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Bevezetés

A társadalmi identitás kategóriája „az egyik legfontosabb pszichikus köz-
vetítő konstrukció az egyén és a társadalom között” (Pataki 1982, 248), 
ezért az ezt befolyásoló tényezők szerepe hatványozottan fontos. Maga 
az identitás önazonosságot jelent, amit a társadalomra csak metaforikus 
értelemben vonatkoztathatunk, ám az állandóság egyik nélkülözhetetlen 
alkotóelemének tekinthető. Az én saját személyére vonatkozó és a kör-
nyezetében lévők azonosságának feltételezése nélkül képtelen volna a tár-
sadalmi viszonyok újratermelésére, megújítására. A társadalmi identitás 
által kialakult hovatartozás ugyanis megszabadít a bizonytalanságtól, és az 
azonosulás, illetve az azonosulással szembeni ellenállás kölcsönhatásából 
alakul ki az önmeghatározás. A nemi, nemzeti, vallási és világnézeti beállí-
tottságot az ember a szocializációs folyamatok során sajátítja el és később 
ezt alkalmazza összehasonlító alapként önmaga és mások társadalmi po-
zicionálására (Csepeli 2001). Az egyénnek annyi viszonyítási, azonosulási 
kerete van, ahány szerepet betölt. Pszichológiailag az a természetes állapot, 
ha a kategóriák közül mindig az a vonatkoztatási rendszer kerül előtér-
be, amelyik valamiért fontosabb lesz a többinél. Ha bármelyik identitás 
uralkodóvá válik, annak már frusztrációs okai vannak. A kultúra feladata 
a kialakulófélben lévő azonosságtudat kereteinek tágítása, majd azok el-
mélyítése, hiszen az egyik legalapvetőbb eszköznek tekinthető. „Tudást és 
valóságot teremt az egyén számára az élet élhetőségéhez” (Gruber 2008, 
71). Ez az értékközvetítés a társadalmi csoportok segítségével megy végbe, 
ezért az egyén azonosul környezetével, annak szokásaival és világnézeté-
vel, így nincs szükség arra, hogy saját szemléletmódot alakítson ki, illetve 
tevékenységét és álláspontját folyamatosan ellenőrizze. Azokat a dolgokat 
pedig, melyek ellentétesek az általa (és a közösség által) képviselt nor-
máktól, figyelmen kívül hagyja. A tények csak a kollektív tudat szűrőjén 
keresztül nyernek értelmet számára. Ezért fontos, hogy milyen kollektív 
önazonossággal rendelkezik egy adott közösség, kik formálják és milyen 
kultúrát közvetítenek számukra.
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A közös identitás formálásában sokáig jelentős szerepe volt a vallásnak. 
A szocialista államokban teljesen háttérbe szorították, szerepét minimális-
ra csökkentették, így közösségépítő és befolyásoló funkciót csak korlátol-
tan tölthetett be. Jugoszláviában is elnyomták az egyházakat, ugyanakkor 
az etnikai identitásnak, melyet sokáig az előző szerves részének tekintettek, 
továbbra is jelentős szerepe volt, attól függetlenül, hogy a politikai önazo-
nosság kérdése számított a legfontosabbnak. Az oktatási és művelődési in-
tézmények, illetve a sajtó szerepe viszont megnövekedett. Ismeretes ugyanis, 
hogy a médiának közösségformáló szerepe van, hatása alól szinte lehetetlen 
kibújni, így a tömegkommunikáció gyakran a manipulálás eszközeként is 
szolgált. A tanulmányban e négy kategória vajdasági alakulástörténetét sze-
retném áttekinteni, melyek azért is nagyon fontosak, mert hatással voltak az 
itt élő magyarság világnézetének alakulására.                       

Oktatás

A jugoszláv állam vezetősége a háború utáni években, 1945 és 1954 kö-
zött megpróbálta helyreállítani az iskolarendszert. Elsősorban mennyiségi 
növekedésre törekedtek, ahhoz azonban, hogy általános tankötelezettséget 
vezessenek be, meg kellett teremteniük az anyagi feltételeket. Ehhez bő-
víteni kellett az iskolák hálózatát, illetve új tantervekre és tankönyvekre 
volt szükség (Arató 1978). Mivel a Jugoszláv Kommunista Párt szerint az 
új államban minden nemzet és kisebbség egyenrangúnak számított, így 
viszonylag korán, már 1945. augusztus 10-én engedélyezték a kisebbségi 
iskolák megnyitását. A magyarok elleni atrocitások, kivégzések és kiutasí-
tások után ezzel próbálták tudatosítani, hogy bűneik ellenére nem az anya-
országtól, hanem kizárólag az új kommunista jugoszláv államtól várhatják 
jogaik érvényesítését (Fedinec 2008). A megtorlások miatt azonban az ér-
telmiségi réteg eltűnt, így 1944-ben mindössze két magyar középiskolai ta-
nár és 150 tanító élt a Vajdaságban. Ezt a súlyos hiányt gyorsan elvégezhető 
tanfolyamokkal próbálták megoldani. Később a szabadkai tanítóképzőben 
1945 és 1974 között 1.700 tanító végzett, míg a tanárképzőt 1968 és 1976 
között 229 diák fejezte be (Arday 1997). 1945-ben meghozták A hétéves 
elemi iskoláztatásról szóló törvényt, az ötvenes évek elején pedig nyolc évre 
emelték a kötelező általános iskolai oktatást (Tóth 1997). Fokozatosan 
megnyíltak a gimnáziumok, melyek közül teljesen magyar anyanyelvű a 
szabadkai, a zentai és a nagybecskereki volt, továbbá úgynevezett algimná-
ziumok is létesültek Topolyán, Kanizsán, Adán és Nagykikindán (Domon-
kos 1992). Vajdaságban egyetem bölcsészettudományi és mezőgazdasági 
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karral 1954-ben alakult Újvidéken, amelyen belül 1959-ben létrehozták 
a Magyar Tanszéket, ahol középiskolai magyar szakos tanárokat képeztek. 
1969-ben ugyanitt megkezdte munkáját a Hungarológiai Intézet, ahol kü-
lönböző tudományos, elsősorban irodalmi, nyelvészeti és néprajzi kutatá-
sok folytak (Hornyák 2009).

Az általános iskolákban a magyarság legnagyobb számaránya az ötvenes 
évek közepén volt. Az 1954/1955-ös tanévben 49.724 magyar anyanyelvű 
diákról tudunk, akik száma az évek során egyre csökkent. 1966 és 1986 
között 35%-os negatív tendencia figyelhető meg. Ebben közrejátszott a 
magyarság fogyatkozása, hogy egyre több szülő mondott le a gyermekének 
járó anyanyelvű oktatásról, illetve az 1950-es évek folyamán létrehozott 
két tannyelvű iskolák is, melyek a későbbi jobb és könnyebb érvényesülés 
ígéretével kecsegetettek (Tóth 1997). Az 1960-as évektől a szerb nyelven 
tanuló magyar diákoknak lehetőségük nyílt anyanyelvápolásra, ami szin-
tén azt sugallta, hogy ily módon lehetséges mindkét nyelv magas szintű 
elsajátítása (Fedinec 2008). 1956-ban 47 darab teljesen magyar nyelvű ál-
talános iskola működött a Vajdaságban, 1970-ben pedig már csak 26, ami 
a meglévő iskolák 12%-át jelentette. Ez a szám azonban egyre csökkent. 
Napjainkban nyolc ilyen általános iskola működik. Az ilyen jellegű isko-
lákat általánosságban a régi épületek, a korszerűtlen felszerelés jellemezte, 
bár tankönyveik színvonala nem volt rosszabb a többségi nemzeténél, az 
oktatás minősége alacsonyabbnak bizonyult. Mindez hozzájárult annak a 
tendenciának a felerősödéséhez, hogy a magyar szülők szerbhorvát tago-
zatra íratták gyermekeiket. Az 1980-as évekre a vajdasági magyar diákok-
nak már a 25%-a nem anyanyelven tanult. Újvidéken, illetve Közép- és 
Dél-Bánátban ez az arány elérte az 50%-ot is, Pancsován és Versecen pedig 
a 65−70%-ot (Arday 1997). A pedagógusok száma az évek folyamán a ta-
nulókéval ellentétben folyamatosan növekedett, ennek eredményeképp a 
tanár−diák arány egyre jobb lett, így a magyar tannyelvű oktatás színvonala 
emelkedett.  A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása után (2002) kezde-
ményezte a kiemelt jelentőségű1 általános iskolák társalapítását, hogy ez 
által is biztosítani tudja a magyar szellemiségű oktatást. Ma 20 társalapítás 
alatt álló intézmény van, ezek közül 8-ban kizárólag magyar nyelven folyik 
a tanítás. 

1 A Magyar Nemzeti Tanács 18 általános iskolát tekint kiemelt jelentőségűnek (a többségében 
nem magyar nyelven oktató intézmények képezik e kategóriát), ezek közül az MNT 12-nél 
kezdeményezte a társalapítást.
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1. táblázat: Magyar nyelven (is) oktató általános iskolák a Vajdaságban

Tanév Iskolák Tanulók

1953−1954 286 49.690

1967−1968 224 42.642

1977−1978 172 33.200

1989−1990 127 26.794

1996−1997 83 21.848

2011−2012 - 15.575

2015−2016 75 13.680

Forrás: Arday 1997, 246., Gábrityné 2000, 80., Mnt.org.rs 2016, 15., vmpe.org.rs 
2017, 1.

