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Gereben ferenc
Avajdasagi magyarok nemzefies
,;,
kutturalis identitasa
Az ahibbiakban egy szociol6giai fe1meres e1so
eredmenyeirol szamolunk be. A felmeres 2000 majusaban, egy esztendovel a NATO-bombazasok titan, a
miloseviCiJugosz1avia utols6 h6napjaiban kesziilt.1 A
vizsgalat tehat egy olyan korszak lenyomatat orzi,
ame1y az6ta mar veget eft. Hogy val6ban lezarult-e
teljesen, s hogy a 2000 oszen bekovetkezett politikai
fordulat milyen mertekben valtoztatta meg a magyar
kisebbseg helyzetet es lelkiallapotat, arra az e1kovetkezo felmeresek tudnak majd valaszolni, ha tapasztalataikat egybevetik a mi 2000 tavaszan keszult latlelemnkkel, illetve korabbi mas vizsgalatokkal.
A szemelyes kerdezes m6dszerevel, a kerdezettek
lakasan kesziilt kerdoives adatfe1vetel 21 (kisebb es
nagyobb, kUlonbozotajegysegekhez tartoz6) telepiilesre2 s azokon belm 562 felnoft (18 even feluli) magyar

A tanulmany alapjlit kepez6 kutatast az MI'A Kisebbsegkutat6
Mahelye, az Oktatasi Miniszterium (a magyar-holland egyUttmiikodesi
program kereteben), es az Orszagos Kiemelesii Tarsadalomtudomanyi
Kutatasok Kozalapitvany (OKTK) VIllIb programja tamogatta.
1A kerd6ives adatfelvetel megszervezese es lebonyolitasa a budapesti K6D Kft es - Gabrityne dr. Momar Iren vezetesevel

- a szabadkai

Magyarsagkutat6 Tudomanyos Tarsasag (MTT) kozvelemenykutat6 esoportjanak munkaja volt. Koszonet mindannyiuknak!
2 Ada (Ada), Baesf6ldvar (Backo Gradiste), Cs6ka (Coka),
Felsomuzslya (MuZlja), Gombos (Bogojevo), Horgos (Horgos). Kelebia
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nemzetisegii szemelyre terjedt ki. A kv6tas m6dszerrel
kivalasztott mintasokasag, a telepules nagysagrendje,
nem, eletkor es iskolai vegzettseg szerint kozelito
pontossaggal reprezentalta a vajdasagi magyarsagot
(illetve annak az 1991-es nepszamlalaskor mert, de
az6ta tObbfelevaItozason atment osszetetelet).3 A kerdoiv es a kerdezes nye1vemagyar volt.
A felmerest Tomka Mik16s vallasszociol6gussal kozosen vegeztuk. Az alabbi beszamol6 az altalam vizsgait temakorokre: a nernzeti es a kuItudlis identitas
kulonbozo szegmentumaira terjed ki. (Hason16 reprezentativ vizsgalatra, ugyancsak Tomka Mikl6ssal kozos
vallalkozaskent, 1998-ban es 1999-ben Erdely, Karpatalja es Felvidek magyar nernzetisege koreben is sor
kerult.4Sot 2000 vegen- hason16temakorokben- a

(Kelebija), Kishegyes (Mali Idjos), Magyarkanizsa (Kanjiza), Obeese
(Becej), Paries (Palie), Petem~ve (Baeko Petrovo Sera), Szabadka
(Subotiea),
Szekelykeve
(Skorenovae),
Temerin
(Temerin),
Tiszaszentmik16s (Ostojicevo), Topolya (Backa Topola), Torontaloroszi
(Rusko Sera), Torokbeese (Novi Becej), Ujvidek (Novi Sad), Zenta
(Senta).
3 Az ut6bbi evtizedben a Vajdasagb6l tlivoznak fOlega fiatalabb es
kepzettebb retegekbOl keriiltek ki. Mintlinkr6l elmondhat6, hogy valamelyest az 1991-es helyzethez kepest is tulreprezentlilja a diplomasokat,

.

-

-

viszont ezt nemileg ellensulyozva valamelyestalulreprezentliltaaz
erettsegizetteket, de az alaesonyabb (altalanos iskolai vagy ennel is

alaesonyabb)
vegzettsegiieket
is. Mintanka 30 evenalulies a 60 ev

-

feletti koresoportokat - nem jelentos mertekben egyarant tulreprezentalta a kozepkorUak rovasara. Bar az elteresek hatasukban bizonyos
mertekig kiegyenlitik egymast, annyi bizton elmondhat6, hogy eredmenyeink - a val6sagosnal feltehetoleg kepzettebb minta folytan - valamelyest .jobbak" a mai vajdasagi helyzetnel.
4 Gereben Ferene

- TornkaMikl6s: Vallasossages nemzettudat.

Vizsgal6dasok Erdelyben. Bp. 2000. Kerkai Jeno Egyhazszoeiol6giai
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Kerkai Jeno Egyhazszociologiai Intezet szervezeseben
Magyarorszagon is vegeztiink reprezentativ adatfelvetelt.) S ha hozzavessziik mindehhez, bogy a most szerepeltetett kerdesek zomet mar a kilencvenes evek elso
feleben es derekan is feltettiik nyolc kozep-europai orszag kozel 2800 magyar nernzetisegii polgaranak,5 kirajzolodik annak lehetosege, bogy 2000-ben a Vajdasagban nyert adatainkat alkalomadt{midoben es terben
"meghosszabbitsuk", es osszevessiik mas orszagokbol
szarmazo es korabbi vajdasagi adatokkal.
Meg ken jegyezniink, bogy a vizsgalt tersegben elo
magyar kisebbseg sanyaru demografiai, gazdasagi,
kulturalis helyzeterol, az 1920-as evek eta folyamatosan ervenyesiilo beolvasztasi t6rekvesek, a kilencvenes
evekben dulo delszlav testverhaboruk es a diktatorikus
belpolitikai viszonyok hatasarol a vajdasagi kutatomuhelyekben kesziilt tanulmanykotetek is tudositanak,

