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1990 koriil nagyot fordult a vihig, amely uj tavlatokat es lehetOsegeket
nyitott meg a terseg nepei szamara, masreszt uj kihivasokat es veszelyeket
idezett eel. A tarsadalmi-gazdasagi valsag elmelyiilesevel, az allamMztartas
hianya miatt, mind kevesebb penz jutott az oktatasra, muve16desre, ami
nemzetisegi, vallasi es egyeb ellentetek kielezadesehez vezetett. Sorra sziilettek
a nyelvhasznalatot es a magyar nyelvu muveladest sujt6 torvenyek, a kisebb-
segeket sujt6 kiilonfele rendelkezesek. A szemben a1l6felek kozotti kiizdelem
csendben, bekesen a fOlszinalatti melyben folyik, ezek a konfliktusok azonban
Mrmikor felforr6sodhatnak, tuzfeszekke alakulhatnak, ahogyan azt Jugoszla-
via szethullasanak az esete peldazza.

Hiba volna szemet hunyni s medda kiserlet volna letagadni az etnikai
kozossegek kozotti melyiila ellenteteket. A tultenga nacionalizmus, amely a
XX. szazadban jarvanykent fertazte meg az egesz fOldgoly6t, snagy szerepet
jatszott az I. es 11.vilagMboru elaidezeseben, ma is gerjeszti ezeket az ellen-
teteket. De nem lehet mindent a nacionalizmusnak, a belatas hianyanak, a
feudalis mull oroksegenek a szamlajara irni. Az eras allami ccntralizaci6val,
a helyi onkormanyzatok hatterbe szoritasaval, az etnikai aranyok eroszakos
megvaltoztatasaval, mas nepek jogfosztasaval, a kisebbsegek kiiildozesevel
vagy beolvasztasaval stb., a nemzetisegi ellentetek mindennapjaink reszet
kepezik, amelyeket bUn volna takargatni es elhallgatni. Nem vcletlen, bogy a
legsulyosabb nemzetisegi ellentetek a Balkanon es a Karpat-medenceben
jelentkeznek, hiszen sehol sem hianyzik annyira a keszseg a nemzetisegi kerdes
tanulmanyozasara, az ellentetek megoldasm6djanak a kerescsere, mint itt.
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Sajnos, az uralkod6 politikai koroknek mcg mindig nem erdekiik az ellentetek
feloldasa es fclszamolasa, a kerdessel foglalkoz6 kutat6knak azonban nem
lehet mas dolguk, mint az ellentetek termeszetenek felderitese, es a megol-
dasok keresese az etnikai fesziiltsegek csokkentesere.

HOGYAN ERTEKELIK SAl AT ETNIKAI KOZOSSEGUK
HELYZETENEK ALAKULAsAT AZ EMBEREK

A MAROS-TISZA-REGI6BAN?

- Hogyan alakult sajat etnikai k6z6ssegenek a helyzete 1989 6ta az iskolaiigy,
az anyanyelvhasznalat, a kulturalis elet, a gazdasagi clef es az emberi szabadsag-
jogok teriileten? Romlott? Nem valtozott? lavult? - tettiik feZ a kerdest az
ankitban reszt vevo, 6sszesen 1230 szemelynek.

Ussuk e16bb az 1997. evi regi6kutatas eredmenyeit, maid vessiik ossze
ezeket az adatokat a 200D-200l-ben megismetelt vajdasagi felmeres credmc-.
nyeivel.

N=907

A sajat etnikai k6z6sseg helyzetenek ertekelese a regi6 szintjen
; nem

romlott valtozott iavult el<cb
N % N % N % N %

az iskolaUgy
terUleten 280 31 341 38 153 17 133 14
az anyanyelvhasznalat
terUleten 184 20 483 53 151 17 89 10
a kultun'iliselet terUleten 292 32 346 38 160 18 109 12
a gazdasagielet terUleten 555 61 183 20 72 8 97 11
az emberi szabadsagjogok
terUleten 224 25 351 39 240 26 92 10
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3. dbra

Az etnikai kozosseg helyzetenek alakuhisara vonatkoz6 valaszok a regi6
nepeinek a csal6dottsagara utalnak. A rendszervaltassal az etnikai kozossegek
helyzete a korabbi allapotokhoz kepest csaknem minden vizsgalt mutat6
menten romlott. A visszaeses kOlonosen gazdasagi es kulturalis teren szem-
betiin6: a valaszad6k 61 szazaleka veli ugy, bogy a gazdasagi elet terOleten
rosszabb a helyzet, mint volt 1989 el6tt, 39 szazaleka szerint nem valtozott, 8
szazaleka szerint jobb, 11 szazalek pedig. nem tudta eldonteni.

