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U poslijednjih 60 godina etnički sastav prostora današnje Republike Hrvatske je doživio 
značajne promjene i prekretnice. Kao rezultat ovih, danas se Hrvatska može smatrati 
etnički  homogenom državom,  naime  prema  popisu  stanovništva  2001.  godine  udio 
Hrvata je  89,63%. Ova «deetnifikacija»  je  prvenstveno rezultat  mirnodobnih i  ratnih 
procesa u Hrvatskoj koje su se odvijale nakon drugog svjetskog rata. U našem kratkom 
pregledu sa današnjeg stajališta želimo prikazati glavne mnjinske-etničke prekretnice.

Serious changes and restructuring took place in the ethnic pattern of  the territory of  
Croatia in the last 60 years. As a result of  this today’s Croatia can be seen as a homoge-
nous state, since according to the census of  2001, 89,63% of  the total population said 
himself  to be Croatian. This “deminoritification” happened mainly during the war- and 
peacetime periods following the 2nd WW, concentrating around some important nodes. 
In our short essay we would like to examine these nodes and the question of  ethnic 
changes from today’s point of  view. 

1. BEVEZETÉS

A nemzeti és etnikai kisebbségek kérdése horvátországi vizsgálatunknál rendhagyó mód-
szert követel meg (nem pusztán kvantitatív, hanem történeti és területi vizsgálódást igé-
nyel). Ennek az okai többrétűek és a téma iránt valamennyi, akár csekély mértékben is 
érdeklődő számára  nyilvánvalók.  Horvátország  egy olyan állam,  amely szuverenitását 
hosszú évszázadok után mintegy 15 éve nyerte el (SOKCSEVITS D., 2000), amely egy etni-
kai jellegű háború és a horvát nemzeti öntudat újjáéledése mentén valósult, valósul meg. 
Mindezek a folyamatok egy, a társadalmi-gazdasági modernizáció kényszerpályáján szét-
esett jugoszláv valóság kiindulópontjából eredtek. 

Ebben a rövid áttekintésben nem kívánunk teljes politikai, szociológiai, társadalmi 
képet nyújtani az ország kisebbségi helyzetéről (erről rendszeres éves belső és külső je-
lentések készülnek, még ha eltérő, egymásnak ellentmondó tartalommal is), hanem fel-
hívni a figyelmet a horvátországi kisebbségek területi és számbéli alakulásának néhány 
fontosabb mérföldkövére.

Már a leírtak alapján is indokoltnak látjuk a kisebbségi csoportok differenciált vizsgá-
latát. Ugyanis, például a ruszin és a szerb (szándékosan tettük egymás mellé ezt a két tör-
ténelmi, de jelen időpillanatban, számban és jelentőségben eltérő csoportot) kisebbség 
kérdését nem kezelhetjük azonos súllyal,  metódussal,  mint ahogy nem hasonlíthatjuk 
össze a bosnyák-muzulmán nemzethez tartozók számának alakulását a szlovének számá-
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nak alakulásával, ugyanis a két nemzeti kategória azonos déli szláv eredete ellenére más-
más evolúciós utat járt be.

2. HORVÁTORSZÁG ETNIKAI FOLYAMATAI A JUGOSZLÁV IDŐSZAKBAN

A második világháború Horvátország területén nagyon mélyreható demográfiai és etni-
kai változásokat hozott. Egyrészt az ország határai (Jugoszlávián belüli közigazgatási ha-
tárai és külső határai is) megváltoztak1, bekapcsolva bizonyos etnikailag nem tisztán hor-
vát jellegű területeket (Isztria, Dél-Baranya), valamint végérvényesen elcsatolva néhány, a 
Monarchiában a horvát közigazgatás alatt álló megyét, vidéket (Szerémség keleti része, 
Kotori-öböl). Másrészt megindultak jelentős belső és külső migrációk, amelyek az ország 
(tagköztársaság) etnikai homogenizációjához vezettek. Így például a németek teljesen el-
tüntek Szlavóniából és Baranyából. A magyarok aránya drasztikusabban az első világhá-
borút követő kivándorlásnak köszönhetően csökkent, a második világháború után, bár 
jelentős arányban, de kisebb mértékben apadt a magyarok száma a két említett tarto-
mányban. 

Isztria területén az 1910-es adatokhoz mérten2 – amikor is a szlávok (szlovén és hor-
vát együtt) és az olaszok aránya 52,5%, illetve 38,8% volt – 1921-re a szlávok aránya – 
köszönhetően  tömeges  optálásuknak-kivándorlásának  az  SHS  királyságba  –  41%-ra 
csökkent. A második világháborút követően 1955-ben, miután a Londoni egyezmény 
megszüntette  a  Trieszti  Szabad  Területet  (B  Zónát)  és  véglegesítette  Jugoszlávia  és 
Olaszország határát (HERCZEG E.–PAP N. 2004) már csak mintegy 44. 000 olasz (21,53%) 
lakott Isztria (nagyobb) Jugoszláviához csatolt részén. A kivándorolt olaszokkal együtt 
kisebb szláv csoportok is elhagyták Isztriát (PAP N. 1998).

A kitelepített/kitelepült nem szláv lakosság helyére Horvátország említett tartomá-
nyaiba nagy számú telepes érkezett. A tervszerű telepítés nagyrészt 1946-ban ment vég-
be. Ennek keretein belül főleg Jugoszlávia Horvátországhoz tartozó, a második világhá-
ború pusztításaiban jelentős anyagi károkat szenvedett régióiból – Kordun, Banija, Lika, 
Dalmácia – és a túlnépesedett Zagorjéból és Muraközből (és más volt Jugoszláv köztár-
saságból is)  jelentős embertömeg vándorolt  Vajdaság,  Szlavónia és Baranya „szabad” 
mezőgazdasági területeire3 (ŽULJIĆ S. 1989). 

Ezek a telepítések, feltételezhetően nem véletlenül, az országot alkotó köztársaságok, 
így Horvátország etnikai homogenitásához járultak hozzá.

