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A vallással kapcsolatos attitődök napjaink Bosznia-Hercegovinájában 
 

Kolutácz Andrea1 
 

Bosznia-Hercegovina (BiH) elsı pillantásra egy rendkívül összetett, nehezen érthetı 
közösség. A három államalkotó nemzet – Bosnyák, Horvát, Szerb – mellett (amelyek 
önmagukban nem képeznek többséget), 17 törvény által elismert kisebbség él az 
országban, ezek pontos száma ismeretlen. 

Bosznia-Hercegovina egyik legszembetőnıbb jellemzıje vallási megosztottsága, az 
ország területén több felekezet is mőködik. A legnépesebb a három intézményesült 
egyház a római katolikus, a muzulmán, és a pravoszláv, de mellettük – igaz 
elhanyagolható számban – több protestáns vallási közösség is létezik (pl. evangélikusok, 
baptisták). Az egykor népes bosznia-hercegovinai zsidó közösség száma a II. 
világháborús népirtás és az Izraelbe irányuló kivándorlás miatt napjainkra meglehetısen 
megcsappant, tagjai azonban a mai napig tevékenyen részt vállalnak a társadalmi 
folyamatokban. A fentiek mellett több kisebb szekta (Krisnások, Jehova tanúi, 
adventisták), és szeparatisztikus irányzat (pl. vahabiták, džaferiják) is mőködik az 
országban. (MESIHOVIĆ, S. 2006) 

Napjaink Bosznia-Hercegovinájára az egyházi objektumok tömeges építése jellemzı. 
A helyi média híradásai szerint 1992-tıl kezdve több templomot és imaházat emeltek az 
országban, mint iskolát. Ezt az építkezési konjunktúrát azonban tévedés lenne a lakosság 
mély vallási meggyızıdésének, és aktív vallásgyakorlatának bizonyítékaként értelmezni. 
Boszniában egyre kevesebb az ıszintén hívı ember, mivel a vallás az etnikai identitás 
kiépítésének alapjává, és politikai manipuláció tárgyává vált. A nemzetiségi hovatartozás 
kérdését sőrőn átszövi a vallási hovatartozás kérdése. 

A háború utáni BiH-ban nem készült hivatalos statisztikai felmérés a lakosság 
felekezeti megoszlására és vallásgyakorlatának intenzitására nézve. A Szarajevói 
Egyetem Politikatudományi Karán belül mőködı Társadalomkutató Intézet felmérése 
szerint 1998-ban a bosnyákok 37%-a, a szerbek 18%-a, a horvátok 55 %-a vallotta magát 
hívınek, míg 2003-ban ez az arány a bosnyákoknál 78%-ra, a szerbeknél 67%-ra, a 
horvátok körében 81%-ra emelkedett. (ŠUŠNJAR, A. 2008) 

A vallással kapcsolatban napjainkban kétfajta magatartás figyelhetı meg. Elméletben 
egyre többen fordulnak az egyházak felé, a háború elıtti szocialista idıszakban 
keletkezett lelki őr kitöltésének, illetve a nyomasztó háborús élmények feldolgozásának 
reményében. A fiatalok közül is sokan a vallásban találnak magukra, hiszen számukra 
nem nyújtanak más – pl. egységes bosznia-hercegovinai – identitást. A gyakorlatban 
azonban jelentısen csökkent azoknak a hívıknek a száma, akik vallásukat a 
mindennapokban is gyakorolják. A bosznia-hercegovinai társadalom nagy részét egyre 
inkább az a magatartás jellemzi, hogy az emberek a vallásból átveszik azt, ami nekik 
tetszik, de a szigorú egyházi elıírásokat már nem igen tartják be. 

Tanulmányunkban a Bosznia-Hercegovinában a háború után meginduló intenzív 
egyházi építkezések mögött húzódó okokra keresünk választ, illetve egy helyi független 
kutatócsoport kérdıíves felmérésének eredményeit felhasználva azt kívánjuk bemutatni, 
hogy a 21. század elején az emberek miképp viszonyulnak a valláshoz, és a sajátjuktól 
eltérı felekezetek képviselıihez. 
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1. Az ateizmustól a vallás újjáéledéséig 
 

A vallás (ugyan nem azonos mértékben) minden társadalom életében jelen van, 
ugyanakkor a krízisben, átalakulóban lévı országok esetében sokszor domináns tényezı. 
Bosznia-Hercegovinában, különösen az elmúlt 10-15 évben, a vallás és a politika sajátos 
szimbiózisa alakult ki. 

