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Etnikai homogenizáció a volt Jugoszláviában1 
 

Reményi Péter2 
 

Bevezetés 
 

Az egykori Jugoszlávia Európa egyik legváltozatosabb etnikai térszerkezetével 
rendelkezı állama volt. A nagyfokú etnikai diverzitást sokan látják a felbomlás egyik fı 
okaként. Ez a diverzitás a háború és az állam felbomlása következtében egyes helyeken 
megszőnt, nagyon sok helyütt pedig lecsökkent. A politikai földrajzi átalakulás egyik 
legfontosabb következményének mi éppen ezt, az etnikai struktúrák homogenizálódását, 
egynemősödését tartjuk. 
 
1. Vizsgálati módszer 
 

Mivel szinte minden térséget érintett az etnikai átrendezıdés, melyben minden 
népcsoport részt vett, ezért az ún. diverzitási index változásának vizsgálatát választottuk 
kutatási módszerünkül. Erre több megfelelı matematikai formula közül a Bajmócy Péter 
által a hazai geográfiában meghonosított (eredetileg a biológiában a társulások 
fajváltozatossága bemutatására kidolgozott) ún. Simpson-féle diverzitási index 
használatát választottuk (Bajmócy 2004). Ez megmutatja, hogy egy közösségben egy 
adott etnikumhoz tartozó ember mekkora eséllyel találkozik azonos, illetve más 
etnikumhoz tartozó személlyel. Az alábbi matematikai képletet alkalmazva 0 és 1 közötti 
értékekhez jutunk, ahol a 0 jelenti a teljesen homogén népességet, míg az 1 azt a 
csoportot, ahol mindenki más etnikumhoz tartozik. 
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L: a település (općina) össznépessége 
e1, e2,….en: az egyes nemzetiségek száma 
EDI: etnikai diverzitási index 
 

Mivel sem az 1991-es sem a 2000-es évek népszámlálásai nem azonos számú etnikai 
csoportra kérdeznek rá a különbözı országokban ezért az egyes köztársaságok etnikai 
homogenitásának egymással történı összehasonlítása fals eredményekhez vezethet. 
Azonban az 1991-es és a 2000-es évek népszámlálásai azonos etnikai csoportokat 
tartalmaznak egy-egy köztársaságra vonatkozóan, azaz köztársaságonként lehetıség van 
az 1991-es és a 2000-es évek homogenitási indexeinek összehasonlítására, a változás 
mértékének a meghatározására, ami viszont már összehasonlítható a különbözı 
köztársaságokba tartozó települések között is. Azaz nem önmagában az EDI vizsgálatai, 
hanem az EDI változásának (∆EDI) a vizsgálata áll a kutatás középpontjában. 
 

                                                 
1 Készült az OKMT Deák Ferenc Ösztöndíjprogram és az OTKA 61432 számú pályázata támogatásával 
2 Egyetemi tanársegéd, PTE-TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
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2. Az input adatok problémái 
 

Dolgozatunkban az 1990/1991 és napjaink között lezajlott folyamatokat vizsgáltuk. 
Az állam felbomlásának folyamata ekkor vált visszafordíthatatlanná és ekkor tartották az 
utolsó jugoszláv népszámlálást is, melyet ugyan a koszovói albánok bojkottálnak, a 
szövetségi szervek azonban viszonylag pontos becslést közöltek a tartománnyal 
kapcsolatban is. Ez a népszámlálás tartalmazza vizsgálatunk kiinduló értékeit (illetve 
Macedóniában az 1994-ben megismételt népszámlálás), melyeket a 2000-es évek, immár 
utódállami szintő népszámlálási adataival (Horvátország 2001, Szerbia, Macedónia 2002, 
Montenegró 2003), illetve ahol ez nem áll rendelkezésre, a nemzetközi szervezetek és 
nemzeti statisztikai hivatalok becsléseivel vetünk össze (Bosznia-Hercegovina Föderáció 
Statisztikai Hivatal 2003, Boszniai Szerb Köztársaság UNHCR 2000, Koszovó EBESZ 
2002). Mivel a 2000-es évek eredményei sokszor csak becsléseken alapulnak és idınként 
meglehetısen elnagyoltak a hiba lehetısége jelentıs, ugyanakkor a nagytérségi 
folyamatok, az opcina-szintő változások szépen kirajzolódnak. 
 