nagyhitelesseggel.
6 A vajdasagitanulmanyoksokoldalu

futezet; Gereben F.: Nernzeti es kultunilis identitas Karpataljan. Pro
Minoritate 2000/tavasz; Gereben F.: A szlovakiai magyarok identitastudata es olvasaskultUraja. (;}Forras (megjelenes alatt).
5 A 8 orszag: Szlovakia, Ukrajna, Romania, Jugoszlavia, (bizonyos
reszkerdesekben:) Horvatorszag, Szlovenia, Ausztria es Magyarorszag.
Az adatok reszletes bemutatasat es elernzeset Id.: GerebenF.: Identitas,
kultura, kisebbseg. Felmeres a kOzep-europai magyar nepesseg kOreben.
Bp. 1999. Osiris - MTA Kisebbsegkutato Miihely.
6 Ld. pI.: Vajdasagi utkereso. Szerk.: Gabrityne dr. Molnar Iren es
Mimics Zsuzsa. Szabadka, 1998. /MTT KOnyvtar 2.1; GOncz Lajos: A
magyar nyelv Jugoszlaviaban (Vajdasagban). Bp. - Ujvidek, 1999.
Osiris K. - Forum K. - MTA Kisebbsegkutato Miihely; Va}dasagi maraszta16. Szerk.: Gabrityne dr. Molnar Iren es Mimics Zsuzsa. Szabadka. 2000. /MTT KOnyvtar3.1
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kepet rajzolnak egy dnimai meretekben fogyatkoz6,
lehetosegeiben erosen korlatozott, sot fenyegetett nepcsoportr6I. A vajdasagi magyarok letszama a H. vilaghaborU utani evtizedekben - meg az 1971-es nepszamlaIaskor is - 420 es 440 ezer kozott mozgott. Az 1991es nepszarnlalas seraIl csak alig 340 ezer magyart talaItak. A kilencvenes evekben a fogyas iiteme felgyorsult,
reszint a 40 ezer fOrebecsiilt haborUsmenekiilthullam,
reszint az eloregedes es a termeszetes fogyas megaIHthatatlannak Hino es gyorsul6 tendenciaja rniatt. BecsIesek szerint a 2001-es nepszarnlaIas mar csak rnintegy
270-280 ezer magyart fog talaIni a Vajdasagban.7
A nemzeti hovatartozas tudata
Amikor arr61tudakoz6dtunk, bogy a kerdezettek kisebbsegi letiik oly sok hanyattatasa es megpr6baltatasa titan szamon tartjak-e magukat egy (vagy tobb)
nemzet tagjakent, rnindossze 2,5%-nyian vaIaszoltak
nem-meI. A kerdezettek 10%-a szamolt be kettos
(tObbnyire magyar-szerb) identitasr61, 87,5% pedig
kifejezetten magyarkent identifikalta magat. Ezek az
aranyszamok Hem tiinnek vajdasagi specialitasnak: a
szlovakiai es a karpataljai magyarok koreben egeszen
hasonl6 aranyokat talaltunk, sot a magyarorszagi felnett nepessegben (a nemzeti kotodest egyaltalan Hem
vallal6k magas

- egytizedes - aranya

rniatt) az onmagu-

kat egyertelmiien magyarnak tart6k aranya valarnivel

7 Mimics Km-oIy:Demognifiai jellemzok, tArsadaImi mutat6k, in:
Vajdasagi maraszta/6. I. m. 31. es 45. p.
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kevesebb, 85%-os volt. A magyar nemzettudat Kitrplitmedence-szerte Erdelyben tiinik a leger6sebbnek: ott
1998-as felmeresiink hason16 kerdesere 95%-nyi va-

laszad6 hatarozta meg maglit kifejezetten - tehat a
kett6sk6t6desueketnemszamitva- magyarkent.
A vajdasagi nemzetiseg-vallalasi adatok tehlit igazodnak a k6zep-eur6pai magyarsag k6reben szokasos
magatartasnormahoz. Annak ellenere tOrtenik ez, bogy
a vajdasagi magyarok k6z6tt volt a legmagasabb
(mintegy ketharmados) azoknak az aranya, akik ugy
velik, bogy (neha vagy gyakrabban) hatranyt szenvedtek nemzeti hovatartozasuk miatt. (A tObbi orszagban
ezek aranya 50 es 60% k6z6tt mozgott.)
Azoknak, akik (egyes vagy tObbes k6t6des formajaban) vallaltak a magyar nemzetiseghez val6 tartozasukat, feltettiik szokasos kerdesiinket: "Mi! jelent az On
szamara magyarnak lenni?" A nyitott kerdesre adott
spontan valaszokat egyreszt identitas-kateg6riakat kepezve (Ld. 1. sz. tablazat), masreszt tartalomelemzeses
m6dszerrel (a jellegzetes sz6veg-elemeket elkii16nitve)
dolgoztuk fe1.Az 1. sz. tablazat szerint a vajdasagi magyar identitas dominans elemet a kulturalis (nyelvi,
t6rtenelmi, a hagyomanyokon, magyar iskolazason stb.
alapu16) hovatartozas-tudat adja. A nemzeti 6nmeghatarozasban je1ent6s sulyt kapnak a pozitiv erzelmek is,
valamint a nemzeti hovatartozas vallatasanak, meg6rzesenek 'etikai gesztusa. Ez a harom elem bizonyult a
k6zep-eur6pai orszagok magyarsaganak egyeb regi6iban is a nemzettudat harem alappillerenek, csak egymashoz viszonyitott aranyuk valtozik: Erdely (es Karpatalja) a nem mindig k6nnyii kisebbsegi sors es iden-
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titas vallalasara helyezi a f6 sulyt, a szlovakiai magyarsagot a harom elem viszonylagos egyensulyajellemzi; a
vajdasagi magyarok identitasbeli specialitasanak a kulturalis javak preferaIasa tilnik. Az anyaorszag
"identitasterkepe" a legsajatosabb: az erzelmi elemek
jelent6s tulsulya mellett a "termeszetes dolog" es a
"valahova (orszaghoz, nemzethez stb.) va16 tartozas"
kateg6riak kapnak minden mas regi6nal nagyobb emlitesszamot. Vagyis Magyarorszagon a nemzeti identitas
kerdese mas hangsulyokat kap, mint a kisebbsegben e16
magyarsag kozegeben: termeszetes adottsagkent, az orszaghoz es annak tarsadalmahoz va16tartozas mageit6l
ertet6desevel eIik meg sokan kozossegi identitasukat,

es - sajeitosm6don - meglehet6sener6s (de nem okvetleniil tartalmas8) emocionalitassal. Ez ut6bbi teny
azert nevezhet6 sajeitosnak, mert a Vajdasagban (es
minden mas hataron tuli regi6ban) az ut6bbi evekben
csokkent az identitas erzelmi telitettsege. A Vajdasagr6l elmondhat6 meg, hogy 1992/93-as felmeresiinkaltal
tapasztaltakhoz kepest9 (es ez nemcsak a fdntebb emlitett identitaskateg6riak, hanem a most nem reszletezett
tartalomelemzeses identitaselemek tekinteteben is igaz)
a kevesbe tudatos, kevesbe reflektalt (kozombos,
puszta evidenciaban gondolkod6) es az erzelmi hozzaallasu identitastipusok jelent6sege csokkent, a tudato-

