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PROBLÉMAFELVETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 

A Jugoszláviában az 1990-es évek elejére felerősödő etnocentrizmus politikai 

megosztottsághoz és a nacionalizmus kiszélesedéséhez vezetett. E folyamat az 1991 és 1995 

között zajló délszláv háborúban csúcsosodott ki, amelynek történései és következményei 

többé-kevésbé ismertek.  

Jugoszlávia felbomlását a vegyes lakosságú Bosznia-Hercegovinában (a továbbiakban 

BiH) véres (polgár)háború (1992-1995), és kegyetlen etnikai tisztogatások kísérték. Habár a 

különböző nemzetiségek és felekezetek együttélése több évszázados múltra tekint vissza, az 

ország napjainkra mégis az etnikai konfliktusok és az embertelenség szimbólumává vált. BiH 

heterogén nemzetiségi struktúrája a háború utáni rendezés során komoly politikai 

problémaként jelentkezett. 

Jelenlegi formájában BiH egy nagyon specifikus, mesterségesen összetartott 

államalakulat, ahol a nemzetközi ellenőrzés mellett kialakított állami berendezkedés gyenge, 

a fennálló politikai helyzet pedig komplikált és feszült. A vérontást lezáró – lényegében az 

etnikai tisztogatásokat és a fegyveres erőszakkal kialakított háborús határokat szentesítő – 

daytoni (béke)megállapodás (1995) nem hozott megoldást a terület problémáira, az aktuális 

politikai–társadalmi–gazdasági szituációval egyik háborúzó fél sem elégedett. Az ország 

egyik legszembetűnőbb jellemzője etnikai és vallási megosztottsága. BiH lakosságának 

túlnyomó részét a három államalkotó nemzet (bosnyák, horvát, szerb) tagjai teszik ki, 

amelyek azonban önmagukban nem alkotnak többséget, és ez számos feszültség forrása. A 

felekezetek közül a három intézményesült egyház (római katolikus, pravoszláv, iszlám) a 

legnépesebb, de mellettük – igaz elhanyagolható számban – több protestáns vallási közösség 

(pl. evangélikusok, baptisták), számos kisebb szekta (pl. Krisnások, Jehova tanúi, adventisták) 

és szeparatista irányzat (pl. vahabiták, dţaferiják) is működik az országban.  

Az 1990-es évek elején zajló háborúnak számos hosszantartó, negatív következménye 

lett. Míg egyes kihatások szemmel láthatók és statisztikailag is jól mérhetők (pl. az 

elesettek/eltűntek, a külső és belső menekültek, a lerombolt lakóépületek száma, az anyagi-

gazdasági veszteség mértéke, stb.), addig a következmények bizonyos típusait nem könnyű 

felismerni, de mindez nem jelenti azt, hogy azok nem is léteznek. A szarajevói Információs és 

Dokumentációs Központ (IDC) adatai szerint 100 000 halott és eltűntként nyilvántartott 

személy vált a négy évig tartó öldöklés áldozatává, emellett 2,2 millió fő kényszerült elhagyni 

otthonát (valamivel több, mint a háború előtti lakosság fele). Ebből 1,2 millióan külföldre 

vándoroltak, 1 millióan pedig belső menekültként Bosznia-Hercegovinán belül váltottak 

lakóhelyet. A háború alatti/utáni tömeges migráció következtében a népesség etnikai 

összetétele a legtöbb općinában megváltozott. A két entitás nemzetiségi megoszlása között 

lényeges a különbség, gyakorlatilag mindkét országrész etnikailag homogénnek tekinthető.  