A második világháborút követő migrációs folyamatok Horvátországban az 1950-es 
évek elején lezárultak4. Az ezt követő, 1991-ig tartó periódusban a horvátok aránya Hor-
vátországon belül lassú csökkenést mutat, akárcsak a szerbeké. Ezzel ellentétben az el 
nem kötelezett „délszlávok”, azaz a jugoszlávok aránya egészen 1981-ig, a muzulmánok 
(bosnyákok) és albánok aránya pedig az egész jugoszláv periódusban növekszik.

1 Összehasonlítva akár bármelyik SHS királyság (I. Jugoszlávia) alatti közigazgatási határaival, akár az NDH 
(Független Horvát Állam 1941–1945) alatti határaival a titói Jugoszláviában új határok által lett meghatározott.
2 A felsorolt statisztikai adatok a teljes ex-jugoszláv Isztriára vonatkoznak, a szlovén és a horvát részre együtt.
3 Az 1945–48-as földreform és kolonizáció Jugoszláviában a jogfosztott németség vagyonára épült. Az „agrár-
reformba” bevont termőföld mintegy 33%-a (1 611 867 hektár),  az ingatlanok és birtokok mintegy 57%-a 
(167 275 darab) származott a kisajátított német vagyonból. Horvátországban ezek az arányok 29% (390 510 
hektár) és 52% (37 923 darab) voltak. A telepesek a kiosztott földeken a német tulajdonosok által produkált 
termelés 30–45%-át tudták csak termelni (a termelő szövetkezetekbe tömörült gazdák termelési mutatói kiseb-
bek  voltak az egyéni gazdákénál) (JURKOVIĆ I. 1994).
4 A törökök és az albánok kivándorlása Koszovóból és Macedóniából egészen a hatvanas évek elejéig folytató-
dott.
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Ennek az érának a meghatározó folyamata a Jugoszlávián belüli, tagköztársaság-közi 
migráció, a nemzetiségileg el nem kötelezett jugoszláv, mint etnikai kategória térnyerése, 
valamint a Nyugat-Európába irányuló gazdasági migráció, a vendégmunka egyre jelentő-
sebb térnyerése.

A tagköztársaság-közi migrációt tekintve Horvátország Szlovénia és Vajdaság Auto-
nóm Tartomány mellett, 1961 óta tipikus migrációs célpont volt. Horvátországnak csak 
Ószerbiát tekintve volt figyelemre méltó5 negatív migrációs szaldója, illetve Vajdaság és 
Szlovénia felé de jóval szerényebb mértékben. A legtöbb belső migráns Bosznia-Herce-
govinából  érkezett  (mellettük  a  koszovóiak  és  montenegróiak  beáramlása 
számottevőbb). Ez a folyamat, hasonlóan az előbb említett szervezett kolonizációhoz az 
etnikai homogenizáció felé vitte a tagköztársaságot, azonban ez nem a horvátok arányá-
nak a növekedésében, mint inkább a nem horvátok (elsősorban a szerbek) számának 
csökkenésében és az el nem kötelezett jugoszlávok arányának megnövekedésében mutat-
kozott meg (PETROVIĆ R. 1987).

1948 1953 1961 1971 1981 1991
Horvátok 79,20 79,55 80,29 79,38 75,08 78,10
Szerbek 14,47 15,02 15,02 14,16 11,55 12,16
Muzulmánok 0,03 0,41 0,07 0,42 0,52 0,91
Jugoszlávok - - 0,37 1,90 8,24 2,22
Összes délszláv 93,70 94,98 95,75 95,86 95,39 94,19
Egyéb 6,30 5,02 4,25 4,14 4,61 5,81
1. táblázat. Horvátország jelentősebb etnikai csoportjainak százalékos megoszlása népszámláláson-

ként, forrás Žuljić S. 1989

A jugoszláv kategória  1971 utáni látványos emelkedése két tényezővel  magyarázható. 
Nagyobbrészt az 1945-től már Jugoszláviában, nemritkán etnikailag vegyesházasságból 
születettek emelkedő száma magyarázza ezt, illetve az 1971-ben elfojtott Horvát Tavasz 
(Hrvatsko  proljeće)  után  következő  központi  „antinacionalista”  törekvések,  amelyek 
szintén megindítottak egy kisebb fajta, elsősorban, de nem kizárólag, gazdasági jellegű 
kivándorlási, vendégmunkási hullámot.

Az előbbi folyamatok egészen az 1980-as évek végéig meghatározták Horvátország 
etnikai-demográfiai fejlődési irányait. A széteső Jugoszlávia és a milosevicsi nagyszerb 
törekvések Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában súlyos háborút robbantottak 
ki, megváltoztatva ezzel az önállósodó ország/országok etnikai képét. A migrációk he-
lyét a lakosságcserék és elüldözések vették át, menekültek milliói árasztották el a szüle-
tendő új, ex-jugoszláv országokat és közvetlen, valamint távolabbi európai szomszédai-
kat.

2. 1. Horvátország jelenlegi demográfiai folyamatai, és a háború hatásai
Nem kerülhetjük meg a kisebbségek vizsgálatánál azt a rövid áttekintést, amely Hor-

vátország mai általános demográfiai képét, irányait mutatja be, ugyanis ezek a tendenciák 
szoros összefüggésben állnak a nemzetiségek (ha nem is mindegyik nemzetiség) kérdésé-
vel.

Horvátország általános demográfiai arculatát jelenleg három markáns depopulációs 
folyamat határozza meg. Az első folyamat az összesített lakosságfogyás (a jelenlévő, ösz-
szeírt lakosok fogyása), amelyet Horvátországban először az 1991–2001 közé eső népes-

5 A szerbek kiáramlása Horvátországból 1961 után is permanensen jelentős maradt, de 1961-ig Horvátország 
negatív migrációs szaldója a nagyarányú szerb kivándorlásoknak volt köszönhető.
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ségösszeírás-közi periódusban regisztráltak. Ez alapján az ország teljes, jelenlévő lakossá-
ga 6,1%-al csökkent6, azonban, ha csak a Horvátországban összeírtak adataival számo-
lunk, ez a mutató 6,6%-os lesz.