Egy nemzeti kisebbség tagjainak, jelen esetben a magyaroknak, az ok-
tatási intézmény kiválasztásakor mindig mérlegelniük kell, hogy az adott 
nyelven milyen szintig tud tanulni a gyermek. Ez gyakran befolyásolja a 
szülők választását, és sokszor ez alapján döntenek már az iskoláskor előtti 
intézmény, majd később az általános iskola esetében is. 1945-ben – az új 
jugoszláv állam megalakulásakor – mindössze 2.550 magyar középiskolás 
tanult anyanyelvén, ami a vajdasági diákok 10,16%-át jelentette. A ma-
gyar diákok helyzetéről hivatalos statisztika az 1951/1952-es tanévben ké-
szült, amikor a Vajdaságban 6 gimnáziumban folyt magyar nyelvű oktatás, 
amelyben összesen 13.779 diák részesült. Az 1960-as évek végére kialakult 
a magyar nyelvű középiskolai hálózat és az 1968/1969-es tanévben már 
48 szakközépiskola és szakmunkásképző létezett, melyből 18-ban kizárólag 
magyar nyelven oktattak. Ezeket azonban a következő pár évben a „test-
vériség-egység” szellemében fokozatosan összevonták a szerb tannyelvűek-
kel, ezért 1974/1975-re már csak 3 színmagyar középiskola maradt (Tóth 
1997). Szabadkán elkezdtek egy kísérleti módszert, mely szerint a középis-
kola első két osztályában anyanyelven oktattak, míg a 3. és 4. évfolyamon 
egyre több tárgyat szerbhorvátul. Ezenkívül minden más tevékenység, a 
szakkörök, a tanári értekezletek és az iskolai adminisztráció is kétnyelvűvé 
vált, ami a magyar nyelv háttérbe szorulását eredményezte, burkoltan pedig 
az asszimilációt segítette elő. Az 1975-ben kiadott oktatási reform meg-
szüntette az addig működő klasszikus gimnáziumokat, helyettük 2+2 éves 
szakképesítést is adó iskolák alakultak. Az első két évben általános oktatást 
nyújtottak, a második kettőben pedig szakképzést. E módosítások követ-
kezményeként nagyobb falvakban is nyitottak középiskolákat, viszont a ta-
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nítás színvonala csökkent. Ez az iskolarendszer a nyolcvanas évekig műkö-
dött, amikor végül visszatértek az eredeti négy osztályos gimnáziumokhoz 
(Fedinec 2008). 

Az 1990-ben visszaállított gimnáziumi képzés a magyar nyelven tanuló 
diákok számának növekedését eredményezte. A középiskolai anyanyelvű ok-
tatásban 1993 és 1998 között az összes magyar iskolás 67–74 százaléka vett 
részt. 1998-ban a Vajdaságban 26 magyar tannyelvű középiskola működött, 
ebből 7 gimnázium és 19 szakközépiskola. A 2004/2005-ös tanévben már 
34 középiskolában folyt magyar oktatás: 10 gimnáziumban, 23 szakközép-
iskolában és szakmunkásképzőben, valamint egy művészeti középiskolában 
(Gábrity 2006). 2013/2014-ben ez a szám 37-re növekedett, amit 12 gim-
názium, 24 szakközépiskola és egy művészeti iskola jelentett. Külön ki kell 
emelni, hogy Vajdaságban 2003 óta két, kizárólag magyar nyelven oktató 
tehetséggondozó középiskola működik: Zentán a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium, mely jelenleg matematikai és képzőművészeti 
szakirányon foglalkozik tehetséggondozással, valamint Szabadkán a Koszto-
lányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, mely nyelvi és sportgimnázium. 
2017-ben 38 középiskolába iratkozhattak be azok a diákok, akik anyanyel-
vű oktatásban szerettek volna részesülni, tehát az iskolák közötti választá-
si lehetőség egyre nagyobb, csak a tanulók létszáma csökken vészesen. A 
2015/2016-os tanévben már csak 5.835 középiskolás tanult magyar nyelven 
(mnt.org.rs 2016). Ennek több oka is van: többek között az alacsony szüle-
tésszám és az egyre nagyobb méreteket öltő elvándorlás.  

1990-től az egész államigazgatás központosítottá vált, így az oktatásügyi 
kérdésekről a Köztársasági Oktatásügyi Minisztérium döntött. Bár a törvé-
nyek szavatolták az anyanyelvű oktatásra való jogot, egyes kritériumoknak 
meg kellett felelni, amelyek nem minden esetben voltak kedvezőek. A ki-
sebbségi tannyelvű tagozatok megnyitását leginkább a 15 fős létszámmini-
mum veszélyeztette. Egyes szórványterületeken gyakran kellett külön enge-
délyhez folyamodni az alacsonyabb lélekszám miatt, ugyanakkor a törvény 
azt is előírta, hogy ha a kisebbségi nyelven beszélő pedagógus biztosítása nem 
megoldható, szerb ajkúval kell pótolni. Emiatt egyes tantárgyakat nem ta-
nulhattak anyanyelven a diákok.

A nemzeti kisebbségek fejlődése szempontjából az anyanyelvi felsőokta-
tásnak hatalmas szerepe van, ami hatással van az általános és a középiskolai 
oktatásra is. Magyar nyelven a Vajdaságban az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karán Szabadkán és Újvidéken a Bölcsészettudo-
mányi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén van lehetőség tanulni, de 
több felsőoktatási intézmény keretében részleges magyar nyelvű oktatás fo-
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lyik. Főiskolai szinten az újvidéki óvóképzőn, valamint a szabadkai Műsza-
ki Szakfőiskolán, egyetemi szinten pedig az újvidéki Művészeti Akadémián. 
1996/1997 óta Zentán és Szabadkán magyarországi egyetemek kihelyezett 
tagozatai is működnek, de ezek Szerbiában nem akkreditáltak. A vajdasági 
magyarság jelenléte a felsőoktatásban a többségi nemzethez viszonyítva alul-
reprezentált, így az értelmiségi réteg egyre fogy. Ennek egyik magyarázata, 
hogy a magyar fiatalok jelentős része magyarországi egyetemeken folytatja 
tanulmányait. 

A magyarság szempontjából mindig is fontos kérdésnek számított az ér-
telmiségi réteg utánpótlása, a felsőfokú képzés tekintetében ugyanis hatalmas 
lemaradással küszködtek. Az 1953/1954-es tanévben mindössze 511 magyar 
anyanyelvű egyetemista volt. A helyzet javulását némiképp elősegítette a kö-
vetkező évben megnyílt Újvidéki Egyetem, így az 1960-as évek statisztikai 
adataiból megtudjuk, hogy már majdnem háromezer magyar diák tanult a 
felsőoktatásban, és a magyar oktatók száma is növekedett. Az 1970-es évek-
ben Szabadkán a Műszaki Főiskolán és az Újvidéki Egyetem Építőmérnöki 
Karán, az újvidéki jogi, bölcsészettudományi és természettudományi karon, 
illetve a szabadkai közgazdasági karon megkezdődött egyes tantárgyak ma-
gyar nyelven történő oktatása. Ehhez az intézmények pedagógust és felszere-
lést is biztosítottak. 1972-ben pedig az újvidéki Művészeti Akadémián ma-
gyar nyelvű színészképzés indult (Tóth 1997).

A második világháború után, ahogy fentebb említettem, hatalmas peda-
gógushiánnyal kellett szembenézni, miközben nagyon fontos volt a magyar 
anyanyelvű tanítók és tanárok képzése, hiszen egy gyermek műveltsége min-
dig az oktatók és az oktatás színvonalától függ. 1945 után tanító tanfolya-
mokat indítottak, majd megindult az intézményes képzés Szabadkán, ahol a 
négy évfolyamot magyarul is befejezhették a hallgatók. A tanítóképző 1948-
ban teljesen magyar tannyelvű lett, de 1957-ben összevonták a szerbhorvát 
nyelvűvel. A képzés időközben ötévessé vált, amivel a minőséget szerették 
volna javítani. Az 1970-es évek közepétől az intézmény akadémiai szintre 
emelkedett, és 1994-ig 4+2 éves volt a tanulók oktatása, ami szerb és magyar 
nyelven folyt, amikor visszatértek az eredeti négy éves rendszerre. Egy kis 
ideig − 1947 és 1952 között − Újvidéken is képeztek tanítókat, akik közül 
110 szerzett oklevelet (Tóth 1997).