A háború legvégzetesebb eredménye – az emberi életek elvesztése mellett – a családok, 

a helyi közösségek, és a hagyományos társadalmi struktúra szétesése. Napjaink boszniai 

társadalmát a „másikkal”, „másmilyennel” szembeni erős megosztottság és nagyfokú előítélet 

jellemzi. Az általános emberi jogok biztosításának és a (pozitív/negatív) etnikai 

diszkrimináció elleni küzdelem kérdése még mindig aktuális az országban. A társadalmi 

kirekesztés felszámolása és a negatív előítéletek visszaszorítása az eddigieknél is nagyobb 

erőfeszítéseket kívánna. 

A bosznia-hercegovinai társadalom háború utáni sikeres újjáépítésének egyik 

előfeltétele az addig konfliktusban álló népcsoportok megbékélése, és általában az emberek 

közötti bizalom helyreállítása. Napjaink Bosznia-Hercegovinájában az etnikai kérdés az élet 

összes területét áthatja. Az erős etnonacionalizmus miatt az alapvetően társadalmi-gazdasági 

konfliktusok is etnikai színben tűnnek fel, így azok látszólag megoldhatatlanokká válnak. Az 

etnizáció és a nacionalizmus a magas politika mellett természetesen az emberek mindennapi 
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életére is hatással van. A sajáttól eltérő etnikumokról való gondolkodás nagymértékben 

meghatározza a hozzájuk való viszonyulást. A társadalmi klíma/nyomás által befolyásolt 

szubjektív értékrendszer döntő befolyással bír az egyén közvetlen környezetében létrejövő 

szociális kapcsolatok kialakítására, így a különböző etnikumok és felekezetek közötti 

dialógusra is.  

Tizenöt évvel a háború után még mindig kölcsönös bizalmatlanság jellemzi a 

bosnyákok, horvátok, szerbek viszonyát. A demokratikus fejlődés előrehaladtával BiH-ban – a 

korábbi társadalmi-politikai rendszer viszonyainál – kedvezőbb feltételek teremtődtek meg a 

többiekétől eltérő politikai, etnikai, vallási orientáció és családi hagyományok kifejezésére, 

érthető módon azonban a háború után nőtt a távolságtartás a más etnikai és vallási csoporthoz 

tartozó egyénekkel szemben. A „másikról” való gondolkodás és az egyéni vélemények 

felkutatásával, az általános értékrendszer vizsgálatával napjaink domináns társadalmi 

jelenségei és folyamatai válhatnak érthetővé.  

 

Disszertációnk tárgyául a Bosznia-Hercegovinában jelenleg uralkodó etnikai viszonyok, és az 

azokat alakító tényezők többszempontú vizsgálatát választottuk. Célunk volt bemutatni, hogy 

a délszláv válsággal összefüggő események hogyan hatottak e soknemzetiségű ország etnikai 

együttélésére. Egy viszonylag nagy kiterjedésű, vegyes etnikumú boszniai közigazgatási 

egység terepen történő tanulmányozásával arra kerestük a választ, hogy a különböző 

népcsoportokhoz tartozók hogyan élték/élik meg a háborút követő etnika/etnopolitikai 

konfliktusokat, illetve hogy az interetnikus problémák miként jelennek meg a boszniai 

mindennapokban, megjelennek-e egyáltalán.  

A Nyugat-Balkán és azon belül BiH jövőjét sokan az Európai Unióhoz való 

csatlakozásban látják, ami előreláthatóan hosszú folyamat lesz. Az EU déli határvidékén 

történelmi tapasztalatai és meglévő társadalmi, gazdasági, politikai kapcsolatai révén 

hazánkra jelentős feladat hárul a balkáni országok uniós integrációjában. Éppen ezért nem 

elhanyagolandó kérdés, hogy a magyar diplomácia és közvélemény milyen információkkal 

rendelkezik erről a térségről. A déli régióval történő hatékony kooperáció elképzelhetetlen és 

megvalósíthatatlan a szóban forgó területek megismerése nélkül. A térség különböző 

struktúráinak feltárása, megértése tehát hazánk érdeke.  

