz.

Fontos a magyar állam terület- és gazdaságfejlesztési támogatása a kis- és középvállalkozások irá-
nyába (a Prosperitati Alapítvány pályázatai 2016-tól), azzal a feltétellel, hogy hosszú távon munka-
helyet, valamint esélyt ad a fiataloknak az itthon maradásra. Ezzel összhangban kell a térség oktatási 
intézményeinek a támogatásával azon új szakok megnyitásán gondolkodni, amelyek szükségesek a 
térség munkaerőpiacán és a vállalkozások beindításához. Fontos összhangban megtervezni a mun-
kalehetőségeket és a kompetens/képzett emberi erőforrás képzését. A határrégiók és az interregionális 
együttműködések az észak-vajdasági lakosok számára kiemelt prioritás, mert a határon átívelő koope-
rációk elősegítik az uniós források megszerzését, hatékonyabb felhasználását és a határ menti kettős 
perifériajelleg felszámolását.

Egy átfogó, a vajdasági magyarság egészét megcélzó tudásmenedzsment-koncepció eredményesen 
motiválná a széles körű közösségiidentitás-építést és a szellemitőke-felhalmozást. A magyar felsőokta-
tási intézmények alapítása terén megrekedtek a vajdasági kezdeményezések, sőt már azon gondolkod-
hatunk, hogyan akadályozzuk meg a meglévő magyar érdekeltségű karok/tanszékek lemaradását, a 
hallgatók és kompetens tanárok pótlásával. A rövid képzési idejű felsőfokú szakképzési programok, úgy 
tűnik, hoznak átmeneti (néhány éves) sikereket, de a vajdasági felsőoktatásba ezeket utólag integrálni 
kell, ami az akkreditálási folyamatban magyar tannyelven különösen drágának és nehézkesnek mu-
tatkozik.

A vajdasági magyarok mozgásteret, nyitott munkaerőpiacot, átjárható országhatárokat szeretné-
nek. Jelenleg ez a közösség bezártnak és esélytelennek érzi a területet, ahol él. Ez az álláspont az elván-
dorlást vagy jobbik esetben a cirkulálós migrációt támogatja. Szerbia európai uniós csatlakozásának 
lassú folyamatában a vajdasági magyarok elvándorlása tömegesedett, amihez érdemes kidolgozni 
egy diaszpóraprogramot. A szakképzett értelmiség megtartásában több lehetőség van: megfelelő (jól 
megfizetett) munkahelyek vagy vállalkozások nyitása a szülőföldön, kidolgozni az emigránsok vissza-
térésének új migrációpolitikáját (return option) vagy az intellektuális hálózati diaszpóra kommuniká-
ciós kapcsolatát (diaspora option, diaspora network).

5. ÖSSZEFOGLALÓ

A fokozódó elvándorlási hajlamot Szerbiából/Vajdaságból analizálhatjuk a lakosság kollektív megí-
télése, esélye és/vagy individuális tervei alapján is. A dolgozatban áttekintést adok a vajdasági magya-
rok népességi adatairól, jellegzetes oktatási és regionális munkaerőpiaci esélyeiről. Fontosnak tartom 
az utóbbi évtizedekben elvégzett, vajdasági magyarokra vonatkozó kutatások másodelemzését, első-
sorban az egyéni iskolai életutak és munkavállalási vagy elvándorlási tervek alakulása miatt. A több-
ségi nemzettől eltérően a magyarok sajátos és beszűkült lehetőségekkel állnak szemben, legalább-
is az anyanyelvű képzés vagy a munkába állás lehetőségei alapján. A tömeges elitelvándorlás miatt 
Vajdaságban oda kell figyelni a fiatal tehetségek külföldre vándorlásának fékezésére vagy legalább 
tervezhetőségére. Az elitutánpótlásban érdemes alkalmazni a kapcsolattartást a külföldön tartózko-
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dókkal („diaspora option”, diaszpóraprogram). Az elmúlt években több tanulmány is vizsgálta a Ma-
gyarországra irányuló bevándorlás munkaerőpiaci és területi sajátosságait. Az áttelepülők – lokális és 
kistérségi szinten is – gazdasági hatásokat generálnak.
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