3. A városok homogenizálódó etnikai terei 
 

Az állam felbomlását kísérı háborúk elsıdleges célja a nemzeti szállásterületek 
politikai függetlenségének biztosítása és a nacionalista nemzeti területi igények 
kielégítése volt. Lévén a térség 1991 elıtti etnikai összetétele rendkívül mozaikos volt, az 
egyes nemzeti célokat minden esetben csak a másik nemzet céljainak rovására lehetett 
kielégíteni. (JUHÁSZ 1997) A térségben ráadásul sok olyan terület volt található, ahol 
egyik etnikum sem ért el 90% feletti többséget miáltal homogénnek lett volna nevezhetı. 
 

1. ábra: A volt jugoszláv tagköztársaságok etnikai homogenizációja (az etnikai 
diverzitási index változása alapján) 1991 és a 2000-es évek eleje között 

 

 
FORRÁS: Saját számítás a statisztikai hivatalok adatai és becslések alapján, 

KARTOGRÁFIA: Németh Ádám 
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Mivel a fegyveres konfliktus kirobbanásához az etnikai kompozíció és a jugoszláv 
államok meg nem oldott, történeti dimenzióban is szemlélhetı etnikai-vallási-kulturális, 
történelmi sértettségi feszültségei adják a hátteret és a katalizátort, a konfliktus, illetve az 
attól való félelem milliókat késztetett otthonuk elhagyására. Ez a kényszermigráció 
egyértelmően etnikai alapú és általában, de nem minden esetben az érintett térség etnikai 
homogenizációjához vezet. Ennek következtében a Nyugat-Balkánra jellemzı 
multikulturális területek, az etnikai mozaikok sok helyen eltőntek, minden etnikum a 
saját nemzettársai által többségben lakott terület felé (vagy a térségen kívülre) migrált. Ez 
egyszerre jelenti a „küldı” területen a kisebbség (vagy akár a többség) számának 
csökkenését és ezzel párhuzamosan a „fogadó” területen a többség (esetenként a 
kisebbség) arányának növekedését. 
 
4. Nagytérségi és állami etnikai struktúraváltozások 
 

A statisztikailag is kimutatható homogenizáció nem elsısorban a nagyobb területi 
egységek szintjén (Nyugat-Balkán, köztársaságok), hanem a területi mezoszinteken 
(entitások, kantonok, megyék), valamint a települések szintjén figyelhetı meg, miközben 
az állam valamikori területén élı lakosság etnikai homogenitása keveset változott.  

Az egykori Jugoszlávia népessége csak csekély mértékben vált etnikailag 
homogénebbé 1991 és a 2000-es évek eleje között. A Szlovénia nélkül számolt egykori 
jugoszláv tagköztársaságok etnikai homogenizációs indexében mindössze 0,3 
százalékpontos elmozdulás figyelhetı meg a homogenizáció irányába. A teljes térségre 
vetítve a népszámlálások tanúsága szerint nagyarányú veszteséget könyvelhetnek el a 
„jugoszlávok” (600 ezer), a szerbek (400 ezer), a muszlimok/bosnyákok (200 ezer), míg a 
legnagyobb etnikai nyertesek az albánok (800 ezer) az „egyebek” (elsısorban vlachok) 
(130 ezer) és a horvátok (50 ezer). 

Ezzel szemben az egykori tagköztársaságok és autonóm területek etnikai viszonyai 
alapvetıen megváltoztak azokban a térségekben ahol a felbomlási folyamatot erıszakos 
cselekmények kísérték, illetve amelynek lakossága jelentıs mértékben vett részt a 
köztársaságközi migrációs folyamatokban. 
 

1. Táblázat: a Jugoszláv utódállamok és egyéb szubnacionális területi képzıdmények 
etnikai diverzitási indexének változása 1991 és a 2000-es évek eleje között 

 
Köztársaság/entitás/autonóm terület Az etnikai diverzitási index változása 
BOSZNIA-HERCEGOVINA -0,05 

Bosznia-Hercegovina Föderáció -0,22 
Boszniai Szerb Köztársaság -0,26 

HORVÁTORSZÁG -0,18 
MACEDÓNIA 0,02 
MONTENEGRÓ 0,11 

2008 ELİTTI SZERBIA (Ószerbia+Vajdaság+Koszovó) 0,01 
2008 UTÁNI SZERBIA (Ószerbia+Vajdaság) -0,05 
ÓSZERBIA -0,04 

KOSZOVÓ -0,13 
VAJDASÁG -0,09 
JUGOSZLÁVIA (SZLOVÉNIA nélkül) -0,003 

FORRÁS: statisztikai hivatalok 
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A diverzitási index változása alapján két csoportba sorolhatjuk Jugoszlávia 
utódállamait. Az egyikben az etnikai diverzitás változása kicsi (Ószerbia, Macedónia), 
könnyen magyarázható olyan természetes folyamatokkal, mint az asszimiláció, a 
jugoszláv kategória megszőnése stb., míg a másikban jelentıs homogenizáció, avagy 
növekvı diverzitás tapasztalható. 