A volt Jugoszláviában a 20. század közepétıl megjelenı, és egyre szigorodó 
ateizmusnak számos, napjainkban is érezhetı következménye van. A kommunista 
alkotmány a vallásokat társadalmilag és politikailag marginalizálta. E folyamat leginkább 
azokat a csoportokat érintette (katolikus horvátok, muzulmánokat), amelyek nehezebben 
illeszkedtek be a szocialista rendszerbe. A kommunizmus ideje alatt az 
egyházközösségek a nemzeti identitás (egyetlen) ırzıi, és a nacionalista politika 
támogatói voltak. A vallási és etnikai jelképek, mint a régi-új identitás emblémái idıvel 
nem csak az önmeghatározás szimbólumaivá, hanem a „másikkal“, a „mássággal“ 
szembeni identifikáció eszközeivé is váltak. Így lett a saját vallás-etnikum a másikétól 
szebb, jobb, régebbi, felsıbbrendőbb, okosabb. Ez a fajta gondolkodás odáig vezetett, 
hogy a BiH-ban több évszázadig békében egymás mellett élı népcsoportok egyszercsak 
úgy vélték magukról, hogy a többiektıl nagyobb elıjogokkal bírnak, és a „másik“, mint 
„nem én“, „nem mi“ alacsonyabbrendő, mely tény egyben feljogosít a 
megsemmisítésükre. Ezt az újonnan kalakult helyzetet senki sem ismerte fel idıben. BiH 
etnikumai megérezték, hogy a vallási hovatartozás kérdése fontosabb, mint valaha, és 
elkezdtek az ország határin kívülre tekiteni: a szerbek Szerbia és a pravoszláv világ felé 
(Oroszország, Görögország), a horvátok Horvátország és a Vatikán, míg a muzulmánok 
az iszlám országok irányába. Emellett senki sem tekintett Boszniára mindannyiuk közös 
autentikus élettereként. BiH alatt mindenki valami sajátot, egyfajta felszentelt helyet 
értett, ahol „mi“ több joggal bírunk, mint „ık“, és ezt etnicitással, vallással, történelmi 
mítoszokkal támasztották alá. (IVANKOVIĆ, Ž. 2001) 

Az 1990-es évek elejére felerısödı etnocentrizmus politikai megosztottsághoz és a 
nacionalizmus szélesedéséhez vezetett. Mindez az etnikailag tiszta területekért folytatott 
háborúban csúcsosodott ki 1992-1995 között, melynek során tömegesen romboltak le 
egyházi épületeket. Ez a folyamat a „másik” és a „másmilyen” iránt érzett győlölet 
demonstrálásának eszközeként, valamint az ellenség felett aratott teljes gyızelem 
kifejezıdéseként értelmezhetı. Az egyházi objektumok megsemmisítéséért számos 
vádemelés született a Hágai Nemzetközi Törvényszéken, azonban az elkövetık többsége 
szinte biztos lehet benne, hogy tettéért soha nem kell majd felelnie. 

A Boszniában a háború alatt lerombolt templomok pontos számát nem tudni. Egyes 
adatok szerint (HASIĆ, N.–ŠUNJ, N. 2008) a háború idején körülbelül 1300 muzulmán, 
800 római katolikus, és 300 pravoszláv egyházi épületet semmisítettek meg. A Banja 
Luka-i püspökség területén található katolikus templomok 90%-át például mindenféle 
háborús történés nélkül robbantották fel. Más becslések szerint (VELIKONJA, M. 2003) 
1000-1100 dzsámi, 450 római katolikus, és 340 ortodox templom dılt romba a háború 
során. 

A különbözı felekezetekre általánosan jellemzı folyamat, hogy a háború befejeztével 
mindenekelıtt egyházi épületeiket állították helyre. Ezeket a rekonstrukciókat anyagilag 
gyakran külföldi államok és vallási közösségek (pl. görög ortodox egyház, iszlám 
közösség, római katolikus egyház, stb.) támogatták. Az építkezések az adott régióban 
hatalmon lévı nacionalista pártok teljes támogatásával zajlanak, így ezek az épületek a 
területen többségben lévı etnikum dominanciájának, valamint az egységes vallás és 
politika exkluzív szimbólumainak tekinthetık. 

A Bosznia-Hercegovinában újonnan emelt dzsámik számáról nincs pontos adat, mivel 
az építkezések jó része a háború során lerombolt épületek helyreállítását célozza meg, 
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illetve az erre vonatkozó dokumentáció hiányos. A Rijaset Iszlám Közösség adatai 
alapján 2007-ben 65 dzsámit és 1 tekijét adtak át a hívıknek. Szarajevó opcinában eddig 
9 új dzsámit emeltek, a 10. építése folyamatban van. Ezek az építkezések fıként az 
iszlám országok (pl. Egyiptom, Szaud-Arábia, stb.) donációiból valósulnak meg, amelyek 
esetenként tulajdonjogot is kérnek a pénzükbıl épített dzsámik felett (pl. ahogy azt az 
Alipašina ploje-i dzsámi esetében Szaud-Arábia tette). A háború utáni idıszakban a 
legtöbb új dzsámit Kelet-Boszniában emelték (a legtöbbet ott is pusztították el), az Iszlám 
Közösség így kívánja elımozítani a területre irányuló bosnyák visszaköltözést. Ruda falu 
környékének lakossága – ahol 2001-ben indult meg a visszatelepülés – például elıbb 
kapott dzsámikat, mint áramot, ami nélkül 7 éveig voltak kénytelenek élni. Ezt a politikát 
azonban felülírja az egzisztenciális kérdés, hiszen a kelet-boszniai visszatelepülıknek 
nem a vallásgyakorlás a legfıbb gondja, hanem a munkanélküliség, a gyermekek 
iskoláztatásának nehézsége, a közbiztonság és a társadalombiztosítás hiánya, valamint az 
infrastrukturális ellátottság alacsony színvonala. A visszatelepülık jogegyenlıtlenségét, 
és az alapvetı emberei jogok megsértését az élet különbözı területein lehet tetten érni. 
Az említett problémák megoldatlansága miatt a visszatelepült bosnyákok több ezres 
számban költöznek át a FBiH nagyobb városaiba, és nagy valószínőséggel többé már 
nem is fognak visszatérni szülıfalujukba.  (HASIĆ, N.–ŠUNJ, N. 2008) 

