
ETNICITÁS 



Etnikai csoportok 
Az etnicitás fogalma kulturális szokásokat és 

szemléletmódot jelöl, amely megkülönböztet egy 
adott emberközösséget. Az etnikai csoportok tagjai 
kulturális értelemben megkülönböztetik magukat a társ. 
egyéb csoportjaitól és ezt a különbözőséget a többi 
csoport is elismeri.  

A legkézenfekvőbb megkülönböztetés a nyelv, a 
történelem, ill. az ősök tisztelete, a vallás, az 
öltözködési és díszítési stílusok.  

Az etnikai különbségek teljes egészében tanult 
jellegzetességek, addig míg fel nem idézik, hogy 
gyakran tekintik magukat egyes etnikai csoportok 
“eredendően uralomra hivatottnak” vagy tekintenek 
1-1 népet “ostobának”, eredendően lustának. 



A modern társadalomban számos etnikai csoport él együtt. (Pl. 

Nagy-Britanniában ír, ázsiai, nyugat-indiai, olasz, görög 

bevándorlók, de az Egyesült Államokban még ennél is több 

nép alkot etnikai csoportokat a széles társadalmon belül). 

Manapság számos plurális társadalomban több nagy etnikai 

csoport él együtt, amelyek ugyanaz a politikai és gazdasági 

rendszer részét képezik, miközben nagy mértékben 

különböznek egymástól. 



Kisebbségek 

 a csoport tagjai hátrányos helyzetben vannak a velük 

szemben  érvényesülő diszkrimináció miatt  

 a kisebbségek tagjaiban jelen van valamilyen 

csoportszolidaritás (együvé tartozás érzése).  

 a kisebbségek fizikailag és társadalmilag részben elkülönítek 

a nagyobb/többségi közösségtől.  



Előítélet, diszkrimináció 

Faji előítélet olyan véleményeket vagy attitűdöket 
(magatartás, gondolkodásmód) jelent, melyek egy csoport 
tagjaiban kialakulnak egy másik csoporttal kapcsolatban. 

Az előítélet az egyénekről vagy csoportokról kialakított 
szóbeszéden és nem közvetlen tapasztalatokon alapuló nézet, 
és ezek a vélemények az új ismeretek hatására sem változnak. 
A ember előítéletei pozitívak azokkal a csoportokkal szemben, 
melyekkel azonosulnak, a többiekkel szemben pedig 
negatívak. Ha valaki előítéletet táplál bizonyos csoporttal 
szemben, akkor a csoport tagjainak véleményével nem 
foglalkozik.  

A diszkrimináció tényleges viselkedésre utal. A diszkrimináció 
olyan cselekvésekre utal, amelyek célja, hogy egy csoport 
tagjai előtt elzárják a mások számára nyitott lehetőségeket 
(pl. fehér bőrű ember előbb megkapja az állást). 



 NACIONALIZMUS 



NACIONALIZMUS KELETKEZÉSE 

EURÓPÁBAN 

 XVIII-XIX századforduló - nemzetállamok 
megjelenése Európában 

 a nemzet és az állam egységéből indul ki 

 a polgári társadalomban, a nemzet a 
közösséghez tartozás élményét adja 

 a nemzetet területi egység, közös kultúra, 
nyelv, szokások, mítoszok és történelem 
jellemzi 

  homogén nemzetállamok (lakosság 90%-a 
ugyanazt az anyanyelvet beszéli) 



Ernest Gellner  

A NACIONALIZMUS KIALAKULÁSA:  A NEMZET ÉS 

AZ OSZTÁLY MÍTOSZAI 
 

 a nacionalizmust a modern társadalmak jellemzőjének 

tartja. Tagadja, hogy a mai nemzeteknek bármi 

előzménye lett volna a múltban.  

 Ernest Gellner az ipari társadalom strukturális 

szükségletének tartja a nacionalizmust. „A nacionalizmus 

lényegében politikai alapelv, amely azt tartja, hogy a 

politikai és a nemzeti alapegységnek kongruensnek 

(összeillőnek) kell lennie.” (Gellner, 1996.) 