A lakosság etnikai homogenizációja játszódott le Horvátországban és Koszovón, ahol 
a többségi lakosság fegyverrel üldözte el a nemkívánatos kisebbségeit és részben 
demográfiai eszközökkel kerekedett föléjük (Koszovó). Elıbbiben 18 százalékpontos, 
utóbbiban 13 százalékpontos változást mértünk. 

Mint ahogy azt több kutató is vizsgálta (KICOŠEV–KOCSIS), az egykori Jugoszláv 
tagköztársaságokból Szerbia területére menekülı szerbek nagy arányban választották a 
Vajdaságot célterületként. Ez, és az ezzel párhuzamosan a tartományt elhagyó elsısorban 
magyar lakosság aránya tükrözıdik a Vajdaság kilenc százalékpontos etnikai diverzitási 
index-változásában. A mérték abszolút értékben talán nem tőnik nagynak, de a Vajdaság 
az az egykori jugoszláv terület, ahol az etnikai háborúk által sújtott entitásokat (Boszniai 
Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina Föderáció, Horvátország, Koszovó) követıen a 
legmagasabb homogenizációt tapasztalhatunk. 

Montenegróban politikai okai vannak a diverzitás növekedésének, nevezetesen a 
függetlenedés végletesen megosztotta a társadalmat, ahol az etnikai identitás választása 
politikai választást is jelentett és fordítva. Míg 1991-ben a lakosság túlnyomó többsége 
magát crnagorácnak vallotta, addig 2003-ban mindazok akik az államszövetség 
fenntartása mellett voltak szerbbé váltak, akik ellene crnagoráccá. 

Bosznia-Hercegovinában nem áll hivatalos népszámlálási adat a rendelkezésünkre a 
tényleges etnikai viszonyokról, ennek ellenére nagy biztonsággal kijelenthetı, hogy 
állami szinten a diverzitás keveset változott. Az öt százalékpont akkora, mint Szerbiáé, 
ami egyrészt az emigrálók meglehetısen nehezen feltérképezhetı etnikai összetételének, 
másrészt a már 1991-ben is többségben lévı, ugyanakkor a háború során a legtöbb 
áldozatot hozó bosnyákok gyors természetes szaporodásának, harmadrészt a jugoszláv 
kategória megszőnésének a következménye. 
 
5. A közigazgatási mezoszintek homogenizációja 
 
Az állami szinten kismértékben változó etnikai struktúrák az állam alatti szinteken sokkal 
jelentısebb mértékben változtak. Bosznia-Hercegovinában az államon belüli elkülönülés 
végletes és legitimált formája jött léte a daytoni rendezés következtében. A szerbek a 
Szerb Köztársaságban a másik két meghatározó etnikum a föderáció területén él nagy 
többségben. A föderáció kantonjaiban további homogenizáció figyelhetı meg, ami az 
ország végletes etnikai szegregációjára utal, melyet csak kis mértékben voltak képesek 
oldani a kisebbségi visszatelepülések. 
Egyedül a nyugat-hercegovinai (Zapadno Hercegovina) kantonban kisebb az etnikai 
homogenizáció mértéke tíz százalékpontnál, ami elsısorban annak köszönhetı, hogy ez a 
terület már 1991-ben is szinte homogén horvát szállásterület volt, így az etnikai alapú 
háború ezen csak kevéssé volt képes változtatni. 
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2. Táblázat: A Bosznia-Hercegovina Föderáció kantonjainak etnikai arányváltozásai és a 
diverzitási index változása 

 
 Etnikai csoport arányának változása 1991-2004 

(százalékpont) 
Kanton neve szerb horvát Muszlim/bosnyák 

Diverzitási Index 
változása 

Unsko-Sanski -17,53 -1,02 21,95 -0,32 
Posavski -9,44 12,27 0,98 -0,18 
Tuzlanski -9,94 -1,56 20,08 -0,30 
Zeničko-Dobojski -12,25 -5,38 25,11 -0,31 
Bosansko-Podrinjski -26,48 -0,06 29,84 -0,42 
Srednjobosanski -9,23 0,63 14,24 -0,13 
Hercegovačko-
Neretvanski -11,58 9,81 9,18 -0,14 
Zapadno Hercegovački -0,09 1,97 -1,07 -0,04 
Kanton Sarajevo -15,94 -0,31 28,79 -0,30 
Kanton 10 -23,26 27,54 -2,21 -0,24 
összesen -13,1 -0,37 20,52 -0,22 