A boszniai katolikus egyház legnagyobb problémája hívei számának csökkenése. A 
katolikus horvátok a háború alatt és után nagy számban hagyták el szülıföldjüket, 
visszatelepülésük mértéke pedig elégtelen. A háború elıtti 760 000 fıs populációból 
mára körülbelül 400 000-ren maradtak Boszniában, a Boszniai Szerb Köztársaság (RS) 
területén arányuk mindössze 2-3%-ra tehetı. A kedvezıbb horvátországi életfeltételek, a 
Horvátországban már megvalósult integráció (sok menekült idıközben családot alapított, 
megfelelı munkahellyel rendelkezik, stb.), és a sokszor ellenséges fogadókörnyezet nem 
ösztönzi a horvát menekülteket a Boszniába történı visszatelepülésre. Új katolikus 
templomokat azokon a területeken emelnek, ahol a megmaradt horvátok többségben 
vannak. Ezek az építkezések gyakran meglehetısen monumentálisak. Például a kupresi 
„Szent Család Templom“ 500 km2-es alapterületének lelapozásához 75 000 konvertibilis 
márkára lenne szükség (≈ 9 400 000 Ft). Abban a városban, ahol csaknem mindenki 
munkanélküli, ennyi pénzt összegyőjteni szinte lehetetlen feladat. A háború után 
Szarajevó opcinában is épült 3 új templom, 70 év után ezek voltak az elsı katolikus 
építkezések a környéken. Az Alipašina Polje-i komplexum – amely egy templomot, az 
egyházmegye épületét és egy lelkipásztori centrumot foglal magába – 2 millió márkába 
(≈ 250 000 000 ft) fog kerülni. Ezzel szemben a grbavicei katolikusok, akik 13 éve 
várnak az építési engedélyre, templom hiányában a miséket magánházak pincéiben 
kénytelenek megtartani. (HASIĆ, N.–ŠUNJ, N. 2008) 

Új ortodox templomok a különbözı szerb cégek segítsége mellett, és az érintett 
területrıl külföldre költözött hívık adományaiból épülnek. A pravoszláv egyház 
Szarajevóban – igény hiányában – eddig még nem kért engedélyt új templom építésére. A 
mostari ortodox templom újjáépítésével a szerb belsı menekültek visszaköltözést kívánja 
ösztönözni a pravoszláv egyház a városba, és környékére. 

A terület etnikai hovatartozásának megjelölése céljából emelt, teljesen új vallási 
objektumok építését mindhárom államalkotó nemzet részérıl egyfajta „dac-projektként“ 
is értelmezhetjük, hiszen ezek a szentélyek legtöbbször az érintett területen kisebbségben 
lévı etnikumok magánterületeire épülnek. Például a Konjic melletti Bradinán szerb 
területen emelt dzsámi félreérthetetlen üzenet a helyi szerb lakosságnak, hogy a 
territórium többé már nem az övék. A Mostar feletti Hum-on felállított kereszt, valamint 
a település centrumában épített 130 m magas tornyú ferences templom is világos üzenet 
arra nézve, kié a város. A leghíresebb és a legtöbb felhangot kiváltó eset a Konjević 
Polje-n bosnyák magánterületen emelt pravoszláv templomé, ahol a tulajdonos hatályos 
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bírósági végzés birtokában évek óta várja az épület áthelyezését, hiába. A sort még 
számtalan példával lehetne folytatni. (HASIĆ, N.–ŠUNJ, N. 2008) 

Az ekképp kialakult helyzetért a vallási közösségek is felelısek. A felekezetek közötti 
„hivatalos“ dialógus, ha egyáltalán létezik, csak a vallási hirerchia csúcsán álló 
szeméylek között valósul meg, amelybe a helyi közösségekben mőködı alsópapság nem 
kapcsolódik be. Az egyházi tisztségviselık sokszor a politikusok szószólói, a nacionalista 
pártok és a hívek egyfajta összekötıi. Tartja magát az a meggyızıdés, hogy a hatalmon 
lévı nacionalista pártok saját választási gyızelmeiket a kampányban tevékenyen részt 
vállaló klérusnak is köszönhetik. 
 
