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"Az etnocentrikus
gondolkodas sokkal inkabb a
szerbek sajatj a, amennyiben tobb jogot vindikaInak
maguknak, mint amennyit mas nepeknek megengednek. Erre engednek kovetkeztetni a nyelvhasznaIattal
es a kisebbsegeket erint6 kerdesekkel kapcsolatos
mas kozveIemeny-kutatasok eredmenyei is."

Hasonl6sago k es kill onbsegek

"TUlsUlyos
csecsemo"
Kedvezmenytorveny es EUcsatlakozas - A Le Monde
elemzese

A tarsadalmi problemak sulyossaganak megiteIese Vajdasagban a szerbek es a magyarok koreben
- Bizakod6bbak vagy bonil6tabbak-e az emberek az okt6beri fordulat utan?

V

izsgalatunkban
area keniik az ankel
alanyait, bogy ertekeljek nehany allalunk kivalaszloll tarsadalmi problema jelentasegeL
Az ertekeles alapjaul szolgal6 problemak
a kavetkez6k voltak: inflaci6, munkanelkiiliseg,
az eletszinyonal csokkenese, nemzetisegi leftIeS, bUnGleS es korrupci6, az emberi szabadsagjogok,
kisebbsegi jogok, tirsadalmi
refonnok,
larsadalmi
egyenlallcnseg,
az Eurapalal
vola lemaradas. Azert eselt a valasztasunk ezekre a problem,ikra, meet korabban mar szerepellek a
lersegben vegzetl hasonla kozveIemeny-kulalasokban, igy asszehasonlitas
alapjaul szolgalhaltak szamunkra.
Az altalanos problemak
ertekeleserc
1'0nalkoz? kerdesunk igy hangzotl: "Mennyire
tartja On lenyegesnek
az ahihbi problemakat? A tiblazat megfelela helyere ilja be a
valasz szamal! ] - nem lenyeges, 2 - kevesse
lenyeges, 3 - lenyeges, x - egyeb valasz."
EIsadlegesen
az erdekelt
benniinket,
hogy a polgarok milyen jelenlaseget
tulajdonitanak ogres tirsadalmi kerdescknek,
es
fontossaguk
slerinl
hogyan
rangsoroljak
ezekeL Ezen tulmenoen
erdekelt bennun-