A másik depopulációs folyamat (amely a teljes depopulációnak a részeként, „fő alko-
tóelemeként” is értelmezhető a negatív migrációs szaldó mellett) a természetes lakosság-
fogyás, az élveszületések és a halálozások számának különbsége. A második világháborút 
követő korszakban, Horvátországban először az 1991-es népszámlálás adott negatív mu-
tatót az 1981-eshez képest, -3496 főt.

A harmadik folyamat, illetve tényező az ország öregedési indexének jelentős mértékű 
növekedése.

Természetesen a felsoroltak nem pusztán az 1991–1996-os háború következményei, 
mint említettük a természetes lakosságfogyás már korábban tetten érhető volt, azonban 
ezeket a negatív demográfiai folyamatokat a háború tovább fokozta, különösen a kisebb-
ségi területeken (Krajinák, Baranya, Szerémség, Nyugat-Szlavónia). A háború által bizo-
nyos korosztályokban nagyobb a halálozási mutató jelenik meg, különösen a férfi lakos-
ság körében, így felborítva egyes korosztályi és nemek közötti egyensúlyt. A háború kö-
vetkezményeit tekintve mégis a legjelentősebb lakosságveszteséget a háborús migránsok 
– menekültek és lakhelyüket elhagyni kényszerülők tömege jelenti. (POKOS N. –ŽIVIĆ D. 
2004).

A háborús migrációk 1991-ben kezdődtek, ekkor Horvátországból mintegy 150 000 
fő menekült el az egykori Jugoszlávia határain kívülre7, valamint még 35 560 (zömmel 
szerbek) a volt Jugoszlávián belülre, Szerbia, Montenegró és Bosznia-Hercegovina terü-
letére. Ez a szám a teljes lakosság megközelítőleg 4%-át jelentette. 1991-től kezdve a kül-
földön regisztráltak száma évről évre csökkent, ami inkább magyarázható a menekültek 
hazatérésével, mint a fogadó országban maradásukkal8, letelepedésükkel. Az előbbi fo-
lyamattal szemben a Horvátországból elmenekült szerbek száma 1991-től kezdve folya-
matosan nőtt egészen 1997 szeptemberéig a már említett  35 560-ról 376 999 főre.  A 
Daytoni békével és a horvát Duna-mente Erdődi Egyezmény általi ú.n. békés reintegrá-
ciójával  1996-tól  2003-ig  82 357  szerb  menekült  tért  vissza  Horvátországba  Szerbia-
Montenegróból, valamint Bosznia-Hercegovinából. A vissza nem tért szerbek számáról 
sajnos csak becslések léteznek. A Szerbia-Montenegró területén lévők a 2002-es szerbiai 
népszámláláskor 220 164-en voltak (a menekült idő alatt született gyermekekkel együtt-
véve), azóta azonban a szerbek visszatérése, még ha nem is tömegesen, de folyamatos 
volt. Bosznia-Hercegovinában csak becsült adatok léteznek népszámlálás hiányában, az 
ott tartózkodó (főleg szerb nemzetiségű) menekültek számát 40 000 és 80 000 közé te-
szik (a horvát becslések mintegy 260 000-re teszik az összes vissza nem tért horvátor-
szági szerb számát).

6 Az 1991-es és a 2001-es népszámlálás metodikájában különbség volt, így az összehasonlító adatok számoltak, 
nem két egyenértékű, azonos jelentéssel bíró adat összehasonlításából születtek.
7 A horvát szakirodalom ezeket a menekülteket többségben horvátoknak tartja, azonban ez nem ilyen egyértel-
mű, ugyanis jelentős számú magyar, szerb és egyéb nemzetiségű is elmenekült az 1991-ben megszállt területek-
ről – lásd 6-os számú lábjegyzet.
8 Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy megbízható menekültügyi statisztika nem létezett sem Horvátország-
ban, sem a fogadó országokban, így egyrészt nem tudjuk pontosan a közvetlen háború elől menekültek számát 
meghatározni, másrészt nem ismert azoknak sem a száma, sem az aránya, akik a menekültstátuszukat nem be-
jelentve éltek rokonaiknál, ismerőseiknél. Az ilyen be nem jelentett menekültek közül legnagyobb arányban 
több forrás is a drávaszögi magyarokat említi, akik a szomszédos Magyarországra menekülve hamar integrá-
lódtak a helyi társadalomba (POKOS N. –ŽIVIĆ D. 2004).
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2.2. Néhány kérdés és szempont a mai Horvátország etnikai vizsgálata kapcsán
A 2000-ben módosított, jelenleg is hatályos horvát alkotmány (hasonlóan a szlovénhez, 
de ellentétben a magyarral) megkülönböztet ún. autochton és „egyéb” nemzeti kisebbsé-
geket. Az ún. autochton kisebbségek a következők: szerb, cseh, szlovák, olasz, magyar, 
zsidó, német, osztrák, ukrán, ruszin. A 2002-es népesség-összeírás a következő kategóri-
ákat sorolt még föl (az egyéb kategóriából kiemelve): albán, bolgár, bosnyák, monteneg-
rói, makedón, lengyel, roma, román, orosz, szlovén, török, vlah9.

Ebből is látszik, hogy Horvátország kapcsán el kell választanunk a „jugoszláv éra” és 
a „Jugoszlávia előtti éra” nemzeti kisebbségeit, amely klasszifikációval párhuzamosan el-
válnak a jugoszláv-déliszláv nemzetek (különösen azok, amelyeknek önmeghatározásá-
ban, nemzeti evolúciójában a döntő, illetve a végső fázis az SHS és a titói államok alatt 
ment végbe) és Jugoszlávián kívüliektől, a nem délszlávoktól10.