2. Bosznia-Hercegovina alkotmánya(i) és a vallás, az iskolai hittan-tanítás kérdése 
 

Valamennyi Bosznia-Hercegovinában létezı egyházi közösségnek érdeke az 
állammal, és különbözı intézményeivel a saját tevékenykedési feltételeik megvalósítása 
érdekében történı együttmőködés (pl. egyházi épületek építése, vallási nevelés, egyházi 
alkalmazottak státusza, államosított egyházi vagyon visszaszerzése, egyházi oktatási 
intézetek helyzete, stb.). E kérdések megoldására törvényi szabályozás nem létezik. Az 
1976-ban hozott jogszabályt, amelyben minden vallási felekezetnek egyenjogúságot, és 
azonos alkotmányjogi helyzetet garantálnak, napjainkban nem alkalmazzák. Ennek 
ellenére Bosznia-Hercegovina ENSZ tagként, és az emberi jogok szavatolásáról szóló 
európai keretegyezmény aláírójaként köteles biztosítani polgárai számára a 
vallásszabadságot, és a különbözı felekezetek egyenjogúságát. A vallási közösségek nem 
lehetnek kitéve sem negatív, sem pozitív diszkriminációnak (pl. az állami megosztásban, 
és intézetekben egyik felekezet sem élvezhet elsıbbséget a többi kárára, stb.). 
(PEJANOVIĆ, M. 2006) 

Az egyházi épületek országszerte történı helyreállításával az állam, és a nemzetközi 
közösség fontos szerepet játszik a szabad vallásgyakorlat feltételeinek megteremtésében. 
Az iskola, dzsámi, templom megléte alappillére a helyi közösségek szellemi-kulturális 
életének, egyben a vallási és nemzeti identitás alapja is. A háborút követıen azonban a 
döntéshozók nem léptek fel egységesen a vallási élet „rekonstruálása” érdekében. A két 
entitásban a vallásszabadságot eltérı módon értelmezik/védik, de nem csak a két 
országrészben, hanem a kantonokban, és a nagyobb városokban is, attól függıen, hogy 
melyik etnikum képez többséget. 

Bosznia-Hercegovina alkotmánya csak az alapvetı emberi jogokat erısíti meg (pl. 
szabad vallásgyakorlat), de nem rendelkezik sem az állam – egyház, sem az oktatás – 
vallás viszonyáról. A Boszniai Szerb Köztársaságban (RS) a vallási közösségek elvben 
egyenjogúak (szabadon tevékenykedhetnek, iskolát alapíthatnak, az oktatási rendszer 
minden szintjén oktathatnak hittant), a gyakorlatban azonban az állami egyházként 
mőködı pravoszláv egyház élvez elsıbbséget, míg a többi felekezet alárendelt helyzetben 
van. Az RS kormánya mindenben együttmőködik a pravoszláv egyházzal (különösen a 
kulturális-szellemi értékek megırzése, ápolása, és fejlesztése terén), és azt anyagilag is 
segíti. A Bosnyák–Horvát Föderációban (FBiH) az iszlám közösség egy különleges 
szerzıdés aláírását kezdeményezi a kormányzattal, mely az RS-hoz hasonló szituációhoz 
vezetne. A katolikus egyház nehézségeit  fejezi ki Szarajevóban, és Közép-Bosznia 
városaiban, ugyanakkor a FBiH azon részein, ahol a HDZ alapít kormányt elıjogokat 
élvez. (PEJANOVIĆ, M. 2006) 

Az alkotmányok közötti eltérés tovább növeli a két entitás közötti különbséget. 
Miután BiH alkotmánya nem foglalkozik a vallás kérdésével, a RS-án kívüli részek saját 
politikai szándékuknak megfelelıen rendezik e kérdést. 

Amennyiben a három államalkotó nemzet az egész ország területén ténylegesen 
azonos jogokat élvezne, a felekezetek egyenjogúságának és törvény elıtti 
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egyenlıségének kérdése is megoldódna. A polgárok alapvetı jogai (választójog, 
anyanyelv használatához való jog, az „alapvetı nemzeti érdekek” intézményesült 
védelme) államalkotó mivoltukhoz kötıdnek, amelyet azonban csak a saját entitásukban 
tudnak teljes egészében megvalósítani. Entitásuk határát átlépve kisebbségi helyzetbe 
kerülnek, és még olyan szintő alkotmányos védelmet sem élveznek, mint amilyen a 
tradicionális nemzeti kisebbségeket megilleti (megilletné). Jóllehet 2002-ben BiH 
alkotmánybíróságának döntése alapján mindkét entitás alkotmányán oly módon 
változtattak, hogy a bosnyákok, horvátok és szerbek államalkotó mivoltát az egész ország 
területére kiterjesztették, azonban az adott entitásban kisebbségben lévı nemzet(ek) 
jogainak csorbítása a mai napig általános tendencia. (IVANOVA , T. 2002) 

