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Vajdasagij ov6kep
Mitvarnakazill eIoemberekaj6votol?HogyaniteIikmeglakohelylik,nemzetik6z6ssegtik
esazorszagj6vobenikilatasait?Borwatoanvagybizakodoantekintenek-esajatj6vojiikre?
A jov6vel kapcsolatos kerdesek mindig foglalkoztattik az

embereke!. Vannak korok, helyzetek, amelyekre a bilOkodas

jellemz6. Az emberek tobbsege ugy erzi, bogy munkajaval fon-

tos feladatot lot el, az altJllanos boldogulast szolgalja, s helytilla-

sa, kiizdelme reven hozzajarul a foldi elet jobbitisahoz.

Mas korokban a jov6 fenyeget6nektiinik, amelyhez az elmu-

las kepzetei tirsulnak. Gazdasagi krizisek, politikai valsagok, a

kultura hanyatlasanak kovetkezteben az emberek gyakran eI-

vesztik a talajt a labuk alal, meginog az igazsagba, az ertekekbe,

legf6keppen sajat fnntossagukba vetett hitiik. Ilyenkor dep-

resszia, elmulashangulat lesz umi.egesz tc'rsegeken, nepeken,

vagy tirsadalmi retegeken.

Vajon mi a helyzet ruiIunk~ !-lit valJlak az emberek a jov6t61,

itt es most, tlz ewel a politikai -valtozasok utin, egy szethullott

orszagban, negy elszenvedett habornval, embargaval, bomba-

cissal, nyomorral es egy felresikernlt (vagy felig sikernlt) Jorra-

dalommal. a hatuk mogott!

A mal nyligati tirsadalmak az embereknek jaletet, biztonsa-

got, slObadsagot, egyenl6seget Igemek. Azt, omit ma boldogsag-

oak neveziink. A harmadik evezredben a posztkommunistJl tir-

sadalmak gem Igerhetnek egyebet egyetlen emberi koz6sseg-

nek, telepiilesnek, regianak, orszagnak es nemzetnek gem lehet

mas celja, minthogy erre torekedjen: megteremlse az altalanos -
tirsadalmi boldogsag feltetelei!. De vajon mennyire hisznek az

emberek ebbeD az Igeretben? Mit vamak a jov6t61? Hogyan ite-

lik meg lakahelyiik, nemzeti kozossegiik es az orszag jov6beni

kilatisait? Bornlataan vagy bilOkodaan tekintenek-e sajat jovO-

jiikre? Tobbek kozott ezekre az izgalmas kerdesekre kerestiink

val..zt egy atfoga kutatisi program kereteben.

Ajov6kepre vonatkoza kerdesiink fgy hangzott: .HolIYan iti-

li megajiiv6beni kitattisokal a lirsig (regUJ),a nemuti kiiz.Ossig,az or-

suigJejI!idise, valaminl a saftU SOTSJinak alakuliJsa =npontjribO/11 - Ix>

niUitOan, 2 - kiizJesirzistkkl (is-is), 3 - biwJwdOOn,x tgyibvti/asz..

Hogyan itelik meg a jiivcTheni

kilatasokat a terseg lakOi az alabbi teriileteken?

boniliiO isis bizakodO egyebviIasz
N% N% N% N%

att'rseget 137 22 298 48 172 27 17 3
anemzet; 125 20 319 51 163 26 17 3
kbzbsseget ,,-
az omaget 179 - 29 252 40 180 29

asajatji>Yi!iet'~ 13 -~-'S8-"'"'1!97 --47.

13
13

A tc'rseg (regia) jov6jet illet6en a megkerdezettek felt (48 ,

smaleka) koztes allaspontra helyezkedett (se nom optimistJl, se

nom pesszimistJl), 22 scizaleka bornlata, 27 scizaleka bilOkoda,
3 scizaleka nom valaszolt.

