
MAGYAR MŰVELŐDÉS 
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A magyarság művelődési élete 

intézményekben és rendezvényeken 

 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Népkör, 

 Szüreti bálak (szüretbálak) 

 A műkedvelő színdarabokban stilizált ruha 

 A városi polgárság stilizált „magyaros” 

viselete, ami a 19. nemesi viselet alapján 

alakul ki 

 A Gyöngyösbokréta-mozgalom kibontakozása 



Szüretbálak 



Szüretbál Doroszlón 2011-ben 







A műkedvelő színjátszás történelméből 

A Bokréta adatainak 20%-os 
feldolgozottsága  alapján: 

 23 településen 

 208 színdarabot adtak elő 

 Ebből 14 településen a 
Falurossza, 

 10 településen a Piros 
bugyelláris és a Sárga 
csikó, 

 8 településen a Gyimesi 
vadvirág és az Iglói diákok 

 7 településen A bor 
(Gárdonyi adaptáció) 

 6 településen A vereshajú 
c. színdarabot adták elő 

 



Műkedvelő egyesületek fellépései 



A városi lakosság stilizált viselete 





A Gyöngyösbokréta  





Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
- Zenta 

 A Magyar Nemzeti Tanács 2005. 
szeptember 23-án megalapította a zentai 
székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézetet.  

 Feladata a magyar érdekeltségű 
intézmények létrehozása (könyvtárak, 
múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem). 

 Közvetlen magyarországi partnere a Magyar 
Művelődési Intézet - Budapest. 



VMMI feladatai:  

 délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. 
dokumentációs központ (Bibliotheca Hungarica); 

 országos információs adatbank működtetése, szakmai 
információk gyűjtése, felhasználásának elősegítése; 

 magyar közművelődési információs hálózat 
működtetése;  

 a kulturális értékek társadalmi hatásának, a művelődési 
intézmények változásának vizsgálata, a művelődő 
közösségek tevékenységének elemzése;  

 közművelődési szakemberek képzése és továbbképzése; 

 kulturális közösségfejlesztő, településfejlesztő 
tevékenység;  

 a Délvidéki művelődési portál (www.vmmi.org.yu) 
gondozása;  

http://www.vmmi.org.yu/


A Vajdasági Magyarok Kulturális Szövetsége  

ma a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 64. éves  

és  110 tagszervezetet számlál  

A Vajdasági Magyarok Művelődési Szövetsége 

1992-ben alakult mint a magyar kultúrát őrző 

egyesületek asszociációja Vajdaság területén.  

 

Vajdaság területén 87 művelődési egyesület van. 
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Népkör Szabadka 

 A szabadkai Népkör Magyar Művelődési 

Központ  a Délvidék legidősebb folyamatosan 

működő kulturális szervezete: 1871. október 

15-én alakult szabadelvű olvasókörként, 

belügyminiszteri bejegyzése 1872. január 20-án 

történt meg.  
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141 éves 

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési 
Központban 500 aktív tag tevékenykedik a 
következő szakcsoportokban: népművészeti 
szakosztály (néptánc-, népzenei- és 
népdalcsoport), rajziskola, képzőművészeti 
csoport, kézimunka csoport, nemezelő szakkör, 
gyermek-, valamint felnőtt színjátszó csoport, 
illetve klasszikus táncklub.  

Az öntevékeny formák mellett a Népkör fesztiválok, 
előadások, hangversenyek, irodalmi és társas 
estek, vetélkedők, szemlék, találkozók, 
ismeretterjesztő előadások és más kulturális 
rendezvények szervezését is végzi, és vállalja 
ilyen jellegű szolgáltatások nyújtását társadalmi, 
gazdasági és más szervezeteknek.  

http://nepkor.b2ss.net/index.php?plugin=gallery&cmd=displayItems&galleryId=51
http://nepkor.b2ss.net/index.php?plugin=gallery&cmd=displayItems&galleryId=48
http://nepkor.b2ss.net/index.php?plugin=gallery&cmd=displayItems&galleryId=39


 Szabadkán számos szakosított egyesület 
létezik: Magyarságkutató Tudományos 
Társaság, Regionális Tudományi Társaság, 
Észak-bácskai Pedagógus Szövetség, 
Vajdasági Módszertani Központ, Vajdasági 
Magyar Diákok Egyesülete, KODDE 
Diáksegélyző, Kis Lajos Etnográfiai Társaság, 
Magyar Építészek és Mérnökök Egyesülete, 
Vajdasági Folklór Központ, Életjel, Népkör stb. 
 