Az állam és az egyház(ak) viszonyában különleges fontosságú kérdés a fiatalok 
vallási nevelése, melynek megoldására példákat az emberi jogok magas fokú védelmével 
rendelkezı országoktól lehetne kölcsönözni. Bosznia-Hercegovinában az iskolai 
hittantanítás a negatív diszkrimináció és a szegregáció forrása. Az iskolák általában 
többnemzetiségőek, de ritka azon intézmények száma, amelyek a kötelezı hittantanítást a 
többségi etnikumon kívül minden tanulónak megszerveznék. A kisebbséghez tartozók 
vagy (erıszakos ráhatással) elfogadják a többség vallási meggyızıdését, vagy vállalják a 
kirekesztettséget. Erre rakódik rá a vegyes házasságból származó gyermekek identitással 
kapcsolatos problémája. Célszerőbb lenne a hittantanítást az iskolákon kívül bonyolítani, 
vagy ha mindez „nem megoldható”, akkor viszont mindenképpen szükség lenne egy 
olyan órára, amelynek keretében felkészült, toleráns tanárok a 4 legnagyobb vallás 
történetét és hagyományait tanítanák, egymás megismerése céljából. A komparatív 
vallásoktatás – amely a multikulturális közösségek jobb megértését eredményezné a 
fiatalok számára – bevezetése már számtalanszor felvetıdött, de a legtöbb helyen nincs rá 
sem szándék, sem politikai támogatás. (TOPIĆ, T. 2001) 
 
3. Bosznia-Hercegovina lakosságának más vallásúakkal kapcsolatos magatartása 
 

Az emberek viselkedését egy meghatározott közösségben a szociális lét különbözı 
faktorai is befolyásolják, melyek alakulására az általános társadalmi klíma is döntı 
hatással bír. Az elfogadottnak tartott magatartásra ösztönzı közösségi normák 
nagymértékben befolyásolják az egyes individuumok észlelését, véleményalkotását az 
uralkodó társadalmi definíciókkal, illetve a többi emberrel kapcsolatosan. Bosznia-
Hercegovina lakosságának többsége viselkedését és gondolkodásmódját kész az 
általánosan elfogadott társadalmi normák szerint alakítani, azokat saját értékrendszere 
elemeivé tenni, nemcsak a kisebb helyi közösségekben, hanem szélesebb keretek között 
is. A társadalmi nyomás hatására ekképp kialakult egyéni értékrendszer nagymértékben 
befolyásolja a szociális kapcsolatok kialakítását az egyén közvetlen környezetében, így a 
különbözı etnikumok, és felekezetek közötti dialógust is. 

Az általános értékrendszer vizsgálatával érthetıvé válnak a különbözı társadalmi 
jelenségek és folyamatok. Az egyéni vélemények felkutatásával megállapítható, hogy az 
individuum hogyan viszonyul a környezetében élı, sajátjától eltérı etnikumokhoz, 
felekezetekhez, és az uralkodó társadalmi folyamatokhoz. A demokratikus fejlıdés 
elırehaladtával – az elızı társadalmi-politikai rendszer viszonyainál – kedvezıbb 
társadalmi feltételek teremtıdtek meg a többiekétıl eltérı politikai, etnikai, vallási 
orientáció és családi hagyományok kifejezésére. Érthetı módon azonban a háború után 
nıtt a távolságtartás a más etnikai és vallási csoporthoz tartozó egyénekkel szemben. 

Egy Banja Luka-i független kutatócsoport (KRNETA, D. 2006.) a 2000-res évek 
közepén országos kérdıíves felméréssel vizsgálta azokat a tényezıket, amelyek a 
lakosság vallási toleranciával-intoleranciával kapcsolatos véleményformálását 
befolyásolhatják. A kapott eredmények nemcsak a vizsgálatban szereplık személyes 
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viszonyát tárják fel a sajátjuktól eltérı nemzetiségőekkel, vallásúakkal kapcsolatban, 
hanem a közvetlen környezetükben uralkodó általános társadalmi légkör mutatói is. A 
(vallási) tolerancia-intolerancia kérdésének alakulása a multietnikus közösségekben nem 
csak a „másikkal” kialakított emberi kapcsolatokat határozza meg, hanem az általános 
társadalmi fejélıdést is befolyásolja. 

A többtényezıs, véletlenszerő mintavétel során 3014, 18 évesnél idısebb egyént 
vontak be a felmérésbe, akik BiH lakosságát reprezentálták. A megkérdezettek fele a RS-
ból (Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Trebinje općinák), míg 
másik fele a FBiH-ból (Bihać, Tuzla, Zenica, Szarajevó, Livno, Mostar općinák) 
származott. A mintavételben városi, elıvárosi és falusi települések egyaránt szerepeltek 
(1. táblázat, 1. ábra). 

Ami a megkérdezettek valláshoz való viszonyát illeti, csaknem kétharmaduk hívıként 
(63%), 21%-uk pedig szimpatizánsként határozta meg magát. Emellett 10%-uk közönyt 
fejezett ki a vallással kapcsolatban, míg 6%-uk ateistának vallotta magát. A válaszadók 
84%-a nyilatkozott úgy, hogy hisz Istenben, 10%-uk bizonytalan volt a kérdéssel 
kapcsolatban, míg 6%-uk elutasította létezését. 