A Balkán országai közül a hazai kutatás szempontjából a hozzánk földrajzilag 

meglehetősen közel fekvő Bosznia-Hercegovina az egyik legelhanyagoltabb, legfeltáratlanabb 

terület. A délszláv háború és az utána bekövetkezett politikai átalakulás, a megélénkülő 

magyar-boszniai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok, valamint a nemzetközi terrorizmus és 

az iszlám összefonódásának kétes megítélése miatt napjainkban ismét nagyobb érdeklődés 

mutatkozik az ország iránt. Ugyanakkor BiH-ról a magyar tudományos irodalomban a 19. 

század végén, 20. század elején jelentek meg utoljára tömegesen olyan önálló munkák, 

amelyek személyes terepi tapasztalatok alapján készültek. A legutóbbi időkben BiH-ról írt 

művek behatóan foglalkoznak az ország történelmével, földrajzával, politikai, gazdasági, 

demográfiai kérdéseivel, de az ottani (háború utáni) etnikai viszonyok vizsgálatára már 

kevesebb hangsúly helyeződött. Az országban élő népcsoportokról – a velük kapcsolatos 

sztereotípiákon kívül – nagyon kevés valós ismerettel rendelkezünk. A helyi etnikai 

viszonyok terepen történő kutatása reményeink szerint új eredményekkel gazdagíthatja a BiH-

ról meglévő (elsősorban a külföldi szakirodalomból és a médiából szerzett) tudásunkat. 

Dolgozatunk egyik kiemelt célja a választott témára vonatkozó súlyos hazai információhiány 

enyhítése.  
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CÉLKITŰZÉS 

 

A látszólagos etnikai kiegyensúlyozottság ellenére a Jugoszláv állam születésétől fogva több 

alapkonfliktussal küzdött. Az összállami szinten jelentkező – sokszor „szőnyeg alá söpört” – 

ellentétek a soknemzetiségű tagköztársaságok lakosságának belső viszonyait is megterhelték, 

a levegőben mindvégig ott volt a robbanás lehetősége. A periodikusan sulykolt állami 

ideológia (jugoszlávizmus) ellenére a különböző etnikai és vallási csoportok között 

mindvégig érzéklehető volt a látens távolságtartás. Mindezt legjobban a „mini 

Jugoszláviának” tartott BiH példáján keresztül lehet bemutatni, ahol a multietnikus 

együttélésnek kivételesen hosszú hagyományai vannak. A szűkebb régióval való azonosulás 

ellenére (regionális öntudat) itt is meglévő, sokszor azonban rejtve maradó etnikai 

törekvéseket a délszláv háború felszínre hozta, tovább élezte, amely természetesen egy sor 

negatív folyamatot indukált az országban. 

A Bosznia-Hercegovinában jelenleg uralkodó etnikai viszonyok bemutatását az alábbi 

célok megvalósításán keresztül végeztük el: 

 Az ország jelenkori nemzetiségi kapcsolatai a történelmi, politikai, társadalmi 

előzmények ismerete nélkül csak nehezen érthetők, ezért célunk volt megvizsgálni BiH 

etnikai viszonyainak alakulását az első és a második Jugoszlávia idejében, hiszen az idők 

folyamán a számarányok igen, de az országban élő etnikumok nem változtak.  

 A „másikkal” szemben érzéklehető intolerancia miatt kiemelt célunk volt a jelenlegi 

etnikai együttélésre hatással lévő tényezők felderítése, melynek érdekében a következő 

részcélok vizsgálatát végeztük el: 

o   A daytoni egyezmény által létrehozott államalakulat jelenlegi formájában 

működésképtelen. Ezzel összefüggésben indokoltnak tartottuk megvizsgálni a három 

államalkotó nemzet politikai konszenzusának legfőbb akadályait, és a lakosság 

államhoz fűződő viszonyát.  

o   A boszniai háború során zajló etnikai koncentrálódási folyamatot kegyetlen népirtás 