 Az Újvidéken működő szervezetek: Vajdasági 
Magyar Nyelvművelő Egyesület, Vajdasági 
Magyar Felsőoktatási Kollégium, Magyar 
Tudományos Társaság, Dolgozók Egyesülete, 
Dél-Bácskai és Szerémségi Magyar Civil 
Szervezetek Szövetsége, a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület stb. 



Petőfi Sándor Magyar  
Művelődési Egyesület - Újvidék 

A telepi művelődési egyesület 1931-ben alakult.  

A háború végén 1944-ben a kultúregyesület teljes 

dokumentumanyaga megsemmisült.  

1945 júliusában megalapították a Magyar 

Kultúregyesületet. 1949-ben létrejött a Proletár 

Kultúregyesület, ez 1951-ben felvette a Petőfi 

Sándor nevet.  

1996-ban az egyesületi tagok szakosztályokba 

tömörültek: zenei (harmonika, tambura, citera és 

szórakoztató), népi tánc, kórus, versmondó, 

képzőművészeti, bábjátszó és hagyományápoló. 

 



1. Magyarságkutató Tudományos Társaság (1991, 

Szabadka, elnöke Dr. Gábrity Molnár Irén egy. tanár) 

2. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (1999, 

Újvidék, elnöke Dr. Szalma József egyetemi tanár)  

3. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001, 

Újvidék, elnöke Dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár) 

4. Regionális Tudományi Társaság (2005, Szabadka, 

elnöke Ricz András PhD hallgató) 

5. Kiss Lajos Néprajzi Társaság (Szabadka,  

elnöke Dr. Szőke Anna)  

6. Identitáskutató Műhely (Zenta, Badis Róbert)  

Tudományos műhelyek – civil szervezetek 



Változó társadalmi légkör, tevékenységi politika 

 Nem fenntartható a sok felaprózott kutatóműhely 

 Nincs egyeztetett programterv, párhuzamos 
tevékenységek folynak 

 Forráshiány miatt hálózatépítés igénye 

 Vajdasági prioritások meghatározása 

 Szabadka – Újvidék - Zenta háromszögkapcsolat 
és intézményes munkamegosztás 

 Régiós partnerkapcsolatok: Vajdaság+ Budapest, 
Szeged, Pécs, Békéscsaba, Kecskemét, Eszék, 
Temesvár+EU 



Folyóiratok 

 

A Tartományi Oktatási és Művelődési 
Titkárság 2005 és 2006 folyamán 
részt vett 11 magyar nyelvű folyóirat 
anyagi támogatásában (három a 
fiataloknak, a gyermekeknek szól). 



 HÍD - irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, 

 SYMPOSIUM - irodalmi, művészeti és tudományos 

 ÜZENET - irodalmi, művészeti, kritikai és 
társadalomtudományi folyóirat 

 

 LÉTÜNK - társadalmi, tudományos, művelődési 

 BÁCSORSZÁG – történelmi folyóirat  

 

 ARACS - közéleti folyóirat 

 

 DNS - művelődési multimediális folyóirat  

 zEtna - a kortársirodalom internetes folyóirata 

 

 KÉPES IFJÚSÁG - magyar fiatalok folyóirata  

 MÉZESKALÁCS - havi folyóirat gyermekeknek  

 JÓ PAJTÁS - heti magazin gyermekeknek 



Vajdasági magyar színjátszás 

Magyarul három hivatásos színház tart előadásokat: 

 A Szabadkai Népszínház (az első hivatásos előadás dátuma 1780)  
 az Újvidéki Színház és  

 a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház,  

 valamint két gyermekszínház: a szabadkai Gyermekszínház és a 
nagybecskereki „Toša Jovanović” bábszínház.  

 

 Az amatőr színjátszótársulatok:  

 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Muzslyáról,  

 a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület,  

 a kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a 
torontálvásárhelyi József Attila Művelődési Egyesület stb. 

 Sajátos társulat a Tanyaszínház (1978-ban alakult 
2002 óta civil szervezet: Vajdasági Magyar Szabadtéri 
Vándorszínház  



A vajdasági magyarok jelentősebb 
kulturális rendezvényei 

 Irodalom területén: Majtényi Mihály Napok, Szenteleky 
Napok, Fehér Ferenc Emléknapok, Szirmai Károly Emléknapok, 
Szabó B. György Emléknapok, Csuka Zoltán Emléknapok, 
Költészet Napja stb. 

