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Dr. Gábrity Molnár Irén' 

Népességmozgás - térségünk jövőképe 

1. A térség lakosságának alakulása 

A népszámlálás adatai szerint Szerbiában 
7498001 ember él (2002-ben), kevesebb, mint a 
legutóbbi, 1991-ben megtartott népszámláláskor. 
Vajdaság lakosainak száma kb. 2 milliót tesz ki. A 
vajdasági autochton lakosok száma 1961 óta fo-
lyamatosan csökken. Az elmúlt 11 évben Vajdaság 
néps ű rű sége (f ő leg Bácskában) növekedett, de a 
betelepül őknek köszönhet ően. A délszláv háború 
eseményei miatt jelent ő s népmozgalmi változások 
történtek. Az adatok komoly migrációs folyamato-
kat jeleznek, ezért fontos teend ő k várnak az itt él ő  
lakosságra és szakembereire. Els ő sorban arra 
gondolok, hogy reagálni kell a lakosságmozgásra, 
tervezni a társadalmi mobilitást, meglátni benne a 
vajdasági magyarok jöv őjét is. Nem hunyhatunk 
szemet a globalizációs hatások, a térség nemzet-
közi, sőt tranzitjelent ősége felett sem. Kidolgozásra 
várnak a reális regionális fejlesztési tervek, együtt-
m ű köd ő  országhatárokon átível ő  vagy határmen-
ti kapcsolatok (a beruházási és vállalkozási hajlam 
emelése, intézményhálózatok kiépítése: pl. az ok-
tatás- és a m űvel ődési intézmények hálózata), te-
lepüléskapcsolatok vagy a folyamatos határon túli 
szakemberi közrem űködés kidolgozása az elit-
emigráció csökkentése céljából. 

A tartomány lakosságának és azon belül a magyar 
lakosság számának alakulása 1948-tól nagyjából kö- 

veti a környez ő  országok és régiók lakosságmozgá-
sát. 

A tartományi lakosság összlétszáma tehát az utób-
bi fél évszázadban eleinte (1981-ig) növekedett, majd 
folyamatosan stagnál. A magyarok száma 1961-ben 
érte el a csúcsot (442 561), majd attól kezdve roha-
mosan csökken, amit nem lehet elmondani a szerb 
népességrő l, hiszen a számuk a folyamatos (hullá-
mokban szervezett) betelepülés okán gyarapodott. A 
magyarság számcsökkenéséhez mindenképpen hoz-
zájárult az alacsony szaporulat és f őként a fiatalok el-
vándorlása, valamint az asszimiláció különböz ő  for-
mái. Az 1991. évi és a 2002. évi népszámlálási ada-
tokat összehasonlító elemzés azt mutatja, hogy a tar-
tomány lakosságának nemzeti összetétele egészé-
ben véve megváltozott, oly módon, hogy a kisebbségi 
közösségekhez tartozók száma csökkent, míg a 
szerbként nyilatkozók száma növekedett. Vajda-
ságban 2002-ben 170 454-e1 több szerb él, mint 
1991-ben, vagyis a százalékos arányuk Vajdaság la-
kosságában 57.21 %-ról 65.05%-ra n őtt (miközben a 
lakosság száma az elmúlt 11 évben mindössze 19 
475-e1 nő tt). 

Vajdaság lakosainak száma a titói korszak-
ban folyamatosan növekedett, de mivel a Vaj-
dasági magyarok lélekszáma 1961 óta állandóan 
csökken, számuk 2002-ben csak 290 207 f ő t tett 
ki. Kifejezetten gyenge a természetes szapo-
rulat: 

1. számú táblázat: Vajdaság népességének alakulása 1948-tól 2002-ig 

Régió neve 1948 1961 1971 1981 1991 2002 
Vajdaság 1 663 212 1 854 965 1 952 533 2 034 772 2 013 889 2 024 487 
Magyarok 428 932 442 561 423 866 385 356 339 461 290 207 
Bácska 822 195 910 981 960 001 1 010 640 984 511 1 076 438 
Magyarok 306 578 318 867 311 379 286 732 256 795 223 081 
Bánát 615 788  6643011  666 559 673 735 680 347 612 845 
Magyarok  113371  1112 785 103 093 911 259 76 629 62 890 
Szerémsé  225 229 279 683 325 973 350 396 349 031 335 204 
Magyarok 8 983 10 909 9 394 7 365 6 037 4 236 

A szerző  az Újvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Karának és a Magyar Tannyelvű  Tanítóképző  Kar (Szabadka) ren-
des tanára és a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) elnöke, az MTA köztestületi tagja. 
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grafikon: Néhány vajdasági nemzetiség 
lélekszáma az utóbbi évszázadban 
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grafikon: Vajdasági népek természetes 
szaporulata 1953-1999 kőzött 

Az őshonos lakosság lélekszámát a vajdasági 
népesség 1989 óta megfigyelhet ő  (1991-ben évi -
1,9%0, 1992-ben évi -2,9 %0, 2002-ben -4,6 %o-es) ter-
mészetes fogyása is jelent ősen csökkentette. A ma-
gyarok természetes szaporulata a délszláv hábo-
rú alatt már -10 alá esett. Vajdaságon belül Bács-
ka a legnépesebb tájegység, itt él a legtöbb magyar 
is. 