8 EITol a kereszttilbhik arulkodnak: az erzelemk5zpontu identitfiskateg6ria illtalilban az alacsonyabb iskolai vegzettseggel, alacsonyabb
kulturillis teljesitmenyszinttel stb. jilr egyiitt.
9 V5. Gereben F.: Identitfis, kultUra, kisebbseg. 1. ffi. 77. p. es Ffig,g,elekVIII. sz. tilblfizat
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sabb, a kultll1javakhoz(fOlegaz anyanyelvhez)kot6d6,
az identitast vallale es tev6legesen megel6 tipusok sulya pedig novekedett. Vagyis a Vajdasagban is - minden
megprebaltatas es haborUs fenyegetes ellenere (vagy

talcin- reszben - annak eredmenyekeppen?)valamelyest novekedett es erosebbe wilt a kulturnemzeti
osszetartozastudat.
1. sz. hibhizat
"Mit jelent az On szamara magyarnak lenni?"
Identitas-kategoriak szazalekos megoszlilsa a vajdasagi magyarok koreben (2000. majus)
Identi

%

rns-kateg6riak

5,8

Nem tudja, ill. nem vaIaszolt
(Kizar61ag)negativ elmeny: hatninyos kisebbsegi
helyzet, nehezsegek, szenvedes, nyomaszt6 elmenyek,
elnyomas sib.
KOzOmbos:"mindegy, mi vagyok", olyan, mint mas
nephez tartozni; semmi !kiilonOsetJnemjelent; "fontosabb
embemek lenni".
Termeszetes, mag1it61ertetOdodolog; adottsag, amibe
belesztHettOnk:;szarmazas dolga: oseink is magyarok voltak.

7,4

Tartozni valahova (egy kozOsseghez,nernzethez,
nephez, szillofOldhOz,szUkebbkOmyezethez, csaladhoz).

6,3

KOzOs(anya)nyelv, kultlira, hagyomany, tOrtenelem,
vallas, szokasok, magyar iskolazas, neveles.

28,2
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Biiszkeseg, ill. mas pozitiv erzes (orom, boldogsag,
dicsoseg, megtisztel0 dolog, megnyugvas, "mindent" jelent);
illetve pozitiv jellemvonasok (becsiilettel, tisztesseggel kell

21,9

(Nehezsegek ellenere) vallalas, kiizdelem, helyllillas,
feladat: kisebbsegi let, hatranyos helyzet ellenere megorizni,
apolni, megmaradni kell: a szabadsagot, kisebbsegi jogokat
meg kell vedeni, az identitast at hagyomanyozni...
Osszesen:

17,3

- magyarkent - elni).

A vallasossag

-

100,0

konibbi tapasztalatainkkal meg-

egyez6en- Vajdasagbanis az identitasszervesresze. A
vajdasagi magyarok felekezeti megoszlasar61 az 1991es jugoszlav nepszamlalas adatai tud6sitanak. Eszerint
tulnyom6 tObbsegiik (88%-uk) katolikus, 6%-uk protestans.1OA felmeresiink soran megkerdezett szemelyek
koreben a (r6mai) katolikusok aranya ugyancsak 88%os volt, de ehhez jarult meg azoknak az egytizednyi
aranya, akik nem voltak egyik egyhciznakvagy felekezetnek gem tagjai (Magyarorszagon ez a kateg6ria lenyegesen nepesebb: mintegy 40%-ot tesz ki).
A vallashoz val6 kot6des valamilyen (aktivabb vagy
mersekelt) formajeitegyiittesen a vajdasagi minta 72%-a
(Magyarorszagon 50%-a) vallalta, es ez a hataron tuli
magyarok egyeb csoportjaihoz viszonyitva is nagyon j6

10 Gabrityne dr. Molnar Iren: Vallasi eletiink, in: Vajdasagi maraszta16. I. m. 164. p. alapjan.
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eredmeny: csak Karpcitalja(83%) mulja feliil.ll A vajdasagi magyar nepcsoport is igazolni lcitszik a tetelt,
bogy a kisebbsegi let altalaban kedvez az egyhazakhoz
es a vallashoz va16 k6todes intenzitasanak, mert a kisebbsegi helyzet identifikaci6s sziikseglete megno, es a

vallasossag(es az egyhaz)- ezt vajdasagivizsgalatunk
ismeteltenis megtapasztalta - a nemzetiidentitasterosito tenyezok egyike.

Meglehetosen erosek az egyes - a kerdoivben felsorolt - nemzeti szimb6lumokhoz va16k6todesek is. Ezek
k6ziil a valaszad6k kii16n6sena magyar himnuszt tartottak a magyarsaghoz tartozas szempontjab6l fontpsnak: az I-tol ("nem fontos") 5-ig ("nagyon fontos")
terjedo skalan 4,21 pontot eft el. A 2. es 3. helyezest
(gyakorlatilag holtversenyben) a Szent Korona (4,08) es
a piros-feher-zold zaszl6 (4,06) kapta. Viszonylag magas atlagpontszamot kapott Petofi Sandor Nemzeti dala. (3,89) es a magyar cimer (3,77) is, valamint a regionails jelentoseggel is bir6, a nandorfehervari gyozelemre emlekezteto deli harangsz6 (3,53). A tObbivajdasagi
vonatkozasu tOrtenelmi emlekhelynek (a zentai csata
emlekmuvenekes az aracsi templomromnak) csak mersekelt szimbolikus erot (3,00 es 2,91) tulajdonitottak a
valaszad6k, hason16keppen a kokitrda is a kevesbe
fontos (2,99) nemzeti szimb6lumokk6ze soro16dott.
A hataron tuli magyarsag k6reben - barmely k6zepeur6pai orszagban is elnek - egyetemlegesen a Him-