Az általános iskolás tanárok képzése 1946-ban Újvidéken a Tanárképző 
Főiskolán indult, és két évet vett igénybe. Ebben az intézményben 1970-ig 
727 magyar anyanyelvű tanuló szerzett diplomát, akik közül 67 volt magyar 
szakos, de a legtöbben kétszakosként végeztek. 1978-ban Szabadkán is meg-
kezdődött a tanárképzés, de már előtte 1967-től a nagybecskereki főiskola is 
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ellátta ezt a funkciót. A szabadkai intézményben matematika, fizika, vegytan, 
magyar és szerbhorvát mint környezetnyelv tanítása folyt. Az újvidéki Tanár-
képző Főiskola Magyar Tanszékének munkája azért nagyon fontos, mert ez 
a képzés készítette elő a későbbi Magyar Tanszék létrejöttét. Egyre nagyobb 
szükség mutatkozott ugyanis nemcsak magasabb szintű tanárképzésre, hanem 
tudományos kutatásokra, műhelymunkákra is. Az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán mindig is tervben volt a létrehozása, felállítása azon-
ban váratott magára. Végül 1959. október 21-én Sinkó Ervin megtartotta 
tanszékvezetői székfoglaló beszédét, melyben így fogalmazta meg a jövőbeli 
célokat: ,,Feladatunk az, hogy a szellemi értékeket a magunk külön szférájából 
belevigyük mindennapi gyakorlati életünkbe, hogy ily módon az emberi tár-
sadalom mindmáig legemberibb intenciókkal gazdag formája, a szocializmus 
valóban egy magasabb és az élet minden megnyilvánulására kiterjedő kultúra 
megteremtésének kiindulásává váljék. Ez az, ami megszabja feladatainkat és 
a módot, mellyel a feladatok elvégzéséhez látunk” (Szeli 1983, 127). A tan-
székkel kapcsolatban nagyok voltak az elvárások. A középiskolai tanárok hiá-
nyának pótlása mellett feladata lett volna a sajtó nyelvének igényesebbé tétele, 
a tankönyvkiadás, a fordítások és a könyvtárélet fellendítése is, ám a kezdeti 
években maga az intézmény sem rendelkezett elég tanerővel, így elsősorban 
saját működésük zökkenőmentességéről kellett gondoskodniuk. Miután 
megalakult Újvidéken a Magyar Tanszék, annak első fokozatával, melyet két 
év után kaptak a hallgatók, már lehetett általános iskolában magyar nyelvet 
tanítani. Ezt a képesítést 1963 és 1975 között 123-an szerezték meg. A képzés 
1962-ben kétfokozatossá vált, de az oktatási rendszer nem bizonyult jónak, 
ezért 1969-ben visszatértek az egységes négyéveshez. A hatvanas évek végétől 
magiszteri stúdiumokra is járhattak az egyetemet korábban befejezett diákok, 
a hetvenes-nyolcvanas években pedig szakosodhattak és választhattak a for-
dítói, könyvtárosi vagy a kulturológiai szakirány közül. Tudományos mun-
kára csak az 1969. február 1-jén megalakult Hungarológiai Intézet – amely 
az első ilyen nevű intézmény volt az egész Kárpát-medencében – megnyitása 
után nyílt lehetőség. Létrejöttét indokolta, hogy: „[a] jugoszláviai magyar-
ság egyenjogú részvétele az önigazgatás gyakorlatában s a Vajdaság népeinek 
egyenjogú nyelvhasználata (ennek keretében pedig a magyar nyelvhasználat) 
föltétlenül megköveteli, hogy a fejlődésben lemaradt, kiműveletlen, a hivatali 
és közéletből kieső, elhanyagolt vajdasági magyar köznyelvet intézeti szinten 
fejlesszék ki, terminológiai, nyelvhelyességi problémáit tudományos módsze-
rekkel tanulmányozzák és oldják meg” (Szeli 1983, 131–132). Az intézmény 
összefogta a jugoszláviai magyar kutatókat és lehetőséget biztosított számukra, 
ám nemcsak a nyelvészeknek, hiszen komoly eredmények születtek az iroda-
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lom, az összehasonlító irodalomtudomány, a néprajz és a művelődéstörténet 
területén is. Működésének tíz évében számos könyvet, szótárt, bibliográfiát, 
monográfiát, folyóiratot, tanulmánykötetet jelentetett meg, rendszeresen 
szervezett konferenciákat, tanácskozásokat, vagyis az intézmény teljes mér-
tékben ellátta azt a feladatot, melyre hivatott (Szeli 1983). Domonkos László 
szerint azonban a kutatások legtöbbször periferiális kérdésekkel foglalkoztak 
és a magyarság szempontjából releváns témák háttérbe szorultak (Domonkos 
1992). A kutatók a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben, il-
letve sorozatjellegű kiadványaiban publikálhatták munkáikat. 1976. decem-
ber 15-én a két intézmény egyesült, és létrejött a Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, ami ilyen formában 1993-ig működött, 
amikor elveszítette önálló státuszát és beépült az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának rendszerébe (Toldi 2009). 

Manapság ellentétben a néhány évtizeddel korábbi helyzettel, a magyar-
ság népességcsökkenése, illetve a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, vala-
mint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar népszerűsége miatt a tanítók és 
a humán végzettségű tanárok (kivéve a különböző idegen nyelveket oktatók) 
nem tudnak elhelyezkedni. Ezzel egyidejűleg azonban hiány van a természet-
tudományokat végzett pedagógusokból. 

A felsőoktatás kapcsán kiemelt fontosságú a tudományos utánpótlás 
helyzete is. Az ARANYMETSZÉS 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz 
életpálya-vizsgálat eredményei szerint a vajdasági magyar doktoranduszok 
32%-a tanul Szerbiában, 62%-a Magyarországon, 6%-a pedig más külföldi 
országban, a munkahellyel rendelkezők 80%-a mégis Szerbiában dolgozott 
2013-ban (Ágyas–Novák–Rózsa 2013, 82, 100). Ezek az arányok vélhetően 
módosultak az elmúlt években.  

A vajdasági magyar tudományosság fejlesztése nemzetpolitikai szem-
pontból is jelentős. Képviselői, akik különböző intézményekben vagy a 
közéletben tevékenykednek, a közösség oszlopos tagjaiként egyfajta támaszt 
jelenthetnek. Mivel a fokozattal rendelkező szakemberek életkora átlagosan 
meghaladja az 55 évet, így mindenképpen arra kell törekedni, hogy az után-
pótlás folytonos legyen, és a tudományossággal foglalkozó fiatal korosztály 
otthon maradjon, illetve hazatérjen. 

Egyházak

A vallásosság és az identitás szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen mind-
kettő ugyanarra vállalkozik, az egyén, illetve a közösség identifikálásra, 
mindkettő a lét alapvető kérdéseire keresi a választ és segít egyes kötődések 
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megerősítésében. Gereben Ferenc megállapítja, hogy a vallásosság és a val-
lásgyakorlat a kisebbségi helyzetben felértékelődik, hiszen az egyéni és cso-
portidentitás megőrzésében kiemelten fontos szerepe van (Gereben 1999). 
Ez a Vajdaságban hatványozottan megfigyelhető, ahol a magyarság felekezeti 
hovatartozása is különbözik a többségi nemzetétől.  

A második világháborút követően az egyházügyek Jugoszláviában, akárcsak 
a többi kelet-közép-európai államban, pártirányítás alá kerültek. Bár Edvard 
Kardelj azt hirdette, hogy a Kommunista Szövetség „mindig is síkraszállt a 
teljes vallásszabadságért, így az egyház szabadságáért is, abból indulva ki, hogy a 
vallásos vagy ateista világszemlélet az ember magánügye és személyi szabadsága. 
– és kijelentette – mint marxisták, tudatában vannak a vallás ősrégi társadal-
mi-történeti eredetének, tehát annak a szükségnek is, hogy a polgár, mint hívő 
szabad legyen, (…) − hiszen − a vallás egyáltalán nem akadálya annak, hogy 
a hívő ember egyenrangúan bekapcsolódjon a szocialista társadalom életébe” 
(Salacz 1975, 128–129). A nagy egyházak ugyanakkor mind tradíciójukban, 
mind pedig ideológiai rendszerükkel a társadalomra való hatásukkal felülmúl-
ták a kommunizmus gondolatrendszerét, ezért a legnagyobb ellenfélnek tartot-
ták. Nacionalizmussal és sovinizmussal vádolták őket, szembeállítva a saját in-
ternacionalista, szocialista közösségükkel. Ugyanúgy vélekedtek róluk, mint a 
különböző pártokról, csak míg azokat könnyen beolvaszthatták a népfrontba, 
az egyházak munkáját csak lassan próbálták ellehetetleníteni (Mészáros 2012).

A második jugoszláv államon belül a legtöbben a szerb ortodox egyház hí-
vei voltak, őket követték a római katolikusok, ahova a horvátok, szlovének, a 
kisebbségek közül pedig a németek, a magyarok, illetve a szlovákok és a ruszi-
nok2 egy része tartozott. A horvátoknál a vallási hovatartozás nemzeti ügynek 
számított, ezért a jugoszláv kommunisták a katolikus egyházat gyakran az 
usztasa mozgalommal azonosították, ez még inkább megtorlásra adott okot. 
A harmadik legnagyobb vallási közösség a muzulmán volt, délszláv és albán 
hívekkel egyaránt. A Vajdaság területén több protestáns egyház is működött. 
A németek és a szlovákok nagy része evangélikusnak vallotta magát, akárcsak 
a magyarok egy kisebb csoportja, de köztük jóval több volt katolikus, egyes 
vidékeken pedig a református egyházhoz tartoztak. Mindemellett a baptista 
egyház, a Hetednapot Ünneplő Adventisták és a nazarénusok is jelen voltak 
a térségben (Mészáros 2012).

Az új állam megalakulásának első éveiben a kommunista diktatúra bosz-
szúja módszeresen történt. A papok nagy részét valós vagy koholt vádak 
alapján elítélték, egyeseket minden indok nélkül kivégeztek, ingóságaikat el-

2 A szlovákok többsége evangélikus, a ruszinok pedig görögkatolikus vallásúak.
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tulajdonították. Az egyházakat érintő legsúlyosabb intézkedés azonban két-
ségkívül az 1945-ös agrárreform volt, mely értelmében minden tíz hektárnál 
nagyobb birtokot elkoboztak. Ez az egyházak esetében a földjeik 85%-át je-
lentette, ami alapvető működésüket sodorta veszélybe. Az egyházak és a párt 
közötti ellentét csupán 1948-ban csillapodott, amikor az államhatalom az 
új ellenségekkel, a szovjethű kommunistákkal kezdett foglalkozni. 1953-ben 
új vallásügyi törvényt hoztak, mely biztosította a hitoktatás és a templomi 
szertartások szabadságát, illetve gondoskodott a papok állami nyugdíjjáran-
dóságáról is. A hatvanas évek elején a Vatikán és a jugoszláv állam között 
zajló tárgyalások eredményeként hivatalosan is rögzítették a vallási közössé-
gek jogait. Elsősorban elismerték a vallások egymás közötti egyenjogúságát, 
minden állampolgár hithez való jogosultságát, illetve a Szentszék illetékes-
ségét a katolikus egyház kérdéseiben, ha azok nem sértik az állam érdekeit. 
Ezek az engedmények azonban csak elméletben léteztek, hiszen a kisebbségi 
kérdések és az egyházak is gyakran tömörítették a nemzetiségeket, belügynek 
számítottak (Székely 1990). 