 



A mai nemzetek elemzésének kiinduló pontja a 

premodern etnikai közösségekben van 

Ennek alapja a történelmi és kulturális közösség tudata 

Az etnikai mag kétféle lehet: vízszintes (antik perzsa, 

normann) vagy függőleges (antik örmény, görög, zsidó) 

A kontinuitás tudata, valamint a mag morfológiája 

erősen befolyásolja a mai nemzeti tudatot 

Anthony D. Smith – etnikai mag 

Benedict Anderson az írásbeliség elterjedését, a 

nyomdakapitalizmust, az irodalmi nyelv megteremtését véli 

kulcsfontosságúnak az elképzelt közösség létrejöttében. Anderson 

szerint a nemzet nem más mint egy elképzelt közösségen alapuló 

szolidaritás egymást nem ismerő és egymásról mit sem tudó emberek 

között.  



 

  A nacionalizmus manifesztálódása 

 

 A nacionalizmus önmeghatározást és 
elhatárolódást jelent másoktól 

 

 „referencianemzetek” - fontos a nemzet 
karakterológiai meghatározása 

 egy politikai elv, mely szerint a nemzeti és a 
politikai közösség egybeesik 

A nacionalizmus érzése nő, ha megsértik, 
veszélyeztetik a közösséget (szolidarizáló hatás) 



Nemzeti diszkrimináció 

A nemzeti diszkrimináció olyan különbségtételt, kizárást, 

megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja 

a  nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy 

eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren 

vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy 

gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása. 

 

 

Fajtái: 

- pozitív és negatív  

- közvetett és közvetlen 



Pozitív és negatív 

diszkrimináció A diszkrimináció szó önmagában, ha 

nem szerepel előtte a pozitív jelző, 

hátrányos, azaz negatív 

megkülönböztetést jelent.  

A pozitív diszkrimináció 

társadalmi csoportokra 

vonatkozó jogi vagy egyéb 

adminisztratív 

megkülönböztetést, előnyben 

részesítést jelent, melyre 

gyakran, de nem feltétlenül a 

csoport valamilyen 

szempontból hátrányos 

helyzete ad indokot.  



Közvetett és közvetlen diszkrimináció 

Közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha egy látszólag 

semleges rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat az egy etnikai 

származású személyeket más személyekhez képest 

különösen hátrányosan érint. 

Közvetlen megkülönböztetés áll fenn, ha egy személlyel 

szemben etnikai alapon kevésbé kedvezően járnak el, mint 

ahogyan egy másik személlyel szemben hasonló helyzetben 

eljárnának.  



Asszimiláció és akkulturáció 

 Asszimiláció: folyamat, melynek során egyének vagy 

csoportok elsajátítják más csoportok jegyeit, egy közös 

kultúrát alakítanak ki (egyesülnek velük) 

 

 Akkulturáció: a Webster Dictionary /1934/ szerint az a 

folyamat, amikor valaki valamit a kultúrába beépít; a 

kulturális jegyek átadásának folyamata, a kulturális 

változások, egy kultúrelem átvétele. 

 A vajdaságiak sok évtizedes „átmeneti állapot” 

képviselői voltak az akkulturáció tekintetében: 

multikulturalizmus, a nagyszámú vegyes házasság 



Asszimiláció két típusa: 

a) Melting pot (olvasztótégely) = egy csoport nem tartja fenn 
identitását, pozitívan viszonyul a domináns társadalomhoz, 
pozitívan ítéli meg a változást, beolvad (pl. USA). 

b) Az erőszakos asszimiláció - kukta modell = a csoport nem 
tartja fenn identitását, de negatívan viszonyul a domináns 
társadalomhoz, a változást rájuk kényszerítik (pl. SSSR). 

 

   Az integráció két lehetősége:  

a) A multikulturalizmus, ahol a csoport fenntartja identitását, 
pozitívan viszonyult a domináns társadalomhoz, akárcsak a 
változáshoz.  

b) A plurális társadalom ettől abban tér el, hogy a változás a 
befogadó társadalom adottságának függvénye. 



 



A NACIONALIZMUS FAJTÁI: 

 

3 típusa: 

1.  klasszikus nacionalizmus 

2.  posztkoloniális nacionalizmus 

3.  szubkulturális nacionalizmus 



KLASSZIKUS NACIONALIZMUS 

 Európában a XVIII. században a 

nemzetállamok kialakulását kísérte 

 Nagy-Britannia, Franciaország, 

Németország, Olaszország 

 Szorosan összekapcsolódott a 

tömegoktatással 

 Brit                  skót, ír 

 Az újonnan alakult délszláv államokban 



POSZTKOLONIÁLIS 

NACIONALIZMUS 

 A volt gyarmatokon bontakozott ki a 
felszabadulás után 

 nacionalizmus szerepe a függetlenségi 
harcban 

 nemzettudat hiánya miatt a 
kormányok különböző törzseket, 
népcsoportokat próbáltak integrálni  