Jl Tomka Mik16s: Valhis es nemzeti tudat. Bp. 2000. (kezirat) 15.
p.
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nusz, a nemzeti trikolor es Szent Korona bizonyult a
harem legfontosabb nemzeti szimb6lumnak,a regionaIis
eredetu szimb6lumok ehhez kepest alarendelt jelentoseguek, vagyis a mar emlitett ossznernzetiidentitastudat
e teren erosebbnek tunik a regionalistudatnal.
De ez az allitas csak a kultunilis szimb6lumokra
igaz. Ugyanis amikor a haza fogalmat, a tajegysegi
hovatartozas kerdeset vizsgaltuk, elore megadtunk
bizonyos f6ldrajzi kateg6riakat, es mindegyikneljelolni
kellett - szinten l-tol ("egyaltalan nem") 5-ig ("teljes
mertekben") - az odatartozas erzesenek merteket. Ebben a versenyben a szukebb "sziilofold" es a
"Vajdasag" magasan vezet (4,64; 4,70), es bar
"Jugosztavia" lenyegesen kevesebb pontot kapott
(3,41), jelentosen megelozi Magyarorszagot (2,47).
Vagyis a taji-foldrajzi kotodes teren a loMUs
(regionaUs) mi-tudat nagyon eros, mondhatni, a hazafogalmat is helyettesiti. A korabban fontosnak talalt
kulturnernzeti osszetartozas-tudat egyaItalan nem jelent
egyilttal ki.ilonosebb vonzalmat az anyaorszag irant.
Sot: Magyarorszag a legalacsonyabb pontszamot kapta!
Meg a "kozep-kelet-eur6pai" terseg is, amellyela hataroll tuli (nemcsak a vajdasagi) magyarok lathat6lag nem
nagyon tudnak mit kezdeni, magasabb pontszamot eft
el (2,64). "Eur6pa" (igy tagolatlanul) a maga nimbuszaval es presztizsevel meg a NATO-bombazasok utan
is j6 kozepes vonzerot (3,16) gyakorolt a vajdasagi
magyarokra.
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Nemzeti 6nkap, mult- as j6v6kap
Harom kerdest tettiink fel az egyes nemzeti kozossegek esetlegesen letezo jellegzetes tulajdonsagait illetoen. EIsosorban a vajdasagi magyarok jellemzo tulajdonsagaini kerdeztiink fa. A valaszhiany es a "nem tudom" valaszok egyiittes aranya meglehetosen magas:
15%-os volt, es tovabbi 22% pedig ugy gondolta, bogy
nincsenek ilyen tulajdonsagok. A fennmarad6 mintegy
ketharmadnyi valaszad6 viszont megnevezett (spontan
m6don) bizonyos tulajdonsagokat, amelyek kozott a
szorgalmas (dolgos, munkaszereto) vezetett 139 emlitessel, ezutan az alkalmazkoda (tiirelmes) kovetkezett
(38), majd a kitarta (29), szethuza (26), feIenk (20) es
baratsagos (18) kovetkezett. Ha osszesitjiik az egy
valaszad6 altal megnevezett (esetleg tObbfele) tulajdonsagot, az osszes kerdezett 40%-a nevezett meg
kizaralag pozitiv tulajdonsagot, 15%-a vegyesen
pozitivat es negativat, es 8% csupa rosszat. Ez ut6bbi
kateg6ria a kilencvenes evek elso feleben mert helyzethez kepest gyengiilnilcitszik,mig a nem valaszol6k es a
jellegzetes tulajdonsagok nemletere voksol6k aranya a
kilencvenes evekben eroteljesen megnovekedett. Vagyis
ugy tiinik, bogy a nemzeti onkep a Vajdasagban az
ut6bbi evekben egyreszt elbizonytalanodott, masreszt
viszont mintha (onvedelembol?)pozitivabba valt volna.
Tovabba (a vezeto konkret tulajdonsagokb61 kikovetkeztethetoen), feltehetoleg a koriilmenyek nyomasara,

64

SIRATEGIAI

FUZETEK

- 1.

konibbimil alkalmazkod6bbnak, szerenyebbnek, s6t
megfelemlitettebbnek latszik.12
Kiilon kerdesben tertiink ki a magyarorszilgi magyarok jellernzesere. Bar a kerdes el6l nagyon sokan
kitertek (minden negyedik kerdezett), es tovabbi 26%
velte ugy, bogy nincsenek jellernz6 tulajdonsagaik, a
kerdezettek velemenyt nyilvanit6 csonka feleresze llilnyom6an sotet kepet 6riz az anyaorszag polgarair6l: a
csupa j6 tulajdonsagot megnevez6k elenyesz6 6%-aval
szemben a kizar61ag negativ tulajdonsagot emlit6k
33%-ot kepviselnek. A megnevezett konkret tulajdonsagok a vajdasagi magyarok jelent6s reszenek sertettseger6l, megbantottsagar61 vallanak: szerintiik a magyarorszagiak nem szeretik (lenezik) a vajdasagiakat
(29), bekepzeltek (27), irigyek (25), szethuz6ak (18),
6nzok (16), anyagiasak (13), maguknak val6k (12) stb.
Ezek mogott a jelz6k mogott (meg ha kozottiik, alacsonyabb emlitesszammal, pozitiv tartalmuak is el6fordulnak) konkret es jobbara negativ tapasztalatok allhatnak.
Ha visszaidezziik a f6ldrajzi-taji kot6des adatai koziil Magyarorszag rendkiviil kedvez6tlen helyzetet,
elmondhatjuk, bogy a Vajdasagban - a hataron tuli ter-

segek kozott nem egyediila1l6an
- az anyaorszagr6l
es
annak lakossagar6l meglehet6sen negativ kep alakult

12 Az osszehasonlitAs hatekonysitgat rontja, hogy 1992/93-ban a
magyarok tulajdonsitgaira kerdeztiink ra, es nem a vajdasagiakera. Az
osszevetes csak akkor jogos, ha feItetelezziik, hogy a hataron tilli magyarok a nemzeti onkep kialakitasa kozben mar a kilencvenes evek els6
feleben is sajat kozegUkmagyarsagara gondoltak els6sorban.
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ki. Annak ellenere tortent ez, bogy Magyarorszag befogadta es sokfele m6don segitette a delszlav haboruk
menekiiltjeit es egyeb karvallottjait (koztlik a vajdasagi
magyarokat is), es annak ellenere, bogy a magyarorszagi nernzetpolitika az ut6bbi evekben egyre kifejezettebb
szolidaritast vallal a kornyezo orszagok magyarsagava1.
Va16sziniilegennek a negativ orszagimazsnak a gyoke-

rei - amelyeketerdemeslennekiilonis megvizsgalni-,
a hetkoznapi erintkezesek vilagaba vezetnek, ahol a
jelek szerint a meglehetosen eltero ertekrendek, gondolkodasm6dok es anyagi lehetosegek konfliktusai nem
tettek lehetove a hataron tiIli magyarok szamara, bogy
megszabaduljanak a kisebbsegi sors stigmait61.
A konffontaci6nak mindenesetre e1eg intenzivnek
kelllennie, mert az anyaorszagiak kepe alig pozitivabb,
mint a tbbbsegi nepe, az aHaminyomasgyakorlas eszkozeivel rendelkezo es a kozelmult delszlav haboruit kirobbant6 szerbeke. Az 0 (velt vagy val6di) jellegzetes
tulajdonsagaikr61 sokkal tbbben nyilatkoztak, mint a
magyarorszagi lakossager6l, es az osszes kerdezett
41%-a emlitett vellik kapcsolatban kizar61ag negativ
tulajdonsagot. (Elsosorban azt, bogy a szerbek er6szakosak es agresszivak, bogy "tulzasba viszik" a hazafisagot, nacionalisttik, g6gosek, es lenezik a tobbi nernzetet, stb.)
A nernzeti onkephez hasonl6an egy adott nernzetisegi csoportjov6kepe is az identitastudat szerves reszet.
kepezi. A vajdasagi magyarok - a bombacsapasok titan
es meg a miloseviCirendszer bukasa elott - sajat jov6jiiket meglehetosen borillittoan iteltek meg: 60% nyilatkozott (eros vagy mersekelt) pesszimizmusr6l, mig
66

