
 110 

A horvát és szerb etnikai kontaktzóna történeti földrajzi vázlata 
 

Végh Andor1 
 
Bevezetés 

Véleményünk szerint a szerb és horvát viszonyok valószínőleg a két etnikailag 
elválasztható szláv törzs balkáni megjelenése elıtt is már léteztek, azonban a délkelet-
európai szállásterületük elfoglalásával ez a viszony a mai napig, mai perspektívából 
különösen a XIX. század óta jelentıs, és mindkét (a bosnyákkal együtt, mindhárom) nép 
számára kulcsfontosságúként értékelhetı. Rövid vázlatunkban, koncentráltan a fıbb 
csomópontokra, néhány fontosabb kategória mentén elemeznénk ezen etnikai jelenség, a 
kontaktzóna létrejöttének és alakulásának általunk kiválasztott mérföldköveit. Mivel 
maga a kontaktzóna szélesebb földrajzi területen helyezkedik el egy államnál, a 
teljeskörő vizsgálódás érintené a jelenlegi Bosznia-Hercegovina, Montenegró, és Szerbia 
egyes, esetenként (BiH) teljes területeit is. Erre jelen esetben nem válalkozunk, hanem 
koncentráltan csak jelen horvátországi határ által megszabott teret vizsgálnánk, kiemelten 
az egykori határırvidékeket. 
 
1. A kontaktzóna kialakulásának, fejlıdésének politikai földrajzi csomópontjai 
 

1. Táblázat: A kontaktzóna kialakulásánák történeti földrajzi meghatározói a 
XV–XVIII. századig 

 
 Hatás Területi megjelenése 
Migrációk : szerb, vlah immigrációk, 
horvát emigráció 

Vlahok, szerbek megjelenése, 
horvát területek összeszőkülése 

Bosznia-Hercegovina, Horvátország 

Vallási tényezık: Iszlám 
 
 
Szervezıdı és terjedı pravoszláv 
egyházi intézményrendszer 
 
Görög katolikus 

Bosnyák nemzeti alap 
 
 

A vlahok szerbbé válásának 
(utolsó) periódusa 

 
Elhorvátosodó szerbek (vlahok), 

Szerb-pravoszláv felekezet 
csökkenés 

Bosznia-Hercegovina, 
XVII.századig Szlavónia, Dalmácia 

A teljes kutatott terület 
 
 

Horvát határırvidék, Dalmácia 

Nyelvi hatások: új-sto 
dialektusterület növekedés 

Vlah nyelvi elszlávosodás 
befejezıdése 

Az ú-jsto dialektusok elterjedése a 
kaj, régi sto, és csa dialektusok 

egykori területére 
Politikai hatások: Intenzív 
határváltozások, nagyhatalmi 
struktúra kiépülése 

Határvédelmi funkció 
megerısödése, privilegizált 

jogrendszerek kiépülése 

Határırvidék, Szlavónia, Bosznia-
Hercegovina 

SZERK.: Végh A. 2008. 
 

Ebben az idıszakban alakult ki a társadalmi térstruktúrákat képezı elemek 
sokszínősége, amely az etnikai kontaktzóna alapját is meghatározza a késıbbiekben. 
Láthatjuk, hogy a kontaktzóna alapjait adó átmeneti struktúrák száma és hatása nagy. 
Kiemelendı a vallási folyamatokban a magterületeket nem érintı folyamatok 
kontaktzóna beli szélesebb területi megjelenése (görög katolikusság, iszlám). A vallási 
identitás ebben az idıben (és területünkön, akár az egész Balkánon a napjainkig) 
elsıdleges. 
 

                                                 
1 PhD. Egyetemi tanársegéd, PTE-TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
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1. ábra: A szerb és horvát kontaktzóna kialakulásának területi keretei (horvát 
területek a XVI. – XVII század fordulóján) 

 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 

 
2. Táblázat: A kontaktzóna strukturális megszilárdulásának történeti földrajzi 

meghatározói a XVIII–XIX. századig 
 
 Hatás Területi megjelenése 
Migrációk : szerb, német, magyar 
immigráció 
Gazdasági emigráció tömegessé 
válása 

A bevándoroltak arányának 
emelkedése 

A szerb és a horvát elem csökkenése 

Szlavónia, határırvidék 
 

Határırvidék, Dalmácia. 