és önkéntes vagy kikényszerített migráció kísérte. Ez a tömeges átrendeződés a 

nemzetiségek korábbi mozaikszerű elhelyezkedéséhez képest etnikailag homogén 

terek létrejöttét eredményezte. Ezzel összefüggésben a menekült, illetve a költözésre 

kényszerült populáció jellemzőit és a háború utáni visszatérési folyamat alakulását 

elemeztük. 

o   Megvizsgáltuk, hogy a vallás és az etnikum összefonódása indukál-e speciális 

folyamatokat BiH-ban, illetve elemeztük az emberek vallással kapcsolatos 

magatartását.   

o   A háború következtében a „kisebbség” fogalom jelentésében lényeges változás állt be 

BiH-ban. Ezzel összefüggésben vizsgáltuk a klasszikus értelemben vett nemzeti 

kisebbségek, illetve az államalkotó nemzet valamely országrészben számbeli 

kisebbségben maradt tagjaival kapcsolatos bánásmódot. (A boszniai kisebbségek 

közül számbelileg legnépesebb roma populációt sújtó problémákra külön figyelmet 

fordítottunk, mivel az őket érintő nehézségek a három államalkotó nemzet 

konfliktusától amúgy is feszült társadalmi, politikai, gazdasági viszonyokat tovább 

terhelik.)  

o   Megvizsgáltuk, hogy az állami integráció hiányában kialakult három párhuzamos 

oktatási rendszer, illetve az iskolai vallási nevelés miként szolgáltat alapot a további 

etnikai elkülönülésre.  

 Bosznia-Hercegovinában napjainkban egyre kevesebb az olyan etnikailag vegyes terület, 

ahol a három államalkotó nemzet együttélését még vizsgálni lehet. A bosnyákok, 

horvátok, szerbek közötti viszony terepen történő tanulmányozására a Bosznia-

Hercegovina Föderáció (FBiH) egyik közigazgatási egységét, Tuzla kantont, illetve annak 
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központját, Tuzlát választottuk. Ebben a térségben a multikulturalizmus a háború után is 

megmaradt, így a terület adta magát a mélyfúrás jellegű empirikus vizsgálatra, melyet az 

alábbi szempontok alapján végeztünk el: 

o A jelenleg Tuzla kantont alkotó terület egykori népesedési viszonyainak, etnikai 

térszerkezetének rekonstruálása.  

o A kanton területét érintő háborús események és azok következményeinek 

bemutatása, elemzése: a nemzetiségi összetételben, a demográfiai képben, illetve a 

térség gazdaságában bekövetkezett változások, a kantonban élő belső menekült 

populáció, és a kisebbségek jellemzői. 

o A területen élő népcsoportok közötti viszony feltárása kérdőíves vizsgálattal. 

 Mindezek elvégzése előtt azonban szükség volt a BiH tradicionális államalkotó 

etnikumainak együttélésére vonatkozó korábbi vizsgálatok eredményeinek áttekintésére, 

újraértékelésére. 

 

KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

A Bosznia-Hercegovinával foglalkozó eddig hazai vizsgálatok legtöbbjéről elmondható, hogy 

azok általában nem saját terepi kutatáson alapultak, hanem a vonatkozó szakirodalom és a 

különböző források áttekintésével készültek. BiH háború utáni etnikai viszonyainak hazai 

kutató által terepen végzett átfogó vizsgálatára tudomásunk szerint eddig még nem került sor. 

A kutatási terep kiválasztásánál elsődleges szempontunk volt, hogy a vizsgált terület (a 

mai Tuzla kanton térsége) kontinuus, és viszonylag nagy kiterjedésű legyen. További 

lényeges szempont volt, hogy a kutatáshoz elegendő történeti/statisztikai adat, forrás és 

dokumentum álljon rendelkezésre, valamint a térségben – a lakosság összetételéből adódóan – 

az etnikai együttélés/keveredés megfigyelhető legyen (azaz a terület ne legyen etnikailag 

homogén). Munkánk szemlélete multidiszciplináris jellegű, ezenkívül kutatásunk során 

primer és szekunder forrásokat egyaránt felhasználtunk. 