STRATEGIAI FUZETEK

- 1.

az optimistak aranya csak 35%-ot tett ki. (Ezekkel az
adatokkal a vajdasagiak a Karpat-medence magyar
nepcsoportjai k6ziil a legpesszimistabbnak bizonyultak.) Egeszen mas eredmenyt kaptunk, amikor az
"egesz magyarsag" j6v6beli eselyeit tudakoltuk: itt a
borulM6k 6sszesitett aranya csak 27%-os volt, a deriiIM6ke viszont ketharmados. (Magyarorszagon, ugyanarra a kerdesre vaIaszolva, mintegy 20%-kal kevesebb
optimistaval talalkoztunk.) Ez azt jelenti, bogy a vajdasagi magyarok nem "alkatilag" pesszimistak, hanem
csak sajMhelyzetiiket es varhat6 sorsukat iteltek meg legalabbis 2000 majusaban - borulat6an.

Nemcsak a j6v6r61, hanem a multr61alkotott kep is
erdekelt minket, es ezert tObb kerdessel szondaztuk
meg a kerdezettek tortenelmi tudatat. Azt igyekeztiik
kideriteni, bogy kik, illetve melyek azok a mertekad6
tOrtenelmi szemelyisegek es esemenyek, amelyeket kifejezetten nagyra ertekelnek, illetve amelyeket elutasitanak, ellenszenvesnek tartanak. (A szemelyek es esemenyek, akiket es amelyeket a kerdezettek spontan
m6don nevezhettek meg, a magyar es a nem magyar
tOrtenelemhezegyarant tartozhattak.)
A pozitiv tortenelmi szemetyek listajanak elmez6nyeben (Ld. 2. sz. tablazat) a magyar tOrtenelem azon
szerep16ittalaljuk, akik kiepitettek es megvedelmeztek
egy biztonsagos, er6s, eur6pai jelent6seggel bir6 Magyarorszagot (Szent Istvan, Matyas kiraly), illetve akik
a nernzeti szabadsag es felemelkedes elharcosai voltak
(Kossuth, Szechenyi, Petoft, Rak6czi). Ezek a nevek a
Karpat-medence mas "magyarlakta regi6iban is fonto-

sak, es - beleertve Magyarorszagot- a nepszeriisegi
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listak elvonalaban szerepelnek, meg a sorrendjiik is
erosen hasonl6. A vajdasagi listanak van azonban egy
teljesen specialis, minden mas regi6t61eltero vonasa: az
elso helyen (akarcsak 1992/93-ban) Tito marsall all,
akit val6sziniileg a zavaros jelen es a nosztalgikusan
megszepitett mutt kontrasztja allitott igy eloterbe. A
masik specialitast Hunyadi Jimos, a nandorfehervari
gyozo szereplese jelenti listank kozepmezonyeben, ami
azt jelzi, bogy a tbrtenelmi tudatnak - az ossznemzeti
jelleg mellett - vannak regionalisvonasai is.
A 2. sz. tablazat tobbi listaja is megorizte mas orszagok magyarsagahoz es ugyanakkor a kilencvenes evek
elso felehez val6 hasonl6sagat. Valtozatlanul az
1848/49-es forradalom es szabadsagharc jelenti a magyar tortenelem legfontosabb vonatkoztatasi pontjat,
amelyet 1956 (a honfoglalitssal egyiitt) jelentos kiilonbseggel kovet. Az adott regi6t erinto pozitiv esemenyek kore a gyoztes zentai csata emIekevel boviilt.
Ugyancsak valtozatlan a Hitler-Sztalin-sorrend is a
negativ szemelyisegek nevsoranak elen. Vagyis az
ut6bbi evtizedek minden "balr61"jovo pofonja ellenere
a ket xx. szazadi totalis rendszer erkolcsi megitelese
korantsem kiegyensulyozott. Nemi vaItozast jelent a
negativ tbrtenelmi esemenyek jegyzeken (amelyet
egyebkent Trianon emlitese vezetett), bogy a Tito partizanjai altal elkovetett 1944. oszi verengzesek
(amelyeknek legalabb 20 ezer magyar polgari lakes
esett aIdozatul)

13 Ld.

- ellentetben

az 1992/93-as

Gereben F.: Identims, kisebbseg. I. ffi. 161. p.
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2000-ben konkretan nem szerepelnek. (Mint ahogy nem
szerepelnek- szinten 1992/93-mal ellentetben - a magyar hadsereg altal elkovetett 1942-es ujvideki kivegze-

sek sem.)Ezek a sotet emlekek- feltehet6ena kozelmult haboruiban va16 fenyeget6 aktualizal6dasuk miatt
-

az olyanaltalanosmegfogalmazasokmoge rejt6zhet-

tek el, mint pI. a "nemzetisegek Uldozese".Milosevic
megiteleseben azonban mar korantsem olyan tart6zkod6ak a kerdezettek: a negativ tOrtenelmiszemelyisegek
nevsoniban az "e16ke16"3. helyen all a kerdezes idejen
meg aktiv allamelnok.

2. sz. bibbizat
Pozitiv, illetve negativ tOrtenelmi szemelyisegek es
esemenyek emlitese a vajdasagi magyarok koreben
(2000. majus)
Nagyon
ertekelt
pozitiv
szemely

Emlitesek
szama

J. B. Tito
Szent
Istvin
Mityas
kirily

110
93

Kossuth
Lajos

43

54

Szechenyi 22
Istvin
Petofi
Sindor
Hunyadi
linos

21
16

Nagyon
ertekelt
pozitiv
esemenvek
1848/49
honfoglahis
1956-os
forradalam
all.
vilighiborn
ve!!e
nindorfeherviri
diadal
zentai
csata

Emlitesek
szima

Ellenszenves Emlitesek
negativ
szemlyise-. szama
gek

91
34

Hitler
Sztilin

28

Milosevi6

67

27

Seselj

26

a delszIav
habornk

51

18

Rakosi
Mityas

21

L vilighaboriI

40

9

Mussolini

15

36

Ceaugescu

11

holokauszt
NATObombazasok

69

.

190
87

.