2. táblázat: Vajdaság kistérségeinek népessége 
1991-ben és 2002-ben 

Körzetek Lakosok száma 
1991-ben 

Lakosok 

ben ma 
 2002- 

Index 
1991=100 

Észak-bácskai körzet 202 287 199 413 98,6 
Nyugat-bácskai 
körzet 210 372 213 242 101,4 

Dél-bácskai körzet 543185 591 752 108,9 
Közép-bánáti körzet 216 251 207 493 96,0 
Dél-bánáti körzet 314 321 311765 99,2 
Észak-bánáti körzet 177 351 165 618 93,4 
Szerémség körzet 302 600 335 204 110,8 
Forrás: Statistički bitten, Beograd, 2002. 

Vajdaság kistérségeinek népességében jelent ős 
eltérések vannak. A két népszámlálás közötti 11 év 
alatt (1991-2002) Észak-Bácska, Közép-Bánát, Dél-
Bánát és Észak-Bánát lakosainak száma csökkent, 
míg Nyugat-Bácska, Dél-Bácska és Szerémség la-
kosainak száma n őtt. A lakosság száma csökkené-
sének oka az észak-bánáti körzetben f ő leg az ala-
csony natalitás és az elvándorlás, emiatt kb. 7%-kal 
csökkent a népesség. E körzeten belül Ada és Zen-
ta községekben a legsúlyosabb a lakosság fogyása, 
ahol jelentős a magyarok lélekszáma (kb. 10%-kal ke-
vesebb, mint 1991-ben). A legveszélyeztetettebb 
község aközép-bánáti Magyaresernye, ahol a lako-
sok száma 11 %-kal csökkent. A lakosság számának 
legnagyobb növekedése a szerémségi körzetben tör-
tént, oka a betelepítés. Itt átlag 15,8%-kal n őtt a né-
pesség. A község, ahol a legnagyobb mértékben n őtt 
a lakosok száma, Stara Pazova: itt 2002-ben  21,11%-
kal éltek többen, mint 1991-ben). Ide három hullám-
ban tömegesen érkeztek a menekültek Horvátor-
szágból, Boszniából, de Kosovóról is. 

2. Vajdasági magyarok számokban 2  

A tartomány etnikai összetétele rendkívül válto-
zatos: 25 különböző  etnikai csoport teszi ki a régió la-
kosságának egyharmadát. Vajdaságnak 6 hivatalos 
nyelve van, amely tükrözi a vidék sokszín ű  etnikai és 
nyelvi összetételét, kulturális hagyományait. A kérdés 
az, hogy ezek a tények a térség lakosságának el ő -
nyére vagy hátrányára válnak-e. 

táblázat: Vajdaság nemzetiségi összetétele 
2002-ben 

Nemzetiség fő  % 
szerbek  1 321 807  65,05 

magyarok 290 207 14,28 
szlovákok 56 637 2,79 
horvátok 56 546 2,78 

nem nyilatkozott 55 016 2,71 
jugoszlávok 49 881 2,45 

montenegróiak 35 513 1,75 
románok 30 419 1,50 

romák 29 057 1,43 
bunyevácok 19 766 0,97 

ruszinok 15 626 0,77 
macedónok 11785 0,58 

ukránok 4 635 0,23 
egyéb 55 097 2,71 

бsszesen 2 031 992 100 
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2  Lásd: Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói - migrációk; tanulmány a Kistérségek életereje -Délvidéki fejlesztési le-
hetőségek kötetben, 2006. 57-71 oldal 
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A különböz ő  etnikumok számának és részará-
nyának taglalásával (évtizedeken keresztüli népes-
ségmozgásukkal) most nem foglalkozom, csak a ma-
gyar lakosság alakulásával. 

4. táblázat: A magyarok száma/részaránya 
a Vajdaságban: 

1900-ban 378 634 Növekvő  népszaporulat 
Vajdasági lakosság részarányában; 
26% 

60 év múlva (+ 10 953) Ettő l kezdve csökken ő  népesség 
1961-ben 449 587 Részarány: 24% 
40 év múlva (-159 380) Gyors ütem ű  fogyatkozás 
2002-ben 290 207 Részarány:  14280/i ,  

Mi az, ami feltétlenül szemet szúr a fenti táblá-
zatban? Száz év alatt a Vajdaságban él ő  magyarok 
száma el őször több mint 70 ezerrel növekszik és a hat-
vanas években éri el a csúcsát, amikor majdnem 450 
ezren voltunk. Attól kezdve a lakosság száma folya-
matosan és rohamosan csökken. A 2002. évi nép-
számlálás adatai szerint Szerbia területén — Kosovo 
nélkül — 295379, a Vajdaság területén 290207 magyar 
élt. Részarányuk megközelíti a 15%-ot. A legutóbbi 
összeírás idején a vajdasági magyarság 76,86%-a 
Bácska, 21,67%-a Bánát és 1,45%-a Szerémség te-
rületén élt. Észak-Bácskában és Észak-Bánátban él 
a tömbmagyarság. E két régióban a lakosság rész-
arányának majdnem a felét (kb. 45%-át) alkotja (ös-
szes számuk itt 165 732). Itt él a délvidéki magyarok 
57%-a. A többi régió szórvánnyá válása elkerülhe-
tetlen. A közösségi érdekeket képvisel ők mind han-
gosabban emlegetik, hogy az a feladatunk, hogy op-
timális magyar iskolahálózat segítségével, új mun-
kahelyekkel és vállalkozási lehet őségekkel csök-
kentsük az elvándorlást, s mindezzel el ősegítsük a 
nemzeti kisebbség szül őföldön maradását. Ezek a ter-
vek nemcsak a magyar önkormányzatok szintjén, de 
a magyarlakta egész térségre vonatkozólag össz-
hangban kellene, hogy legyenek, külön megtervezve 
a tömbben és külön a szórványban él ők, vagy a szi-
getmagyarság részére. 