A kulturalis elet terOleten nem ilyen latvanyos a visszaeses, de alert jelent6s.
A vaJaszad6k 33 szazaleka szerint sajat etnikai kozossegenek a helyzete rom-
lott, 38 szazalek szerint nem valtozott, 18 szazalek szerint javult, 12 szazalek
pedig kiter6 valaszt adott, illetve nem valaszolt.

Jclent6s romlas figyelhet6 meg az iskolaOgy terOleten is. A megkerdezettek
31 szazah~ka szerint rosszabb a helyzet mint volt, 38 szazah~ka szerint nem
valtozott, 17 szazaleka szerint javult, 14 szazalek pedig nem nyilvanitott
velemenyt.

Az anyanyelvhasznalatot illet6en a valaszad6k tobb mint fele, 53 szazaleka
ugy yeti, bogy a helyzet nem valtozott, 20 szazaleka szerint romlott, 17
szazah~ka szerint javult, 10 szazaleka pedig nem tudott vagy nem akart a
kerdesre valaszolni.
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Az embed szabadsagjogok teriileten sem szamolhatunk be pozitiv valto-
zasrol, nagyjab61 ugyanannyian (25 szazalek) valaszoltak all, bogy a helyzet
romlott, mint amennyien (26 szazalek) az ellenkez6jet allitottak, 39 szazaleka
szerint a helyzet nem valtozott, 10 szazaleka pedig nem tudott a kerdesben
allast foglalni.

A fentebb ismertetett eredmenyek alapjan elmondhatjuk, bogy a rendszer-
valtas az etnikai kozossegek szempontjab61 korantsem orvosolta a velhet6en
korabban is meglev6 bajokat, hanem inkabb sulyosbitotta azokat. Ftiggetleniil
attol, bogy a valaszadok velemenye mennyire pantos Cs targyilagos, azaz
mennyire felel meg az objektiv val6sagnak, maga az a koriilmeny, bogy a
megkerdezettek tobbsege csal6dottsaganak ad hangot, s ugy erzi, bogy etnikai
k6z6sscgcnck a hclyzclc romlolt, cl!lJkai konniklusok vcszclycrc utal.

Bizonyara sokkal arnyaltabbA valik ez a kep, ha a regi6 egeszere vonatkoz6
adatokat lebontjuk etnikai csoportokra, vagyis megnezztik, bogy konkretan az
egyes nepek hogyan velekednek kozossegiik helyzetenek alakulasar61. Lassuk
el6szor a magyarokat.

N=474

Hogyan ertekelik a magyarok sajat etnikai helyzetii.k alakultisat?

A magyarok tobbsege ugy latja, bogy nemzeti kozossegenek a helyzete
mindeD szinten romlott. A romlas a gazdasagi elet teriileten a legkifejezettebb:
a megkerdezettek 58 szazaleka velekedik igy, 18 szazalCka szerint nem valto-
zott, 10 szazaleka szerint javult, 14 szazalek pedig nem valaszolt.

nem
romlott valtozott iavult cl!' eb

N % N % N % N %

az iskolailgy
tertileten 153 32 147 31 91 19 83 18

az anyanyelvhasznalat
terti!eten 115 24 210 44 95 20 54 12
a kulturalis elet tertiletcn 156 33 161 34 84 18 73 15

a gazdasagi elet tertileten 273 58 87 18 49 10 65 14

az emberi szabadsagjogok
tertileten 131 28 150 32 134 28 59 12
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6. tibra

A megkerdezett magyarok egyharmada (33%) azon a velemenyen van, bogy
sajat etnikai kozossegenek a helyzete kultunHis teren is romlott, egyharmaduk
(34%) szerint nem valtozott, 18 szazaleka szerint javult, 15 szazalc.~kpedig
nem nyilatkozott. .