A másik történelmileg és aktuálisan is jelentős, fontos kérdés a jugoszlavizmus. Lát-
hatjuk, hogy ez a kategória a névadó állam felbomlásával Horvátországban eltűnt (van-
nak jugoszláv utódállamok, amelyek ezt a statisztikai kategóriát megtartották), holott a 
függetlenedést megelőző 1981-es és 1991-es népszámlálásokban „kisebbségi mércével” 
mérve észrevehetően meghatározó arányt jelentett ez a kategória.

Végül pedig nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Horvátország függetlenedését 
követően, úgy a háborús, akárcsak az azt követő békés időszakban az ország jelentős de-
mográfiai változásokon ment keresztül. Ezek a folyamatok/változások nagyon gyorsak 
(bár nem mindig előzmény nélküliek) voltak és a teljes társadalomra hatottak, bizonyos 
esetben azonban egyes kisebbségi csoportokra gyakorolt hatásuk erőteljesebb, kifejezet-
tebb volt területi, vagy éppen nemzetiségi specifikusságuk miatt.

Jelenleg Horvátországban a kisebbségi kérdés a szerb-kérdésben kulminál, és nem 
csupán a közelmúlt háborús eseményei kapcsán és mert ez a legjelentősebb kisebbség. 
Horvátország euro-atlanti integrációjának az útjában jelenleg is azok a legmarkánsabb 
akadályok (de ez elsősorban a 2000–2002 előtti időszakra volt jellemző), amelyeket az 
emberi, kisebbségi jogok területén mutatkoztak, mutatkoznak (háborús bűnösök kiadá-
sa, kisebbségi jogok gyakorlása – perszonális szinttől az állami szintig).

3. TERÜLETEK ÉS KISEBBSÉGEK

Az említett két kisebbségi kategória, az autochton – továbbiakban csak „régi” – és a nem 
autochton – továbbiakban csak „új” – kisebbségek közötti leglátványosabb különbség a 
szállásterületük szerkezetének eltérő jellegében mutatkozik meg. Amíg a „régi” kisebbsé-
gek mindegyike  egyfajta  földrajzi  koncentrációt  mutat (az olasz  kisebbség kivételével 
ezek a területek Horvátország Pannon részén helyezkednek el), addig az „újak” (a romák 
kivételével) főként elszórva, valamivel sűrűbb koncentrációban csak a (nagy népsűrűsé-
gű, az ország lakosságának mintegy 20%-át kitevő) fővárosban, illetve az észak-dalmáciai 
(Kvarner) és isztriai tengerparti részén találhatók.

9 Ebből a klasszifikációból szembetűnő, hogy a volt Jugoszlávia nemzetei és kisebbségei közül egyedül a szerb 
számít autochtonnak, a volt Osztrák-Magyar Monarchia nagyobb népei közül pedig csak a románok, valamint 
a romák (az ő esetük kissé összetettebb) nem.
10 A romák és az albánok esete szintén összefügg a jugoszláv államokkal, annak ellenére, hogy nem déli szláv 
népek.
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Kisebbségek aránya százalékban
HORVÁT KÖZTÁRSASÁG 7,47
Zagrebačka županija (Zg-ž) 2,05
Krapinsko-zagorska županija (Kr) 0,75
Sisačko-moslavačka županija (Si) 14,05
Karlovačka županija (Ka) 12,38
Varaždinska županija (Va) 1,37
Koprivničko-križevačka županija (Ko) 2,72
Bjelovarsko-bilogorska županija (Bj) 14,47
Primorsko-goranska županija (Pr) 9,73
Ličko-senjska županija (Li) 12,21
Virovitičko-podravska županija (Vi) 8,05
Požeško-slavonska županija (Po) 9,32
Brodsko-posavska županija (Br) 4,29
Zadarska županija (Za) 4,72
Osječko-baranjska županija (Os) 13,87
Šibensko-kninska županija (Ši) 9,98
Vukovarsko-srijemska županija (Vu) 19,41
Splitsko-dalmatinska županija (Sp) 2,22
Istarska županija (Is) 15,09
Dubrovačko-neretvanska županija (Du) 4,5
Međimurska županija (Me) 3,61
Grad Zagreb 5,14

2. táblázat. A kisebbségek aránya megyénként, az adott terület össznépességének százalékában 
2001-ben, Vastagon szedve az országos átlagnál magasabb kisebbséggel rendelkező megyék

Forrás: Statistički Zavod Republike Hrvatske

A szállásterületi  különbségek a  kisebbségi  csoportok eltérő geneziséről  tanúskodnak. 
Amíg a „régi” kisebbségek évszázadokkal ezelőtt, hosszú történelmi folyamatok eredmé-
nyeképpen, esetleg szervezett telepítés által (ez is indokolja a területi koncentrációt) ke-
rültek Horvátország területére, addig az „új” kisebbségek csak néhány évtizede laknak 
statisztikai értelemben jelentősebb tömegben Horvátországban. Mivel a horvát gazdasá-
gi fejlődés tengelye a főváros és az észak-adriai tengerpart, az új kisebbségek képviselői 
ide telepedtek le nagyobb koncentrációban11. 

11 Véleményünk szerint az Isztria ilyen jellegű „multietnikusságához” még két tényező hozzájárul. Egyrészt e 
régió az, amelyben az 1991–95-ös háborús cselekményektől „messze” esve, az egyébként (a háború miatt, ha 
nem is „indokoltan” de a „papírforma szerinti”) magas mutatókkal jellemezhető horvát társadalmi idegengyű-
lölet a legkisebb, így a kisebbségek nagyobb eséllyel vállalják identitásukat. Másrészt pedig a gyakori kétnyelvű-
ség (olasz–horvát) és a horvát nyelv tengermelléki (csákáv) dialektusának máig domináns volta Isztrián egyfajta 
sajátos nyelvi és területi kötődésű öntudatot hozott létre.
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1 ábra. A „régi” és „új” kisebbségek területi megoszlása megyénként (a főváros nélkül)

Jelkulcs: 1- „Régi kisebbségek”, 2- „Új” kisebbségek, 3- Ismeretlen vagy regionális 
öntudatú, A megyék rövidítéseinek kulcsát lásd a 2. táblázatban.
Forrás Statistički Zavod Republike Hrvatske

Tipikus példa erre az albán kisebbség, amelynek tagjai elsősorban a jugoszláv éra gazda-
sági migránsai Koszovóról, illetve Nyugat-Macedóniából; ma országszerte (kiemelten az 
isztriai tengerparton) vendéglátóipari egységeket – cukrászdákat, pékségeket – üzemel-
tetnek magánvállalkozókként12. 