Sajat nemzeti kozosseguk jovOjenek a megltc'leseben egy ar-

nyalattJll mintha tJlnacstJllanabbak lennenek az emberek: 51

szazalekuk koztes, .i,:is. allaspontra helyezkedett, 20 szalOlekuk
bornlata, 26 szazalekuk bilOkoda, 3 scizalek ezuttal gem vala-

szolt a kerdesre. Ami az nrszagjov6beni kilatisait illeti a bizony-

talankodak (koztes allaspontra helyezkedOk) scima csokken

(40%), a bornlataak es bilOkodaak szama pedig egyforma

aranyban oszlik meg, 29-29 scizalek, mig a megkerdezettek 2
scizalekanem tUdott valasszal szolgalni.

Felmeresi eredmenyek szerint leginkabb onmagukban ba-

oak az emberek. A megkerdezettek mintegy felt (47 scizaleka)

bilOkoda a sajatjovOjet iIleti>en, 38 scizaleka koztes erzesekkel

gondol a jov6re, a bornlataak szama 13 scizalekra csokken, s 2

scizalek tert ki a valaslOdas el61. A terseg, a nemzet es az orszag

jov6jere vonatkoza valaszokkal ellentc'lben, amelyekre legin-

kabb a tanacstalansag jellemz6, az ankelban reszt vev6 szeme-

Iyek sajat jov6kepe egyertelmuen poziliv. Ez volna az, ami az at-

lagokbal kiolvashata. De lassuk, m;t rejtenek ezek az atlagok:

hogyan velekednekjov6beni kilatisaikral kiilon a szerbek es a

magyarok, a ferfiak es nOk, a falun eIOk es varoslakak?

Hogyan itelik meg a jiivcTheni kiIit3sokat a magyarok
az aIabbi teriileteken?

bonilito isis bizakodO

N% N% N%
88 27 130 40 101 31

87 27 140 43 92 28

egyebviIasz
N %
4 I
4 1

a tt'rsegel
a nemzeu

kbzbsseget
az omaget 128 40 96 30 97 30

asajatjbvOjet 67 21 92 28 161 50

A magyarok a terseg es sajat nemzeti kozOssc'giikjov6beni ki-
latisait hasonlakeppen Itc'likmeg: Ajov6t illet6en bornlata 88,
illetve 87 scizalekuk, koztes allaspontra helyezkedett 40, ilIetve
43 scizalek, es kifejezetten bilOkoda 31, ilIetve 28 scizalekuk. A

megkerdezettek koziil szinte mindenki valaszolt. Az orscigjovO-

jenek megitc'leseben mas a helyzet. A valaszolak 40 scizaleka

bornIata, 30 scizaleka bilOkoda, 30 scizaleka pedig .is-is. all'"

ponlnn van. A tc'rseg es a nemzeti k6z0sseg jov6beni kilatisa-

oak megftel6ehez viszonyitva liz scizalekkal lobbeD vannak

azok, akik :az orszag jovOjevel kapcsolalban bornlat6ak. Annal

optimistibbak a magyarok, ha saj~tjov6jiikr61 van sza. Ponto-
sabban 50 scizalekuk bilOkoda, 28 szalOlekuk koztes valaszt

adult, 21 scizalekuk pedig bornlata.

Hogyan itelik meg a jiivcThenikilatasokat a szerbek

az aIabbi teriileten?

,"'.. L",h,

Aszerbek valaszai a magyarOk~hoz viszonyitva a kozep{ele.

az .;..is' valaszok iranyaba tolOdnak el. Tobb mint 50 scizalekuk

nom tudott a kerdesekre hatirozott valaszt adni, es ez a bizony-

talansag mindeD vizsgalt ternletrevonatkoztathata. A jov6 meg-

1tc'I6eben tapasztalhata nagyobb foku bizonytalansag miatt ke-

vesebb kozouiik a bizakoda, de a bornlat6 szemelyek sz<ima is.

mint a magyarok kozot!. Az orszagjoviijet ilIet6en azonban ke-

vesbe bornl.ataak (12 szazalek), mint a magyarok, de semmivel

gem bilOkoliabbak (29 scizalek). Sajatjov6jiikre vonatkozaan is

.visszafogottabb. valaszokal adtak a magyaroknal, bar alig van

koztiik bornlata (4 scizalek), a magyaroknaJ kevesbe bizakod6-
ak, scimuk nom eri eI az 50 scizalekot (44 sz<izalek).