 Európában ismeretlen  



SZUBKULTURÁLIS 

NACIONALIZMUS 

 Ellenzéki beállítottságú mozgalmakra 

utal, amelyek kifejlett 

nemzetállamokon belül bontakoznak ki 

 Globalizálodás miatt erősödik, a 

regionális öntudat védekezése 

Pl. katalán, baszk, skót, ír, québeci 

 Vajdasági tájtudat 



Valamikori Jugoszlávia etnikai szerkezete 



Vajdaság 

 Etnikai 

sokszínűség 

 Migráció 

 Homogenizálódás 

Forrás: Népszámlálás 2002 

Nemzeti sokszínűség

Albánok

0,1%

Szlovákok

2,8% Szlovénok

0,1%

Ukránok

0,2%

Horvátok

2,8%

Csehek

0,1%

Egyéb

0,3%

Nem nyilatkozott

2,7%

Regionális hovatartozás

0,5%

Szerbek

65,0%

Ismeretlen

1,2%
Jugoszlávok

2,5%

Bosnyákok

0,0%

Bolgárok

0,1%

Bunyevácok

1,0%

Vlachok

0,0%
Goran-ok

0,0%

Oroszok

0,0%

Ruszinok

0,8%

Romák

1,4%

Románok

1,5%

Németek

0,2%

Magyarok

14,3%

Macedónok

0,6%

Muzulmánok

0,2%

Montenegróiak

1,7%



   SOVINIZMUS 
- a mi-ők ellentétből indul ki 

- egyenlőtlenség, a nemzeti felsőbbrendűség 

dominál, vagyis a másik nemzet lekicsinylése 

PATRIOTIZMUS 
 Hazaszeretet - nem szerepel mások lenézése és 

megsértése 

 A föld, a nemzeti múlt, nemzeti történelem, nyelv, 
szokások szeretete 

Illyés Gyula szerint a patrióta az aki jogot véd, 
nacionalista aki jogot sért. 



Nacionalizmus 
KULTURÁLIS  

NACIONALIZMUS 

ETNIKAI  

NACIONALIZMUS 



KULTURÁLIS 

NACIONALIZMUS 

 A közös kultúrát tekinti egy nemzet 

alapjának 

 befogadó 

 

 

 egy közös kultúra elsajátítható 

 Pl. jugoszlávizmus eszméje 



ETNIKAI NACIONALIZNUS 

 A kiindulási pontja az etnikumhoz való 

tartozás 

 szűkítő 

 

 

 

 etnikumhoz tartozás születés kérdése  

 Pl.: szerb, horvát, muszlin nacionalizmus 



Etno-centrizmus 

Az etno-centrizmus viszonyulás, melynek lényege, 

hogy egy kultúra központba állítja és 

felülértékeli a saját nemzeti vonásait, és ezzel 

egyidejűleg leértékeli a többi, rendszerint 

szomszédos nemzetek vagy a kisebbséghez 

tartozó nemzetiségek/etnikai csoportok 

képviselőit, kultúráját. 

  

 Az etno-centrizmus = kollektív egocentrizmus, esetleg 

egománia, ami rendszerint intoleranciával, vagy más 

csoportokkal szembeni nyílt gyűlölettel együtt 

jelentkezik.  



 Az etnocentrizmus egyrészt negatív 

előítéletekben fejeződik ki a más etnikai 

közösségek és nemzetek iránt (például 

lusta, ostoba, erőszakos, immorális)  

 

 Másfelől az etnocentrikus attitűd pozitív 

vonásokkal ruházza fel saját közösségét, 

amelyet akár isteni eredetűnek, 

kitüntetettnek és felsőbbrendűnek tart 

(gyakori motívumok az ősi kultúra, 

tradíciók, békés szándék)  



NACIONALIZMUS PROBLÉMÁI 

 tolerancia hiány 

 mások lenézése 

 erőszak alkalmazása 

 gyakran szít ellenségeskedést 

 

 

 

 háború 



Kulturális relativizmus 

 Az a képesség, hogy más emberek 
szokásait és hiedelmeit nem a magunk, 
hanem az ő saját szemükön keresztül 
próbáljuk látni, a kultúrájuk 
kontextusán belül.  

 Ezt a képességet tanulni kell  

 A kulturális relativizmus 
objektivitást, empátiát és 
informált ítélkezést feltételez 



Köszönöm a figyelmet! 