A  bosnyákok, macedónok, montenegróiak jelenléte, genezise, eloszlása nagyon 
hasonló az albánokéhoz. Zömmel az elmúlt időszak belső migránsai, illetve vegyesházas-
ságok saját nemzeti öntudatukat fel nem adott tanúi. A bosnyákok, mint szomszéd nép 
Horvátország második legnagyobb kisebbsége (e két indokkal, valamint az egykori me-
nekülttáborok elhelyezkedésével magyarázható területi eloszlásuk policentrikussága is).

A szlovének részben a gazdasági (gazdagsági) migránsok, bár más indítatással, mint 
az eddig említettek, ugyanis Zágráb mellett a teljes adriai part mentén az előbbi példák-
nál kiegyenlítettebb arányban képviseltetnek, mint a horvát–szlovén határ mentén. Az 
isztriai szlovének a félsziget szláv lakosságának történeti része.

Az orosz, román, lengyel, bolgár, vlah és török kisebbségek mindegyikének jugo-
szláviai magterületei Horvátországon kívüliek voltak (az első háromé a Vajdaságban, a 
második  kettőé  Ószerbia  keleti  határszélein,  a  törököké pedig Macedóniában,  kisebb 
koncentrációban pedig Koszovóban) ezért elmondhatjuk, hogy ezeknek a csoportoknak 
a statisztikai és területi jelenlétük jugoszláv örökség. Bár a vlahok egy unikális nyelvi cso-
portjának valamilyen jellegű maradéka (isztrorománok) él a  Ćićarija hegység mentén is. 
A 2001-ben összeírt mintegy 12 vlahot nagy merészség lenne komoly tényezőnek nevez-
ni, illetve területi koncentrációjukról beszélni.

12 Bár az albánok már a 18. századtól telepednek le az adriai tengerpart zadari és trogiri vidékeire (arbanasi), 
folyamatos asszimilációjuknak köszönhetően nem ők adják a horvátországi albánok jelentősebb részét.

48



Horvátország 1945 utáni etnikai térszerkezet-változásai

Az „új” kisebbségek kakukktojásai némiképpen a romák, akiknek két alapvető cso-
portját különböztethetjük meg13. Az első csoport sokkal inkább a „régi” kisebbség, jelle-
gével bír; szállásterületük a Muraköz, a verőce–kaproncai (Virovitica–Koprivnica) Drá-
vamellék és Baranya. Évszázadok óta élnek már ezeken a területeken (16–17. század), 
azonban letelepítésük csak a huszadik században történt meg. Egyfajta óromán alapú 
roma nyelvet (beás, muntyán), dialektust beszélnek, vallásuk ortodox, vagy katolikus. Je-
lentős részük áldozatul esett az NDH fasiszta állam romákat, zsidókat és szerbeket üldö-
ző, koncentrációs és munkatáborokba záró faji politikájának, tömeggyilkosságainak. A 
másik roma csoport elsősorban a többi gazdasági migránshoz hasonló szórt szállásterü-
letű, kiemelten zágrábi, isztriai koncentrációjú. Ők a volt Jugoszlávia déli területeiről ér-
keztek az elmúlt 50 év folyamán. Vallásuk a katolikus és az ortodox mellett zömmel a 
muszlim, az oláh cigány nyelvjárás valamely dialektusát beszélik.

A „régi” kisebbségek közül a németek és az osztrákok különválasztása a jugoszláv 
statisztikák öröksége. Valójában ők egy etnikai csoportot képviselnek. Az első német te-
lepesek horvát földön a 12. századtól megjelenő szászok voltak, akik Észak-nyugat Hor-
vátországba (Samobor, Varasd, Körös) bányászként érkeztek. A következő csoportok a 
határőrvidék (Krajinák) megalakításakor érkeznek Észak-Horvátország főleg urbánus te-
lepüléseibe. Az ő megjelenésük folytatásának tekinthetjük a német hivatalnokok, üzlet-
emberek és polgárok folyamatos betelepülését, amely kisebb szünetekkel folytatódik az 
Osztrák–Magyar Monarchia fennállásának teljes idején. Ebből a csoportból számos je-
lentős horvát államférfi és nemzeti „hős” kerül ki. A legnépesebb német betelepülő cso-
portok a déli német területekről származnak (Bajorország, Elzász, Lotaringia, Hessen, 
Baden, Württemberg) és több hullámban érkeztek és telepedtek le elsősorban a Duna-
melléken, Baranyában, Szerémségben és Szlavónia bizonyos részein VI. Károly (német-
római császár, III. Károly néven magyar és horvát király), Mária Terézia és II. József  
ideje alatt. Az így kialakult német települések, és maguk a lakosaik a Monarchia szétesé-
séig egyfajta lassú kulturális és gazdasági fellendülésen, öntudatra ébredésen mentek ke-
resztül. Ennek a fejlődési folyamatnak az SHS királyság vetett véget mind kulturális (ok-
tatási és kulturális intézmények bezárása), mind gazdasági szempontból (németek számá-
ra hátrányos prioritásokat meghatározó földreform). Ennek reakciójaként indul meg az 
1920-as években a Schwäbisch-Deutsche Kulturbund mozgalom, amely a térségben a 
legjelentősebb német kulturális, gazdasági, politikai szervezetté nőtte ki magát. A szerve-
zet  végét  a  hitleri  Németország  és  az  általa  irányított  jugoszláviai  német  csoport,  a 
KWDS14 megjelenése és térnyerése okozta. Elvesztve támogatóinak a tömegét a margi-
nalizált szervezet vezetését is a „reformerek” vették át. Jugoszlávia szétesésével a néme-
tek az önállósodó Horvátországban kiemelt privilégiumokat kaptak (parlamenti képvise-
lőket, kulturális autonómiát, hadkötelezettség alóli felmentettséget). A világháború befe-
jeztével megkezdődik a horvátországi németek kálváriája. A németek nagy része kitele-
pül a visszavonuló német csapatokkal. A maradék németséget a kollektív bűnösség vád-
jával mintegy 70 koncentrációs táborba gyűjtik (ez teljes Jugoszláviára vonatkozik) és 
vagy halálra dolgoztatják, vagy elmenekülésre kényszerítik. A háború német áldozatainak 
a száma megközelítőleg 30 000, továbbá a koncentrációs táboroknak az áldozatai mint-
egy 70–90 ezerre tehető, a kivándoroltak száma 320 000. A horvátországi németek szá-
ma jelenleg az osztrákokéval együtt 2635 (REICHENBERG B. G.1994).