Szabadka a legnagyobb magyar tömb: több mint 
57 ezer magyar él a községben. Az elmúlt évtizedben 
a szerbek különösen kedvelt célpontjává vált ez a ha-
tár menti, 1961-ig abszolút magyar többség ű  nagy-
város. A m űvelődési, oktatási és kulturális központ- 

ként m űködő  Szabadkán a magyarok már nem kép-
viselnek abszolút, csak relatív többséget. Vajdaságon 
belül a többnyire a Tisza-melléken és Szabadka kör-
nyékén elterül ő  magyar etnikai blokk községei (együt-
tesen 2 810 km 2) Vajdaság 13%-ára terjednek ki. Ezen 
a területen a magyarság a 18. század dereka óta a 
lakosság abszolút többségét képviseli. Э  A jelenlegi köz-
igazgatási beosztás szerint Vajdaság területe 7 kör-
zetre és 44 községre oszlik. A magyarságot az Újvi-
dék, Nagykikinda és Szabadka székhely ű  körzetek kö-
zött osztották szét úgy, hogy a vidék magyarjainak 
48,9%-a maradt a természetes vonzásközpont, Sza-
badka alárendeltségében, 40% pedig Nagykikinda, il-
letve  11,1%  Ujvidбk körzetéhez került. Hat községben, 
Zentán, Adán, Magyarkanizsán, Kishegyesen, To-
polyán és Csókán abszolút többséget, további két köz-
ségben Óbecsén és Szabadkán relatív többséget al-
kot. Ezek képviselik a régió tömbmagyarságát, míg a 
szórvány magyar települések kisebb-nagyobb segít-
séggel, vagy magára hagyottan igyekeznek meg ő rizni 
a nemzeti megmaradáshoz oly fontos oktatási, m ű -
velődési és egyéb érdekszempontokat. 

A vajdasági magyar népesség demográfiai állapotát 
mutató néhány jelz őszám igen figyelmeztet ően e la-
kosság elöregedésérő l és erőtlenségérő l tanúskodik. 
A 0-14 évesek és 60 évesek és id ősebbek aránya 
mindössze 0,5 körül van, az átlagos gyermekszám pe- 
dig 1,5 alatt! 

5. táblázat: A vajdasági magyar népesség de-
mográfiai állapotát mutató néhány jelz őszám 

Határérték Magyarok 
Áflagéleíkor 30 év 1971-ben 37,7 év 

1991-ben 41,5 év 
2002-ben 43,1 év 

Az öregedési index (a 60 évesek és 0,40 1971-ben 0,743 
idősebbek aránya a 0-19 éves 1991-ben 1,142 
korcsoporthoz viszonyítva) 2002-ben 1,363 
Átlagos gyermekszám 2,3 1991-ben 1,62 

2002-ben 1,50 alatt 
Vitális index (0-14 évesek és 60 évesek és 1,00 1961-ben 1,37 
idő sebbek aránya) 1991-ben 0,11 

2002-ben 0,51 
Forrás: részlet Mimics Károly táblázatáóól,  ml!  kölet Oktatási oknyomozó, 38. oldal 

Ha a lakosság számbeli csökkenését és vitalitását 
elemezzük, akkor az okokat ne csak a számunkra ked-
vezőtlen migrációs mozgásokra fogjuk. Kétségtelen, 
hogy az elvándorlás, a gyenge natalitás jelent ős meny-
nyiségi zsugorodást okoz egy közösségben. A hát-
rányos kvantitatív mutatók mellett nincs más kiút, mint 

Bácska, a történeti Bács és Bodrog vármegyék teljes területe a honfoglalástól a 16. század közepéig szinte kizárólag ma-
gyar lakosságúnak számított. 

а. 
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e magyar közösség el őnyét, erő re kapásának esélyeit 
figyelni! Először elemzem a migrációs tendenciákat, 
majd a közösség önszervez ődésének lehetőségeit és 
min őségi mutatóit szeretném áttekinteni. 

3. Magyar migrációs hullámok4  

A korábbi idő szakok kivándorlási hullámairól tud-
juk5 , hogy a két világháború között, az 1918-24-es id ő-
szakban 45 000 magyar értelmiségit, közigazgatási 
alkalmazottat, birtokost és t őkést utasítottak ki az or-
szágból, 1921-29 között 14 442-en vándoroltak ki 
Amerikába. Itthon maradt a földnélküli magyar paraszt 
(a magyarok 44%-a), ők lettek az idénymunkások, ku-
bikosok, napszámosok és cselédek. A szegény fal-
vakból több ezer magyar költözött be városba, még 
Belgrádba is (egy id őben, a fővárosban 30 000 ma-
gyar élt). A munkakeresés során a vajdasági magyarok 
bányákba, turistaközpontokba stb. is eljutottak. Az ér-
telmiség egy része csakis az ország déli részein ka-
pottállást. Az 1920 és 1941 közötti földreform kere-
tében százezer szerb parasztcsaládot telepítettek Vaj-
daságba (családonként 5 ha-t kaptak, a hajdani ma-
gyar földbirtokosok földjeit is). 

A 2. világháború után Jugoszláviából a többi ke-
let-európai államhoz viszonyítva átlagos mértékben 
távoztak azok, akik nem értettek egyet az új, kom-
munista rezsimmel. Mintegy harmincezer magyar el-
költözött, de egyes adatok szerint húszezer, mások 
szerint még több, vérbosszú áldozata lett, köztük ár-
tatlanok is. 