Szegyenletes,
tragikus
eseme'nvek
Tri
i'niThornk
11.vilighiborn

Emlitesek
szama

95
70
60

23
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H.
R3k6czi
Ferenc

10

Horthy
Mikl6s

10

Antall
J6zsef
Arpad
vezer

7

Kadar Janos

10

7

Ner6

7

Columbus

6

atombomba
ledobasa
Mohacs
(1526)
nernzetisegek
nIdi)zese
56-os
folTadalom
leverese

12

12
12

10

Gandhi
6
6
Horthy
Mikl6s
Nap6leon 6

Kulturalis identitas
Felmeresi tapasztalataink szerint a kisebbsegben ela
magyarok szarmira az identitas legfontosabb kulturaIis
eleme az anyanyelvhez val6 ragaszkodas. Ez indokoltta
teszi, bogy kiil6n foglalkozzunk az anyanyelv hasznalatanak szociologiaijelensegeivel. A kerdezettek 95%-a
vallotta egyertelmiien art, bogy magyar az anyanyelve.
A fennmarad6 hanyadb614% vegyes G6reszt magyar-

szerb, 1% pedig szerb-horvcit)anyanyelvraltett - magyaml - tanusagot. A megkerdezettek55%-anak, a
hazas inteIjualanyok 87%-anak volt a hazastarsa is magyar anyanyelvii, vagyis felmeresiink a nyelvi vegyes
hazassagok aranyat mintegy 13%-osnak talalta, hasonloan a karpataljai es a szlovakiai magyarokhoz.
(Erdelyben ez az arany nemileg alacsonyabbnak mutatkozott.)
Rendkiviil fontos kerdes, bogy a kisebbsegben ela
polgarok milyen nyelven vegzik (vegezhetik) iskolai
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tanulmimyaikat. Vegig (minden iskolatipus minden
osztaIyaban) magyar nyelven tanu/t a vajdasagi kerdezettek 62%-a.14Vegyes tannyelv (vagyis egyes iskolatipusokban vagy egyes osztaIyokban magyar, masokban
pedig szerb tannyelv) jellemezte a minta 35%-at, mig a
vegig tobbsegi nyelvii iskolat lcitogat6k aranya csak
2%-os volt. Vajdasagi interjualanyainkki?zott az iskolai
anyanyelvhasznalat valamelyest nagyobb szerepet kapott, mint Kozep-Eur6pa mas orszagainak magyar
nernzetisegei koreben, foleg Karpcitalja(a vegig magyar
nyelven tanul6k 50 es a vegig nem magyar nyelven tanul6k 16%-os aranyaval) maradt el az anyanyelvi iskolazas teren. (Meg kell jegyezniink, hogy ezek az adatok
a multbeli allapotokat tiikrozik, ugyanis a kerdezettek
felnott korban vallottak ifjukori iskolazottsagukr61.)
A tannyelv megvaIasztasa termeszetesen erosen
fiigg att61, hogy a kerdezett meddig jutott el az iskolazas lepcsofokain. Az a tendencia ervenyesiilt, hogy minel tObbosztaIyt vegzett valaki, annal kisebb eselye volt
arra, hogy ezeket vegig anyanyelvenjarja ki: az alapiskolat (vagy meg azt gem) vegzetteknek 80%-a jeirt kizar6lag magyar iskolaba, a szakmunkas bizonyitvannyal
rendelkezoknek ketharmada, a kozepiskolai vegzettsegueknek mar fele, a felsofokUvegzettseglieknek pedig

14 Ez termeszetesen .nem jelentette a t5bbsegi nyelv teljes me1l6zeset: egyreszt a szerb nyelv a magyar nyelvii iskolakban is vegig kil15n
tantargy, amellett nem kevesszer e16fordult (k1115n5senk5zep'isko1!iban),
hogy egyes tantargyakat - ugymond magyar tanar hianyaban - a magyar

tannyelviiiskolabanis t5bbseginyelvenoktattak.
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csak egyharmada. A tobbiek - reszben vagy egeszben a tbbbsegi nep nye1venszereztek meg a foglalkozasukhoz sziikseges iskolai vegzettseget, szakkepzettseget.
Vagyis a jelek szerint az anyanyelv - szeles karben csak az alacsonyabb tarsadalmi statusnak megfelelO
iskolazottsagi szint eleresehez tud segitseget nyujtani.
Ez a tendencia gem vajdasagi specialitas, hanem a kozep-eur6pai kisebbsegi sors sajnalatos velejar6ja.
(Ugyanis ezt tapasztaltuk az erdelyi, karpMaljai es a
szlovakiai magyarok koreben is.)
A hetkaznapi elet ot helyszinenek nye1vhasznalati
aranyait is megvizsgaltuk. Az anyanyelvdominans
nyelvhasznalat eselyeit illetaen (ahogy a 3. sz. tablazat
adatai bizonyitjak) a helyszinekje1entasen kiilonboznek
egymast6l. A csalad all az elen, valamint a barati kat: a
dominans anyanyelvhasznalatmindkettaben eras tobbseget kepvisel. (Ez nemcsak a Vajdasagban, hanem mas
orszagok nepcsoportjai koreben is igy van.) Majd a
munkahely, a kereskedelmi helyszinek (iizlet, piac) s
vegiil - mindossze egytizedes arannyal - a hat6sagi
(hivatali) szinterek kovetkeznek. Ezeken a helyeken a
kisebbsegi polgar - az intim szferab6l az allampolgari
nyilvanossag koreibe lepve - anyanyelven mar kevesse,
a hat6sagok elatt pedig nagyon kis mertekben boldogul.

72

STRATEGIAI FUZETEK

- 1.

3. sz. tAbbizat
Kizar6lag vagy titlnyom6reszt magyarul kommunikal6 vajdasagi magyarok aranya (2000. majus)
A kommunikaci6 helyszinei

Az osszes meghrdezett
fO)szazalekban

Szlikebb csaladi korben
Barati korben
ut6bbi vagyjelenlegi) munkahelyen
Uzletben, piacon