Választott témánk megkövetelte a statisztikai adatok használatát. Népszámlálási adatok 

hiányában a háború utáni népesedési helyzet elemzésénél csak a boszniai és nemzetközi 

hivatalos szervek/szervezetek becsléseire támaszkodhattunk. Tuzla kanton népesedési-

gazdasági folyamatai statisztikailag jól dokumentáltak, így az ezeket a jellemzőket tárgyaló 

részeknél – ahol csak lehetett –, az 1996 és 2009 közötti idősorra vonatkozó adatokat 

használtuk. A primer forrásként kezelt publikált statisztikai adatokat (becsléseket) Bosznia-

Hercegovina, illetve Bosznia-Hercegovina Föderáció Statisztikai Hivatalának 

adatbázisaiból/kiadványaiból nyertük. Másodlagos forrásként a boszniai Emberjogi és 

Menekültügyi Minisztérium, a Helsinki Emberjogi Bizottság, az ENSZ Fejlesztési Program, a 

Nemzetközi Krízis Csoport és Tuzla kanton kormányzata által készített jelentéseket 

használtuk. A fenti adatbázisok és jelentések adatait a tendenciák, változások illusztrálásaként 

táblázatok és diagramok formájában a szövegben közöljük. 

A statisztikai adatelemzés és -feldolgozás mellett a dokumentumelemzés (pl. vonatkozó 

szakirodalom, tuzlai levéltári anyag áttekintése, korábbi kutatások eredményeinek 

újraértékelése) és az interjúzás módszerét is használtuk. A friss, napi információk begyűjtését 

az adatközlőkkel folytatott beszélgetések mellett a helyi és nemzetközi médiából szereztük. A 

különböző lokális, országos napi- és hetilapok olvasása mellett olyan internetes hírportálokat 

is használtuk, mint pl. a Deutsche Welle, Glas Amerike, Radio Slobodna Evropa weboldala. 

Az alaposabb tanulmányozás, illetve a kapott eredmények ellenőrzésének érdekében a 

kutatást nem egy, hanem többszöri terepmunkával végeztük. Boszniai jelenlétünk 2006 

tavaszától folyamatos, de az adatgyűjtés nagy része a 2007. január 1-jétől október 31-éig tartó 

– a Central European Exchenge Programme keretén belül elnyert – tanulmányi ösztöndíj ideje 

alatt valósult meg. Terepi kutatásunkhoz emellett a 2006-2010 között zajló 61432 számú, 
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„Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere” című OTKA projektből 

nyertünk támogatást. A vizsgált közösséghez tartozó tekintélyes, népszerű személyek 

bizalmának elnyerése, illetve az adatközlőkkel folytatott rendszeres és visszatérő konzultáció 

lehetőséget teremtett arra, hogy a megszerzett információkat pontosítsuk, az általunk elsőre 

nem megfelelően értelmezett összefüggésekre, valamint a „miértekre“ magyarázatot kapjunk. 

A résztvevő megfigyelés módszerét alkalmazva az adatközlőkkel folytatott beszélgetések 

során elhangzottakat a gyakorlatban is megfigyeltük, ellenőriztük.  