A ruszinok, ukránok és szlovákok Mária Terézia alatt költöznek Bácskába, majd 
idővel a magas népszaporulat és a termőföld szűkössége miatt az 1830-as években meg-

13 Nyelvjárásilag nyilván többet is, de ilyen részletekben ezt a kérdést, mint sok másikat sem kívánunk részle-
tezni e tanulmány keretein belül.
14 Kultur und Wahlfahrtsvereinigung der Deutschen in Slawonien.
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jelennek Szerémség és Szlavónia határán (ruszinok Mikluševci, Petrovci; szlovákok Đa-
kovo, Našice (Nekcse) környékén), majd később kissé nyugatabbra is (ruszinok Piškor-
evci, Donji Andrijevci; szlovákok Pakrac környékére). Az 1950-es évek iparosodási hullá-
mával jelentős arányuk költözik Kelet-Horvátország nagyobb városaiba (Eszék (Osijek), 
Vukovár (Vukovar), Vinkovce (Vinkovci)) és a fővárosba. Mégis városokba áramlásuk 
legnagyobb hulláma az 1991–1995-ös háborúban és azt követően következik be, amikor 
is elmenekülve a szerb hadsereg által elfoglalt és támadott falvaikból a ruszin, ukrán, s 
szlovák lakosság nagy része már nem költözik vissza eredeti falusi környezetébe. Így a 
szlovákok zöme Ilok (Újlak) és Našice, a  ruszinok és ukránok jelentős része Vukovár és 
Zágráb városaiban lakik.

Az előbbiekkel ellentétben a  csehek nem a Vajdaságon (Bácska, Bánát) keresztül, 
hanem három betelepedési hullámban közvetlenül Horvátország területére (elsősorban 
Daruvár (Daruvar) és környéke) telepedtek nagyobb számban 1791-től kezdve az 1830-
as évekig bezárólag. Jelenleg is egykori betelepülésük területén laknak, számuk azonban 
folyamatos fogyást mutat. Mivel ez a terület a Jugoszlávia szétesését követő háborúban 
súlyos háborús cselekmények színtere volt (a megszállt Nyugat-Szlavónia), a csehek nagy 
része elmenekült. A cseh származású gyermekeket a Horvát és Cseh Külügyminisztériu-
mok valamint a Horvátországi Csehek Szövetségének együttműködésével Csehországba 
menekítették. A háborút követően e menekültek nagy része visszatért eredeti lakhelyére. 
Daruváron jelenleg is működik cseh óvoda és általános iskola.

Az olaszok jelenleg az egyetlen autochton kisebbség, melynek szállásterülete nem a 
pannon horvát régióban van15, hanem az Isztriai félszigeten, a Kvernero területén és ki-
sebb részben Zadarban és közvetlen környékén16. A huszadik században az olaszok szá-
ma attól  függően változott,  hogy  a  vizsgált  területen milyen állam (Jugoszlávia  vagy 
Olaszország) fennhatósága volt éppen „aktuális”. Ennek legjobb példája a már említett 
Isztriai-félsziget (lásd 1. fejezet). Jelenleg 90% - uk él az Olaszországgal határos félszige-
ten és környékén.

A horvátországi  zsidóság eredetét tekintve kettős. A tengermelléki részeken (dub-
rovniki központtal) a spanyol eredetű szefárdok, amíg a pannon területeken a kelet-kö-
zép európai askenázi zsidóság volt a jellemző. A második világháborút megelőzően a 
legnagyobb közösségeik Zágrábban17 és Eszéken voltak. Az 1941–45 között fönnálló fa-
siszta NDH-ban megtörtént a horvátországi (és bosznia-hercegovinai) zsidók elleni ge-
nocídium, melynek következményeképpen a közösség megközelítőleg 75–80%-a veszett 
el. A legutóbbi népszámlálás 576 zsidót regisztrált, akik nagyobb része, 64%-a Zágráb-
ban él.