A vajdasági magyarság vallási hovatartozását tekintve 90%-ban római 
katolikus, de egyes területeken elterjedt a református és evangélikus hit 
is. A trianoni békeszerződés előtt a mai Vajdaság területén élő katoliku-
sok a Csanádi és a Kalocsai Egyházmegyéhez tartoztak. Miután e terület a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került, a Vatikán 1923-ban létrehoz-
ta a Bácskai Apostoli Kormányzóságot Szabadka székhellyel. Ezt a pápa 
1968-ban Szabadkai Püspökséggé alakította, illetve létrehozta a Bánsági 
Apostoli Kormányzóságot nagybecskereki központtal, ebből lett 1986-ban 
a Bánáti Püspökség.  Mivel az utóbbi hatalmas területet és nagyszámú hí-
vőt ölel fel, így ez az egyházmegye három esperességre oszlik: északi, keleti 
és déli. 1986-ban a Jugoszlávia területén működő Zágrábi, Fiumei, Spli-
ti, Szarajevói és Ljubljanai Egyháztartomány mellett létrejött a Belgrádi 
Főegyházmegye is, és azóta a Bácskai és Bánáti Püspökség ez alá tartozik 
(Székely 1990).

A háború után a megtorlások és az elvándorlás miatt komoly paphiánnyal 
kellett megküzdeniük az egyházaknak. Sok plébánia és közösség lelkész nél-
kül maradt, a szolgálatot teljesítők pedig túlterheltté váltak. Még az első ju-
goszláv államban megalakult a szabadkai Paulinum, mely a katolikus papok3  
kisszemináriumi képzését végezte, és ahol egyes tárgyakat magyarul is hall-
gathattak a diákok, de ez az intézmény a háborút követően megszűnt, épüle-
te más funkciót látott el a továbbiakban. Az új Paulinum csupán 1962-ben 

3 A katolikus megnevezés a római katolikus vallásra vonatkozik.
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kezdte el munkáját először a szabadkai Szent Teréz Plébánián, majd 1965-től 
saját székhelyen. A felsőfokú képzés az ország távolabbi pontjain lévő egye-
temeken zajlott, államnyelven. Női és férfi szerzetesrendek azonban, ahol 
magyar papok is szolgáltak, az ország több pontján működtek. Belgrádban 
a jezsuiták, Szabadkán és Újvidéken a ferences atyák között voltak magyar 
ajkúak. A Miasszonyunk Iskolanővérek Közössége, illetve a kalocsai iskola-
nővérek pedig a Vajdaság több településén is teljesítettek szolgálatot (Székely 
1990). A egyházi sajtótermékekkel szintén hasonló volt a helyzet, mint a 
lelkészek esetében. Sem a folytonosságról, sem pedig az utánpótlásról nem 
tudtak kellően gondoskodni. A két világháború között időszakban ugyanis 
négy magyar katolikus periodikumról tudunk, melyek közül csak a Hité-
let című havilap jelent meg ismét 1963-tól, majd másfél évtizeddel később 
a ferencesek is elindították saját folyóiratukat, az Agapét (1978−1989). Az 
első római katolikus kiadvány 1958-ban egy hittankönyv volt, ami énekeket, 
imákat és bibliai példázatokat tartalmazott, majd 1960-ban egy imakönyv 
jelent meg, de releváns könyvkiadásról csak a hatvanas évek közepétől beszél-
hetünk (Csáky−Kókai 2006).

A protestáns vallás, bár kevésbé elterjedt, mint a római katolikus, nagy 
múltra tekint vissza a Vajdaságban. Pécsi Tamás és Újlaki Bálint,4 a sze-
rémségi Kamancban készítették el az első magyar Biblia-fordítást, a Hu-
szita Bibliát, ami feltételezések szerint az akkor beszélt délvidéki nyelvjá-
rást tükrözi. Az ellenreformáció és a török veszedelem miatt a hívek száma 
csökkent, de a II. József uralkodása idején zajló újratelepítések folytán a 
református egyház ismét megerősödött. Trianon előtt a bánáti gyülekezet 
a tiszántúli, a bácskai pedig a Dunamelléki Református Egyházkerülethez 
tartozott. Az 1920-as évi döntés után mintegy 50 ezer református vallá-
sú egyén került Jugoszláviába, akik háromnegyede magyar volt. 1928-
ban megalakult a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, mely négy 
egyházmegyére: nyugatira, északira, délire és keletire oszlott. A két utolsó 
inkább német anyanyelvűeket tömörített, a nyugatihoz a Baranyában és 
a Szlavóniában élők tartoztak, a számunkra releváns magyar közösség az 
észak-bácskai körzetben lakott. A második világháború után a kitelepítés 
13 ezer német reformátust érintett, így az új állam megalakulásakor körül-
belül 30 ezer volt a számuk. A jelentős létszámcsökkenés miatt a két bács-
kai területet egyesítették. 1959-ben létrehozták a Jugoszláviai Református 
Lelkészegyesületet, mely tagságával az anyanyelvükön, a hatóságokkal pe-
dig államnyelven érintkezett (Székely 1990). 

4 A prágai egyetemen ismerkedtek meg Husz János tanaival. 
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A lelkészhiány a reformátusoknál is folyamatos problémát jelentett, hi-
szen ők még saját középfokú oktatási intézménnyel sem rendelkeztek. Ennek 
áthidalása érdekében laikusokat vontak be és különböző továbbképzéseket 
tartottak civileknek. Folyóiratuk, a Református Élet 1956-tól jelenik meg, a 
lelkészegyesület pedig 1967 óta rendszeresen kiadja évkönyvét (Református 
Évkönyv), mely a vallási tartalom mellett irodalmi, néprajzi és egyházközös-
ségi beszámolókat is tartalmaz (Csáky−Kókai 2006).

A fent említett három vallás közül a magyarok körében az evangélikus 
volt legkevésbé elterjedt. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területén lé-
lekszámukat tekintve meghaladták ugyan a reformátusokat, de elsősorban a 
szlovákok és a szlovének gyakorolták, ám német és horvát ajkúak is tartoztak 
e közösséghez. Kimondottan magyar gyülekezet a későbbiekben sem műkö-
dött a Vajdaságban.

A második jugoszláv államban az egyházak szerepét radikálisan korlá-
tozták. Közösségépítő funkcióját gátolták, hitoktatás is csak az iskolán kí-
vül, egyházi helyiségekben folyhatott. A diákok azonban gyakran így is a 
tanárok ellenszenvével és retorzióival szembesültek miatta. A párttagsággal 
összeegyeztethetetlen volt a vallás, vezető beosztású állásokat viszont csak 
párttagok tölthettek be, így a lakosság nagy része titkolta vagy megtagadta 
hitét.  

Az 1990-es években a vallási és nemzeti hovatartozás szerepe megnőtt. A 
kisebbségek számára egyfajta védelmi reakciónak számított a háború okozta 
kilátástalanságban, így az egyházhoz való kötődés összhangban volt a nemzeti 
identitás erősödésével. Egy 2002-es felmérés szerint a Vajdaságban 230 ezer 
magyar római katolikus, 15 ezer református és 10 ezer evangélikus vallású élt 
(Gábrity 2005). A evangélikus egyház újjászerveződése 1998-ban Dolinszky 
Árpád szuperintendens kinevezésével kezdődött. Halála után, 2012-ben fia, 
Dolinszky Gábor lett az Ágostoni Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház 
püspökhelyettese, aki folytatta a missziós munkát, melynek köszönhetően 
fellendült a gyülekezeti élet.

A szerb parlament 2006. április 20-án elfogadta a vallásügyi törvényt. 
Állami ünnepként az ortodox nagypénteket, húsvétot és karácsonyt ismer-
ték el, de a munkavállalók szabadnapra jogosultak a katolikus nagypéntek, 
húsvét és karácsony esetében is. Az iskolákban már 2001-től kötelezően vá-
lasztható tantárggyá vált a polgári nevelés vagy a hitoktatás, amire kizárólag 
a hét hagyományos egyháznak volt jogosultsága. A Szabadkai Püspökség 
területén a katolikus többségű településeken átlagosan a diákok 62%-a járt 
iskolai hitoktatásra is, de egyes helyeken ez a szám sokkal magasabb volt, a 
Nagybecskereki Püspökség területén 70%-ról beszélhetünk. Az egyházakra 
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azonban jellemző, hogy az iskolai rendszerben történő oktatás mellett ra-
gaszkodtak a plébánián szervezett összejövetelekhez is (Gábrity 2005).

A vajdasági egyházak folyamatosan lelkészhiánnyal és ebből adódóan túl-
terheltséggel küzdenek, így sokszor nehezen tudják megoldani a közösségek 
ellátását. Ez leginkább a szórványterületekre jellemző, de nem kizárólagosan. 
Ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelentenek az elöregedő közösségek, 
és a lakosság lélekszámának csökkenése is.    

Művelődési intézmények

A titói kisebbségpolitika csak elméletben létezett, gyakorlatilag ugyanúgy 
az asszimiláció volt a célja, mint az előző államvezetésnek. Bár a kisebbsé-
gek számára biztosítottak különböző alkotmányos jogokat, szervezkedésü-
ket, mely az esetleges megerősödésükhöz vezetett volna, gátolták. Élhettek 
a szabad nyelvhasználat lehetőségével, önálló intézményeket is alapíthattak, 
azok nemzetiségi összefogó szerepét viszont ellehetetlenítették. Mindennek 
ellenére azonban az államalapítást követő években számos magyar kulturális 
egyesület jött létre, így 1948-ban már 62 működött, számuk az elkövetkező 
négy évben megduplázódott (Hornyák 2008).