A kedve/.menvI()n'l'nv
m"dositasaval
kapew!aws ielenie~i helywlel es az uni(>s csallakm,is u!;ln varhal" perspektivakat ismerteti a Le Monde 2004-ben Budapestnek le keD maid mondania a haW-on
t,d cl" 3,5 milli6 magyar tarnogau\sar61
clnlll eikkehcn.
Cllristophe Ch",elot, a lekintelyes liber,ilis p,iri"i sail"or~"num munka!;lrsa
AI. Enl(,pai Uni" l'lj h'l!;iraill Ideimu, Budapeslr61 kelte/ell 'ud"sitasoiban megallapilia, hogy a s/omszedos orszagokban
lak" mag)'arokllak SZ"1lI anyaorslagi taIlIO~a!;is nem (>sszcegycztethet6 at. unias
sz'lb,ilym,issal 'I~y, ahogy all Magyarorsz,ig elkepzelte.
A eikkir(, cmlekezlet, hogI' a 2002-es
parlamellti valasz!;isokra siel6sen tela ala
hoWll "S!;itllslurveny" c~yidejuleg kinal
~azdas,,~i cs swei,ilis clanyoket awknak
a kisebhsegi mah')'aroknak, akik olyan orSI"~okhall (,Inck, amclyek Magyarorszaggal eh')'iltl ICpnck be az IInioba 2004-ben
(pel,hllll Sl.!odkia es SlIovellia) , vagy vakel az is, hogy ajelzetl problemak percipialamivd ke,,;bb (milll Rom"lIia) , illelve a
lasaban
(ertekelesebcn)
es prioritasaban
S/.nbi,iban, HOIv,ilOl'sz,igban es Ukraj(rangsorolasaban)
van-e valamilyen kulonbn,iban el6 mah')'ar kbzussegeknek. A larsega magyar es a szerb lakossag kOlOtl. Toveny a esatlak,misi d,iturn kuzeledlevel
vabba szereltunk volna valaszl kapni area a
tartalm,iban rOkmalosan kii'lrillt, bogy
kerdesre
is, bogy vajon valtozolt-e es ha
i)sszc'e~yez'elbel6 Ich')'en az uni6 tarveigen, miben es mennyiben valtozoll meg a
lIyeivel, tekilltettcl arra, boh,), a tizenatak
vizsgalt larsadalmi kozeg szemlelelmadja
az
IICln akart"k el.l a nemzetisegi problemat
]999-es szerbiai politikai fordulatol kovelaillte~ralni a .szelvczel lU batarain belt'tlre.
en.
Medgyessy Peter 6j, pragrnatikus szoo
Lassuk elabb az ] 997-es, majd pedig a
cialdernokrala kormanya, amelI' megoro2000-ben
vegzelt felmeres
eredmenyeit.
kolte Orban Viklorlal ezl a rnergezelt al]997-bcn 306, 2000-ben 318 szcmelynek letmal, az aprilisi valaszu\sok megnyerese
61a rnindent megtelt, bogy megszabadultuk fel ugyanazokat
a kerdeseket Vajdasag
ion a ,,16ls6lyos cseesemalal".
vcgyes lakossagu lelepiilesein
egy minden
l\,irsony Andr,is kiiliigyi allamtilk,ir
szempontbal
reprezenlativ
minlan alapula
felmeres kereleben.
limcletre
mellanak minasitette
a larv(,ny eredeli et'lkitl;zeset, all, hoh,), MaEgyes lirsadabl. pl'oblilllilkil'rekdi" 1997-ben(%)
h'1'aror,SI"g blwnyitani kival1la swlidarinern
kevesse lenyeges egyeb
!;Isoila ha!;irain 11IIel6 mah')'ar kisebbsevalasz
lenyeges lenyeges
~ekkel. ,'s jelenlcgi lak(,helyilkon kivanl
inflaci6
5,88
92.15
0.6.5
1.96
segitsegel nYlljlani nemzeli idenlitisuk
1.30
1.96
95.09
1.63
munkanelkllliseg
megszil"rdit,isahoz. de ehryllllal kemeny
eldsz;nvonal
0.98
4.57
i,(-Jelk(,nl fogalmazla meg all is, hogy
93.46
0.98
lechnikailag
a ti'Jlveny szerencsetleni!1
1.96
25.81
70.26
1.96
nemzdisegi kerd..
1'011klvitele,ve. ,oselmaradt az crimen or11.43
85.62
0.98
bOnozes, kolTllpci6 1.96
sz;igokbl val" konwlt,icio is.
2.94
lL76
86,27
0.98
szabads3gjogok
A 'rianoni szerz6c1Cst61dadlada, kin4.90
24.18
68.30
2.61
kisebbsigijogok
1." problema megold"",ra
kidolgozoll
lars. refonnok
2.61
20.26
75.16
tolveny' a mah')'ar padamenl a polilikai
1.96
v"lasZl"vonalakl,,1
fi'lggelleni't!, szinle
2L89
73,85
1.30
lies, egyenlotlenseg 2.94
eh')'segeseo szavaZla meg, Szlovakiaban es
3.26
9,15
86,27
Etrropat61 val6
1.30
Romani,iban viszonl awnnal halalmas vilelllaradis
