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Előzetes megállapítások: 

 

1. Vajdaság multikulturális jellege akkor nem vált 

előnyére, amikor a mindenkori aktuális hatalom 

megkísérelte alárendelni egy domináns etnikum 

érdekének.   

2. A délszláv háború hatására jelentősen 

megváltozott a térség demográfiai arculata.  

3. A válság éveiben tömeges emigráció: egzódusz.  

4. A menekültek Vajdaságba telepedése 

megváltoztatta a térség etnikai struktúráját. 

5. A tartomány „elszerbesítése” hatott a helyi 

társadalom és közélet viselkedéselemeire is. 



Vajdaságban a Titói időszakban a nemzetiségek 
közötti távolságtartás/distancia kisebb mint a 
Szerbia déli területein:  

 71% semmilyen megkülönböztetést nem tanúsított, 
sőt a magyarok 85%-a elfogadta a más 
nemzetiségű honfitársait. A distancia jugoszláviai 
átlaga 59% volt (Pantić, 1967). 

 1979-ben jelen volt a kulturális paralelizmus és 
tolerancia is, a kulturális közeledés és 
egybekapcsolódás jeleivel (Baćević, 1979)  



1988 és 1990 között a politikai hangulattól függően 
változott a vajdasági lakosság etnikai attitűdje: 
kulturális differenciálódás. 

A tartomány lakosságának „csak” 10%-a mutat fel 
„nacio-kulturális bezártságot” (Baćević, 1990).  

 

A házasodás szempontjából a magyarok szerbeket 
76%-ban elfogadták és csak 9%-uk utasította el.  

A szerbek a magyarokat mint házastársat 57%-ban 
elfogadták, 29%-ban elutasították (Baćević, 1991).  



A szerb lakosság egyharmada latens vagy kifejezett 
ellenszenvet, türelmetlenséget vagy gyűlöletet 
érzett más nemzetiségi csoportokkal szemben.  

 

Legmagasabb fokú intolerancia az albánok 
irányába mutatkozott (77,8%), utánuk a 
muszlimok (73,1%), horvátok (69,1%), magyarok 
(56,6%) és a macedónok (44,1%) következtek 
(Golubović–Kuzmanović–Vasović, 1995).  



 A magyarok viszonylag magas nemzeti 
toleranciakészségről tettek tanúságot, de 
kifejezték elégedetlenségüket is a kollektív és 
individuális jogaikkal kapcsolatban: „világosan 
látták etnikai egyenlőtlenségüket” 

 

 A szerb kutatók szerint nőtt a vajdasági 
magyarok körében a nacionalizmus, elsősorban 
annak a ,,polgári típusa, legális intézmények 
által kanalizálva” (Ilić—Cvejić, 1997) 



 Vajdaságban a menekültek aránytalan 
letelepítésével etnikai szerkezetbontás történt, s 
emiatt változtak a nemzetiségi sztereotípiák, sőt a 
politikai szervezetek is akcióba lendültek.  

 A kisebbségek szórványosodása miatt a 
Tartományban „nincs egységes területi humán 
erőforrás-koncentráltság” sem (Ilić, 2002) 



1. grafikon: Hogyan itéli meg a menekültek státusát 

Vajdaságban?

(Ilić, 2002: 10). 
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 A leghatásosabb befolyást a lakosságra a 
közvetlen környezetben megélt attitűdök 
gyakorolták: a településre érkező 
menekülthullámok, etnikai incidensek, a 
kortársak és a médiapropaganda. 

 

 A frusztráció, a megélhetési nehézségek, az 
általános kilátástalanság felszínre hozták a 
közember rejtett komplexusait is, sőt 
fogékonnyá tették őt a szélsőséges 
gondolkodásra.  



2. grafikon: Milyen területen okoznak a menekültek problémát a 

helybéli lakosoknak?

(Ilić, 2002: 11).
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3. grafikon: Igaz-e, hogy a menekülteknek előnyük van a 

miunkahelyszerzés terén?

(Ilić, 2002: 17).
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4. grafikon: Van-e különbség a menekültek és a helybéli lakosság 

munkaszokása között?

(Ilić, 2002:18)
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 Etnocentrizmus a 20 és 23 év közötti fiatalok körében a 
legkifejezettebb. Ez a nemzedék Jugoszlávia szétesése és 
a háború idején járt általános iskolába, keveset utazott 
külföldre. 

 A Belgrádi Emberjogi Központ 2004-es adatai szerint 
(UNDP 2005:41) a 15 és 25 év közötti nemzedék 51,5%-
a sohasem járt külföldön, 14,2%-a csak egyszer utazott 
külföldre, és mindössze 31,1%-a volt külföldön már több 
alkalommal. 

 Vajdaságban (Radivojevic, 2007)  a fiatalság körében csökkent 
a nemzeti identitás fontossága – transznacionális nézetek   
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 Szerbiában és Vajdaságban latens extrémizmus és 
radikalizmus húzódik meg a demokratizálódás 
mögött. 

 A multikulturális életszokások közepette egyes 
etnikumok nem egyformán élik meg a kulturális 
súrlódásokat, nem egyformán toleránsak a 
nemzetiségekkel vagy kisebbségekkel szemben. 

 Nincs nyílt idegengyűlölet, de jelen van a rejtett 
idegenellenesség.  

 A lakosság zöme előítéletekkel él, miközben nem 
ismeri eléggé szomszédjai nyelvét és kultúráját. 

 A másság elfogadását a másság megismerésével 
erősíteni lehet. 

 



Vajon Szerbia lakossága a 

nemzetállam koncepciója 

helyett megérett-e arra, hogy 

végleg elfogadja a kulturális 

pluralizmus elvét? 