Vallási tényezık:  
Új vallási centrumok kiépülése a 
területen 

 
Vallási párharcok 

instrumentalizálódása 

Dalmácia 
 

Sremski Karlovci – szerb 
mitropolita új székhelye 

Nyelvi hatások: Az irodalmi 
nyelvek kialakulása, új-sto 
dialektus további térnyerése 

Szerb nyelvi alapú nemzeteszmény 
terjedése 

A teljes vizsgált terület 

Politikai hatások: 
Nemzeti politikai mozgalmak 
megjelenése 
Az Illírizmus, mint integratív 
identitás 
Nagyhatalmi struktúra csak a 
korszak vége felé változik 
(Bosznia-Hercegovina) 

A francia nagyhatalmiság rövid 
epizódja 

 
Etnikai polarizálódás és integráció 

egy idıben 
 

Bosnyák regionalizmus 
megerısödése 

Dalmácia, Szávától délre esı 
határırvidék 

 
A teljes vizsgált terület 

 
 

Bosznia-Hercegovina 

SZERK.: Végh A. 2008. 
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Megszilárdulnak, majd jelentısen át is alakulnak az átmeneti struktúrák (határırvidék 
felszámolása, Bosznia vallási sokszínőségének alakulása), bár nem az elıbbi korszak 
jogi, társadalmi rendjén. Megjelenik a modern nemzeti eszme, amely majd a leírt 
kategóriák mentén igyekszik elıremozdulni a kontaktzóna átmenti struktúráiban is, 
azonban ennek hatása itt más, mint a magterületeken (az etnikailag homogén Szerbia 
vagy egyes horvát-szlavón területek). A modern nacionalizmusoknak e területeken 
földrajzi és társadalmi akadályokat kell áthidalnia, részben ezeknek megfelelnie, melyek 
éppen e kontaktzóna jellegbıl adódnak. Megjelenik az integratív identitást hordozó 
politika. 
 

2. ábra: A horvát területek a XVIII–XIX. század fordulóján 
(számokkal jelölve a határırezredek) 

 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 

 
3. Táblázat: A kontaktzóna átalakulásánák történeti földrajzi meghatározói a XX. 

kezdetén 
 
 Hatás Területi megjelenés 
Migrációk : 
A gazdasági emigráció felerısödése 
 
Politikai telepítések 

Horvát és szerb etnikum 
területének kis arányú változása, 

népsőrőség csökkenés a 
perifériákon 

„Solunasi”, szerb csoport 

Teljes kutatott terület, kiemelendı 
Dalmácia 

 
 

Szlavónia, Baranya 
Vallási tényezık - - 
Nyelvi hatások A közös állam közös nyelvének 

térhódítása 
Teljes kutatott terület 

Politikai hatások: egységes 
unitarista állam, az egységes 
nemzet igényével 

Jugoszláv, mint etnikai elem 
megjelenése 

A teljes kutatott terület 

SZERK.: Végh A. 2008. 
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Az új, jugoszláv tényezı két különbözı társadalmi háttérrel jelenik meg 
fókuszterületünkön, az elsı, a XIX. századi folytatásaként, a második pedig az új területi 
egység integratív jelentésével, ami magával hozza erısebb etnikai hatását is, de ez 
politikai cél is egyben. A vallási elem háttérbe szorul, a nyelvi pedig elıtérbe kerül, bár 
fontosságuk a nemzeti önmeghatározásban még mindig a régi vallásalapúság mentén 
történik. Az új államalakulat (Jugoszlávia) egyben megszüli a nemzeti polarizáció 
legsúlyosabb formáját, amely gyökerénél fogva nem jellemzı e kontaktzónákra. Ez 
párhuzamba hozható azzal, hogy elıször jelenik meg a kontaktzóna kialakulása óta olyan 
külsı politikai erı, amely nem a kontaktzóna belsı fejlıdésének eredménye (ha 
regionálisan nem is domináns, állami szinten igen). E tendenciák a kontaktzóna 
irányultságát politikai síkon nem etnikai irányba (Demokrata – Parasztpárti koalíció) 
tolják el, de a megoldást ismét nem a regionális, hanem az állami szint kínálja (szerb-
horvát kiegyezés). 
 