hat kerekedett ki'Jri'ilotte 200] nyanin.
A Le Monde clkkiraja ideli Adrian
Egyes Ii..adalnd po'obl.milk ert.ktl.., 2000-b'n (%)
NaSlase rom,in miniszterelnakal,
aki szenem
kev....
lenyeges egy.b
rilll a kedvezmenYli'Jrvenyben meginl all
valasz
linyeg.. linyegtS
n\tt<lk fel Rom"ni"nak, 1101,,')'
nom kepes
inflaci6
1.2.\
12.26
82.07
4.40
sajal kisebbscgeiral gondoskodni. A ma0.31
8,17
87.73
3.77
munkanilkillis<s
h')'ar es roman kormanyf6 szimbolikus jetle"zinvonal
0.31
7.23
88.67
3.77
lenl6segll december Ijei budapesti laW5.97
26.10
62.26
5.66
nemzetisegl kerd..
kozaja latyolt borilOtt a kel orszag kazat0..4
16.03
4,08
78.93
bOnOzes, kolnlpCi6
li korabbi viharokra - irja a Le Monde. A
1.25
11.63
8L13
5.97
.zabads3gjogok
lud"sit', bowlteszi, hoh,), Mikulas Dzu8.49
27.67
55.66
ki.ebbsegi jogok
8.17
rinda szlovak kormanyf6 egy heltel kolira,rdo,,"ok
27.67
3.77
rabban becsapta az ajlat a Medgyessyvel
61.63
6.91
val" t;,rh')'al"sokon. Eh')' uni"s diplomata
4.08
24.84
6.28
64.77
tara, egyenlollens<s
erlelmcz"se szerim acral van sza, hogy
74.21
Enr6pa161vaI6Iernarad8. L88
18.55
5.34
Szlov;ikia beene Magyarorsz;lgol az unias
csallakoz;is eI6szob,ij,iban, Rom"nia viAminl a tablazat adataib61, illetve a melswnt lcgldjebb h,irom ey mulva kerullekelt grafikonbal
latjuk, a ket idopontban
het bc, nem "rdeke, 1101,,')'
adaz ellensegel
kesziilt felmeres eredmenyei
elteraek.
Az
SI.ereaen mag,inak.
els6 felmeresiink
idejen a regia Iak6i nal\udapesl Bri'isszelben is kudarcot valgrobb fontossagot
tulajdonitoltak
az egyes
lolt - ilia a rraneia lap. l\a!"zs Peter inleg" tarsadalmiproblemaknak,mint nehany evr,icl"s allamlitbr k6zlese szerinl katelez~ vel kesobb. Az 1999-es oktaberi fordulalOt
le magal. hogI' a 2004.os boleros id6kovetaen a megkerdezettek
koziil az cgyes
pomj;iban halalyon kivul helyez mindeD
problemakra
vonatkoz6an
tobben valaszololyan elairasl, amely nem kompalibilis az
tal all, bogy "nem lenyeges" vagy "kevesse
unios tbrvenykezesseL Ez a helyzel az ellenyeges", illetve tobben tertek ki a valaszanikai alapon biZlOS;IOlt munkavallalasi
daB
elal, mint a fordulal cl ott, Ezl a v<iltozasl
joggal is - hangoZlalta a eikkira.
erlekelhetjuk
ugy, bogy az elemzett probleA 2002. januar I-jell elelbe lepelt ammal aklualiu\sa csokkent, de jelezhet
nabici6zus kedvezmenylorveny
vcgiil is
"szamarb"rkcnl"
zsugorodolt ossze - algyobb foku erdektelensegel,
kozonyt is az
lapitja meg Chatelol.
anket alanyai reszera!.
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A tarsadalmi problemak
hierarchi<ija viszont valtozatlan maradl a ket relmeres kozti idaszakban, lenyeges szemlCletvaltas lehat
nom lOrlent. Mindket idapontban
a munkanelkiiliseget
(95,09-87,73)
es az CleL"invona! romlasat
(93,46-88,67),
a2 inflaci6t
(92,]5-82,07)
helyezlek az elsa harom helyrc, majd sorrendbcn
az emberi s2abadsagjogokat (86.27-8],13),
az Eur6pal61 vola lemaradast (86,27-74,21),
a bunozest es korrupci6l (85,62-78,93).
a larsadalmi
reformolal (75,]6-61,63),
a tarsadalmi egyenlotlensegel (73.8,0-64,77). A SOrl mindkel id6pontban
a
nemzelisegi
leftIeS
(70,26-62,26)
es a kisebbsegijogok
kerdese
(68,30-55,66
szazali'k) zarta, minI a lobbinel kevesbe sulyosnak velt problemak,
Lassuk ezek titan az elnikai hasonlasagokat es kiilonbsegekeL
Az osszcvetes alapjaul
a 2000-ben vegzelt felmeresunk
szolgalt,
amelyben 624 szemely vett reszl, kozuliik
323 magyar, 228 pedig szerb nemzelisegu.