92,5
68,0
43,2
34,7

Hivatalban,hat6sage16tt

10,5

(562

\

I

A hetkoznapi elet ot helyszinenek nyelwalasztasi
adatai alapjan osszesitett mutator kepeztUnk, amely az
elethelyzetek viszonylagos teljessegere nezve fejezi ki
az anyanyelv eselyeit. Eszerint a vajdasagi magyarok
szeles korben (mind az at szinteren) ervenyesiilo anyanyelvi dominanciaja a megkerdezettek kevesebb mint
egytizedere (8%) jellemzo, s ehhez jaml a sziikebb korben (3-4 p.~lyszinen)tapasztalhat6, szinten dominansnak mondhat6 anyanyelvhasznalat (16%). Tehat a vajdasagi magyarok mintegy egynegyede tudja hetk6znapi
eletet (illetve annak nagyobbik reszet) t6bbnyire anyanyelven elni, es ez az arany erzekelhetoen alacsonyabb
a mas (Magyarorszagot kornyezo) orszagokban tapasztalt helyzetneL A tobbiek a viszonylag kiegyensulyozott ketnyelvGseg allapotaban, illetve a t6bbsegi
nye1v dominanciajanak kozegeben elnek. Az eddigiek
alapjan ugy tiinik, hogy a vajdasagLmagyarok mitltbeli
anyanyelvhasznalati (tannyelv!) lehetoS6gel kozep73
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eur6pai viszonylatbari atlag felettiek, jelenlegi lehetosegeik viszont atlag alatti szinten aUnak.
Az almodils, a szamolas, az ima, a (ritkabban vagy
gyakrabban) latogatott istentiszteletek nyelve az esetek
mintegy kilenctizedeben tulnyom6an magyar. Ezek a

nyelvhasznalatialkalmak- a csaladverbaliskommunikaci6javal egyiitt - a nyelvhasznalat olyan intim koret
jelentik, amelynek anyanyelvlisege meg akkor is fennmarad, amikor az anyanyelv az elet egyeb teriiletein
mar meglehetosen visszaszorult.
A felmerest megelozo ev soran elolvasott konyvek
zome magyar nyelvii volt: az olvas6k 78%-anak eves
olvasmanyaga tulnyom6reszt (90% felett) anyanyelvli
konyvekbol aUt. (Erdelyben es Karpataljan erosen hasonI6, Szlovakiaban valamelyest alacsonyabb - ketharmados - aranyszamot tapasztaltunk.) Az olvas6knak
mindossze egytizede olvasott tObb nem magyar, mint
magyar nyelvli konyvet az elmult ev soran.
A periodikumok olvasasaval kapcsolatban hason16
tendenciat tapasztaltunk, de csak a hetilapok bizonyultak
erosen
anyanyelvdominans sajt6termeknek
(olvas6ik 77%-a szokott "inkabb magyarul" hetilapot
olvasni), a napilapok es afoly6iratok eseteben az anyanyelvli olvasmanyok fdlenye szolidabb mertekUnek,
60% korOlinekbizonyult.
Az olvasmanyok jelentos mertekU anyanyelvlisege
kapcsolatban aUhatrendre visszatero tapasztalatunkkal,
mely szerint az olvasaskultura az identitas manifeszta16dasanak es egyben megtartasanak es erositesenek
kitiintetett eszkoze.
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Ami a konyvolvasok arimyat illeti, a vajdasagi magyarok mintegy 60%-a olvasott el a felmerest megelozo
evben legalabb egy konyvet, annyit, mint a Felvideken.
Erdelyben es Karpataljan ennel valamivel magasabb
(65-70%-os), Magyarorszagon viszont a legfrissebb
(2000. oszi) felmeresi adatok szerint alacsonyabb
(mintegy 50%-os) konyvolvas6i aranyszamokkal talalkoztunk. A rendszeres (havi atlagban legalabb egy
konyvet) 01vas6k aranya 12%-os, kb. megegyezoen
Magyarorszaggal (Erdelyben valamelyest magasabb:
16-17%). Sajatos jelensegkent, a modernizacios lejt6n
szellemileg lecsliszva, az egyes orszagok (magyar) tarsadalma nem felkarolja, hanem ballasztkent inkabb ki-

oldja a konyvolvasasszokasat.(Folegha az - mint felmeresunkben- elsosorbana konyvek vegigolvasasat
jelenti.) Mindez a modernizacios folyamatok -ellentmondasossagara, a veluk esetenkent tarsu16 kulturalis
ertekvesztesegek veszelyere figyelmeztetnek. Termeszetesen az olvasas korantsem csak modernizaci6s kerdes: korabbi vizsgalat-sorozatunk serail egyertelmuen
meggyozodhettunk egy tobbsegi-kisebbsegi (szorvany)
lejt6 letezeserol is, vagyis hogy a kisebbsegi helyzet
(hataron tlili) megjelenese, illetve fokoz6dasa altalaban
az olvasaskultlira mutat6inak minosegi javulasaval jart
egytitt. A tobbsegi-kisebbsegi helyzet korabban csak az
olvasmanyok osszetetelenek alakulasara es az 01vas6i
lzles minosegere gyakorolt hatast, leglijabban - legalabbis a "tobbsegi" Magyarorszag es a hataron tlili
kisebbsegi magyarok viszonylataban - mar az olvasas
mennyisegere is.
.
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Ami az olvasas min6segi mutat6it illeti: az aktualis
olvasmanyok (a kerdezettek altal eppen olvasott vagy a
felplerest megel6z6en legut6bb olvasott konyvekr61van
sz6) kozott ket J6kai-regeny: Az aranyember es A k6szivii ember fiai, valamint a Biblia es Gardonyi Egri
csillagok-ja fordul el6 a leggyakrabban. A nemzeti
klasszikusok iranti eras erdeklades j61 kivehet6 a 4.
tablazat aktualis (a legut6bbi olvasmanyok legnepszeriibb szerz6it feltuntet6) nevsorab61 is: a felsorolt ir6k
tulnyom6reszt (J6kait61M6ricz Zsigmondon es a "helyi
illet6segii" Kosztolanyin keresztul Nemeth Laszl6ig) a
XIX es xx. szazadi magyar irodalom (es nyomokban a
vilagirodalom) j6 nevii alkot6i. Mellettuk szerenyebb
mertekben

- az

amerikai bestsellerirodalom regebbi es

uj kepvisel6i (D. Steel, S. King, M. Mitchell, R. Cook)
is jelen vannak. Ha a 4. sz. tablazat listajat osszevetjuk
mas kornyez6 orszagok magyarsaganak olvasmanyaival
(amennyire a ,jeghegy csucsat" kepez6 sikerlistak a
realis osszevetest lehet6ve teszik), elmondhato, hogy
irodalmi ertekekhez es a kulturalis hagyomanyokhoz
val6 vonzalmaval a vajdasagi ironevsor leginkilbb az
erdelyihez hasonlit, es leginkabb a magyarorszagitol
!er el.15 (Az anyaorszagban epp azok a bestsellerszerz6k jatsszak a roszerepet, akik a vajdasagi nevsorban a "futottak meg" kateg6riaba kerultek.) Felvidek es
Karpatalja magyar olvas6i a ket p6lus kozott helyezkednek el: a Vajdasaghoz kepest kevesebb klasszikus es

ISV5.: Gereben F. - Tomka M.: Vallasossag es nernzettudat. 1. m.
95..