FORRÁS: statisztikai hivatalok 
 

További három kantonban kisebb volt az etnikai homogenizáció mértéke, mint a 
Föderáció teljes területén (Posavski, Srednjobosanski, Hercegovačko-Neretvanski), 
melyek mind olyan területek ahol a háború elıtti lakosságban viszonylag alacsony volt a 
szerb etnikumhoz tartozók aránya (sehol nem érte el a 15%-ot), valamint a belsı horvát-
bosnyák etnikai határok kettévágják a Srednjobosanski és a Hercegovačko-Neretvanski 
kantonokat. Így a szerbek alacsony aránya miatt a homogenizáció eleve nem lehetett 
olyan mértékő, mint az etnikailag kevertebb kantonokban, illetve a kantonokat megosztó 
belsı etnikai határvonalak miatt kanton-szinten nem figyelhetı meg olyan jelentıs 
homogenizáció. Továbbá ezen kantonokba nem volt jelentıs immigráció a többségi 
etnikai csoport részérıl ami tovább növelhette volna a homogenizációt. 
 
6. Települési szintő etnikai homogenizáció 
 

A homogenizáció legszélsıségesebben azokat a területeket érintette, melyeket 
ténylegesen fegyveres cselekmények sújtottak. A szerb offenzíva idıszakában a 
megszállt települések nem-szerb lakossága volt kénytelen költözni. A szerb igazgatás alá 
kerülı boszniai, horvátországi, koszovói városokat tömegesen hagyták el a nem szerb 
lakosok. Ezzel párhuzamosan a horvát, vagy bosnyák ellenırzés alatt álló településekrıl a 
szerbek által előzöttek helyére költöztek a menekülni kényszerülı szerbek. 1993-tól a 
közép-boszniai és a hercegovinai horvát-bosnyák vegyes lakosságú városokban indult 
meg a két etnikum éles elkülönülése. 

A horvátországi Krajinák 1995-ös visszafoglalásával a horvátországi szerbek exodusa 
vette kezdetét, majd az év végi Daytoni béke következtében 1995/96 fordulóján a szerbek 
által feladni kényszerült boszniai városokat is elhagyta szerb lakossága. Szinte minden 
bosnyák-horvát ellenırzés alatt álló település elvesztette háború elıtti szerb lakosságának 
több, mint felét, volt ahol ez az arány meghaladta a 90%-ot is. A menekülık 
természetesen saját nemzettársaik irányítása alatt lévı területekre menekültek, tovább 
erısítve az etnikai homogenizációt Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság városaiban. 
A folyamatot Kelet-Szlavónia 1998-as horvát reintegrálása (lényegesen kevesebb szerb 
menekülttel, de sok horvát visszatérıvel), illetve Koszovó ENSZ közigazgatás alá vétele, 
majd függetlenségének kikiáltása zárja.  
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3. Táblázat: a 15 legjelentısebben homogenizálódó település az egykori Jugoszlávia 
területén, a legjelentısebb etnikumok létszámának változásával 

 
 ∆EDI Horvát Muszl. Szerb Jug. CG albán roma Egyéb Össz. 