A szerbek után a magyarok a legnagyobb autochton kisebbség Horvátországban. A 
magyarok letelepedése a Dráva–Száva közére megkezdődött már a magyarok Kárpát-
medencébe érkezésével,  de összefüggő szállásterületük csak Szlavónia észak-keleti  ré-
szén és Nyugat-Szerémségben, illetve a Drávától északra eső Dél-Baranyában alakult ki. 
Ezt a török hódításokat követő elnéptelenedések és a későbbi etnikai változások földara-
bolták és egyre ritkább textúrájúvá tették. A 19. században a határőrvidék polgári köz-
igazgatás alá vonásával elsősorban a Dunántúlról jelentősebb számú magyar vándorolt ki 
(HAJDÚ Z. 2006) a mai Horvátország területére, de ők jelentős mértékben beolvadtak, 
illetve az első világháborút követő optációs joggal élve elhagyták az SHS Királyságot. A 
második világháborút már nem követte az 1920-as évekhez mért kivándorlási hullám, 

15 Bár kisebb olasz közösség (a teljes horvátországi olaszság 4%-a) él požeško-slavonska-i Pakracban és Lipik-
ben. 
16 Ezek többnyire azok a területek amelyek a két világháború közti időszakban olasz fennhatóság alatt álltak.
17 Bizonyos becslések szerint ekkor Zágrábban mintegy 11 000 zsidó éllt.
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azonban  a  magyarok  elsődleges  szállásterületének  számító  Baranya  Háromszöget  az 
1995-ig tartó, Jugoszlávia szétesését követő háború kiemelten sújtotta (még inkább a 
szlavóniai szórványban élőket, gondoljunk az etnikai tisztogatástól leginkább szenvedett 
Kórógyra (Korog) vagy Szentlászlóra (Laslovo)). Nehéz megbecsülni az ekkor Magyar-
országra költözők és vissza nem tértek számát, arányát (lásd 9-es lábjegyzet), a már emlí-
tett okokon kívül a kettős állampolgárság Horvátország és Magyarország között létező 
intézménye miatt is. A magyarok jelenlegi szállásterülete elsősorban a horvát baranyai te-
rület, valamint az annak déli  határát képező Kelet-Szlavónia néhány települése (de itt 
csak  szórványban),  továbbá  az  előbbieknél  jóval  kisebb  arányban  Daruvár  környéke 
(KOCSIS 2003).

3. 1. Szerbek 1991 után
A szerbek Horvátország önállóságával egyértelműen elveszítették államalkotó szerepü-
ket, kisebbségek lettek, ugyanakkor a háborús cselekmények által létszámuk is jelentősen 
csökkent. Ez utóbbi a „bűvös 8% alá esett vissza (megközelítőleg 5%-ra), elveszítve így a 
területi autonómiakövetelésük bármilyen formájának jogos, belátható időn belüli megva-
lósítható, reális esélyét.

A legsúlyosabb tényező azonban mégis a többségi, azaz a horvát nemzettel kialakult 
viszonyuk, ennek néhány, elmúlt évekbeli közvélemény-kutatási eredmény is a bizonyíté-
ka18.

Közismert tény, hogy a szlovéniai tíznapos háborút leszámítva a valódi háborús cse-
lekmények Horvátországban robbantak ki  a  határőrvidéki  szerbek és az önnállósodó 
zágrábi kormányerők között. Ennek a háborúba torkolló konfliktusnak a „menetrendje” 
nagyrészt követhető volt a Belgrád és Zágráb között „kötéltáncoló” horvátországi szerb 
kisebbség  politikai  érdekhalmazok,  erőviszony  közötti  útkeresésén.  Így  a  Rašković 
kontra Babić párviadal, majd szerepcsere valójában a belgrádi és zágrábi kommunikációs 
szálak kikristályosodásán volt lemérhető. Akárcsak Bosznia-Hercegovina esetében, az it-
teni szerbek is magukra maradtak a  Milošević rezsim gyengülésével, valamint a háború 
gyújtópontjának Boszniára tolódásával. Az 1995-re megerősödő horvát nemzetvédelmi 
gárda és hadsereg két egymást követő offenzíva keretében felszabadította a Krajinákat, 
ezzel megindult az ottani szerb lakosság menekülése és helyükre megindult a horvát be-
település  (nagyrészt  ezek  a  betelepülők  az  otthonaikat  vesztett  bosznia-hercegovinai 
horvát  csoportok,  és  a  még  megszállt  horvát  területek  menekültjei). Babić  a  hágai 
bíróság előtt azóta önként feladva és bűnösnek vallva magát felelt már tettéért, 13 év 
börtönbüntetésre ítélték. Azonban 2005 elején önkezüleg vetett véget életének, miután 
kooperatív készséget mutatott a Milosevič elleni tanúskodásban.

A  jelenlegi  megfogyatkozott  és  megtépázott  politikai  erejű  szerb  vezetés 
Horvátországban elállt a területi kérdések erőszakos, fegyveres megoldási lehetőségétől. 
Néha  egy-egy  szecesszionista  törekvés  háromnapos  csodaként  megjelenik,  mint 
erőltetett  szélsőséges próbálkozás.  Ilyen volt  pl.  a  Belgrádban 2005.  február  26-án a 
Szakszervezetek Házában, főleg az egykori SAO Krajina szélsőjobboldali (ma Vojislav 
Šešelj által támogatott) szárnyából megalakult krajinai menekült-bábkormány.

A  horvátországi  szerbek  politizálásában  jelenleg  csak  a  tárgyalások  és  a 
demokeratrikus módszerek képezik a politikai eszköztárát; számukra a Horvátországon 
belüli autonómia a kérdés és a tét, és ezzel szorosan összefügg a szerbek visszatérésének, 

18 A Puls közvéleménykutató intézet 2004. szept. 15-én a Jutarnji List-ben megjelent adatai szerint a horvátok 
42%-a szerint államuknak semmi segítséget sem kéne nyújtania a szerbek visszatelepülésének elősegítésére. A 
GfK kutatói központ Bogardus metódus alapján végzett felmérése szerint 2002-ben Dalmáciában a horvát la-
kosságnak mintegy 44%-a kifejezetten nemkívánatosnak tartja a szerbek jelenlétét Horvátországban, Szlavóni-
ában ez 35%, Zágrábban 18%, Isztria, Gorski Kotar és a tengermellék területein ez a mutató 7%.
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visszatérítésének politikája. Ezek a visszatelepülések, a háborús területeken még a mai 
napig is tapasztalható (a már említett) szerbek elleni közhangulat ellenére folyamatosak. 
2006 nyara a Horvát „Helsinki Bizottság” véleménye szerint az „erőszak nyara” volt19, 
megerősítve azokat a véleményeket, hogy Horvátországnak a menekültek rehabilitációjá-
ban és biztonságában-biztosításában még sok feladata akad.