Az itt élő magyarság legfontosabb intézményét, a Vajdasági Magyar Kul-
túrszövetséget, 1945 nyarán hozták létre Szabadkán. Ezen egyesület tömö-
rítette a művelődési szféra minden ágát. Támogatta a különböző szerveze-
tek munkáját, a könyvkiadást és terjesztést, szorgalmazta az irodalmi élet 
újjászervezését, a művészek felkarolását, illetve a szellemi élet fellendülését. 
Mivel a kommunista párt nem nézte jó szemmel a vertikális szerveződése-
ket, így e teljesen magyar intézményt megalakulása után három évvel beol-
vasztották a Vajdasági Közművelődési Közösségbe, ahol a magyar már csak 
egy volt a többi nemzetiség mellett. Mivel az új ernyőszervezet székelye Új-
vidék lett, ezzel a döntéssel a magyar kultúra középpontja is áthelyeződött, 
ami még inkább elősegítette a beolvadást és az ellenőrizhetőséget (Hornyák 
2009). A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség megszűnéséről „közös” dön-
tés született, melyről a napi magyar sajtóban ezt olvashatjuk: „Hazánk más 
nemzetiségi kultúrszervezeteinek mintájára a mi Szövetségünk is átalakul 
egyetlen szilárd szervezetté fiókszervezetekkel. A Szövetség központosítá-
sa azonban más feltételek között jön létre, mint amelyek annak idején az 
egyesületek autonómiáját tették szükségessé. Tudjuk, hogy mit jelentett a 
kultúregyesületek autonómiája a régi Jugoszláviában és a megszállás alatt 
is. Akkor az egyesületi autonómia várat jelentett, védelmet és ellenállást a 
felülről és kívülről jövő támadások ellen (...) Ma azonban nem kell véd-
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várba húzódni, hanem igenis kinyitni, szélesre tárni egyesületeink kapuit a 
felülről és kívülről jövő igazi termékeny haladó szellem előtt” (Vékás 1996, 
31). Ez a nyilatkozat jól szemlélteti az értelmiségi réteg befolyásoltságát, 
hiszen a magyar intézményrendszer korlátok közé helyezése csakis az állam 
érdekeit szolgálhatta. Ennek a hozzáállásnak a kialakulásához hozzájárult az 
a tevékenység, amelyet a Vajdasági Magyar Kultúrtanács, a Közművelődési 
Közösség Magyar Osztályának jogutódja az 1948–1952 közötti időszakban 
végzett. Különböző szemináriumokat, tanfolyamokat szerveztek a kulturá-
lis egyesületek dolgozói számára, versenyeket, fesztiválokat az amatőr mű-
kedvelőknek, vándorkönyvtárat indítottak útjára, hogy a könyvek a Nép-
front-brigádokhoz is eljussanak. A magyar egyesületek ebben az időszakban 
már 89 könyvtárral és több mint 60 ezer kötettel rendelkeztek. Az 1945-ben 
nyilvántartott 5.300 írástudatlan számát pedig sikerült 1.500 alá csökkente-
niük. Ezek a tevékenységek, bár a Tájékoztató Iroda számtalan támadást ka-
pott, megerősítették a jugoszláviai magyarságot abban, hogy a kommunista 
ideológia az egyetlen járható út és általa a kulturális fejlődésük biztosítva 
lesz (Szeli 1983). A kormány új önigazgatási rendszerét a művelődési élet 
területeire is kiterjesztette. Betiltotta a kisebbségek önálló szervezkedését, 
ugyanakkor engedményeket is tett irányukba, hogy elnyerje rokonszenvü-
ket. Ezt a célt szolgálta az 1952-ben megrendezett palicsi Magyar Ünnepi 
Játékok is (Hornyák 2009).

1945. október 29-én Szabadkán Balázs Béla Boszorkánytánc című da-
rabjával megnyitotta kapuit a Magyar Népszínház, ami majdnem három 
évtizedig szinte az egyetlen állandó magyar teátrum volt a Vajdaságban. 
1951-ben összevonták a Horvát Népszínházzal és attól kezdve Szabadkai 
Népszínházként ismerjük. Bár 1949 és 1959 között Topolyán működött a 
Járási Magyar Népszínház, mely a tanyavilágban és a környező településeken 
szórakoztatta a nagyérdeműt, 1953-tól 1955-ig pedig a zombori és nagybecs-
kereki színházban is volt magyar társulat, a második állandó teátrumot csak 
évtizedekkel később, 1973-ban alapították Újvidéken, amely a mai napig 
színvonalas előadásokkal szórakoztatja a közönséget. Mindemellett egyfajta 
kuriózumként tekinthetünk az 1978-ban létrehozott Tanyaszínházra, mely 
az egész Kárpát-medencében sajátos kezdeményezésnek számít. A Művésze-
ti Akadémia magyar színészhallgatói azóta is minden nyáron ekhós szekérre 
pattannak, és bejárják a magyar lakta településeket, így juttatva el a színház 
élményét a legeldugottabb helyekre is (Hornyák 2009). Gerold László, vaj-
dasági színikritikus egyik tanulmányában kifejti, hogy mekkora szerepe volt 
a színháznak az aktuálpolitika közvetítésében. Mivel a politikát a napi ese-
mények éltetik, a színház pedig a pillanat művészete, ezért mindkettő közép-
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pontjában a valós élet áll, vagyis arra törekszenek, hogy az általuk közvetített 
értelmezést élje meg „közönségük”. Ezt a fajta színháztípust, mely a jeleni-
dejűség elvét a művészi színvonal elé helyezi, politikai színháznak nevezik, 
és a két vajdasági magyar színház e kategóriába volt sorolható sok-sok éven 
keresztül (Gerold 2000).

A kulturális élet egy különleges színfoltjaként meg kell említenünk azt a 
kezdeményezést, amely 1958 őszén indult útjára a szabadkai városi könyv-
tárból. Ez volt a vajdasági magyarság irodalmi élőújsága, az Életjel. Abból 
az elgondolásból született, hogy ami szóban hangzik el, azt nem tudják be-
tiltani. Különböző rovatokkal rendelkező hangos újság volt kilencven perc 
terjedelemben. Később az előadásokon kívül irodalmi esteket, koncerteket, 
kiállításokat, könyvbemutatókat is tartottak, 1968-ban pedig elindítot-
ták saját sorozatukat Életjel-könyvek címmel. Majd miután a szerkesztők 
1971-ben kiadták újságjuk nyomtatott formáját, az Üzenetet, az eredeti 
kezdeményezés versmondó műhellyé alakul át. Az Életjelet azért tekint-
hetjük inkább művelődési intézménynek, mint sajtóterméknek, mert te-
vékenysége olyan szerteágazó és komplex volt, hogy hatása a délvidéki ma-
gyarság szellemi fejlődése szempontjából vitathatatlan (Domonkos 1992).

1959-ben a kommunista párt felülvizsgálta nemzetiségi politikáját és kü-
lönböző engedményeket tett. Határozatuk szerint az események történelmi 
fejlődésének menetében, amelyben eltolódások és elhatárolódások történtek 
az egyes népek között, a nemzeti kisebbségek az államok egymás közötti vi-
szonyának tartós tényezőivé váltak. A kettős kötődés elvét, melyről a ko-
rábbiakban már szó volt, az 1963-as alkotmány törvénybe is iktatta és a ki-
sebbségi kérdés átkerült köztársasági hatáskörbe.5 Mindezt azért fontos ismét 
kiemelni, mert bár az államvezetés látszólag egyre inkább támogatta a kisebb-
ségeket, biztosítva számukra a nemzetiség titulust, valamint engedélyezte 
kulturális tevékenységüket, minden lehetséges eszközzel akadályozta az értel-
miségi réteg és az anyaország kapcsolattartását, akárcsak a nemzetiségi alapú 
szervezkedéseket, ami szerintük „gettósodáshoz” vezethet. Arra hivatkoztak, 

5 1963. április 7-i alkotmány 111. szakasz: „A különleges nemzeti összetételű vagy más sa-
játosságú területeken a köztársaság e területek lakosságának kifejezett akarata alapján, al-
kotmánnyal autonóm tartományokat alakíthat. Az autonóm tartomány megalakítása vagy 
megszüntetése akkor lép hatályba, amikor Jugoszlávia Alkotmánya megerősíti. A Szerb 
Szocialista Köztársaságban két autonóm tartomány van: Vajdaság és Kosovo−Metohija, 
amelyek 1945-ben létesültek a Szerb Népköztársaság Népszkupstinájának határozatával, a 
területek lakosságának kifejezett akarata alapján” (Kollin 1963, 71). 112. szakasz: „Az au-
tonóm, tartományok társadalmi-politikai közösségek a köztársaság keretében. Az autonóm 
tartományok jogait és kötelességeit, valamint szervezetük alapelveit a köztársasági alkot-
mány állapítja meg” (Kollin 1963, 71).
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hogy a kirekesztettség sértené a többi nemzet alkotmányos jogát, hiszen a 
szocialista társadalomban minden polgár egyenrangú. Az első vertikális alapú 
magyar tömörülés az 1964-ben létrehozott Vajdasági Magyar Nyelvművelő 
Egyesület volt. Munkáját folyamatosan ellehetetlenítették, megerősödését 
gátolták. Időről-időre a nacionalizmus vádjával és a belügyi szervek zakla-
tásával kellett szembesülniük. Az egyesülethez hasonlóan a zentai magyar 
amatőr színtársulat működésébe is beleavatkoztak, de ugyanúgy szabotálták 
például a dél-bánáti magyar művelődési napokat, vagy meghurcolták az adai 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezőit, amiért rendezvényükre egy-
nyelvű meghívót nyomtattak (Arday 1997). A jogok tehát látszólag adottak 
voltak, de ténylegesen sohasem léphettek életbe. 