Zavidovići (BiH) -0,53 -7429 1572 -10959 -2703 0 0 0 -942 -20461 

Travnik (BiH) -0,46 -21893 14629 -7269 -3688 0 0 0 -812 -19033 

Kos. Polje (Kos) -0,45 -37 -1675 -5107 -65 -898 16626 -2996 -672 5127 

Konjic (BiH) -0,44 -9506 3468 -5763 -1379 0 0 0 -447 -13627 

Fojnica (BiH) -0,43 -5806 2212 -98 -396 0 0 0 -1028 -5116 

Lukavac (BiH) -0,41 -609 11813 -11585 -3384 0 0 0 -1087 -4852 

Čapljina (BiH) -0,40 2187 -5767 -3510 -1018 0 0 0 -342 -8450 

Z. Potok (Kos) -0,40 -1 0 7749 -5 -26 -4711 0 -11 2995 

Busovača (BiH) -0,39 1332 -7726 -374 -505 0 0 0 -159 -7432 

Tešanj (BiH) -0,39 -8237 12680 -2743 -1038 0 0 0 -379 283 

Jablanica (BiH) -0,39 -2063 3611 -387 -573 0 0 0 -178 410 

Kladanj (BiH) -0,36 -6 3710 -3667 -272 0 0 0 -14 -249 

Benkovac (Hr) -0,36 -474 -26 -18142 -165 1 -18 0 -161 -18973 

Olovo (BiH) -0,34 -344 -17 -3154 -282 0 0 0 -100 -3897 

Banovići (BiH) -0,34 24 8316 -4021 -1925 0 0 0 17 2411 

 
7. Települési szintő etnikai diverzifikáció 
 

Ugyanakkor egyes területeken, ahol nem az állam többségi lakossága alkotott 
abszolút többséget, az etnikai összetétel változása éppen ellentétes, abban a diverzitás 
növekedése figyelhetı meg. Ilyen területek például a horvátországi Krajinák magterülete, 
ahol a háború elıtt egyes településeken és općinákban a szerb lakosság aránya a 90%-ot 
közelítette. A háború során a szerb lakosság jelentısen csökkent, horvát lakóinak száma 
kismértékben nıtt (a lakosságszám összességében zuhant), ezáltal etnikailag lényegesen 
diverzifikálódott a korábban csaknem homogén szerb lakossága. A határ túloldalának, a 
boszniai Krajináknak bizonyos települései szintén hasonló folyamatokat éltek meg. Az 
etnikai diverizfikáció montenegrói okairól már korábban szóltunk, a listán szereplı két 
szerb település pedig az újjáéledı vlach öntudatnak köszönheti jelentıs diverzifikációját. 
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4. Táblázat: a 15 legnagyobb etnikai diverzifikációt elszenvedett település, a 
legjelentısebb etnikumok létszámánák változásával 

 
 ∆EDI Horvát Muszl. Szerb CG roma Jug. Egyéb Össz. 

Vojnić (Hr) 0,43 1882 1 -4673 3 0 -131 220 -2702 

Šavnik (CG) 0,43 1 -4 1224 -2082 0 -16 127 -749 
Kolašin (CG) 0,41 -4 -22 3966 -5304 0 -114 340 -1147 
Žabljak (CG) 0,40 1 0 1776 -2681 0 -47 254 -696 
Mojkovac (CG) 0,39 -3 -33 3600 -4457 0 -114 320 -708 
Plužine (CG) 0,37 -3 -17 2219 -3404 0 -20 261 -968 
Donji Lapac (Hr) 0,35 431 -32 -6457 -8 0 -64 -15 -6160 
Kučevo (Sr) 0,32 -206 -7 -11299 -55 -23 -262 5064 -6841 
Nikšić (CG) 0,31 4 -1357 15875 -18842 335 -1075 5603 461 
Danilovgrad (CG) 0,28 8 -62 3345 -1893 5 -227 793 1951 
B. Grahovo (BiH) 0,28 387 -12 -6047 0 0 -128 -15 -5815 
Knin (Hr) 0,27 10167 -37 -30289 14 0 -508 -33 -20655 
Dvor (Hr) 0,26 553 -16 -9033 -14 8 -322 -61 -8879 
Žagubica (Sr) 0,24 -6 -3 -5393 -7 -7 -102 2577 -2954 
Gračac (Hr) 0,17 1698 -6 -7490 -11 0 -133 -111 -6061 

 
Összegzés 
 

Jugoszlávia felbomlása számos hosszan tartó következményt okozott: nemzetközi jogi 
precedensek sorát, katonai hadmőveleteket Európában, az EU közös kül- és 
biztonságpolitikájának erısödését, új államhatárokat, átalakuló településstruktúrát stb. 
Mind közül magunk részérıl a legnagyobb hatásúnak makroregionális szinten a 
homogenizálódó etnikai terek kérdését tartjuk. 

Ez a homogenizáció területi szintenként eltérı mértékő és jellegő, nagytérségi és 
állami szinten sokszor ki sem mutatható, szubnacionális és települési szinten azonban 
jelentıs változás. Nagy kérdés, hogy a következı népszámlálások (remélhetıleg 2010-
11-ben minden érintett országban tartanak cenzust) milyen eredményeket hoznak. Az 
elmúlt évek tovább élezték-e vajon az etnikai szembenállást, vagy megindult a merev 
etnikai választóvonalak oldódása. 
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