 
1. Táblázat: A kérdıívben szereplı válaszadók általános adatai 

 
Entitás Fı Százalék  

RS 1504 49,9 
FBiH 1510 50,1 

Nem Fı Százalék  
Férfi 1510 50,1 
Nı  1504 49,9 

Életkor Fı Százalék  
Nincs válasz 18 0,5 
18-27 974 32,3 
28-45 1218 40,4 
45 év felett 804 26,6 

Lakóhely Fı Százalék  
Nincs válasz 7 0,2 
Falu  720 23,8 
Elıváros  691 22,9 
Város  1596 52,9 

Iskolai végzettség Fı Százalék  
Nincs válasz 14 0,4 
Általános iskola 238 7,8 
Szakmunkásképzı 1421 47,1 
Középiskola 293 9,7 
Fıiskola, egyetem 985 32,6 
Tudományos fokozat 63 2,0 

FORRÁS: KRNETA, D. 2006. alapján szerk. KOLUTÁCZ A. 2009. 
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1. ábra: A kérdıívben szereplı válaszadók lakóhely szerinti megoszlása  
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FORRÁS: KRNETA, D. 2006. alapján szerk. KOLUTÁCZ A. 2009. 

 
A továbbiakban a kérdıív 23 kérdésébıl csak a témánk szempontjából relevánsak 

eredményeit mutatjuk be. 
Vallási tolerancia alatt a kutatók a véleményeknek azt az egymással kölcsönhatásban 

álló összetett rendszerét értik, amelyen keresztül az egyén elsısorban a saját nemzeti 
állama, kultúrája, nyelve, történelme, értékrendszere és szimbólumai iránti viszonyát 
fejezi ki, és csak másodsorban a többi társadalmi csoportról alkotott nézetét. A 
vizsgálatunk szempontjából leglényegesebb (22.) kérdésben a kutatók 10 állítást 
közöltek, a válaszadóknak pedig meg kellett határozni, hogy milyen mértékben értenek 
egyet velük, illetve utasítják el ıket (2. táblázat). Egyes állítások (pl. „a más vallást 
követıkkel óvatosnak kell lenni, még ha barátaink is“) a más vallásúakkal szemben 
bizalmatlanságot, és a multikonfesszionális berendezkedéssel szembeni ellenállást 
fejeztek ki, míg mások a vallásszabadságot, és a másik elfogadását ösztönözték (pl. „az 
embereket azonos jogok illetik meg, tekintet nélkül a vallási hovatartozásra“). Ezzel a 
kérdéssel a kutatók bizonyos társadalmi jelenségek elfogadásának, illetve elutasításának 
mértékét tudták vizsgálni, hiszen a válaszadónak lehetısége volt világosan kifejezni 
pozitív-negatív véleményét a sajátjától eltérı felekezetőekkel kapcsolatosan. A skála 
magasabb eredményei pozitív, míg az alacsonyabbak negatív hozzáállást fejeznek ki. 

A kapott eremények a válaszadók meggyızıdésének széles spektrumát mutatta, mivel 
azok a kifejezett toleranciától, nyitottságtól, és a másik elfogadásától a bizalmatlanságig, 
és a vallási homogenizáció preferálásáig  terjednek. A válaszadók hozzáállását 
általánosságban az elfogadás és a nyitottság jellemzi, hiszen 54%-uk türelmét fejezte ki a 
más vallásúakkal szemben. Ugyanakkor jelentıs hányaduknak (41%) ambivalens a 
hozzáállása, azaz egyszerre elfogadók és elutasítók, míg a megkérdezettek összesen 5%-a 
fejezett csak ki intoleranciát. Ebbıl arra a következtetésre lehet jutni, hogy BiH 
lakosságának jó részénél a más felekezetőek iránti tolerancia, nyitottság és elfogadás 
dominál. Ugyanakkor jelentıs a száma azoknak, akiknek a kérdéshez való hozzáállása 
ingadozó, míg a másokkal szemben bizalmatlanok és elzárkozók vannak a 
legkevesebben. 
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2. Táblázat: A kérdıívben szereplı válaszadóknak a sajátjuktól eltérı felekezetekkel 

kapcsolatos viszonya 
 

Teljes 
mértékben 

egyetért 

Lényegé-
ben 

egyetért 
Határozatlan 

Nem ért 
egyet 

Egyáltalán 
nem ért 
egyet 

Nincs 
válasz 

fı % fı % fı % fı % fı % fı % 
1. A különbözı vallású egyéneknek barátkozniuk kell és tanulniuk egymástól 

184
1 

61
% 654 22% 329 11% 85 3% 73 2% 32 1% 

2. Mindenkinek joga van megválasztani, melyik vallást követi és miben hisz 
133
7 

44
% 1044 35% 455 15% 88 3% 55 2% 35 1% 

3. A vallásilag vegyes házasságok eleve kudarcra vannak ítélve 
158 5% 158 5% 364 12% 811 27% 1483 49% 38 1% 

4. Elfogadom a sajátomtól eltérı vallású embereket 
167
0 

55
% 474 16% 404 13% 281 9% 146 5% 39 1% 

5. A leendı házastársam ugynahhoz a vallási közöséghez fog tartozni, amelyhez én 
237 8% 294 10% 539 18% 430 14% 1478 49% 36 1% 