inflaci6

irtikeliee a lIlagyarok re.zerol
nODI
kev...e
linyegtS egyeb
valasz
lenyeges lenyeges
U4
8.97
86.99
2.78

munkanelkilliseg
ilelszinvonal

0.92

3.09

93.18

2.78

0.92

6.19

90.09

2.78

n,mzetisegi kerdes

2.78

17.95

75.23

4.02

bOndzes, koITupd6

U4

10.52

84.82

3.09

szabadsagjogok

1.23

7.43

88.23

3.09

kisebbsigi jogok
tara. refonnok

3.09

10.52

82.35

4.02

2.16

20.12

73.99

3.71

lara. egyenlollenseg

U4

17.95

77.39

3.09

Enr6pal61 val6
lernaradis

1.23

12.69

83.28

2.8

EgytS tin'.."",d

infl!d6
mnnkanilkUli,Os

""'zinvonal

problim'" irt&tlbe a "erbokri.zer61 (%)
nom
kev..,' linyeg" '!!yOb
vAlm
IOnY'8" Imyeg..
0.37
10.52
60.96
3.94
0.87
8.77
37.28
3.07
0.43
7.01
8...1
2.63

nemzelegi k..dO,
bOnOz.., kOITUpCi6
'ZJlb.d.agjogok

6.57

37.71

50.87

L75
350

75.87
75

k"'b"g;jogok
"ra. refonnok
"ra. egyenlOtlen,Os

12.28
4.82
7.01

1..73
16.22
46.05

Enrep""t v,161""",,",

3.94

3Ll4

33.33
57.01

33.77
17.10

53.07
73.68
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Egret probl.mOk

Iyos problemanak,
mig a szerbeknek
a 72
szazaleka. Teljes megegyezes a ket etnikai
CSOpOrl kozott a tarsadalmi reformok megilCleseben mulatkozik: a magyarok 73,99. a
szerbek 73,68 slazaleka tartja fontosnak.

4.8Z
2.63
5.26
8.33
7.01
6.14
5.26

A larsadalmi problemak sulyanak megiteleseben jelentas elleres tapasztalhalo a szerbel es magyarok kozott. A magyarok a felsocolt problemak
mindegyiket fonlosabbnak,
jelentosebbnek
tartjak, mint a szerbek. De
jelenlas kulonbseg mutatkozik a problemak
rangsorolasaban
is.
A magyarok a munkanelkiiliseget
(93,18)
es az eletszinvonal romlasat (90,09) tartjak a
legsulyosabb
tarsadalmi
problemanak,
a
szerbek viszont az emberi s2abadsagjogok
bizlosiu\sat (89,91). A magyarok 86,99 szazaleka az infl<icial, 82,35 szazaleka a kisebbsegi jogokat,
75,23 szazali'ka a nemzetisegi
kerdest is igen fontosnak tartja. Veliik ellentetben a szerbek relet (50,87) foglalkoztatja
csak az infl<icia gondolata,
a nemzetisegi
kerdes 52,07 szazalekuk. a kisebbsegi jogok
biztositasat pedig mindossze egyharmaduk
(33,33%) tartja fontosnak.
A bUnGleS es a korrupci6 megiteleseben
a magyar es a szerb valaszadak hasonlakeppen velekednek, a magyarok azonban sulyosabbnak itelik meg a helY2elel (84,82), mint
a szerbek (75,87), Ez a helyzet az Eur6palol
val6 lemaradas kerdesenek a megilCleseben
is: a mah')'arok 83,28 szazaleka tarlja ezt Sll-
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A kiilonbseg a let e",ikai esoport koz6n
a kisebbsegi jogok fontossaganak
megiteleseben 50 szazalek (49,02), a nemzelisegi
kercles megfleleseben
pedig 22,16 szazalek.
Ennek alapjan arra gondolhatnank,
bogy a
magyarok szamara - hatranyos helyzelukb61
ad6daan - a kisebbsegi jogok es a nemzetisegi kerdes minden masnal fonlosabb, mig
a szerbekel ez a kerdes kevesbe foglalkoztatja. Ez a felteves azonban nem allja meg a helyeL A magyarokat aligha lehel nemzeti elfogultsaggal
vadolni, biszen a problemak
rangsorolasaban
a kisebbsegi jogok a heledik, a nemzelisegi kerdes pedig a kilencedik
(!)

