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Ágyas Réka

Vajdasági utópia? 
A vajDasági geneRáció véleménye a vajdasági magyar tudományos 

életről

A vajdasági fiatal kutatók, doktoranduszok és doktori fokozattal rendelkezők 
gondolatai a vajdasági magyar tudományos életről, illetve a tudományos után-
pótlásról optimistának tekinthetők. Meglátásuk szerint észlelhetőek a törek-
vések a tudományos élet fellendítésére a Vajdaságban is, azonban a szerkezeti 
problémákat nem képes megoldani a feltörekvő értelmiség. Ebben a harcban 
mindenképp segítségre lesz szükségük a fiatal kutatóknak.

A vajdasági magyar fiatal értelmiséget korlátozott érvényesülési lehetősé-
gek jellemzik. Ezt több okból is eredeztetik, elsődlegesen a tapasztalt idősebb 
nemzedék elzárkózása, a tér átengedésének és a kibontakozási lehetőségeknek 
a korlátozottsága jellemzi közösségünket. Szükség van a generációk közti pár-
beszéd erősítésére, mentorálás, útbaigazítás nélkül elveszni látszik az az élet-
képes magyar közösség, amely aktívan próbálna érvényesülni a Vajdaságban. 

„Egyedül nehéz felzárkózni és folyamatosan jelen lenni a vajdasági 
magyar tudományos életben. Nagy szükség van a húzóerőre...”

„Érvényesülési lehetőségeket kellene nyújtani a fiatal értelmiség számá-
ra...mindaddig, amíg ez nem valósul meg, esélyes, hogy a vajdasági 
magyar értelmiség végül csak az idősek hada lesz.”

Egyes vélemények szerint az esetleges változás akkor következne be, ha a 
jelenlegi vajdasági tudományos elit társként kezdene tekinteni a fiatal kuta-
tókra, doktoranduszokra, akiknek útját egyengetve megtalálhatják helyüket 
a tudományos szférában. 

A mentoroktól „várnak el”  továbbá támogatást abban is, hogy a tudo-
mányos utánpótlás egységes, erős közösséggé kovácsolódjon, gyökerei meg-
tagadása nélkül képes legyen érvényesülni a többségi nemzet tudományos 
harcaiban, az anyaországi és nem utolsó sorban a nemzetközi tudományos 
színtéren egyaránt. Sok esetben ezek a „követelések” nem is a mentor szere-
péhez köthetőek, inkább a sorok közt kiolvasható „felsőbbrendű” politikai 
elitnek szánt gondolatokként jelennek meg. Erre következtethetünk abból is, 
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hogy milyen hiányosságokat sorolnak fel: a végzettségnek megfelelő elhelyez-
kedési lehetőség, az anyagi és szellemi megbecsülés, a felsőoktatási intézmé-
nyek és kutatóintézetek hiánya.

„Vajdaságban nagyon sok értékes fiatal kutató munkálkodik, akik fe-
lelősséget éreznek a közösségükért. Úgy gondolom, hogy elsősorban teret 
és támogatást kell kapniuk ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak itthon 
is. Sajnos ez elsősorban az anyagi és a szellemi megbecsülés hiánya mi-
att sok esetben nem így alakul, így egyre több értékes fiatal kényszerül 
külföldi lehetőségek után nézni.”

„Hiányzik egy, az eredményeit a bevett elképzelésekkel szemben is kép-
viselni tudó, független intézményhálózat, amely sem forrásaiban, sem 
eljárásait illetően nincs kitéve a kisebbségi diskurzustér csatlakozásai-
nak. Ha ez létrejön, akkor a vajdasági magyar kutatási potenciál sa-
ját életkörülményein túlmutató, nemzetközi színtéren is példamutató 
eredményekre lehet képes.”

Szinte minden gondolatban megjelenik, hogy a vajdasági magyar közös-
ség rendkívül erős potenciállal rendelkezik, a fiatalok jellemzője a tehetség, a 
tudás és a tenni akarás, amit elsősorban Szerbiában, szülőföldjükön szeretné-
nek kamatoztatni, érvényesíteni, de sokszor mégis falakba ütköznek.