6. Az ember csak akkor lehet biztonságban, amennyiben olyan helyen él, ahol a 
saját vallási közössége képez többséget 

293 
10
% 329 11% 346 11% 574 19% 1443 48% 29 1% 

7. Az embereket azonos jogok illetik meg, tekintet nélkül a vallási hovatartozásra 

824 
27
% 711 24% 703 23% 402 13% 330 11% 44 1% 

8. A vallási hovatartozásnál lényegesebb, ki milyen ember általában 

638 
21
% 658 22% 738 24% 561 19% 381 13% 38 1% 

9. Egy állam valamennyi lakosa ugyanazt a vallást kellene hogy kövesse 

389 
13
% 607 20% 672 22% 718 24% 594 20% 34 1% 

10. A más vallást követıkkel óvatosnak kell lenni, még ha barátaink is 
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146
9 

49
% 397 13% 454 15% 285 9% 356 12% 51 2% 

FORRÁS: KRNETA, D. 2006. alapján szerk. KOLUTÁCZ A. 2009. 
 

A megkérdezettek 83%-a szerint „a különbözı vallású egyéneknek barátkozniuk és 
tanulniuk kell egymástól“, 11%-uk bizonytalanságát fejezte ki, és csak 5% utasította el 
ezt az állítást. A válaszadók többsége tehát nagymértékő elfogadást fejezett ki. 

Hasonló eredményeket hozott a szabad vallásgyakorlattal kapcsolatos állítás, hiszen a  
válaszadók többsége (80%) úgy gondolta, hogy mindenkinek joga van megválasztani, 
melyik vallást követi és miben hisz. Ugyanakkor 15%-uk bizonytalan volt a kérdéssel 
kapcsolatban, míg 5%-uk elutasítóan válaszolt. 

Ami a vegyes házasságok imtézményét illeti, a válaszadók 10%-a vélte úgy, hogy „a 
vallásilag vegyes házasságok eleve kudarcra vannak ítélve“, 12%-a bizonytalanságát 
fejezte ki, míg 76%-uk elutasította ezt az állítást. Közülük 49% egyáltalán nem értett 
egyet vele. 
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A megkérdezettek 71%-a elfogadja a sajátátjától eltérı vallású embereket (55%-uk 
teljes mértékben egyetértett ezzel az állítással), míg 13%-uk véleménye ingadozó, 14%-
uk pedig elutsító volt ebben a kérdésben. 
A fenti pozitív reakciók ellenére a megkérdezettek közel kétharmada (61%) véli úgy, 
hogy „a más vallást követıkkel óvatosnak kell lenni, még ha barátaink is“. Mindez 
bizalmatlanságot, elzárkózást, és rejtett félelmet fejez ki a más felekezetőekkel 
kapcsolatban. Ez az eredemény a háború során szerzett tragikus tapasztalatok 
következménye lehet. A válaszadók 15%-a bizonytalanságát, míg 21%-uk a más 
vallásúak teljes mértékő elfogadását fejezte ki. Érdekes viszont, hogy a megkérdezettek 
szinte ugyanilyen arányban utasították el (67%) azt a fentieknek ellentmondó kijelentést, 
hogy „az ember csak akkor lehet biztonságban, amennyiben olyan helyen él, ahol a saját 
vallási közössége képez többséget“. A válaszadók 21%-a egyetértett ezzel, míg 11%-uk 
bizonytalan volt a kérdéssel kapcsolatban (2. ábra). 
 

2. ábra: A 6. és 10. állításra adott válaszok eredményei 
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FORRÁS: KRNETA, D. 2006. alapján szerk. KOLUTÁCZ A. 2009. 

 
 * Szürke oszlop – 6. állítás: „Az ember csak akkor lehet biztonságban, 
amennyiben olyan helyen él,  ahol saját vallási közössége képez többséget“ 
 * Sötétbarna oszlop – 10. állítás: „A más vallást követıkkel óvatosnak kell lenni, 
még ha barátaink is“ 
 

A kutatás során azt is megvizsgálták, hogy van-e eltérés a vallási tolerancia 
mértékében a RS és a FBiH között (3. ábra). Mindez azért érdekes, mert a két entitás 
nemzetiségi összetétele között lényeges a különbség. Gyakorlatilag mindkét országrész 
etnikailag homogénnek tekinthetı, de ezt eddig olyan hivatalos adatokkal, mint pl. 
népszámlálás még nem támasztották alá. Felekezeti szempontból a RS-ban a 
pravoszlávok, míg a FBiH-ban a muzulmánok és a katolikusok vannak többségben. Ezen 
kívül nem elhanyagolható azoknak a lakosoknak a száma sem, akik etnikailag vegyes 
házasságban élnek, illetve sokan ateistának, vagy a vallással szemben közönyösnek 
vallják magukat. A fenti információk tudatában a kutatók jelentıs különbséget vártak a 
vallási tolerancia mértékével kapcsolatban, azonban az eredmények – néhány százalékos 
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eltéréssel – azonos megoszlást mutattak a két országrészben. A RS-ban és a FBiH-ban a 
megkérdezettek 54:55%-a toleranciát fejezett ki a sajátjuktól eltérı felekezetekkel 
kapcsolatban, 42:41%-uk ambivalens magatartást tanúsított, míg csak 4:5%-uk vallotta 
magát intoleránsnak. 
 