Akt't etnikai csoportot ~zev<;lV~ talon azt lehetne monda-

Dunk, bogy a magyarok is, szerbek i. tobbsegiikben kizara!ag sa-

jaljov6jiiket ilIet6en bilOkodaak.lIIas terWeteken a jov6beni ki-

latisokat iIlet6en bizonytalanok, legtobbenKoztes valasszal szol-

galtak. A szerbek reszer61 ugyanakkor inintha valamelyeS! na-

gyobb foku bizonytalansag volna tapasztJllhata, amennyiben

sokkal inkabb tJlrtazkodtJlk a-konkret allasfoglalast61, a pozitiv

es negativ velemenynyilvanltistal, mint a magyarok.

bonililo is-is bizakodo egyeb viIasz

N % N % N % N %

a tt'rseget 27 12 134 59 56 24 11 5

a nemzeu 26 11 132 58 59 26 11 5

kbzbsseget

az o",aget 28 12 125 55 66 29 9

a sajat jbvOjet 9 4 110 48 101 44 8
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Hogyan itelik meg a jiivobeni kilatasokat a ferfiak
az alabbi teriiIeteken?

bonilat6 is-is bizakod6
N %
81 29
79 28

N
65
51

%
23
18

%
46
51

N
128.
144

A jovobeni kilatilok megiteleseben a ferfiak es a nok kozott

nines szamottevo ktilonbseg. Az elteres az ogres tertileteken a

"boniJat6", "bizakod6", es koztes "is-is" valaszok kozott alig 2-3
szazalek. A ktilonbseg egyytlen tertileten eri el az 5 szazalekot,

megpedig a sajat jovo megiteIeseben: mig a ferfiaknak 50, a

noknek esupan 45 szazalek~ bizakod6 sajat jovojet illetOen. A

bonilat6ak aranya viszont 1\ smalekkal magasabb a' nokneI,
mint a ferfiaknal: az elobbieknel15, az ut6bbiaknal 10 szazalek.

Hogyan itelik meg a jiivobeni kilatasaikat a falvakban
eIo emberek az aIabbi teriiIeteken?

borUlit6 is.is bizakod6 egyebviJasz
N% N% N% N%

27 13 102 47 76 35 11 5

29 13 105 49 71 33 11 5
a terseget
a nemlen
kolosseget

az ors,aget 45

asajatjovojet 19

73

115

21

9

90

74

42

34

34

53

A falun eIo emberek viszonylag bizakod6an tekintenek a jO-

yore. ktilonosen sajat sorsuk alakul:isa tekinteteben. A falvak-

ban flak wbb mint felt, 53 szazaleka. deniJat6 a sajat jovojet il-

Ietoen, 9 szazalek nyilatkozott borriJat6an, 34 smalek bizonyta-

lan, hol igy, hol ugy laga a dolgot. A falvak hk6i kozul a terseg

es a nemlen kozosseg jovobeni kiJat:isaira vonatkoz6an is tob-

ben nyilatkoztak bizakod6an (35-33 szazalek) , mint borriJat6an

(13-13 szazalek). A kulonbseg nom elhanyagolhat6 mertekii,

hiszen tobb mint 20 szazalek. Az orszagjovojet elegge borrilat6-

an lagak (21 szazalek), a deniJat6ak azonban ezen a tt'ren is
lobbeD vannak (34 szazalek).

Hogyanitelik megajiivobeni kilatasaikatamosi
jellegii telepwesenelo emberekazaIabbiteriiIeteken?

borUlat6 is.is bizakod6 egyebv31asl
N% N% N% N%

a terseget 110 27 196 48 96 24 6 1
96 24 214 52 92 23 6 1

Ha osszeveguk a v:irosijene~.~l~ptilesen eIok valaszait a

falvakban flak valaszaival, azl iipasztaJhaguk. bogy a bizakod6

szemelyek aranya esokken,. al>°rJi\atqk( viszont novekszik,

olyannyira, bogy esaknem megduplaz6dik. Igy peldaul a terseg
(regi6) es a nemzeti kozossegjovqjet a. falun flak 13 szazaleka-

val szemben a varosiak 27, illetve 24 szazaleka laga borrilat6an.