76

S1RA TEGIAI FUZETEK

- 1.

t6bb (amerikai es magyar) lektiir-bestseller szerz6t 01vasnak.

4. sz. tabhizat
Vajdasagi magyar konyvolvas6klegut6bbi olvasmanyainaklegnepszeriibbszerzoi(2000.majus)
Szerz6k

Emlitesek szfuna

J6kai M6r

24

Rejt6 Jen6
D. Steel

12
11

Gardonyi Geza
M6ricz Zsigmond
S.King

8
8
7

Zi1ahy Lajos
Koszto1!inyiDezs6
Mikszath Kalman

7

R. Cook
V. Hug6
M. Mitchell
MacIachhnre
Nemeth Uszl6

6
6
5
4
4
3
3

Ha az aktualis olvasmanyanyag egeszet, vagyis az
olvasmanyszerkezetet vessziik gorcs6 ala, a fenti tendencia egzaktabb alapokat nyer, ahogy azt - Vajdasag-

Magyarorszag viszonylatban - az 5. sz. tablazat is
szemleletesen igazolja. Az elteresek a (fOlega XX. szazadi) klasszikusok, valamint a szorakoztato irodalom
olvasottsaga teren mellbevagoak: az e16bbikategoria77

STRA TEGIAI FUZETEK

- 1.

ban Vajdasag, az ut6bbiban Magyarorszag l6hosszal
vezet. Ugyanakkor az anyaorszag az ismeretkbz16 01vasmanyok teren is erzekelhet6 fblenybenvan.
Az olvasmanyszerkezetnek az ir6k nemzetiseg szerinti megoszlasaban a magyar szerz6k teren Vajdasag
vezet Magyarorszag e16tt (54%-42%), az eszakamerikai szerz6k vonatkozasaban pedig az anyaorszag
Vajdasag e16tt helyezkedik el (30%-18%). Vagyis a
Vajdasagban sokkal jobban ragaszkodnak a magyar
szerz6khbz, es (egye16re) sokkal inkabb ellenallnak az
amerikaniza16dasi tendencianak, mint az anyaorszagban.
Ujb6l es ujb6l igazo16diktehat a mar a kilencvenes
evek els6 feleben is eszlelt tendencia:a kisebbsegi says
kihiwisai- identitast er6sit6 celzattal16 - felertekelikes
vonzobba teszika nemzeti kultitrat,kiilbnbsenannak kbzerthet6bb, hagyomanyosvonulatait.Ez a je1ensegErdelyben es a Vajdasagbanrajzo16dikki legszemleletesebben.
Ami pedig az emlekezetes olvasmanyokat es legkedveltebb (de nem okvetlemllje1enlegis olvasott) irokat illeti, a listak meg inkabb hagyomany6rz6k. (Ezek a
jegyzekek meg Magyarorszagon is meglehet6sen sok
klasszikus nevet es cimet tartalmaznak.) Kbzep-Eur6pa
minden magyar nepcsoportjaban a szaz eves Egri csillagok a legemlekezetesebb olvasmany (az anyaorszagban is) - ez a16ltermeszetesen a Vajdasag gem kivetel.
Masodik es harmadik helyen szinte mindeniitt ugyanaz

16 Az identiffistudat es az olvasaskulllira kapcso1affinak reszletes e1emzesere Iruisutt tettem kiser1etet, 1asd: Gereben F.: ldentiffis, kultUra, kisebbseg. I. ill. 213-219. p.
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a ket Jokai-regeny all: Az aranyember es A koszivii
ember fiai. A kedvenc trek nevsoranak elmez6nye a
Vajdasagban szinte olyan, mint egy nernzeti pantheon:
Jokai, Mikszath, Gardonyi, Moricz, Rejto, Petofi,
Arany, Kosztolanyi stb. (Ez nem okozhat nagy meglepetest, mivel a kurrens olvasmanyok szerz61istaja is
majdnem ennyire veretes volt.) Mindez csak meger6siti
a kisebbsegi s azon bellil kiilon a vajdasagi magyar sors
hagyomanyos ertekek iranti nagyobb affinitasat hangsulyozo fenti megallapitasunkat.
5. sz. tibbizat
A legutobbi olvasmanyok osszetetele a miivek stilusa-jellege szerint a Vajdasagban es Magyarorszagon
(2000. majus, illetve oktober)
Az olvasmanyok stilusa,jellege

A felnott magyar konyvolvasok szazah\kban
Vajdasag

Magyarorszag

Romantikus

8,1

3,1

KIasszikusrealista (XIX. sz.-i es
korabbi)

9,8

3,4

xx. sz.-i realista

31,4

16,9

Modern (esztetikailag ertekes)

2,0

3,4

Szorakoztato irodalom (krimi,
kalandregeny, bestseller)

25,5

42,4

Non fiction (ismeretkiizlo)

22,9

29,1

IsmeretIen

0,3

1,7

Osszesen

100,0

100,0
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Osszegzesiil:a jugoszhiviaiVajdasagerosen fogyatkoz6 magyar lakossagaban2000 majusaban, a miloseviCi
rendszerbukasa elott egyarcintmegfigyelhetoka borulatas
es a megfelemlitettseg,valaminta helytaIlas,az identitashoz es az identitast erosito kulturaIis elemekhez
(anyanyelv, vallas, anyanyelvi olvasaskultura stb.) val6
ragaszkodasfokozott jelei. A vajdasagimagyarok- specialis megpr6baItatasaikellenere - sok hasonl6 vonast mutatnak a k6zep-eur6pai terseg t6bbi magyar nepcsoportjahoz. LelkiaIlapotuk egyes vaItozasi tendenciai is
aItalcinosjegyeket hordoznak: az identitas emocionaIis
tartalmcinakcs6kkenese es egybentudatosabba vaIasa; az
6nkep "feljavitasa";az orszagos merem "haza-fogalom"
helyett a lokaIises regionaIisk6todesek erositese; a t6rtenelmi vonatkozasi pontok hasonl6 ertekrend alapjan t6rteno kijel61esestb. Masreszt viszont - sajeitosjegykent megjelenik a diszkriminaci6fokozott erzekelese, a hetk6znapi anyanyelvhasznaIat viszonylagos korleitozottsaga, a j61 erzekelheto alkalmazkodasi keszseg, valamint a felelem is. A vajdasagi magyarok, ha a sajeitj6vojiikre nezvest nem is, de a k6zep-eur6pai magyarsag
eselyeit illetoen erosen bizakod6ak. Ketseg es remeny,
menekiiles es regionaIis k6todes, felelem es megerosi-

tett identitas- mindezegyiittjellernzia vajdasagimagyarsag k6zelmultbelitudati allapoteit.
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