A Tuzla kanton etnikai viszonyaira vonatkozó mélyebb kutatás gerincét a 2007 végén 

végzett kérdőíves vizsgálatunk adta. A felmérés során véletlenszerű mintavétellel a kanton 

állami egyetemének Bölcsészettudományi Karára járó hallgatóit kérdeztük meg, ami által egy 

viszonylag homogén körben felvett információbázishoz jutottunk. A kérdőív felvétele előtt 

előzetes terepfelmérést és próbamérést végeztünk, melynek során a kérdőív érthetőségét, és a 

kiválasztott célcsoport együttműködési szándékát ellenőriztük. A véletlenszerű mintavétel 

során célunk volt egy olyan közeget találni, melyben a kantonban élő három fő etnikum 

képviselve van – e kritériumnak a tuzlai egyetemisták kiválóan megfeleltek. 19 kérésből álló 

kérdőívünk önkitöltős és anonim volt. A lekérdezés során 600 példányt vettünk fel, melyből 

581 volt a vizsgálat szempontjából használható. Az kapott válaszok, adatok feldolgozása az 

SPSS program segítségével történt. 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

1. Nemzetiségi és népesedési viszonyok az első és a második Jugoszláviában 

 

A jelenlegi bosznia-hercegovinai etnikai viszonyok könnyebb érthetősége érdekében ebben a 

fejezetben egy rövid összefoglalást adtunk az első és a második Jugoszlávia nemzetiségi és 

népesedési helyzetéről, elsősorban BiH-ra koncentrálva. Jugoszlávia történetét nem tartottuk 

feladatunknak újraírni, ezért az áttekintést a témára vonatkozó korábbi szakirodalmak 

eredményeinek felhasználásával tettük meg. A politikatörténeti eseményekből csak a témánk 

szempontjából leglényegesebb csomópontokat ragadtuk ki. 

Vizsgálódásunk során arra jutottunk, hogy a horvát-szerb ütközőzónában elhelyezkedő 

BiH mindvégig e két nagy nemzet vetélkedésnek tárgyát képezte. A BiH-ért a 19. század 

végén megkezdődött szerb-horvát versengés a 20. század folyamán felerősödött. A 19. 

században meginduló nemzettéválási folyamat során az országhatárokon kívül anyanemzettel 

rendelkező nációk formálódása (szerb, horvát) alapvetően meghatározta BiH sorsát, mivel 

azok a 20. század eseményei kapcsán inkább törekedetek az anyaországhoz való 

csatlakozásra, mintsem BiH függetlenségének elérésére (SOKCSEVITS D. 2003). Az első 

Jugoszláviát fennállása egész ideje alatt éles nemzeti ellentétek jellemezték (pl. hatalmi- és 

dominanciaharc, gazdasági-pénzügyi újraelosztás kérdése, modernizációs ellentétek), 

melyeket a II. világháború történései tovább éleztek. Mindez BiH kapcsán volt a 

legszembetűnőbb, a bosnyák nemzet létének kérdése a szerb és horvát érdekek közötti régi-új 

dimenzióként jelent meg. A muzulmánok autonómiatörekvéséi csak a titói Jugoszláviában 

tudtak alkotmányos formában kodifikálódni (1971). A föderatív kommunista állam modelljét 

megalkotva az etnikai helyzetet Tito hosszú időre stabilizálta, az új Jugoszlávia a korábbihoz 

képest gyökeresen eltérő létfeltételeket biztosított a területén élő összes nem szerb 

etnikumnak. A szocialista korszakban újra megjelenő nacionalista törekvéseket, nemzeti 

ellentéteket Titonak sikerült internacionalista, kommunista köntösbe bújtatva lényegesen 

tompítani, féken tartani (JUHÁSZ J. 1999).  
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A „testvériség és egység” leghűségesebb védőbástyájának számító BiH nemzetiségi 

összetétele több szempontból is specifikus volt. A felekezeti hovatartozás különbsége ellenére 

a boszniai muszlimok, horvátok, szerbek számos közös vonással rendelkeztek. A fenti 

etnikumok települései szorosan egymásba fonódtak, emellett az etnikailag vegyes házasságok 

magas aránya rokonságilag is összefűzte a különböző népcsoportokat. Összességében azt 

mondhatjuk, hogy a délszláv háború kitörése előtt BiH-ban létező társadalmi, gazdasági, 

politikai, etnikai konfliktusok nem voltak olyan mérvűek, hogy lehetetlenné tették volna a 

különböző népcsoportok együttélését (CALIC, M. J. 1994).  