Novekszik a varosiak koreben az orszag jovojevel kapesolatos
borriJat6k szama is, 21-rol 33 szazalekra emelkedik. De a falun

elokhOz viszonyitva a varoslak6k koreben novekslik a sajatjov6-
juket borriJat6an megitt'lok szama is, 9-rol 16 smalekra emel-
kedik, a bizakod6k szama viszont 53-r61 44 szazalekra esOkken.

Ezek az elteresek ugyan nom till jelentosek, 'megis hatarozott

tendeneiat jeleznek. Ha megpr6balnank osszegezni a jovokep-

re vonatkoz6 felmeres eredmenyeit, azt kell mondanunk, bogy

a de)videki emberek alapvetoen bizakod6ak a jovot illetoen. Es

ha meggondoljuk, bogy az elmult evekben milyen mostoha

sorsban volt osztalyreszuk, es bogy jelenleg is milyen aldatlan

korulmenyek kozott elnek, ez a bizakod:is nagy erotartalekot,

elni akar:ist jelez. A magyarok leginkabb az orszag, Kis:lugoszJa-

via sorsat Jagak problematikusnak, a terseg (regi6) es a sajat

nemzen kozosseglink jovojere vonatkoz6 valaszok megfelelnek
a varhat6 (Gauss-gorbe) eloszl:isnak.

Eredmenyeink szerint ajovo megiteIeseben a nemek kozott

nines ktilonbseg, ahogyan nines jeIentos elteres az etnikai eso-

portok kozott som. A tapasztalhat6 esekely eltt'res alapjan leg-

feljebb azt az allit:ist lehetne inegkoekaztatni, bogy a szerbek

jobban ketkozbe vannak esve, mint a magyarok, ami az egykori
jugoszJaviaban tortentek utan talan ertheto i~.

Felmeresi eredmenyeinkkel kapesolatban fontosnak targuk

megjegyezni, bogy a tomegtajekoltat:isi eszkozok sokka1 sott'-

tebbre fesnk az eget, remenytelenebbnek Jattagak a jovot, mint

a tajekoztat:is cimzetgei. Az emberek tisztaban vannak azzal,

bogy a terseg, a nemzeti kpzosseg, de ktilon6sen az orszag Szf-

my a nines egeszen roadbeD, az euel kapcsolatos ketsegek jelen
vannak valaszaikban (ezert is adtak legtobben a borrilat:is es bi-

zakod:is helyett koztes valaszokat), az egeszseges bizakod:isukat

es elni akar:isukat azonban nom lehet elvitatni, es kir volna a

kozhangulat ront:isaval- ogres riporterek szemeIyes eleterzes...
inek a kivetitt'sevel es altaJanosit:isaval - alaasni. Ktilonosen a

magyar nemzeti kozosseg sorsat illetoen hangzanak el nap mint

nap borriJat6 j6slatok, kilat:istalansagot suga1l6 megnyilatkoza-

sok. Szerenesere a delvideki magyarok bi1.akodasatis tin; akara-

sat szorongatott helyutilk elteneresem konnyii a pusztul:isremkepe-
ivel es felelmek getjesztt'sevel alaasni. De alert az ertelmiseg ne
ezen, hanem ha lehetseges, egy pozitiv jovokep kimunkil:isan
faradozzon.
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Hogyan itelik meg a jiivobeni kilatasokat a nok
az aIabbi teriiIeteken?

borUlat6 is.is bizakod6 egyeb viJasz
N % N % N % N %

a terseget 72 21 170 49 91 27 11 3
a nernlet; 74 22 p5 51 84 24 11 3
kolosseget

al ors,aget 103 30 .:133 39 lOO 29

a sajatjovoj<t 53 15 129' 38 155 45