 

 Színház és zene területén: Vajdasági Magyarok Amatőr 
Színtársulatainak Fesztiválja, Durindó – Vajdasági Magyar 
Néptáncfesztivál, Gyöngyösbokréta – Vajdasági 
Néptánctalálkozó, Aranycitera - Vajdasági 
gyermekciterazenekarok találkozója (Szenttamás), Zentai 
Énekfesztivál, VIVE - Magyar énekek és csárdások zenei 
fesztiválja Torontálvásárhelyen stb. 

 

 Népművészet területén: MIRK – Nemzetközi kézimunka és 
gyűjtemény kiállítás (évente váltakozó helyszínnel). 
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A horvát (bunyevác) kisebbség múltjából 

 A horvát nemzet része a jugoszláv (szerb) 
politikai közösségnek 

 A 1928-as parlamenti válság és az erre adott 
válaszok 

 1936-os aratóünnepség Szabadkán 
 Elemei: lovasbandérium, színpadi képek, 

viseletelemek 

 Célja: a politikai jelenlét megerősítése és 
hangsúlyozása 

 Az aratóünnepséget 1961-tól a Kommunista 
Párt Ifjúsági Szervezete szervezi 

 

 



Bunjevac népviselet 



Dužijance – Aratóünnepség Szabadkán 





Szabadka 

kulturális élete 



A város történelmi áttekintése 

•1391- első írásos emlék Zabatka 

•Hunyadiak → erdélyi vajda→ 

Jovan Nenad cár 

•1542-1686 török  uralom 

•1779 - Mária Terézia 

•1920. 06. 04.  

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 

•1941-1944 Magyarország 

•1945- Szocialista 

Jugoszláviában 

 





Városközpont valamikor és ma 



Szecessziós építkezés 



Kulturális élet- múlt 

•19. sz. második felében 
kulturális és gazdasági 
fejlődés 

•Blaha Lujza 

•Kosztolányi Dezső 

•Csáth Géza 

•Lányi Ernő 

•Milkó Izidor 

•Lifka Sándor 

•Munk Artúr 



Kulturális élet ma 

-Kulturális intézmények- 

• Lifka Sándor Art Mozi 

• Kosztolányi Dezső 

Színház 

• Szabadkai Népszínház 

• Gyermekszínház 

• Városi Múzeum 

• Képzőművészeti 

Találkozó 

• Városi Könyvtár 



Multi-konfesszialitás 

- Vallások - 

• Római katolikus 

• Szerb ortodox 

• Evangélikus 

• Református 

• Zsidó 

• Iszlám    



Templomaink 



Szabadka etnikai összetétele 

Magyarok 
36% 

Szerbek 
27% 

Horvátok 
10% 

Bunyevácok 
10% 

nem nyilatkoztak 
8% 

Jugoszlávok 
2% 

Romák 
2% 

Egyéb 
5% 



Szabadka etnikai szerkezete és tarka 
művelődési élete  

(2011- es népszámlálási adatok) 

• Magyarok -35.65% (Népkör Magyar 

Művelődési Központ) 

• Szerbek - 27.02% („Sveti Sava”) 

• Horvátok - 10.00% („Bunjevačko Kolo”) 

• Bunyevácok - 9.57% (Bunjevački Kulturni 

Centar) 

• Jugoszlávok - 2.26% 



Gimnázium (1795), zeneiskola (1868), 

Műszaki szakközépiskola  

 

 



Felsőoktatási intézmények  

(4 állami+4 magán) 
 

 

 



Neves rendezvények 

•European Film Festival 

•Etno Fest 

•Interetno Festival  

•Desiré Central Station 

•Sínbusz Fesztivál 

 



A vajdasági művelődési élet problémái 

 Csökkenő állami anyagi támogatás 

 

 A kisebbségi művelődési egyesületek épületeinek 
felújítása, infrastrukturális felszerelése gyenge 

 

 Vajdasági hivatásos színházak anyagi, 
infrastrukturális és humán erőforrás nagyobb 
mértékű támogatása, 

 

 A vajdasági ifjúság hatékonyabb bekapcsolása a 
művelődési életbe, 

 

 Az amatőrizmus fejlesztése, 

 

 Hivatásos vajdasági magyar néptáncegyüttes 
létrehozása és a hagyományápolás intézményesítése. 



 Buvljak, avagy a “bolhapiac”  



Palics Fürdőhely 



Köszönöm a figyelmet! 