3. ábra: A szerb és horvát etnikai centrum-periféria viszonyok az elsı 
világháborút követıen 

 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 
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4. Táblázat: A második világháború hatásainak rendszere a kontaktzónában 
 
 Hatás Területi megjelenés 

Migrációk : üldözések, az elsı nemzeti alapú 
népirtás/ok 
 
Háború végén partizán terror, horvát 
emigráció 
 
Német menekültáradat 

A szerb és bosnyák-muzulmán 
lakosság megritkulása 

 
A horvát elem megritkulása 

 
 

A német etnikum eltőnése 

Határırvidék, Dél-nyugat 
Horvátország, Bosznia-

Hercegovina. 
Elsısorban Kelet 

Hercegovina, Dalmácia 
 

Szlavónia, Baranya 
Vallási tényezık: a horvát pravoszláv egyház 
létrehozása 

- Teljes kutatási terület 

Nyelvi hatások: a horvát és szerb irodalmi 
nyelv erıteljes központi elválasztása, 
szóelemzı helyesírás bevezetése a nagy-
horvát államban 

Nem nagy mértékő Teljes kutatási terület 

Politikai hatások: Szétesı jugoszláv politikai 
rendszer, a nagy-horvát állam létrejötte 
 
A kommunista partizán  mozgalom 
megjelenése és gyızelme 

Bosznia muzulmánjainak 
horvátosítása, kis hatásfokkal 

 
 

A nemzeti egység új politikai 
eszmében való megjelenítése, új  

jugoszlavizmus alapjai 

Teljes kutatási terület 

SZERK.: Végh A. 2008. 
 

A II. világháború idején mindegyik harcoló fél részérıl megjelenik a népirtás, azaz az 
etnikai térszerkezet rövid idı alatti erıszakos, teljes mértékő megváltoztatása, 
homogenizációja. Bár ez a folyamat nem volt új, a Nyugat-Balkánon hatása az etnikai 
térszerkezetet, ha nem is alapjában (makro szinten), de mikro szinten módosította. A 
háború végeztével, ezek a cselekmények megszőntek, de feltárásukra csak egyoldalúan 
került sor. A háború után megszervezıdı új jugoszláv hatalom, új alapokon már a háború 
ideje alatt elıveszi az internacionalista egyenlıségbe burkolt jugoszlavizmus eszményét. 
 

4. ábra: A szerb és horvát etnikai centrum periféria viszonyok a második 
világháborút követıen 

 

 
Szerk: Végh A. 2008. 



 115 

 
5. Táblázat: A titói Jugoszlávia és a kontaktzóna területének etnikai-társadalmi 

folyamatai 
 

SZERK.: Végh A. 2008. 
 

 Hatás Területi megjelenés 

Migrációk : 1945 – 1952 a 
világháborút követı aktív migrációs 
idıszak. 
 
 
 
 
az aktív külföldi vendégmunka 
hatásai (1960-1980), 
 
 
1952 – 1991 a lassú (békebeli, 
passzív) migrációs idıszak 

A dinári-zóna területeirıl a 
pannon zóna felé irányuló 

népességmozgás, nem etnikai 
eredető népességmozgás, 

döntıen gazdasági migrációk 
 

Leginkább az urbánus területeket 
érintette, etnikailag nem 
specifikus a területünkön 

Folyamatos lassú 
homogenizációt okozó, döntıen 
nem etnikai indítatású folyamat 

Teljes Horvátországot érintı 
népmozgás, a kontaktzóna területei 
döntıen az emigrációt adó területek, 

kisebb részben a célterületek 
 

A kontaktzóna területei kevésbé 
érintettek a magterületeknél 

 
A kontaktzóna lassú 

homogenizációja, etnikai 
polarizációja (elsısorban az urbánus 

területeken) 

Vallási tényezık: a vallás, mint 
társadalmi, etnikai-identifikációs 
tényezı marginalizációja  

Az állam és a katolikus egyház 
viszonyának megromlása, az 

ortodoxia jelentısebb mértékő 
igazodása – ez különbségeket 

generált 

Teljes kutatási terület, a területileg 
különbözı dominancia, különbözı 

eredményeket hozott 

Nyelvi hatások: újabb horvátszerb 
nyelv létrehozása, immár bipoláris 
(esetleg tri- vagy kvatropoláris) 
rendszerben 
 