1992. július 11-én a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség utódjaként 38 
szervezet közreműködésével megalakult a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség, azzal a céllal, hogy a térség magyar kulturális értékeit megőrizze. Je-
lenleg 101 tagszervezete van, támogatásával valósul meg minden fontosabb 
kulturális-művelődési rendezvény a Vajdaságban. Különböző képzéseket, 
táborokat, megemlékezéseket szerveznek, de támogatják a már korábban el-
indított rendezvényeket is. 2005-ben Zentán a Magyar Nemzeti Tanács és a 
Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában egyfajta átfogó intézményként 
létrejött a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Az intézet az egész régió-
ra kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel kívánja a 
magyar közösségek kulturális tevékenységét segíteni, ezen felül pedig fontos 
feladatként magára vállalta a nemzeti közösség kultúrájának dokumentálását. 
Egyfajta információs adatbankként, dokumentációs központként működik. 
Emellett nagy hangsúlyt fektet szakemberek képzésére és továbbképzésére, 
illetve a kulturális közösségfejlesztésre. E két összefogó szervezet mellett több 
tudományos társaság, civil szervezet és egyesület munkálkodik azon, hogy a 
vajdasági magyarság kulturális, művelődési és tudományos élete zökkenő-
mentesen és magas színvonalon működjön. Általános problémájuk a for-
ráshiány, valamint a munka összehangolása.

A vajdasági magyarság kulturális életének színtere továbbra is a Szabad-
kai Népszínház és az Újvidéki Színház, illetve a szintén Szabadkán működő 
Kosztolányi Dezső Színház és a 2013-ban létrejött Zentai Magyar Kamara-
színház. Rajtuk kívül a Szabadkai Gyermekszínházban is működik magyar 
társulat, és léteznek különböző amatőr színtársulatok, mint például a több 
mint hatvan éve működő nagybecskereki Madách Amatőr Színház. 

A kulturális élet meghatározó eseményei az időről időre megrendezés-
re kerülő rendezvények, melyek felpezsdítik az adott közösség életét. Nagy 
múltra tekint vissza a Durindó és a Gyöngyösbokréta, a Vajdasági Magyarok 
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Amatőr Színtársulatainak Fesztiválja, a VIVE – Magyar Nóták és Csárdások 
Fesztiválja, de hasonlóan fontos a MIRK – Nemzetközi Kézimunka és Gyűj-
temény Kiállítás, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, a Szenteleky Napok 
vagy a Középiskolások Művészeti Vetélkedője. 

A művelődési intézmények, kulturális és tudományos kezdeményezések 
szerepe jelentős, és évről évre felértékelődik, hiszen egyre nagyobb szükség 
van erejükre és közösségépítő funkciójukra.      

A sajtó

A vajdasági sajtó történetének kezdete az első Jugoszláv Állam megalakulásá-
nak időpontjára tehető. A kisebbségi lét, a rossz anyagi körülmények és a kü-
lönböző tilalmak ellenére hat napilap létezett már a húszas évek legelején. A 
korábban is megjelenő Bácsmegyei Napló és a Torontál mellett Becskereken 
kiadták a Közakaratot, Szabadkán útjára indult a Hírlap, Újvidéken pedig a 
Délbácska és a Vajdaság. 

A becskereki Közakarat, mely a térség első kommunista lapja volt, csak 
egy hétig jelent meg, betiltották, ezért kizárólag hat szám láthatott napvi-
lágot belőle. A Vajdaság szintén rövid ideig létezett, 1922–1926 között, de 
mindenképpen kiemelendő, hogy címválasztásával e területi meghatározás 
elterjedését segítette elő, mely célkitűzésnek is számított az új államalakulat 
keretein belül. Az 1929-es királyi diktatúra bevezetése után a megmaradt 
napilapoknak is nevet kellett változtatniuk, mivel ekkor már hivatalosan sem 
engedélyezték a régi földrajzi meghatározások használatát. Így lett a Délbács-
kából Reggeli Újság, a Bácsmegyei Naplóból simán Napló, a Torontálból 
pedig Híradó. Még ugyanebben az évben Zomborban megjelent egy új lap, 
a Friss Újság, melyet a következő évtől már Új Hírek néven vásárolhattak 
meg az olvasók.  

A napilapokon kívül fontos szerep jutott a folyóiratoknak is: a Szenteleky 
Kornél nevéhez fűződő Vajdasági Írásnak és a Kalangyának, illetve az 1934-
ben megalapított Hídnak (Kalapis 2002).

A második világháború kitörése után gyorsan felmerült az igény a magyar 
nyelvű lapkiadásra. Az első kezdeményezés 1941 júliusára datálható, amikor 
hetente kétszer jelentették meg a szerb nyelvű Vesti című közlöny magyar 
fordítását Hírek címmel. Az eredeti sajtóanyag felelőse Nikola Petrović, az 
Agitációs és Propagandaosztály vezetője volt, míg a magyar kiadás Bőhm Lili 
nevéhez fűződik. Ugyanebben a hónapban a Borba című lap egy kétnyelvű 
száma a Harc is napvilágot látott, melyet az illegális újvidéki pártszervezet 
adott ki (Balázs−Arth 2016). Szintén két újságról tudunk Zentán: 1922 és 
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1944 ősze között a Sentai Újságról, amely 1942-ben és 1943-ban már Zentai 
Újságként szerepelt, továbbá a helyi Felszabadító Népbizottság kétnyelvű saj-
tótermékéről a Sloboda–Szabadságról, ami első alkalommal 1944. október 
20-án jelent meg (Pejin 2004). Ebben a hónapban Szabadkán is kiadták a 
Radio vesti szerb lap magyar változatát Rádióhírek címen, később pedig a 
Slobodna Bačka–Szabad Bácskát, de Nagybecskereken is napvilágot látott 
a Sloboda-Szabadság, Óbecsén pedig a Glas slobode – A szabadság hangja 
(Kalapis 1994). Ezek a lapok azonban nem voltak hosszú életűek, mert a 
háború után mind ellenőrzés alá került, a központosítás elvét alkalmazva egy 
székhelyen adták ki őket, ami megfelelt az illetékes szerveknek.

A második világháborút követően a sajtó területén is egyszólamúság jött 
létre. Mivel a vajdasági politikai vezetés Újvidéken székelt, ezért minden 
ellenőrzőpont itt alakult ki. Emiatt az első magyar nyelvű újság, a Szabad 
Vajdaság, melyet eleinte a Slobodna Vojvodina6 rövidített kiadásának szán-
tak  nem Szabadkán vagy Nagybecskereken, hanem Újvidéken jelent meg 
1944. december 24-én. Kezdetben valóban a szerb nyelvű változat fordítása 
volt, de a magyarok, akiket a kitelepítés és a megtorlás veszélye fenyegetett 
ezt is méltányolták. A lap indulása egyértelműen politikai döntés eredménye 
volt, ezt támasztja alá az a tény is, hogy nem létezik semmilyen írásos do-
kumentum róla. Már maga a megjelenés dátuma is beszédes, amire az első 
számban fel is hívják a figyelmet: „Katolikus karácsonykor vajdasági magyar 
lap jelenik meg Újvidéken. (…) Az egységes Vajdasági Népfelszabadító Front 
propagandaosztálya Újvidéken megszervezte a magyar napilap szerkesztősé-
gét és kiadóhivatalát” (Kalapis 1994, 19−20). 1945 szeptemberében az újság 
felvette a Magyar Szó nevet, és idővel frissen szerkesztett, nagy példányszámú 
lappá nőtte ki magát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kellett továbbra 
is lojálisnak maradnia. Herceg János szerint, egy „rosszul írt újság volt, amely 
gyakran a szakma elemi követelményeit is nélkülözte, mintha elfelejtettek 
vagy nem tudtak volna írni, akik döcögő mondatokat írtak, s mégis mintha 
fénye lett volna minden szónak… Oly egyszerű volt benne minden, és oly 
természetes! Csak hinni kellett a jelszavaknak!” (Kalapis 2002, 24).

A második jugoszláv állam kezdeti időszakát a kétnyelvű periodikumok és 
a társlapok jellemezték. Az utóbbiban központilag ellenőrzött, fordított tar-
talmak jelentek meg, ilyen volt a fent említett Szabad Vajdaság, de ezt a struk-
túrát követték a különböző hivatalos újságok, gazdasági közlönyök, pártlapok 
is. A kétnyelvű lapnál csak a szerb cím volt feltüntetve, vagyis a címlap nem 
tartalmazhatta még a magyar fordítást sem (Ispánovics Csapó 2016).

6 A mai Dnevnik című lap elődje.
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Az 1944 és 1948 közötti időszak a lapalapítások kora volt. Ezekben az 
években a Magyar Szó mellett hat sajtótermék jelent meg: a 7 Nap (1945−), 
a Híd (1945−), a Dolgozó Nő (1945−1949), az Ifjúság Szava (1945−1951),7 
a Föld Népe (1947−1951) és a Pionírújság (1947−1958).8 Már a címükből is 
látszik, hogy mind egy-egy célcsoportot kíván lefedni. 

A háború után az egyetlen irodalmi folyóirat az újra megjelenő Híd volt. 
A könyvkiadás elindulásáig nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen ez volt 
a vajdasági magyar irodalmi élet fóruma. Már a háború előtt marxista ideo-
lógiát közvetítő cikkeket jelentetett meg, mozgósító szerepet vállalt, ezért az 
új kommunista államban a párt szócsövének számított. A régi Jugoszlávia 
sajtóorgánumai közül egyedül ezt ismerték el mint vállalható örökséget, és 
munkatársaiból lettek a később meginduló lapok szerkesztői. A társadalom-
tudományi és irodalmi folyóirat a propaganda eszközének számított. Hasáb-
jain folyamatosan Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Kardelj gondolatait lehetett 
olvasni, illetve a magyarság bűnös voltára és a hatalom nagylelkűségére hívta 
fel a figyelmet. Az ideológia közvetítése elsősorban a vezércikkeken keresztül 
történt, de a többi írás is ennek szellemében született (Balázs−Arth 2016).