A Jugoszlávia teljes fennállása alatt jellemző, elsősorban gazdasági indíttatású 

Dél→Észak irányú belső migrációs folyamat az egyes tagköztársaságok etnikai 

homogenizációja felé hatott, melyet a délszláv háború tovább erősített. 1991 után a volt 

jugoszláv tagköztársaságok – BiH kivételével – rövid időn belül homogén nemzeti államokká 

váltak. 

 

2. Bosznia-Hercegovina jelenlegi etnikai együttélésére hatással lévő tényezők 

 

2.1. A három államalkotó nemzet politikai konszenzusának legfőbb akadályai és a lakosság 

államhoz fűződő viszonya 

 

A délszláv háborút követően Bosznia-Hercegovina szuverén állam maradt, nemzetközileg 

elismert és biztosított határokkal. Az ország területi megosztottsága (1. ábra) bonyolult és 

nehézkes államirányítási struktúrát eredményezett. A központi (állami) szervek szerepköre 

gyenge, az entitások intézményeinek döntései felett a nemzetközi közösség boszniai 

Főképviselője vétójoggal rendelkezik. Több nemzetközi szervezet (legutóbb pl. az 

International Crisis Group) és a helyi politikusok egy része szerint a Főképviselő jogai és 

cselekedetei jelentős mértékben akadályozzák BiH önkormányzati intézményeinek 

kifejlődését, illetve az ország önállóvá, önműködővé válását, ezért a Főképviselői Iroda 

(OHR) bezárását szorgalmazzák. Kérdéses azonban, hogy BiH államalkotó nemzetei valóban 

készek-e egymással békében élni. A bosnyákok, horvátok, szerbek között nehezen létrejövő 

konszenzus legfőbb akadálya az etnikai-nemzeti megosztottságot szentesítő, és a társadalmi-

politikai problémákat folyamatosan újratermelő dayton-i alkotmány; a vélt vagy valósnak 

tartott alapvető nemzeti érdekek és igények elszánt védelmezése; a társadalmi, gazdasági, 

szociális kérdések túlpolitizálása; a FBiH és a RS között meglévő életszínvonalbeli 

különbség.  

Tizenöt évvel a háború után BiH még mindig külső segítségre szorul. Az ország 

rekonstrukciója ugyan sok tekintetben előrehaladt, de a legégetőbb kérdést – az alkotmány 

reformját – a mai napig nem sikerült megoldani. A nemzetközi közösség által is 

diszkriminatívnak tartott (béke)megállapodás felülvizsgálatát és európai standardokhoz való 

közelítését sem a külföldi, sem a hazai politikai-diplomáciai szereplők nem vállalják magukra. 

Az egyre inkább integrálódó nyugat-balkáni térségben BiH egyetlen alternatívája az EU 

csatlakozás (amely azonban meglehetősen paradox helyzetet eredményez: Jugoszlávia véres 

szétesése után a térség államai az EU-ban ismét egy nagyobb egység tagjává válnak majd). 

BiH integrációs felkészülése még sok kívánnivalót hagy maga után, emellett napjaink 

boszniai politikai erői a reintegráció helyett inkább BiH végleges szétbomlasztásán 

munkálkodnak.  

A lakosság és az állam viszonyát vizsgálva (KUKIĆ, S. 2003; GALLUP 2010) kitűnik, 

hogy az emberek többsége nem tartja BiH-t demokratikus országnak. A lakosság többségének 

meggyőződése, hogy olyan államban élnek, amelyben bizonyos etnikai közösségek a 

többiekhez képest privilegizált helyzetben vannak, ugyanígy a jövőtől való félelem is a mai 

napig meghatározó körükben. A boszniai polgároknak nagyobb bizalmuk van a nemzetközi 
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szervezetek intézményeiben, mint azokban a hazaiakban, amelyek megválasztásában 

állampolgárként tevékenyen részt vesznek. Emellett többségük nem hisz abban, hogy az 

ország záros határidőn belül az EU egyenrangú partnerévé válhat. 