Ha a kivándorló típusokat próbálom elemezni, a tá-
volmaradásuk szerint ezt a csoportosítást kapom: 

a.) Térségen belüli lakhelyváltoztatók az országon 
vagy Vajdaságon belül maradtak. 

Egy csoportba tartoznak például a térségrende-
zés/építés (a folyószabályozások és más állami vál-
lalkozások, földmunkák, iparosítás) következménye-
képpen költözköd ő  lakosok, vagyis fő leg a városba in-
gázók. Periodikus, de tartós ingázás/távollétetjelen-
tett a gazdasági okok miatt id őszakosan távolmara-
dók (ide sorolhatók az építkezésen dolgozó, kéthe-
tente-havonta hazautazó "terénesek") migrációja. 
Ezenkívül a térségen belül megfigyelhet ő  a Bánság-
ból Bácskába költöző  magyarok többszöri hulláma. 

b) Az úgynevezett „extrém migrálók" már külföld-
re mentek. 

Ilyen például a nyugatra irányuló munkavállalás a 
hatvanas évektő l, államilag szervezett volt, résztve-
vő i kezdetben munkanélküliek és betanított munká- 

sok, majd magasan szakképzett fiatalok voltak. Ő k 
egész évben külföldön dolgoznak, csak ünnepekre tér-
nek haza. A szerbiai magyar emigrációs veszteség így 
vázolható: 

1944-45 - a 2. világháború után Jugoszláviából har-
mincezer magyar költözött el. 

1948-1991 között 69 193 f ő  ment külföldre, 
1965-1970 között 16 627, 
1980-as években 25 228, 
c) A 90-es években, a délszláv háború ideje alatt 

a tönkrement állami vállalatok "technológiai feleslege" 
állandó külföldi munkavállalóvá válik. Akkoriban kb. 
50 000 magyar kelt útra. Legtöbben a szabadkai, új-
vidéki, topolyai, zombori és adai községekb ő l mentek 
el. Képzettségük gyakorlatilag azonos, vagy még jobb 
is az átlag lakosság képzettségével. 

A jugoszláv lakosok (köztük a magyarok) kiván-
dorlása három évtizede tart. Ennek els ő  hulláma, il-
letve a fejlett tőkés országokban való ideiglenes mun-
kavállalás 1965 után kezd ődött, egy (viszonylagosan 
sikertelen) társadalmi-gazdasági reformfolyamat be-
indításakor. Az állam a határok megnyitásával, új gaz-
dasági és rendszerbeli intézkedésekkel kívánta meg-
oldani az agrárlakosság túlnépesedésének, a mun-
kanélküliségnek és a szakképzetlen munkaer őnek a 
problémáját. Az áramlás iránya a nyugat- és közép-
európai országok: NSZK, Ausztria és Franciaország. 
A szervezetlen és spontán kivándorlás megengedett, 
de váratlan volt. A pártdokumentumokban a munka-
erő  más országoknak való „átengedésér ő l" beszélnek, 
melyet az indokol, hogy elhárítsák a túlnépesedés és 
a munkaerő-felesleg kedvez őtlen következményeit. A 
hatvanas évek második felét ő l a gazdasági migráció 
szervezetten folyt, a munkaképes lakosság mind tö-
megesebben távozott. A rendszer azt várta ett ő l, hogy 
rendbe jönnek a kedvez őtlen gazdasági folyamatok, 
az országnak haszna származik a visszatér ők va-
gyonából. 1965-ös gazdasági reform közvetlen célja 
a gazdálkodás felélénkítése, a foglalkozottak impro-
duktív munkájának megszüntetése, az állami gaz-
dasági fejlesztési tervek (meghirdették a piac keres-
let-kínálat gazdasági törvényszer űségének beveze-
tését, a hitel- és pénzügyi rendszer reformját) csök-
kenése révén. A nyugat-európai országokban ekkor 
viszonylag magas volt gazdasági fellendülés, s nagy 
a kereslet a szakképzetlen, betanított és olcsó mun-
kaerő  iránt. A reformer ők elképzelése szerint a szak-
képzetlenek, munkanélküliek távozásával csökkenni 
kellett volna a mez őgazdasági túlnépesedésnek, ja-
vulnia a munka min őségének, és a külföldrő l vissza- 

a Lásd részletesebben: Gábrityné Dr. Molnár Irén: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei In: Fészekhagyó 
vajdaságiak, 2001, 115-162 oldal. 

e Lásd b ővebben: Mimics Károly: Betelepítések, kitelepitések és vándormozgalmak, In: Fészekhagyó vajdaságiak, 9-76 ol-
dalak. 
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térő  munkások révén enyhülni kellett volna az egyes 
régiók közötti a gazdasági aránytalanságoknak. 

A nyolcvanas évek végéig a kivándorlás anyagi in-
díttatású volt, tehát gazdasági migrációról beszélhe-
tünk. A kilencvenes években változott az ok: a távo-
zás politikai és pszichológiai jelleg ű ; a háború és a ka-
tonai mozgósítás veszélye, valamint a félelem hábo-
rú sújtotta vidékeken új dimenziót ad a jugoszlávok ki-
vándorlásának. A távozás tömeges volt, fiatal szak-
emberek, egész családok települtek át azokba az or-
szágokba, amelyek hajlandóak menekültként vagy po-
litikai, illetve gazdasági bevándorlóként befogadni őket 
(Kanada, Ausztrália, Németország, Magyarország 
stb.). 