A Dolgozó Nő a harmadik magyar nyelvű újságként indult el 1946-ban. 
A Nők Antifasiszta Frontja jelentette meg, egy tizenkilenc éves fiatal lányt, 
Szabó Gizellát nevezték ki főszerkesztőnek. Ez a lap is sokat foglalkozott 
politikával, akárcsak a kül- és belföldi női szervezetek tevékenységével, tudó-
sított a nők társadalmi szerepvállalásáról. Az írásokban azonban igyekeztek 
összemosni a második világháborúban folytatott ellenséggel való népfelsza-
badító harcot a nők egyenjogúságáért és szabadságáért folytatott küzdelmé-
vel. A szocialista rendszerben a női életpályamodellek jelképként, követendő 
példaként szerepeltek, és a hagyományos női feladatok fontossága háttérbe 
szorult (Balázs−Arth 2016).

A 7 Nap első száma 1946. április 5-én jelent meg, a Grimasz című vicclap 
megszűnésével egyidőben, valamilyen szinten az helyett, és ugyanúgy Stanka 
Veselinov, a Vajdasági Népfront sajtóügyekért megbízott felelős vezetőjének 
a hatáskörébe tartozott. Indítását azzal magyarázták, hogy szükség van egy 
olyan jellegű újságra, amely nem naponta jelenik meg, és ami a dolgozók 
azon rétegéhez is eljut, akik nehezebben férnek hozzá az írott sajtóhoz. Így 
lett a 7 Nap a második jugoszláv állam első magyar nyelvű hetilapja. Szer-
kesztői meghatározás szerint a politikai jellegű napilap, a Magyar Szó és az 
ideológiai havi folyóirat, a Híd kiegészítése kívánt lenni tájékoztató, oktató 

7 A mai Képes Ifjúság.
8 A mai Jó Pajtás.
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és szórakoztató jelleggel. Bár ez a lap is tele volt propagandacélzatú írások-
kal, mind stílusában, mind kinézetében újszerű volt, és ennek köszönhetően 
rendkívül népszerű is lett. 1953-ban székhelye átkerült Szabadkára és egyre 
sikeresebbé vált. 1956-ban 15 ezres, 1960-ban 21 ezres és 1970-ben már 50 
ezres példányszámban adták ki (Botlik et al. 1994).

A kezdeti években megjelenő lapok közül a Pionírújság mellett az Ifjúság 
Szava volt az, mely a fiatal generációt szólította meg. A Szabad Vajdasághoz 
hasonlóan ez is társlapként jelent meg eleinte az újvidéki szerb nyelvű Glas 
omladine tükörfordításaként. Első számát 1945. március 7-én nyomtatták a 
Vajdasági Antifasiszta Ifjúság felügyelete alatt, havonta egyszer, majd kétszer. 
Ugyanez év októberétől a jugoszláviai magyar ifjúság hetilapjává vált. Fela-
data a kül- és belpolitikai eseményekről való tájékoztatás és a szépirodalmi 
szövegek alapján való ízlésformálás volt. Az újság 1951 és 1966 között Ifjúság 
néven jelent meg, 1967-től pedig Képes Ifjúságként. A lap a magyar fiatalok 
irányító szerve kívánt lenni és ennek érdekében mindent meg is tett. 

Ha átfogó képet szeretnénk adni a második Jugoszláviában megjelenő 
folyóiratokról, akkor mindenképpen szólnunk kell arról, hogy a Híd mellett 
1961 és 1964 között az Ifjúság mellékleteként elindult a Symposion című 
irodalmi folyóirat, amely 1965-től Új Symposion néven önállósodott, 1971-
től megkezdte működését a szabadkai Üzenet és az újvidéki Létünk, 1969-től 
a Hungarológiai Közlemények, a Hungarológiai Intézet negyedéves kiadvá-
nya. A pedagógusoknak is volt egy szaklapjuk, a Népoktatás (1948−1953), 
majd később az Oktatás és Nevelés (1973−1991), és számos szaklap indult 
útjára, mint például a Sportújság (1950−1953), a Könyvbarát (1954−1956), 
az Egészség (1952−1992) vagy a Sporthorgász (1956−1969) (Kalapis 2002).

Ebben a sajtóközegben jelent meg a Pionírújság első száma 1947. január 
1-jén a kisgyermekek egyetlen folyóirataként. A fent ismertetett tények alap-
ján egyértelműen kijelenthető, hogy a többi újsághoz hasonlóan ezt is ugyan-
az a szellemiség jellemezte, függetlenül attól, hogy más korcsoportnak szólt.

A tájékoztatás egyik fontos eszközeként a rádió is hamar előtérbe került. 
A Belgrádi Rádió már az 1945-ös év közepétől közölt magyar híreket, az Új-
vidéki Rádió pedig 1949. november 29-től. Az ötnyelvű rádió magyar adásá-
nak heti ideje évről évre nőtt: 1951-ben 12 óra, 1954-ben 16 óra, 1960-ban 
19 óra volt, míg a hetvenes években már elérte az ötven órás időtartamot is. 
A magyar nyelvű műsorok aránya az adások 40%-át tett ki. Az Újvidéki Rá-
dió közvetítését nemcsak Vajdaság-szerte, hanem még az országhatáron túl is 
jól lehetett fogni. Színes műsorkínálattal rendelkezett (hírműsorok, művelő-
dési és irodalmi műsorok, könnyűzenei adások), így mindenki megtalálta a 
számára megfelelőt. 
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Az első magyar nyelvű tévéműsorokat szintén Belgrádból sugározták. 
1968-tól 1973-ig napi informatív jellegű adásokat, vasárnaponként pedig 
falu-, művelődési és gyermekműsort. 1971-ben létrehozták az Újvidéki Rá-
dió és Televíziót, ami 1973-tól sugároz magyar adást, 1975-től pedig, amikor 
már saját stúdióval rendelkezik, megindult az ötnyelvű adás is. Mivel akkor 
már több mint háromszázötvenezer készülék volt tartomány szerte, így az új-
ságokon és a rádióadásokon kívül a tévéműsorok is jelentős szerepet töltöttek 
be a tájékoztatásban (Kalapis 2002).

A magyar könyvkiadás a háború után a sajtó megjelenésével egy időben 
indult. 1945-ben megjelentették az első Névnaptárt, illetve Josip Broz Tito A 
leigázott népek szabadságharca című brosúráját (Csáky 1973). Intézményes 
keretet csak a következő évben kapott, amikor a Vajdasági Magyar Kultúr-
szövetség kezdeményezte a Híd Könyvkiadó Vállalat létrehozását. Fő felada-
tának jelölték ki a könyvpiac politikai és irodalmi jellegű kiadványokkal való 
ellátását. A rendszer megszilárdításának éveiben ugyanis szükség volt egy új 
értelmiségi réteg kialakítására, akik majd terjesztik az eszmét. Ezt a célt szol-
gálták a nagy példányszámban kiadott aktuálpolitikai kérdéseket taglaló mű-
vek. 1945-ben a Népművelő Kiskönyvtár első köteteként jelent meg Madách 
Imre Az ember tragédiája, Katona József Bánk bán, Sárközi György Dózsa 
és Braniszláv Nusics A képviselő című műve, a második pedig Szabadságda-
lok címmel énekeket és kottákat tartalmazott. A következő évben a magyar 
irodalomból egy mű sem látott napvilágot, helyette viszont tizenkét társada-
lomtudományi, politikai jellegű kiadvány. Az első magyar nyelvű vajdasági 
magyar szerzők műveit tartalmazó könyv a Téglák és barázdák 1947-ből. Ez 
az antológiája A Jugoszláviai Magyar Írók köteteként jelent meg, és Gerold 
László szerint egyfajta névsorolvasásnak is tekinthető, miszerint: „Íme, ők hu-
szonhárman azok a költők és prózaírók, akikre az új társadalmi/politikai és 
kisebbségi körülmények között a jugoszláviai magyar irodalom épül” (Gerold 
2004). Ezek a szerzők már az új ideológia elkötelezettjei voltak, akik a szoci-
alista realizmust követték és a szovjet irodalmat tekintették mintának. Azok-
ban az években az a felfogás dominált, hogy a társadalomban egyedül csak a 
társadalmilag hasznosítható irodalomnak lehet szerepe (Balázs−Arth 2016).

Az 1956-os magyarországi események a vajdasági magyarokat a szellemi 
önállósodásra ösztönözte. Ennek hatására alakult meg 1957. február 8-án 
a Forum Lapkiadó és Nyomdaipari Vállalat, amely két évvel később már a 
magyar könyvek kiadásáért felelt, megindult az Együtt, az Újvidéki Rádió 
folyóirata, elkezdte működését a szabadkai Életjel élőújság, majd 1959-ben 
az Újvidéki Egyetem keretein belül a Magyar Tanszék. A Forum Kiadó kor-
szerű nyomdagépekkel rendelkezett, így a térség egyik legfejlettebb műhelyé-
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nek számított. Azzal a céllal jött létre, hogy magyar nyelvű könyvek, illetve 
idegen nyelvű könyvek magyar fordítását jelentesse meg. Idővel a vajdasági 
magyar írók szellemi műhelyévé vált (Vajda 2006).

A szocialista államokban, bár hivatalosan sajtószabadság volt,9 erős cenzú-
ra működött, így nem sok egyéni meglátás közvetítésére adódott lehetőség. A 
média eszközként szolgált az államvezetés számára a tömeg manipulálására. 
Mivel a leggyorsabb eszköznek számított a kommunista nézetek közvetíté-
sére, nagy szerepe volt a szocialista emberkép kialakításában. Ez volt az az 
időszak, amikor mindent a testvériség-egység eszméjének, a hatalmi pártnak 
rendeltek alá, megkövetelték az egyén szolgalelkűségét, beintegrálhatóságát a 
rendszerbe. Bár az összes intézkedést a munkásság „érdekében” hajtották vég-
re, ezek csak látszattevékenységek voltak, melyek mögött minden esetben ha-
talmi érdekek húzódtak. A nemzeti intézmények és kulturális rendezvények 
engedélyezése is ilyen volt, mert bár létezhettek, működhettek, de különálló 
tevékenységet nem folytathattak. A folyóiratoknak, napilapoknak, irodalmi 
kiadványoknak pedig a vezetőség álláspontját kellett közvetítenie, elsősorban 
a belpolitikai eseményekre fókuszálva.