Hason16 a helyzet az iskolaiigy teriileten is. A valaszo16k 32 szazaleka
szerint romlott, 31 szazaleka ugyvelte, bogy nem valtozott, 19 szazaleka szerint
javult, 18 szazalek nem tudott a kerdesben allast foglalni.

A~megkerdezettek 24 szazaleka szerint a helyzet az anyanyelvhaszmilat
teren is romlott, szemben azzal a 20 szazalekkal, akik szerint javu!t, a tObbseg
viszont - 44 szazalek - azon a velcmenyen van, bogy a hclyzct ficin valtozott,
12 szazalek pedig nem valaszolt.

A rendszervaltassal tulajdonkcppen az emberi szabadsagjogok teriileten
sem toftent e16reiepes. A megkerdezettek 32 szazaleka szerint a helyzet nemo
valtozott, 28 szazalek szerint romlott, 28 szazalek szerint javult, 12 szazalek
nem valaszolt. A valaszad6k velemenye felettebb elgondolkodtat6, hiszen 1989
e16tt a terseg mindharom orszagaban kommunista diktatura volt, s ahhoz
kepest az emberi szabadsagjogok teriileten tiz ev utan scm latnak az emberek
jelentOs elmozdulast.
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N ==136

Hogyan ertekelik a romanok sajat etnikai helyzetiik alakuldsat?

Ellentetben a magyarokkal, a romanok a vaItozasokat illet6en deriilat6ak.
Igaz, a megkerdezettek t6bbsege azon a velemenyen van, bogy a rendszervaltast
k6vet6en az elet mit sem valtozott, a maskent veleked6k k6z6tt azonban

7. ilbra

romlott nem valtozott iavult eg]eb
I

N % N % N % N %
az iskolatigy tertileten 17 13 69 51 36 26 14 10
az anyanyelvhasznalat
terti!cten 3 2 96 71 26 19 11 8
a kulturalis elet tertilcten 17 13 79 58 32 24 8 5
a gazdasagi elct tertilcten 72 53 44 32 15 11 5 4
az emberi

szabadsagjogok tertileten 0 0 57 42 74 54 5 4
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tulsulybanvannak azok, akik szerint a helyzet - a gazdasagieletet kiveve-
mindeDterfileten inkabb javult, mint rosszabbodott.

A legkedvez6bbvaltozas az emberi szabadsagjogok teriileten figyelhet6 ,

meg.A megkerdezett romanok koziiInem akadt senki, aki a helyzet rosszab-
bodasara panaszkodott volna: 42 szazalekukszerint a helyzet nem valtozott,
54 szazalekuk szerint viszont javult, es a kerdesre csak 4 szazalekuk nem
valaszolt. Hason16an pozitiv a kep az anyanyelvhasznalatot illeWen is: a
vaIaszad6k2 szazalekapanaszkodott a helyzetromlasara, 71 szazalekaszerint
nem valtozott, 19 szazalekszerint javult, 8 szazah~kuknem valaszolt.

N=1O4

Hogyan ertekelik a szerbek sajtlt etnikai helyzetuk alakulasat?

A szerbek a magyarokn.H is borulat6bbak. Valaszaik alapjan ugy tunik,
bogy 6k a rendszervaltas legnagyobb vesztesei, hiszen mindossze 1-9 szazalek
kozott van azoknak az aranya, akik szerint a helyzet barmely tcren javult volna.
AnnaI lobbeD allitjak all, bogy a helyzet, bar kiilbnboz6 mertekben, de mindeD
glinteD romlott. A romlast illet6en a kovetkez6 sorrendet kapjuk: a legtObben
(72 szazalek), a gazdasagi elet romlasara panaszkodtak, utana az emberi
szabadsagjogok hianyara (56 szazalek), majd a kulturaIis elet hanyatlasara
(49 szazalek), es vegiil az iskolaiigy romlasara (49 szazalek). A romanokhoz
viszonyitva a szerbek koreben csokkent azoknak a szama, akik szerint a helyzet
nem valtozott.

romlott nem vaItozott iavuIt e1!'eb
N % N % N % N %

az iskolaiigy teriileten 41 39 50 48 7 7 6 6

az anyanyelvhasznalat
teriileten 37 36 53 51 8 7 6 6
a kulturalis elet teriileten 51 49 38 36 9 9 6 6
a gazdasagi elet teriileten 75 72 22 21 1 1 6 6
az emberi
szabadsagjogok teriileten 58 56 32 31 6 7 6 6
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8. libra
N=134

Hogyan ertekelik a szlovakok sajat etnikai helyzetilk alakulasat?