3. ábra: A vallási tolerancia mértéke BiH két entitásában 
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FORRÁS: KRNETA, D. 2006. alapján szerk. KOLUTÁCZ A. 2009. 
 

A vallási tolerancia mértéke a válaszadók életkor alapján történı megoszlása szerint is 
az elıbbiekhez hasonló eredményeket mutatott, azonban a fiatalok és a 45 év alattiak 
elfogadóbbnak tőnnek, mint az idısebb korosztály (a felmérésben a 46 év felettiek). A 
válaszadók nemek szerinti megoszlásában nincs nagy különbség a vallási tolerancia 
mértékét tekintve (a férfiak 56%-a toleranciát, 39%-a ambivalenciát, 5%-a intoleranciát; 
míg a nıknél 52% toleranciát, 44% ambivalenciát, 4% intoleranciát fejezett ki), tehát a 
kérdés megítélése független a nemek szerinti hovatartozástól. 

Ugyanígy nincs jelentısebb különbség a faluban, elıvárosban, vagy városban élı 
válaszadók véleménye között sem. 
 
Összegzés 
 

A vallási hovatartozás és a vallási öntudat döntı szerepet játszik Bosznia-
Hercegovina lakosainak életében, valamint a helyi társadalomformálás egyik 
legfontosabb szegmensét jelenti. Ugyanakkor az etnikai identitás lényeges elemeként a 
vallás különbözı manipulációk megfelelı eszközévé is válhat. Az imaházakban, és a 
médiában megjelenı „hivatalos” vallás erısen politizált, míg „hétköznapi” formája 
sokkal politika-, és problémamentesebb. 

A háború utáni vallási megbékélést mindegyik felekezet a másiktól várja. Az egyházi 
épületek kiépítését azokon a területeken, ahol azelıtt nem voltak megtalálhatók inkább 
politikai tettként értelmezhetjük, mintsem vallásiként. Ugyanez a helyzet a 
vallásszabadság kérdésével is, hisz sok helyen az csak a többségi felekezethez tartozókat 
illeti meg. Attól azonban, aki idegen földön építkezik, nehezen várható el, hogy mások 
jogait tiszteletben tartsa. 
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A vallási vezetık, és az uralkodó nacionalista pártok képviselıi nem sokat tesznek a 
különbözı nemzetiségek és vallási felekezetek közti tolerancia kiépítéséért. Épp 
ellenkezıleg! 

Kizárólagosan saját etnikumuk érdekeit képviselik, és nem készek elítélni az alapvetı 
emberi jogok megsértıit, ha az áldozat a másik két nemzet közül kerül ki. Az etnikai 
homogenizáció védelmezésével pedig a „másiktól” való félelmet táplálják. Az etnikumok 
közti érzékeny viszonyt tovább élezi az erıszak megjelenése a mindennapokban, pl. más 
felekezetek sírjainak megrongálása, egyházi objektumok elleni támadások (sértı tartalmú 
feliratok, kıdobálás, gyújtogatás, stb.), intoleranciát, győlöletet és nacionalizmust 
proklamáló kiadványok. E jelenségeknek száma napjainkban ugyan kevesebb, mint 
közvetlenül a háború után, de ugyanolyan brutálisak, és a tettesek legtöbb esetben 
névtelenek, büntetlenek maradnak. 

Ami a 2000-res évek közepén Bosznia-Hercegovinában uralkodó politikai hangulat 
megítélését/megélését illeti, a fent bemutatott kérdıívben szereplı válaszadók 8%-a 
nyilatkozott úgy, hogy félelmet érez, kétharmada (68%) pedig aggodalmát fejezte ki a 
jelenlegi szituáció miatt. 12%-uk közömbösen szemléli az eseményeket, és mindössze 
5%-uk mondta tartotta magát boldognak. A válaszadók 15%-a elítéli az uralkodó 
nacionalista pártok tevékenységét, 23%-a ugyanezt pozitívan értékeli, míg 62%-uk 
véleménye ingadozó volt a kérdéssel kapcsolatban. 

A kérıíves viszgálat eredményei alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy 
Bosznia-Hercegovina lakosságának többsége elviekben a tolerancia, a nyitottság, a 
szabad véleménynyílvánítás, a felekezeti hovatartozás szabad megválasztása, és a 
másokkal történı együttmőködés mellett foglal állást, a gyakorlatban azonban mégis 
óvatosságal kezeli a más vallásúakat, és végül a saját etnikai közösségbe történı 
bezárkózás mellett dönt, ahol egyénként nagyobb biztonságban érezheti magát, mint egy 
multietnikus közegben. 

Ez a homogenizáció felé tendáló magatartás azonban érthetı, ha a tragikus háborús 
tapasztalatokra, és a jelenleg uralkodó destruktív politikai folyamatokra gondolunk. 
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