A belső  vándorlásokhoz képest a tartomány te-
rületételhagyó, többnyire külföldre irányuló küls ő  mig-
ráció súlyosabb veszteségeket okozott az itteni 
magyarságnak, mint az asszimiláció. Kocsis Károly 
számításai szerint a magyar migrációs veszteség 
1948-1991 között 69 193 f ő  volt, melyb ő l 25 228 az 
1980-as évekre esett. A nyugati munkavállalás le-
hetőségével és a jugoszláv gazdasági válság ki-
bontakozásával összefüggésben, az akkor még 
csak ideiglenes jelleg ű nek, csupán munkavállalási 
célúnak gondolt els ő  nagy kiáramlás 1965-1970 kö-
zött történt: 16 627 magyar, a tartományból származó 
vendégmunkások 27,5%-a vállalt munkát Nyugaton.s 
Legtöbb magyar akkor a szabadkai, újvidéki, topo-
lyai, zombori és adai községekb ő l kelt útra, legna-
gyobb arányban a bánsági és bácskai nyelvszige-
tekrő l. 

A titói Jugoszláviának mint a keleti tömbhöz nem 
tartozó szocialista országnak a földrajzi-politikai nyi-
tottságához viszonyítva szinte képtelenségnek hatott, 
hogy a kilencvenes években éppen az ország be-
zártsága, gettóvá válása okozta a lakosság emigrá-
lását. Fontos tényező  volt akkoriban a külföldre távozók 
esetében a szegénység, a munkanélküliség, a re-
formokelmaradása. A magyar szakemberek külföld-
re távozását serkentette a szakemberek tudásának, 
tehetségének kihasználatlansága, a tudományos ku-
tatás kedvez őtlen helyzete, az elégtelen befektetések 
az újításokba, az anyagi megbecsülés hiánya. Ugyan-
akkor az egyesült Európa új, kreatív törekvéseknek 
adott mind nagyobb teret, ahol tehetséges szakem-
bereink versenybe állhattak. A lesz ű kült szociális-kul-
turális kisebbségi élet- és fejl ődési tér lehetetlenné tet-
te a megfelel ő  hagyomány ő rző  életmód megtartását, 
megnyirbálta az anyanyelv ű  oktatást (az óvodától az 
egyetemig). 

A politikai emigránsok a kilencvenes évek elején 
jelentek meg, általában arra hivatkoztak, hogy nem 
akarnak eleget tenni a katonai behívónak, alapvet ő  pol-
gári jogaikat érzik veszélyeztetve kisebbségi nem-
zethez tartozásuk miatt. A háború közelsége és a há-
borús veszélyeztetettség következtében a Nagy-Ju-
goszlávia területén a migráció nagymértékben meg-
változtatta a lakosság nemzetiségi és szociális ösz-
szetételét. A lakosság veszélyeztetettsége miatt tö-
meges és gyors menekültáradat indult meg az or-
szágon belül és külföldre is. A magyarok többsége 
nem érezte szükségét, hogy részt vegyen a délszláv 
viszály bármely formájában. A huszadik század vé-
gén a bombázások előzményei és következményei (el-
szegényedés, mozgósítás, bizonytalanság) betetéz-
ték a tömeges emigrációt. A Szerbiából távozó ma-
gyaremigránsok kezdetben célországként, kevés ki-
vételtő l eltekintve, európai országot választottak: 
Németország, Ausztria, Svédország és Franciaország, 
s kisebb számban indultak Európán kívüli országba, 
például Kanadába. Legújabban, amikor az európai or-
szágokatellepték a menekültekés vendégmunkások, 
emigránsaink nemigen válogatnak, oda mennek, 
ahol befogadják őket: Kanadába, Uj-Zélandra vagy ép-
pen Ausztráliába. 

Megállapíthatom, hogy a vajdasági magyarok 
közt a gazdasági erőnlét sorvadásával, a megélhetési 
nehézségekkel párhuzamosan növekedett az elván-
dorlási készség, hiszen ebben a helyzetben nem tu-
dott már hatni a marasztaló, érzelmi típusú vagy kul-
turális alapú nemzettudat. 

4. Menekültkérdés — atrocitások 

Az 1920-as évek óta tudatosan és folyamatosan 
alkalmazott asszimilációs gyakorlatnak megfelel ően 
tízezres nagyságrendben telepítették le a kolonistá-
kat a magyarság lakóterületén is. Érkezésük és lete-
lepedésük több községben megbontotta a magyarság 
homogenitását, illetve a magyarok és a többségi nem-
zet közötti egyensúlyt. 

1990 és 1993 között, majd 1995-ben több mint 
270 ezer menekült telepedett le a tartományban, ami 
az összes szerbiai menekült 40%-a, Vajdaság la-
kosságának pedig 13%-a. A menekültek 92%-a 
szerb nemzetiség ű  volt, akik a délszláv háborúk so-
rán több hullámban érkeztek, els ősorban Horvá-
tországból, majd Boszniából. Els ősorban Bácska dél-
nyugati részén és a Szerémségben telepedtek le, va-
lamint a nagyobb városokban. F őként az 1945-48 
között kolonizált rokonai településeibe érkezett, és 