-

az utols6

eloni

- heiyen

all.

Az elnoccntnkus
gondolkodas
sokkal inlabb a szerbek sajatja, amennyiben
lobb jogot vindikalnak
maguknak,
minI amennvit
mas nepekllek megengednek.
Erre engednek kovelkezletni a nyelvhasznalaltal es a kisebbsegekel ennto kerdesekkei kapcsolalOs
mas kozvelemeny-kutatisok
eredmenyei is.
A Magyar Sz6 2002. november 8-i szama kozli peldaul a SCAN kozveIemeny-kutata
i!gynokseg eredmenyeit
a nyelvhasznalatral
es a
kisebbsegekel
erinla egyeb kerdesekroL
Arra a kerdesre peldaul, hogy a Vajdasagban hivalalos nyelvkent a szerb mellen a
nemzeli
kisebbsegek
nyelvel is hasznalni
kellene-e, a megkerdezeltek
21,3 szazaleka
valaszolt igennel, 31 szazalekuk szerim eleg,
ha csak a szerb a hivatalos lIyelv, 25,7 szazaleka ogres kozsegekre korlatozna a kisebbsegel hivatalos nyelvhasznalatit,
3,7 szazalek
pedig nom valaszolt a kerdesre.
A kozvelemeny-kutatas
eredmellyei
szennl Vajdasag polgarai elegge szukkeblUnek
mutatkoztak
a mas nyelvli oktatas lehelasegevel kapcsolalban
is, A megkerdezenek
11,7 szazaleka gondolkodik
ugy, hogyVajdasag terulelen oktatni kellene a iUsebbsegek
nyelven is, 21,8 szazaleka ugy velekeden,
hogy elegenda a szerb nyelvu oklatas. ugyanennyien (21,6 szazalekuk) bizonyos kozsegekben a szerb nyelvli oktau\s mellen megengednek
a mas nyelven torteno oktau\sl
is, ]5 szazalekuk ezt a kisebbsegek lelekszamatal tonne fUggove, 2,8 Slazalek pedig
nem tudott valaszolni.
Ma, valamivellobb
mint kel ewel a milosevid rendszer megbuktau\sa
utin, ugy IUnil, bogy a szerbek meg mindig nincsenek
tisztaban a nemzeti kettles, a iUsebbsegi jogok es a nyelvhasznalal fonlossagavaL
Remenykedesre
ad okot viszonl az a k6rulmeny, bogy a magyarok mellett a szerbek
is slilyos larsadalmi
problemanak
tartjak a
bunozest
es a korrupci6L
jelentas
fejlemenynek szamil ez a kriminalizaltjugoszlav
larsadalomban.
Igaz, bogy az uj demokracianak mindmaig nom sikeriilt meg egyellen
mafiiavezert
sem letarl6ztatnia,
s a jogbiztonsagtal
es a kozelet tisztasagatal
meg
messze van Kis-jugoszlavia, bizlata viszont,
hogy a polgarokal (a magyarok 84,82, a szerbel 75,87 szazalekal)
nyugtalanitja
ez a
problema.

Dr. HOm Sander
A renti iras reszlet a nemzeli onismeret, a helv;
idenlitas, a leruleli kolades i's az etnlkumok k6zatti kapesolatok vizsgalatival roglalkoza komplex
kutatasl anyagbaL A tanulmany az Arany Janos
Kozalapitdny t<imogatas;ival keszillt.