„A megoldást egy többnyelvű, nyitott, európai normákat képviselő Sza-
badkai Egyetem jelentené, ahol a fiatal értelmiség megtalálná elhiva-
tottságát az oktatás iránt, és lehetőséget kapna a tudományos kutató-
munka gyakorlásához is.”

A legtöbb fiatal kutató a jövőt nem csak a vajdasági magyar tudomá-
nyos életben tevékenykedve képzeli el, hanem egyaránt látja a kitörési pontot 
a többségi nemzet, az anyaországi és a nemzetközi tudományos életbe való 
bekapcsolódásban is. Többször is a szellemi híd szerepében jelenik meg a vaj-
dasági magyar tudományos közösség, amely képes (lenne) ezeken a különböző 
színtereken tevékenykedő fiatalokat összehozni, kiépítve egy jól működő kap-
csolathálót, amely hosszútávon a régió fejlődéséhez is vezethet(ne). Viszont je-
lenleg a fiatalok úgy látják, hogy nagyon szűk térben mozog a vajdasági magyar 
tudományos elit, közvetlen környezetében és Magyarországon keresi a helyét. 
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„A tudomány nem nemzetiség- és helyfüggő, bár nemzeti hovatarto-
zásunk mindig is munkásságunk és életünk elválaszthatatlan részei 
lesznek...”

„A vajdasági magyar tudományos élet szereplőiben és a tudományos 
utánpótlásban nagy potenciál rejtőzik, mivel összekötő híd szerepet 
tudnak betölteni a Kárpát-medencében élő magyar ajkú és a volt Jugo-
szláviában tevékenykedő kutatók között.”

Ezért kerül a hangsúly a szerb nyelvismeret mellett az idegen nyelvek 
fontosságára is, ugyanis meglátásuk szerint nagy eredményeket nem lehet re-
gionális szinten elérni. Többször megjelenik a nemzetközi kollaborációk kis 
száma, ami utal a nemzetközi tudományos életben való alacsony részvételre. 
A vélemények többször rámutatnak az összefogás, együttműködés hiányára 
a Vajdaságon belül is. 

„Bennem él a remény, hogy a fiatal generáció egy sokkal összetartóbb, 
együttműködőbb közösséget alkot majd, ahol nem félünk egymástól se-
gítséget kérni, magunkénak érezzük majd, és büszkék leszünk társaink 
sikereire is, és együttes célokkal, közös munkával, egymás támogatásá-
val, méltó elődeinkhez hasonlóan értékes tagjaivá leszünk a vajdasági 
magyar tudományos életnek.”

A válaszadók mindenképp szükségesnek vélik a jobb kommunikációs 
csatornák kialakítását, ami hozzájárulhatna a hazai és nemzetközi kooperáci-
ók folytonosságához. 

„A cél, hogy ne vajdasági tudományos kutatóként tudjunk helyt állni, 
hanem vajdaságiként és tudományos kutatóként, itt, ott, külföldön, 
anyaországban, bárhol a világban.”

Összességében a tudományos utánpótlás jövőképe bizonytalan, a leg-
több esetben a Vajdaságban, illetve ingázva Magyarország és szülőföldjük 
között terveznek érvényesülni a fiatalok, de mindenki tisztában van azzal, 
hogy ha jelentősebb változások nem következnek be a közvetlen környeze-
tünkben a korlátozott lehetőségek, a külföldi – sok esetben könnyebbnek 
vélt –boldogulás végett a fiatal kutatóink az emigráció útjára lépnek majd. 
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Meglátásuk szerint mindaddig, amíg az említett változások nem következnek 
be, nem számolhatunk az emigránsok hazatérésével sem, és félő, hogy az itt-
hon maradottak megtartása is egyre nagyobb kihívás lesz.

„Sajnos tanulmányaik után sokan elvesznek az alapvető egzisztencia 
biztosításában, a kevés és rossz munkafeltételek miatt, valamint az ala-
csony munkabér okozta több párhuzamos munkavállalásában. Sajnos 
sokan a megoldást külföldön keresik és meg is találják.”