Önállósodási irányok meghatározása 
horvát részrıl (1960-as évek 1971-ig 

Jelentıs mértékő 
 

Kulturálisan jelentıs mértékő 
hatás minden központra 

Teljes kutatási terület, 
államnyelvrıl, irodalmi nyelvrıl, 

média nyelvrıl lévén szó 

Politikai hatások: Egypártrendszer, 
föderális államberendezkedés, 
földrajzi nihilizmus a gazdasági 
fehjlesztésekben – eltérı regionális 
fejlıdési pályák 
 
 
 
Az „új jugoszlavizmus” megjelenése 

Az erıltetett gazdasági 
fejlesztések nem okoztak valódi 
fejlıdést – regionális fejlıdési 

különbségek folyamatos 
kiélezıdése 

 
 
 
 

Jugoszláv identitás jelentıs (5-
10%) fejlıdése, majd leáldozása 

(az 1980-as évek 
nacionaliznusának 

megjelenésével 

A dinári - elmaradott, a medterrán-
tengerparti – turisztikailag erısen 

fejlıdı, és a pannon részek – 
elaprózódott mezıgazdasági 

struktúrájú területeinek fejlıdési 
különbségei 

 
A kontaktzóna erısen vegyes 

etnikumú területein és a 
nagyvárosokban 
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6. Táblázat: Horvátország jelentısebb etnikai csoportjainak százalékos megoszlása 
népszámlálásonként 

 
 19312 1948 1953 1961 1971 1981 1991 
Horvátok 72,32 79,20 79,55 80,29 79,38 75,08 78,10 
Szerbek 18,45 14,47 15,02 15,02 14,16 11,55 12,16 
Muzulmánok 0,11 0,03 0,41 0,07 0,42 0,52 0,91 
Jugoszlávok - - - 0,37 1,90 8,24 2,22 
Összes déli-szláv  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 

SZERK.: Végh A. 2006. 
 

A szerbek arányának lassú csökkenése különösen a kontaktzóna területeit érintette 
érzékenyen, mivel e területek társadalmi-gazdasági fejlettsége alacsonyabb volt. A közös 
jugoszláv állam nem valódi regionalizmusban gondolkozott, hanem többségi 
nemzetekben, ami segítette az elvándorlást és az asszimilációt. A helyi (pl 
kontaktzónákat figyelembe vevı) megoldások helyett az államapparátus inkább a 
központi megoldásokat részesítette elınyben. A nemzeti szeparatizmustól való félelem a 
helyi kezdeményezéseknek nem kedvezett, különösen, ha azok nemzeti színezetőek 
voltak. Az etnikai kontaktzónák speciális megoldásait szinte csak az egymást kizáró 
nacionalista programok hangsúlyozták, bár megoldást nem kínáltak problémáira (Horvát 
tavasz, SANU Memorandum 1986). A századokkal ezelıtt kialakult kontaktzóna azonban 
nagyobb és gyors változások nélkül élte meg ezt a korszakot. Megoldatlan problémái 
azonban nem a klasszikus kontaktszerepet erısítették, amely az 1990-es krízissel a 
centrumok politikai instrumentumává vált. 
 

6. ábra. A horvátországi szerbek területi elhelyezkedése 1991-ben 
 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 

                                                 
2 Az 1931-es adatok becsült és számolt adatok, mivel területileg Horvátország akkor nem létezett ezekben a 
határaiban, statisztikailag ezért csak becsült és számolt értékekrıl beszélhetünk. 
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7. Táblázat: Jugoszlávia szétesése és a kontaktzóna kvázi megszőnése 
Horvátország területén 

 

SZERK.: Végh A. 2008. 
 

 Hatás Területi megjelenés 

Migrációk : Erıszakos és 
háborús migrációk etnikai 

tisztogatásaok 
 
 
 

Háborút követı visszatérések 
 

Az ellenırzı etnikum tiszta 
etnikai tereket teremt. 