A szlovakok tobbsege ugy veli, hogy etnikai kozossegiik helyzete nem
valtozott, illetve inkcibb romlott, mint javult. A szlovakok kozott is a gazdasagi
helyzet romlasara hivatkoznaklegtobben -69szazalekuk, 17szazalekukszerint
a helyzet nem vaItozott, es mindossze 2 szazalekuk alHtotta all, hogy a
gazdasagi elet javult. Az-iskolaiigyet es a kulturalis eletet illet6en neMny

romlott nem valtozott iavult el!' eb
N % N % N % N %

az iskolaugy terOleten 36 27 56 42 18 13 24 18

az anyanyelvhasznalat
tertileten 9 7 93 69 19 14 13 10
a kulturalis elet terUleten 35 26 54 40 29 22 16 12

a gazdasagi elet terOleten 93 69 23 17 2 2 16 12
az emberi
szabadsagjogok terUleten 4 3 95 71 18 13 17 13
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9. tibra

szazaIekkaI tobben vannak azok, akik szerint a beIyzet romIott, mint akik a
javuhis mellett fogIaItak :illast. Meg kell jegyezniink, bogy a szlovakok kozott
volt a Iegmagasabb azoknak a szama (10-18 szazalek), akik az ctnikai heIyzet
ertekelesere vonatkoz6 kerdeseinkre nem vaIaszoltak.

N=54

Hogyan ertekelik a ciganyok sojat etnikai helyzetiik alokulastit?

romlott nem v:11tozott iavult cl!' eb
N % N % N % N %

az iskolaugy teruleten 32 59 17 32 0 0 5 9

az anyanyelvhaszm11at
terilleten 20 37 26 48 3 6 5 9
a kultun1lis elet terilleten 32 59 14 26 3 6 5 9

a gazdas:igi elet teriileten 41 76 7 13 1 2 5 9
az emberi
szabads:igjogok teriileten 31 57 16 30 2 4 5 9
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10. tibra

A ciganyok szerint a romak helyzete a rendszervaItast k6vet6en az elet
minden teriileten romlott. A romlas a ciganysag eseteben is gazdasagi teren
a legkifejezettebb. A megkerdezettek 76 szazaleka szerint rosszabb a ciganyok
helyzete, mint 1989 cl6tt volt, 13 szazaIeka szerint nem valtozott, es mindossze
2 szazaleka velte ugy, bogy a gazdasagi helyzettik javult. A valaszol6k 59.
szazaleka szerint a ciganysag helyzete romlott az iskolatigy tertileten is, 32
szazaleka szerint nem valtozott, es nem volt kozotttik senki, aki szerint a
helyzet Mrmely csekely mertekben javult volna. Ugyanennyien (59%) aIlftot-
tak all, bogy az elettik kulturalis teren is romlott, 26 szazalekuk szerint nem
valtozott, es csak 6 szazalekuk allitotta all, bogy a helyzet ezen a teren javult.
A megkerdezett ciganyok t6bb mint fele, 57 szazaleka allitotta all, bogy a
romak helyzete az emberi szabadsagjogok tertileten is romlott, 30 szazalekuk
szerint nem valtozott, es csak 4 szazalekuk szerint javult. A valaszol6k 37
szazaleka szerint a ciganysag helyzete az anyanyelvhasznalat tertileten is rom-
lott, ennel valamelyest t6bben, 48 szazalekuk velte ugy, hogy a helyzet nem
vaItozott, 6 szazaIekuk szerint pedig javult. A megkerdezett ciganyok 9 sza-
zaleka egyik kerdesben sell tudott velemenyt nyilvanftani.
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VAJDASAGI BEL YZET A 2000. OKT6BERI
FORDULAT UTAN