6  Bukurov, 8.: 1977 Etnićka struktura radnika koji su na privremenom radu u inostranstvu. Zbornik radova Geografskog ins- 
tituta „Jovan Cviji ć " 29. 135-156. о . 
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a kb. 30 ezer főnyi el űzött, elköltözött szerémségi, 
bácskai horvát falvakba, és természetesen a kedvez ő  
életkörülményeket kínáló városokba (pl. 24 487 
szerb Újvidékre, 6-8 ezer Rumába, Zomborba, Pan-
csovára, Indijába, Mitrovicára). A Tisza vidéki magyar 
etnikai tömb területére viszonylag kisszámú (5891 fő -
nyi) szerb, az összes vajdasági szerb menekültnek 
2,4%-a telepedett le. A kedvez ő  fekvés ű , jó közle-
kedés ű  magyar többség ű  városokban és urbanizált 
térségekben viszont számottev ő  szerb menekült ta-
lált új otthonra (pl. Szabadka 6401, Temerin 3444, 
Óbecse 1471, Palics 1359 és Topolya 1200). A ma-
gyar-szerb, horvát-szerb népcsere eredményezte a 
szerbek arányának jelent ős (több mint 10 száza-
lékpontnyi) növekedését a tartomány nyugati ha-
tárvidékein, Északnyugat-Bácskában és az 1991-ben 
még magyar többség ű  Temerinben, Topolyán és 
Szabadkán. 7  

A tartományi Vöröskereszt adatai szerint a Vaj-
daság több mint 200 ezer menekültet, a Szerbiába ér-
kező  menekültek 42%-át fogadta be. Az UNHCR nyil-
vántartása szerint 1995-ben 259 719 menekült tar-
tózkodott a Vajdaságban. A felfegyverzett szerb me-
nekültek számos helyi atrocitást provokáltak els ő-
sorban horvát- és magyarlakta településeken. A ma-
gyarság körében aggodalmat keltett a szerb nacio-
nalista erők jelenléte, amelyek egyes vajdasági köz-
ségekben folyamatosan hajtják végre a menekültek 
végleges elhelyezését, valamint a nyugati országok-
ból hazatoloncoltak letelepítését, a települések át-
strukturálását és az eredeti etnikai arányok megvál-
toztatását. 

A NATO jugoszláviai akcióját (bombázások 1999) 
követően megindult a kosovói menekültek Vajdaságba 
érkezése. A vajdasági magyar szervezetek becsült 
adatai szerint kb. 10-15 ezer új menekült (els ősorban 
kosovói roma) érkezett a tartomány területére. Az egy-
kori JSZK területén 2000 körül, az UNHCR adatai sze-
rint kb. 800 000 menekült tartózkodott, akik nagy ré-
sze véglegesen itt akart letelepedni, kisebbik hánya-
duk pedig visszaköltözni szül őföldjére, vagy más or-
szágba kívánt emigrálni. Ezt a folyamatot látszott er ő -
síteni a 2001 februárjában életbe lépett módosítottju-
goszlávállampolgársági törvény is, amelynek alapján 
szokatlanul rövid id ő  alatt megszerezhet ővé vált a ju-
goszláv állampolgárság: összesen 125 000-en kap-
ták meg az állampolgárságot, ebb ő l 80 000 személy 
lett kettős állampolgár. Később, 2007 folyamán újra 
könnyítettek a szerb állampolgárság megszerzésén  

és lehetővé tették a kétt ős állampolgárságot minden 
kérvényez őnek (pl. az összes Montenegróban él őnek 
is). 

A gyors menekülthullám frusztráltságot és egyéb 
gondokat okozott a térségben. A Szerb Belügymi-
nisztérium állítása szerint 2003. január 1-jét ő l 2004. 
június 30-áig Vajdaságban a magyarokat sértő  in-
cidensekb ő l 49 esetben állítható, hogy etnikai in-
díttatású: 19 katolikustemet ő -rongálás, 12 falfirka, 
vagy röpcédula, 7 templomgyalázás, 4 verekedés, 
4 verbális támadás és 3 fizikai tettlegesség. A ma-
gyar pártok, civil szervezetek és plébániák feljegy-
zései szerint sokkal több zaklatás történt nemzeti-
ségi és vallástürelmetlenségi alapon, amit a rend-
ő rség nem vizsgált ki. A belügyi szervek szerint 294 
esetben nem bizonyítható a nemzeti gy ű lölet je-
lenléte: 129 vagyonsértés és -rongálás (f ő leg al-
bánok, muzulmánok ellen a kosovói szerbüldözés 
idején, 2004. március 17-e után); 56 síremlékgya-
lázás (16 katolikus sír, 14 pravoszláv, 8 egyéb); 42 
sértő  vagy fenyeget ő  jelszó, jelmondat, szimbólum 
kiírása és pamfletosztogatás; 20 templomgyalázás 
(5 katolikus, 2 pravoszláv, 13 protestáns); 7 tettle-
gesség; 5 épületrongálás; 1 névtelen fenyegetés. 

A magyarellenes cselekmények alapvet ően há-
rom kategóriába sorolhatók: verekedések (általában 
magyar iskolások zaklatása), magyarellenes falfir-
kák és röplapok, illetve temet ő - és templomgyalá-
zások (sírok borogatása és összetörése, magyar-
ellenes feliratok a sírokon, templomokon, a m(.ve-
l ődési házak, színház ablakainak betörése, benzi-
nes palackokkal elkövetett gyújtogatások). Figye-
lemre méltó volt a vajdasági magyar pártok, a vaj-
dasági történelmi egyházak, a vajdasági civil szer-
vezetek, illetve a vajdasági magyar tömegtájékoz-
tatás határozott fellépése e cselekmények ellen. 
Nem véletlenül figyelt fel az Európai Parlament is, 
a 2003. évi etnikai színezet ű  falfirkákra, magyar-
verésekre Vajdaságban. Öttagú tényfeltáró bizott-
ság (Doris Pack vezetésével) járta a terepet 2005-
ben, január 28-31. között.$ A fiatal, a háborús évek-
ben feln ő tt nemzedék nem tanulta meg a toleran-
ciát. Másrészt a Vajdaságba betelepül őknél ta-
pasztalható leginkább a toleranciahiány. Valószín ű , 
hogy Szerbia lakosságának nagy része most éli át 
a veszélyeztetettség pszichózisát, s őt a vesztes lel-
ki zavarát, s ez kihat a fiatalok és a gyerekek ma-
gatartására is. 