3. 2. A szerbek és a közigazgatási reform
A Horvát Köztársaság alkotmányába 2003-ban építették be a nemzetközi joghoz igazí-
tott kisebbség-védelmet garantáló részeket. Ezzel a horvátok szakítottak az 1990-es évek 
Tuđman nevével fémjelzett kisebbségi (és ez itt és ekkor elsősorban, sőt kifejezetten a 
szerbekre vonatkozik) irányvonalával.

Bár a háború kitörése előtt a horvátországi vezetők széles területi jogköröket ígértek 
a szerbeknek, a konfliktust ez nem tudta megoldani. Az 1991-ben elfogadott horvát al-
kotmány a kisebbségi jogok tekintetében minden nemzetközi normát szem előtt tartott, 
így törvényileg biztosította a nemzetiségi és kisebbségi jogokat, azonban a kisebbségek 
területi és politikai autonómiára vonatkozó részei csak egy 1992-es alkotmánymódosítás-
sal kerültek becikkelyezésre, de ekkor már javában zajlott a háború. A mintegy 12%-nyi 
horvátországi szerbség megszállta Horvátország területének közel egyharmadát.

1992. december 20-án a horvát államelnök az ország egészére vonatkozólag új köz-
igazgatási beosztást léptetett életbe, a megyerendszert. Ezt a Horvát Parlament 1992. de-
cember 29-én fogadta el. Az új rendszer az elaprózott (Jugoszláviából örökölt) općinai 
(općinai, közösségi, járási) rendszert szüntette meg (illetve jogköreit nagyrészt átruházta 
a megyék szintjére), amelyen a horvátországi szerbek területi autonómia és önrendelke-
zési követelései alapultak. 1991-ben (općinai szinten) ugyanis a szerbek két općinában al-
kottak relatív, tizenegyben pedig abszolút többséget20. 

19 A legjelentősebb horvát napilapoknak 2006. augusztus első felében szinte mindennapi témája volt a škabrn-
jai visszatelepültek elleni zaklatássorozat. Ezen kívül a horvát sajtó még számos szerbek és horvátok közötti 
összetűzésről számolt be a 2006. június és szeptember közti időszakban.
20 Abszolút többség  Benkovac, Donji Lapac, Obrovac, Vojnić, Vrginmost, Gračac, Dvor, Glina, Kostajnica, 
Knin, Titova Korenica, relatív többséget Petrinja, Pakrac općináiban.
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2. ábra: Szerbek Horvátországban, općinánként 1991-ben (feltüntetve az 1992-ben kijelölt megye-
határok), Szerk. Végh Andor 2005.

A megyék határainak meghúzásánál nem a szerb etnikai közösség érdekei érvényesültek 
(ekkor még javában zajlott a háború) így a szerb etnikai tömb közigazgatásilag felszabda-
lódott, nem beszélve a későbbi hadműveletek demográfiai hatásáról.  A „Villám” és a 
„Vihar” hadműveletek21 következtében a horvátországi szerbség szinte kétharmada el-
hagyta Horvátországot, ezáltal a szerbek aránya 5%-nyira csökkent, és a hadműveletben 
visszafoglalt területi egységek bekerültek a megyerendszerű közigazgatási felosztásba.

A 2001-es népszámlálási adatok alapján a szerbek aránya csak három megyében ha-
ladja meg a 10%-ot, de egy megyében sem éri el a 15,41%-ot, amely a legmagasabb mu-
tató a Vukovár-szerémségi megyében. Az is kitűnik a két ábra összehasonlításakor, hogy 
a horvátországi szerbek „klasszikus” (háború előtti) területi elhelyezkedésében egyfajta 
súlypont-áthelyeződés figyelhető meg. Ez annak köszönhető, hogy a krajinai szerbség te-
rülete háborús cselekmények (a már említett hadműveletek) során került vissza Horvát-
ország ellenőrzése alá, amíg a dunamenti területek (Eszék-Baranya és Vukovár-szerémsé-
gi megyék területe) ún. békés reintegráció által, így itt a menekültáradat és a tömeges ki-
vándorlás elmaradt (bár e területek szerbsége is jelentősen megfogyatkozott).

21 Horvátul Bljesak és Oluja hadműveletek.
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3. ábra: Szerbek Horvátországban a 2001-es népszámlálás szerint, megyénként
Szerk. Végh Andor 2005.

Horvátországban tehát a szerbek számának drasztikus csökkenésével, csökkentésével és 
új közigazgatási határok megvonásával - eltörölve a meglévő közigazgatási struktúrát és 
a kisebbségi határokat - „integrálta” az ország legnagyobb kisebbségét.
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1. FÜGGELÉK

 Fő %
Összlakosság 4.437.460 100
Horvátok 3.977.171 89,63
Kisebbség összesen 331.383 7,47
Albánok 15.082 0,34
Osztrákok 247 0,01
Bosnyákok 20.755 0,47
Bolgárok 331 0,01
Montenegróiak 4.926 0,11
Csehek 10.510 0,24
Magyarok 16.595 0,37
Macedónok 4.270 0,1
Németek 2.902 0,07
Lengyelek 567 0,01
Romák 9.463 0,21
Románok 475 0,01
Oroszok 906 0,02
Ruszinok 2.337 0,05
Szlovének 4.712 0,11
Szlovákok 13.173 0,3
Szerbek 201.631 4,54
Olaszok 19.636 0,44
Törökök 300 0,01
Ukránok 1.977 0,04
Vlahok 12 0
Zsidók 576 0,01
Egyéb 21.801 0,49
1* 89.130 2,01
2* 9.302 0,21
3* 17.975 0,41

Nemzeti kisebbségek Horvátországban a 2001-es népszámlálás szerint
Forrás: Statistički Zavod Republike Hrvatske

1*-nem nyilatkozott
2*-regionális öntudatú

3*-ismeretlen
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