A projektum kereteben lehet6segiink volt area, bogy a Vajdasagra vonat-
koz6an osszevessiik az eredmenyeket a 2000. okt6beri fordulat e16tti es utani
id6szakra vonatkoz6 helyzetertekelest. Az adatok osszeveteseMI az deriil ki,
bogy a csa16dottsag2000-2001-ben az 1997-es allapotokhoz kepest fokoz6dott.
A megkerdezettek kozott 10 szazalekot sem eri el azoknak az aranya, akik
szerint az elet (a rendszervaltast, majd az okt6beri fordulatot kovet6en)
Mrmely teren javult volna. Annal lObbeDvannak azok, akik szerint a helyzet
mindeD szinten romlott az iskolaiigyt61 az emberi szabadsagjogokig. A helyzet
romlasa teren a sorrend a kovetkez6: gazdasagi elet 75, iskolaiigy 52, embed
szabadsagjogok 50, kulturalis elet 46, anyanyelvhasznalat 37 szazalek.

N=624

A sajat etnikai k6z6sseg helyzetenek ertekelese a Vajdasagban 2000-ben

romlott nem valtozott iavult eg eb
N % N % N % N %

az iskolaugy teruleten 164 52 129 40 10 3 15 5

az anyanyelvhasznalat
terUleten 118 37 171 54 13 4 16 5

a kulturalis elet terUleten 147 46 128 40 29 9 14 5

a gazdasagi elet terUleten 238 75 57 18 8 2 15 5

az emberi
szabadsagjogok terUleten 160 50 130 40 14 5 14 5
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11. izbra

Ez a nagyfoku csal6dottsag magyarazatul szolgal a 2002. evi sikertelen
szerbiai eln6kvalasztasokra. Amig a politika nem kinal elfogadhat6 alternati-
vat a polgarok szamara, tovabbra is szamolni lehet a valasztasok bojkottala-
saval.

Figyelemre melt6 k6rtilmeny, bogy az anket resztvev6i az emberi szabad-
sagjogok teriileten gem szamoltak be pozitiv valtozasokr61. A valaszad6k 50
szazaleka szerint a helyzet az okt6beri fordulatot k6vet6en a korabbi dikta-
turahoz kepest is romlott. A gazdasagi helyzetr61 meg rosszabb velemennyel
vannak, a megkerdezettek 75 szazaleka szerint romlott, 18 szazalek szerint
nem valtozott, es csak 2 szazalekuk szerint javult.

Az adatok fenti ertekelese egyarant tartalmazza a szerbek es magyarok
valaszait, ami az esetIeges etnikai kiil6nbsegeket egybemossa. Az etnikai
kiil6nbsegek tisztanlatasa erdekeben ctlszeru kiil6n elemzes targyava tenni a
szerbek es a magyarok valaszait. Milyen hasonl6sagok es kiil6nbsegek figyel-
het6k meg a ket etnikai csoport k6z6tt sajat helyzetiik megiteleseben az elet
kii16nbOz6teriiletein?
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N=161

Hogyan ertekeLik helyzetuk alakuldsat a vajdasagi magyarok 2000-ben? ,

12. dbra

Ami a magyarokat illeti, t6bbsegiik azon a velemenyen van, bogy helyzetiik
az elet mindeD teriileten romlott, egyharmaduk szerint nem v~Htozott. A
negatfv valaszok anlnya az egyes teriiletekre vonatkoz6an a kovetkez6keppen
oszlik meg: az iskolaiigy teriileten 73, az anyanyelvhasznalat es a kulturalis
elet teriileten 57-57, a gazdasagi elet teriileten 91, az embcri szabadsagjogok
teriileten 63 szazalek. Javulasr61 szinte senki sem bcszel, a pozitiv velemenyek

romlott nem valtozott iavult ej!;1eb
N % N % N % N %

az iskolaligy terlileten 117 73 40 25 3 2 1 1

az anyanyelvhasznalat
terlileten 92 57 62 39 4 2 3 2

a kulturalis elet terilleten 92 57 51 32 16 10 2 1

a guzdasagi elet tcrOlctcn IC, 91 9 () 4 2 2 1

az emberi
szabadsagjogok terlileten 102 63 51 32 6 4 2 1
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2 szaza\(~kkoriil mozognak, ami alatta marad a statisztikai hibahatarnak. Mas
szoval a megkcrdezett magyarok koziil senki sem hit semmifele javulast.
Kiveteit talan csak a kulturalis elet jelcnt, amennyiben a valaszad6k 10 sza-
zalCka ugy veli, hogy a helyzct valamclyest javuit ezen a teren (talan a ma-
gyarorszagi tamogatasoknak koszonhct6en?).