' Kocsis Károly megjegyzése. 
8  Az Európai Parlament Délkelet-Európával megbízott küldöttsége delegációja 2005. január 28-31. között Szabadkára, Te 

merinbe, Újvidékre és Belgrádba látogatott, és több száz személyt hallgatott meg. A küldöttség tagjai: Doris PACK, az EU délszláv 
ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a vajdasági incidenseket feltáró bizottság elnöke, az EPP alelnöke; Johannes Oboda 
(Ausztira, API PEE) Becsey Zsolt (Fidesz, EPP-ED), Hegyi Gyula (MSZP, PES) és Jelko Kacin (Szlovénia, ALDE). 
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3. grafikon: Incidensek Vajdaság területén (2003, 
2004) —sötétebb színnel 

5. A térség erőnléte és a magyarok 
állapotvizsgálata 

Ha már számbelileg szinte folyamatosan csökken 
a magyarok számaránya a régióban, vajon a min ő -
ségi mutatók alapján hol tartunk? 

A 0,772 ‚Dl-index alapján Szerbia a 74. helyen áll 
(a HDI-számításokkal felölelt 178 ország között). Ha 
tekintetbe vesszük, hogy a 0,8 és annál magasabb in-
dexet tekintik a fejlettek csoportjának, akkor sajnos 
Szerbia a közepesen fejlettek fels ő  részében he-
lyezkedik el. A várható élettartam-index alapján Szer-
bia a 73., az írástudás és képzettség index alapján a 
62. helyen van, a GDP-index alapján a 92. helyen. Eb-
bő l következik, hogy a  ‚Dl  javítása érdekében els ő -
sorban a gazdasági fejl ődés a hangsúlyos probléma. 
Megjegyzem, hogy az általános gazdasági szem-
pontokat figyelembe véve, a magyarlakta vajdasági 
területek fejlettsége megalapozottnak mondható. A 
községei gazdasági életképességet mutatnak, fej-
lettségi szintjük sok esetben meghaladja Vajdaság fej-
lettségi szintjét (Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta). 
Marginalizálódás az északi határrégió két községé-
ben figyelhető  meg, Csóka és Ada községben. Itt min-
den mutató a vajdasági fejlettségi szint alatt van. Az 
összes többi község meghaladja a tartományi átlagos 
szintet, vagy legalábbis ezen a szinten mozog. Némely 
község, az egy fő re eső  nemzeti jövedelem alapján 
az élen jár (Szabadka, Magyarkanizsa, Törökkanizsa). 
A foglalkoztatottság esetében ez már nem mondha-
tó el. Szinte minden község (Szabadka és Zombor ki-
vételével) a vajdasági fejlettségt ő l kevéssel elmarad, 
fő leg pedig Csóka. Az utakat illet ően Szabadka és Ada 
község mutat hiányosságokat; a 100 f ő re jutó orvo- 

si ellátás Csókán, Adán és Magyarkanizsán a leg-
rosszabb. 

A humán erőforrás gazdasági mutatói tanulságo-
sak. A magyar aktív népesség száma több mint 33%-
kal csökkent 1961-2002 id őszakban. Ugyanakkor az 
aktív keres ők száma szó szerint azonos maradt! Vaj-
daságban a munkanélküliek legnagyobb csoportja a 
fémiparbólés a kereskedelemb ő l, vendéglátóiparból 
és turizmusból kerül ki. Jelent ős számú a mezőgaz-
dasági és közgazdasági szakterület ű  munkanélküli-
ek csoportja is, de kedvez ő  körülménynek tudható be, 
hogy a legtöbb szabad munkahely az utóbbi években 
a kereskedelem és közgazdaság területén van. 

Vajdaságban a nem foglalkoztatott népesség szá-
ma és aránya állandóan n ő , ugyanis 1953-ban 100 
gazdaságilag aktív személyre 98 gazdaságilag inak-
tív keres ő  személy jutott; 1991-ben 108 f ő  és 2002-
ben már 120. Az inaktív keres ők, vagyis az önálló jö-
vedelmi forrással rendelkez ők száma 1953-2005 kö-
zött csaknem háromszorosára n őtt (1953-ban 68 948 
fő , 2002-ben 221 165 fő ). 

Konkrét kutatáselemzéseink a Kárpát-Panel pro-
jektum vajdasági mintájában (2007. évi kérd ő íves fel-
mérés, amelyet az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet koordinálásával Vajdaságban a sza-
badkai Magyarságkutató Tudományos Társaság vég-
zett el) megmutatják, hogy a válaszadók egyéni és 
háztartási havi teljes (nettó) jövedelme a gazdasági-
lag aktívak esetében 234 euró, ami megközelíti a tér-
ség átlagjövedelmét. Az inaktívak 155 eurója márjó-
val ez alatt van. Az egy fő re jutó (a gazdaságilag ak-
tívakesetében) családi havi teljes (nettó) jövedelem-
átlag 121 EUR. Ennél még alacsonyabb az egyhavi 
jövedelem az inaktívaknál: 108 EUR. Egy viszonylag 
alacsony havi családi költségvetés (353,5 EUR) fo-
gyasztási struktúrája azt mutatja, hogy majdnem 90 
EUR élelemre, 74 pedig a lakásfenntartásra ment el. 
Nagyobb tételnek számít még az oktatásra fordított 
költség (46,8 EUR), a háztartási, ruházkodási, utazási 
és egyéb költségek 30-35 EUR között vannak. Az al-
kohol és cigaretta 20 EUR-t visz el havonta, ennél alig 
nagyobb az egészségügyre vagy a kultúrára/szabad 
idő re fordított összeg. 