A második jugoszláv államban a magyar nyelvű sajtótermékek állami 
támogatással jelentek meg – ennek a rendszerhűség volt az ára. A nyolcvanas 
évek végén azonban, amikor a tartomány kezdte elveszíteni önállóságát, a 
sajtó számára is előrevetítette a változásokat. Az első ilyen lépés 1987-ben 
történt, amikor az Újvidéki Rádió és Televízió előfizetési díját központosí-
tották, majd 1990-ben bevezették az új alkotmányt és minden megválto-
zott. Ez év júliusában a kisebbségi magyar lapok alapítói joga átkerült a Tar-
tományi Képviselőházhoz, amely azonnali személycseréket eredményezett a 
szerkesztőségekben. A támogatások csökkenése a lapok kiadását nehezítette, 
hiszen emelni kellett az árakat, ami viszont az értékesítés rovására ment. A 
Magyar Szó, a 7 Nap, a Képes Ifjúság, a Jó Pajtás és a Mézeskalács kiadá-
sát ellehetetlenítették, több alkalommal nem tudott megjelenni. A Forum 
vállalatot szintén a megszűnés fenyegette. Mivel az alkotmány engedélyezte 
magánlapok létrehozását, így a Dolgozók megszűntével munkatársai 1990. 
december 21-én elindították a Családi Kör című hetilapot. A másik ilyen 
jellegű magánvállalkozás a Napló (1990−1997) volt, majd 1993. október 
5-én a beszüntetett 7 Nap munkatársai szintén kft.-be tömörülve Új Hét 
Nap címmel jelentkeztek, melyből egy maréknyi ember kiválása után útjára 
indult a Szabad Hét Nap. 1994 szeptemberében a Vajdasági Képviselőház 

9 1963. április 7-i alkotmány 40. szakasza: „Az alkotmány biztosítja a sajtószabadságot és a 
tájékoztatás más formáinak szabadságát” (Kollin 1963, 52).
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ismét kiadta az eredeti 7 Napot, így egyszerre három, szinte azonos nevű 
újság volt a piacon. Az Új Hét Nap viszonylag gyorsan megszűnt, a másik 
kettő pedig a kétezres választások után Hét Nap néven egyesült (Kalapis 
2002). A már említett főbb sajtótermékek mellett egyre több kispéldány-
számú helyi újság is megjelent, mely az adott közösséget tájékoztatta, illetve 
a mai napig fontos feladatot látnak el a különböző egyházi és tudományos 
jellegű folyóiratok is, mint a Hitélet, a Református Élet, a Híd, a Létünk, a 
Bácsország, az Aracs, az Új Kép, vagy olyan művészeti folyóiratok, mint a 
Sikoly vagy a DNS.  

1990 őszén, amikor a vajdasági tartományi kormány átvette a jogokat a 
képviselőháztól, megkezdődött az Újvidéki Televízió beolvasztása a Szerbi-
ai Rádió és Televízióba és a magyar szerkesztőség leépülése. 1999-re heti öt 
alkalommal egy tíz perces Híradóra, illetve heti egy harminc perces maga-
zinműsorra redukálódott. Az évtized elején még 100 alkalmazott dolgozott 
az adásokon, a végén már csak 23-an maradtak. 1999-ben a bombázások 
során az épületet támadás érte, a szerkesztőség archívumában is nagy kár 
keletkezett. Ez az az időszak, amikor teret hódítanak a magyarországi tévécsa-
tornák és szinte teljes egészében átveszik a tájékoztatás szerepét a vajdasági 
magyarok körében. Azóta napi két órára tehető a magyar műsorok ideje, ez 
azonban a kezdeti állapotokat meg sem közelíti. Az Újvidéki Rádió magyar 
nyelvű adásaira szintén a tévéhez hasonló sors várt. A délszláv háború ki-
törésekor a kisebbségi szerkesztőségektől elvették az Európa-szerte fogható 
középhullámhosszt, hiszen az államvezetésnek szüksége volt rá, és ezt kö-
vetően a szerkesztőségeket is leépítették. 1999-ben a magyar adás már csak 
ultrarövid hullámon volt hallgatható, ami Újvidék területére korlátozódott. 
Ezzel szemben a Szabadkai Rádió műsorait egyre nagyobb hatótávolságban 
lehetett fogni, így valamilyen szinten átvette az előző szerepét. A háborús 
években tömegével hagyta el az országot a tapasztalt és tehetséges munkaerő, 
akik hiánya a későbbiekben nagymértékben megnehezítette az újrakezdést. 
Egyes kutatások szerint 1990 és 2000 között 139 vajdasági magyar újságíró, 
szerkesztő, zenei szerkesztő, operatőr, fotóriporter, gyártásvezető, rendező és 
rendezőasszisztens távozott külföldre (Surányi 2001). Sajnos ennek hiánya 
még ma is érezhető, mert megfelelő képzés hiányában a médiaházak gyakran 
kénytelenek teljesen más végzettségű embereket alkalmazni. A másik rombo-
ló tényező pár évvel később a magánosítás volt, a műsorszórási törvény ha-
tályba lépésével pedig a 34 vajdasági, magyar nyelven is sugárzó rádió közül 
2008. augusztus 31-én 11 megszűnt, a regionális frekvenciát pedig a Szabad-
kai Rádió helyett a Pannon Rádió kapta meg. A Pannon Rádiót, a Pannon 
Televíziót és a Szabadkai Magyar Rádiót a 2005-ben alakult Pannónia Ala-
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pítvány nevű civil szervezet működteti, melynek 2010-től a Magyar Nemzeti 
Tanács is társalapítója. 2004-től 2016-ig létezett az első, Újvidéken alapított 
magánkézben lévő, önálló televízió, a Mozaik TV, mely hivatalos helyi frek-
venciával rendelkezett, de a régió nagy részében nézhető volt: lefedte a dél- és 
közép-bánáti térséget, Dél-Bácskát és a Szerémséget.       

A technika fejlődésével a tömegtájékoztatás és információáramlás mód-
szerei is megváltoztak, így manapság minden lapnak online változata is van, 
de ugyanúgy a közösségi média felületén is megtalálhatóak. Az első magyar 
vajdasági internetes újság a Vajdaság Ma 2003-ban jött létre magánkezdemé-
nyezésként, mára viszont az egyik legfontosabb hírportállá nőtte ki magát. 
De szintén nagyon fontos szerepe van a tájékoztatásban a Szabad Magyar 
Szónak és a Délhír Portálnak.  

A kommunikációs eszközök alkalmasak arra, hogy segítségükkel hatást 
gyakoroljunk a társadalmi kohézió erősödésére vagy akár gyengülésére, de 
ugyanúgy a közösség identitását is befolyásolhatják, ahogyan azt számos tör-
ténelmi példa szemlélteti. Fontos felismerni, hogy a média valamilyen mó-
don mindig kötődik a fennálló politikai és gazdasági hatalomhoz. Ennek oka 
elsősorban a működési szerkezetében és sajátosságaiban keresendő, hiszen a 
működés költségekkel jár, illetve az üzemeltetéséért és ellenőrzéséért komoly 
versengés folyik. Mindemellett szabályozása is nagymértékben függ az állam 
aktuális érdekeitől. Ebből adódóan, a tömegmédiát leginkább a „hatalom 
hatékony eszközrendszerének” tartják, hiszen a különböző médiumok segít-
ségével sokféleképpen képes hatást gyakorolni az emberekre. Ma a Vajdaság-
ban több ellenzéki magyar sajtóorgánum is létezik (lásd Szabad Magyar Szó, 
Családi Kör), ami igen széles tájékozódási lehetőséget biztosít. 

A vajdasági magyar média nagy múltra tekint vissza. Az Újvidéki Televí-
zió magyar nyelvű adása idén januárban ünnepelte 50 éves évfordulóját. A 
mai napig gazdag intézményrendszerrel rendelkezik, ám a gazdasági helyzet, 
illetve a humánerőforrás és a szakmai hozzáértés hiánya egyre rosszabb hely-
zetbe sodorja. 

Összegzés

A tanulmány következtetéseként elmondható, hogy a vajdasági magyarságra 
már több évtizede az alacsony iskolázottsági szint jellemző, mely megnehezíti 
az érvényesülést a többségi nemzethez viszonyítva ezért mindenképpen az 
egyik legfontosabb teendő a magyar oktatási rendszer megreformálása, és a 
fiatalabb generációt érintő lehetőségek fejlesztése. Ezzel egyidejűleg azonban 
a már meglévő kulturális értékek fenntartására és ápolására is törekedni kell, 
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hiszen nagy szerepük van a kulturális önazonosság megerősítésében. A nagy 
múltú színházak, a múzeumok, a képtárak, a különböző egyesületek, tudo-
mányos társaságok, az évről-évre megrendezésre kerülő rendezvények, össze-
jövetelek, a média és termékei mind-mind összetartó kapocsként szolgálnak 
az itt élő magyarság számára és identitásformáló szerepük van. Ugyanakkor 
szintén ilyen fontos funkciót töltenek be az intézményes kereteken belül zaj-
ló tevékenységek is, mint az iskolai oktatás, illetve a vallási nevelés. 

Mivel az elvándorlás mértéke egyre nő, a lakosság egészére pedig az elö-
regedés jellemző, ezért mindenképpen szükség van egy komplex hosszú távú 
stratégiára, mely nemcsak kulturálisan, de gazdaságilag is vonzóvá teszi a 
Vajdaságot az itt élő magyarság számára, és megerősíti a szülőföldön való 
maradás, illetve a hazatérés igényét.
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