„…a hazai (ezen belül a vajdasági magyar) tudományos intézmények 
intenzív fejlesztésére, kapcsolati hálójának kibővítésére volna szükség, 
ami alapot, kiindulási pontot és visszatérési lehetőséget teremtene a fi-
atal kutatóknak.”

„A vajdasági magyar tudományos utánpótlás sosem volt nagyobb. En-
nek köszönhetően a vajdasági tudományos élet is magasabb szintre lép-
het abban az esetben, ha a fiatal vajdasági magyar tudósok itt marad-
nak és kutatásaikat itt végzik. Ehhez viszont megfelelő körülmények és 
nem utolsósorban megbecsülés is szükségeltetik.”

Nagy „teher” nehezedik a vajdasági magyar doktoranduszokra, a jöven-
dőbeli értelmiségre, ugyanis az ő tevékenységük, sikereik és példamutatásuk 
is nagy hatással van a vajdasági magyar közösségre, „példaként szolgálhat a 
vajdasági magyar fiatalok számára”.

„Az, hogy a jövőben hogyan tudjuk optimálisan adaptálni a lehető-
ségeinket, erőforrásainkat, rajtunk kutatókon is áll , ennek hatása vi-
szont hullámként továbbterjedhet a vajdasági magyarság egészére.”

Talán már késő azon gondolkodni, hogy vajon elveszítjük-e fiatal ér-
telmiségünket – ez a folyamat már régóta történik – inkább abba kellene 
energiát fektetni, hogy a nemzetközi projektek segítségével erős kapcsolat-
rendszert építsünk ki az „elszármazottainkkal”, és így remélhetjük azt, hogy 
egyszer megtalálják helyüket szülőföldjük tudományos színterein is, ugyanis 
a hazacsábítgatással racionálisan kell bánni, a jelenlegi vajdasági magyar–
szerb intézményrendszer nem lesz képes befogadni doktoranduszainkat, 
doktorjelöltjeinket, fiatal kutatóinkat. 



5

„Most van itt az utolsó pillantat, hogy a még meglévő és tenni akaró fi-
atal tudományos utánpótlást összefogjuk, új egyetem és/vagy kutatóin-
tézet ernyője alá vonjuk, amely ha megfelelően működik, huzamosabb 
ideig garantálni tudja a megfelelő légkört a fennmaradáshoz.” 

Mindezek ellenére a tudományos utánpótlás kiépítésére és erősítésére 
kell fektetni a hangsúlyt, tehetséggondozó rendszerek létrehozásával pedig 
már középiskolai tanulmányok alatt fel kell hívni a jövő generációjának a 
figyelmét a tanulás, tudás fontosságára. Ez segítheti ugyanis hosszútávon kö-
zösségünk fennmaradását. 

„A vajdasági magyar tudományos élet szereplőinek elsődleges célja kell 
hogy legyen, egy olyan tehetséggondozó rendszer létrehozása, amely az 
egyenlő hozzáférés elvét szem előtt tartva, lehetőséget biztosít a vajda-
sági magyar diákok számára, hogy az elhivatottságuk és képességeik 
szerint legmagasabb szinten kamatoztathassák tehetségüket, ezzel is 
elősegítve önnön és a közösség megmaradását, fejlődését.”

A vélemények azt tükrözik, hogy nagy potenciál rejlik a jelenlegi és a 
jövőbeli vajdasági magyar tudósainkban és tudóspalántáinkban, de minden-
képp szükség van az összefogásra, egymás támogatására, a tekintélyelvűség le-
küzdésére. Összességében arra utalnak a vélemények, hogy milyen változások 
kellenének, hogy ki tudjon bontakozni a szóban forgó személyek tehetsége, 
tudása. Mind a közép-, mind pedig a felsőoktatási intézményrendszer erősí-
tésére szükség van, kutatóintézetek és kutatócsoportok, nemzetközi együtt-
működések létrehozásában látják a jövőt, a versenyképesség lehetőségét, egy-
általán a vajdasági magyar közösség megmaradását. 