A viszonylag alacsony jövedelemszintre általában 
jellemző , hogy ez a réteg sokat költ élelmiszerre. Ta-
nulságos, hogy a vajdasági magyar családok átlag a 
havi jövedelmük 25%-át élelemre, 21 %-át rezsikölt-
ségekre, 13%-át oktatásra és 10%-át öltözködésre, 
utazásra költik el. A többi 30%-nyi jövedelemrész ma-
rad a kulturális, szórakozási és egyéb kiadásokra (ház-
tartás, bútor, közlekedés, alkohol, cigaretta). Ezek sze-
rint a megtakarított tétel jelentéktelen. Nagyobb be-
ruházásra a folyó jövedelemb ő l nem telik. Az egész-
ségügyi kiadások, a rekreációra, a kultúrára és ok- 
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tatásra fordított kiadások is elmaradnak a fejlett or-
szágok hasonló mutatói mögött. 

A magántulajdoni viszonyok elemzésekor a hely-
zet kedvez őbb, ami még a néhány évtizeddel koráb-
ban tapasztalt magasabb életszínvonal eredménye. 
A magyar mintában a családtag tulajdonában van a 
lakások 92%-a, ami rendkívül jó adat. Mindössze 3 %-
uk bérel lakást, vagy 5%-uk egyéb megoldást vá-
lasztott. A lakás és háztartás felszereltségével kap-
csolatban a helyzet már kedvez őtlenebb. A válasza-
dók majdnem 89%-ának van saját tulajdonú lakása, 
96,3%-nak színes tévéje, 88%-uknak fagyasztóládája, 
majdnem ugyanannyinak mosógépe. Saját autót 
használ a vajdasági minta  53,1%-a,  motorkerékpárt 
pedig 36,3%. Számítógépe, hifi-berendezése, DVD-
je vagy videója a megkérdezettek kb. 43-46%-ának 
van, viszont internet-csatlakozása csak 32%-nak, ami 
igen elmarad az európai átlagtól. Értékes m űvésze-
ti tárgyat mindössze 9%-uk ő riz otthon, mosogató-
gépet, videokamerát kevesen vásároltak. Nyara-
ló/hétvégi ház tulajdonosa 4,2%. 

Tanulságos tehát, hogy a lakástulajdonosok rész-
aránya a vajdasági magyarok körében viszonylag ma-
gas, a háztartás felszereltsége közepes színvonalú, 
de a havi összjövedelem és a közlekedési feltételek 
(régi autók) jelenlegi mutatói elégtelen életmin őség-
re utalnak ugyanúgy, mint a havi fogyasztási szerkezet, 
amikor egy-egy átlagos háztartásban nem tudnak sem-
mit se félretenni, és hónapról hónapra élnek. Az ilyen 
anyagi feltételek azt jelzik, hogy a vajdasági magyarok 
materiális életfeltételei nem kielégítők, a tájka-
raktert meghatározó materiális tájidentifikációs 
elem degradálást mutat. Erre a válaszlehet őségek 
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lehetnek a munkahelyváltás, vállalkozások beindítá-
sa, elköltözés, továbbtanulás stb. 

6. Összegzés 

Történelmi tevékenységükben és sorsuk építésében 
a térségben élő  magyarok Vajdasághoz - nem pedig 
valamely nagyobb államalakulathoz mint egészhez 
- kötődnek legerősebben; munkájuk, mozgásterük a 
kistérségekhez kapcsolódik, még akkor is, amikor a tér-
ség megélésében a közösség viszonylag nagy része be-
zártnak és esélytelennek érzi a területet, ahol él. 

Az elmúlt két évtizedben az anyagi helyzet romlása, 
a térségben megvalósítható társadalmi-gazdasági és 
politikai aktivitás sorvadása jelent ősen befolyásolta az 
identitástudat alakulását, mert hátrányos kisebbségi 
helyzet és degradált állapottudat uralkodott el a 
közősségen. Első  reakcióként a szerbiai társadalmi 
krízisre a vajdasági magyarok negatív irányú vál-
tozásokat (feladás, hontalanság, jöv őkép hiánya, be-
zárkózás) mutattak fel, majd kezdetben részlegesen, 
kés őbb átfogóan is kialakultak a pozitív válaszre-
akciók azzal acéllal, hogy önvédelmi és értéknöve-
lő  hatást váltsanak ki, s őt tudatosodott ma már az ösz-
szefogás igénye. Ezt mutatják az utóbbi években ta-
pasztalható enyhe növekedési mutatók a továbbta-
nulási hajlammal kapcsolatban is. A körzetek és lo-
kális területek jelenlegi adminisztratív megoldásaival 
a vajdasági magyarok nincsenek megelégedve. 
Többségük változtatna a magyarlakta területek, de az 
egész tartomány státusán is, várja a külföldi beruhá-
zókat, az új munkalehet ő ségeket és a vállalkozási le-
hetőségeket. 
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