N=134

Hogyan ertekelik helyzeruk alakuldsdt a vajdasdgi szerbek 2000-ben?

13. abra

romlott nem valtozott iavult e cb
N % N % N % N %

az iskolatigy tertileten 50 37 68 51 6 5 10 7

az anyanyelvhaszm'ilat
tertileten 44 33 73 54 5 4 12 9
a kulturalis elet tertileten 42 31 75 56 5 4 12 9

a gazdasagi e]et tertileten 53 40 63 47 6 4 12 9
az emberi
szabadsagjogok tertileten 87 65 36 27 1 1 10 7
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A felmeresben reszt vev6 szerbek a magyarokhoz viszonyitva sajat etnikai
kozossegtik helyzetet illet6en "mersekeltebbcn borulat6ak", amennyiben hoz-
zavetolegesen "csak" egyharmaduk szerint romlott a hclyzct, tObbsegtik sz~-
Tint viszont nem valtozott. A helyzet rosszabbodasara vonatkoz6 valaswk az
egyes tertileteket illet6en a kovetkez6keppen oszlanak meg: iskolatigy 37,
anyanyelvhasznalat 33, kulturalis elet 31, gazdasag 40, emberi szabadsagjogok
65 szazalek. Ami a helyzet javulasara vonatkoz6 valaszok aranyat illeti, az 1-5
szazalek kozott mozog. Ebben a vonatkozasban ami a kulturalis eletet (4) Cs
az emberi szabadsagjogokat illeti, a szerbek a magyaroknal is borulat6bbak,
kulturalis teren 4, az emberi szabadsagjogok tertileten viszont mindossze 1
szazalekuk Iat javulast.

A ket ctnikai csoport koziHti ktil()nbscg Icginkabb abban nyilvanul meg,
bogy mig a magyarok Wbbsege ugy Iatja, bogy a helyzet a korabbi allapotokhoz
kepest romlott, egyharmaduk szerint pedig valtozatlan, a szerbek tobbsege
ugy yeti, bogy a helyzet nem valtozott, egyharmaduk szerint viswnt romlott.
Ez az egyharmados velemenyktilonbseg a dolgok allasat illetoen azonban "se
nem oszt, se nem szoroz". A legfontosabb kerdesben ugyanis, nevezetesen,
bogy az elet egyetlen tertileten gem latnak javulast, teljes megegyezes mutat-
kozik a vizsgalatban reszt vevo szerbek es magyarok kozott.

Es meg valami, amit talan itt sz6va kell tenntink. A vizsgalatban resztvev6k
nemcsak a gazdasagi helyzet romlasat fajlaljak, hanem az emberi szabadsag-
jogok teren val6 pozitiv v,Utozasokat is hianyoljak. Az emberi szabadsagjogok
biztositasat illet6en gem a szerbek, gem a magyarok (egy-ket ember kivetelevel)
nem Iatnak semmifele javulast. Ellenkez6Ieg, a magyarok 63, a szerbek 65
szazaleka szerint a helyzet ezen a teren csak romlott. Ez a nagyfoku elegedet-
Ienseg azt bizonyitja, bogy a jogallamisag tiszteletben tartasa nem jellemz6 az or-
szagra, amelyben altalcinossa valt a tOrvenysert6 magatartas. A sulyos szocialis
gondok mellett talan eppen ez a jogbizonytalansag fenyegeti legjobban a terseg
stabilitasat es az egyesetnikai csoportok kozotti kapcsolatok alakulasat. .

Megjegyzes: A fenti feelsreszlet a nemzeti ~nismeret, a helyi identitas, a terilleti
k~t6des Csaz etnikumok kOzOttikapcsolatok vi7..sgalatavalfoglalkoz6 komplex kutat~i
anyagb61. A felmeres a regi6 vegyes lakossagu telepiilesein - egy mindeD szempontb61
reprezentatfv minta alapjan - tOrtent. A tanulmany az Arany Janos K~zalapftvany
tamogatasaval kCsziilt.