Menekültek ezrei, 
lakosságcsere 

 
 

Jelentéktelenebb 
heterogenizációs hatás a 

háború okozta 
homogenizációnál 

A háborús területeken és a 
menekültek által érintett 
jugoszláv és nemzetközi 
területek (lásd mellékelt 
ábra a háborús, megszállt 

területekrıl) 
A határırvidékek területe 

Vallási tényezık: a vallás, 
mint társadalmi, etnikai-
identifikációs tényezı 

megerısödik 

A vallás politikai-társadalmi 
pozíciójának megerısıdése, 
az etnikai identitásban való 

markáns megjelenése – 
etnikai ellentéteket 
megerısítı hatás 

Teljes volt Jugoszlávia 
területe, az általunk 

vizsgált háborúval terhelt 
vidékeken a hatás erısebb 

volt a háborúmentes 
övezeteknél 

Nyelvi hatások: Újabb, 
multipoláris nyelvi fejlıdési 

pályák megindulása 

dezintegrációs irány, hatás 
és cél 

Teljes kutatási terület, 
államnyelvrıl, irodalmi 
nyelvrıl, média nyelvrıl 

lévén szó 

Politikai hatások: többnyire 
etnikai motivációval is bíró 
többpártrendszer kiépülése 

 
 

A jugoszláv identitás eltőnése 
 
 
 

A szerb kisebbség politikai 
szerepének változása a 

háborút követı periódusban 
(1995 – 2009) – 

párhuzamosan a horvát 
belpolitika változásával 

A nacionalista pártok, 
ideológiák elıretörése 

 
 
 

Az identifikációs kényszer 
erısítette az etnikai 

homogenizációt 
 

A látványos elhallgatás 
pozíciójától, az egykori 
ellenféllel való politikia 

koalícióig. Idıvel 
megjelenik a háborús bőnök 

felderítésének kényszere, 
hajlandósága a „gyıztes” 

oldalon is 

Az etnikailag különbözı 
területeken ellentétes 
irányultságú pártok 

támogatása 
 

Különösen a háborús és az 
egykor vegyes etnikumú 

területeken 
 

A politikai tevékenység 
elsısorban az „új 

magterületen fejti ki a 
hatását (duna-mente) 
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Jugoszlávia szétesésének bár nem az egyetlen oka volt az etnikai, mégis az emberi 
sorsokban, és a társadalom-földrajzi változásokban ez játszotta a legnagyobb szerepet. A 
horvát-szerb kontaktzónában a második világháborús népirtásokhoz hasonló események 
sorozata kezdıdött meg mindegyik oldalon, elsısorban a szerbek által ellenırzött 
Krajinák területén. E folyamatok hatására a horvát lakosság szinte teljesen eltőnt a szerb 
ellenırzéső SAO Krajinák területérıl. A szerbek száma is jelentısen megritkult a 
horvátok ellenırizte területeken. 
 

7. ábra: A SAO Krajinák területei 1992 és 1995 között, az 1991-es szerb 
szállásterületre kivetítve 

 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 

 
A következı nagy etnikai változást a szerbek által ellenırzött területek ismételt, 

háborús cselekmények általi horvát államtérbe integrálása hozta. Ez a folyamat a 
Krajinák és a nyugat-szlavón területeket jelentette, ahonnan a szerbek döntı többsége 
még az 1995 nyarán lebonyolított Oluja és Bljesak hadmőveleteket megelızıleg és annak 
eredményeképpen Bosznia-Hercegovina szerb ellenırzéső területeire menekült. A Duna 
menti területeken ez a reintegrációs folyamat nem háborús esemény, hanem 
megállapodás, az erdıdi/erdut-i egyezmény által zajlott le. Így valójában a szerb Duna-
mente lett az egyetlen olyan terület, amelybıl a szerbek nem menekültek el tömegesen és 
többségük megırizte háború elıtti lakhelyét, bár jelentıs elvándorlásra szinte 2002-ig, és 
részben késıbb, itt is sor került. 
Ennek hatására alakult ki az a szerb etnikai arány és szállásterület, amelyet a 2001-es 
horvát népszámlálás rögzített. A klasszikusnak mondható határırvidéki szerb 
szállásterület és a kontaktzóna gyakorlatilag megszőnt, kialakult, illetve az elıbbinek 
átvette a helyét a duna-menti kontaktzóna területe. 
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8. ábra: A szerbek számának és arányának megváltozása a háborús cselekmények 

hatására, 2001-es állapot 
 

 
SZERK.: Végh A. 2008. 
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