 

 
1. ábra. Bosznia-Hercegovina közigazgatási beosztása 

Forrás: www.fzs.ba alapján saját szerk. 2011.  

 

http://www.fzs.ba/
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2.2. A menekült és a költözésre kényszerült populáció jellemzői, a háború utáni 

visszatelepülési folyamat alakulása 

 

A Bosznia-Hercegovinában jelenleg is zajló visszatelepülési folyamat a dayton-i 

békeszerződés 7. cikkelyének (Anex 7) szándékaival ellentétben az etnikai elkülönülés 

mérséklése helyett napjainkban is inkább azt erősíti, hiszen a legtöbben a saját nációjuk által 

többséget alkotó területekre vándorolnak, a frissen visszaszerzett ingatlanok eladásával, 

cseréjével pedig további etnikailag homogén területek alakulnak ki.  

A kezdeti lendület után a visszatelepülés iránti érdeklődés napjainkra erőteljesen 

csökken (2. ábra). 2005-ben még mindig közel félmillió személy tartózkodott menekültként 

BiH-án kívül (a világ mintegy 40 országában), akik egyelőre nem kívánnak hazájukba 

visszatelepülni. Az egymillió belső menekült 80%-a háború előtti lakcímére történő 

visszaköltözéssel már rendezte helyzetét, illetve sokan az ideiglenes lakóhelyen való tartós 

letelepedés, vagy az országból történő kiköltözés mellett döntöttek. A fenti évben azonban 

még mindig 180 000-nél több személy várakozott státuszának rekonstrukciójára. A 

visszatelepülési szándékot kifejezők közel fele-fele arányban érkeztek a FBiH és a RS 

területéről, 45%-uk bosnyák, 48% szerb, 6%- horvát, 1% egyéb nemzetiségű volt. A háború 

előtti lakóhelyeket vizsgálva feltűnő a két entitás közötti különbség: míg a FBiH-ban 

regisztráltak jelentős száma saját entitásán belül maradt, addig a RS-ban nyilvántartottak 

majdnem 100%-a a FBiH területéről származik. A visszatelepülési szándékot illetően a 

regisztrált belső menekültek kétharmada biztosan vissza kívánt térni háború előtti lakóhelyére, 

e szándék a FBiH területén tartózkodók körében magasabb volt, mint az RS területén élő 

társaiknál.  
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2. ábra. A BiH-ban zajló teljes visszatérési folyamat alakulása etnikai összetétel szerint (1996-2005) 

Forrás: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sarajevo, 2005. alapján saját szerk. 2010. 

 

A legfrissebb adatok szerint a visszatelepülők száma 2009-ben ugyan háromszor 

kevesebb volt, mint 2008-ban, de a folyamat befejezetlenségét jelzi, hogy ebben az évben 

még mindig 48 000 család (megközelítőleg 158 000 fő) nyújtott be újból kérvényt a 

visszatelepülésre, illetve a háború előtti lakóhely helyreállítására. A visszatelepítéssel 

foglalkozó szervek hivatalos adatai szerint 2010-ig mintegy 743 000 (külső és belső) 

menekült tért vissza a FBiH, 265 000 a RS területére (MUHAREMAGIĆ, E. 2010). A kisebbségi 

visszatelepüléseket sok helyütt még mindig incidensek kísérik, melyek száma a RS-ban jóval 

magasabb, mint a FBiH területén. További akadályozó tényező az oktatás, a munkavállalás, 
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az egészségügyi és szociális biztosítás, illetve a kommunális ellátás terén őket érő érő negatív 

diszkrimináció. A belső menekült populációt illetően a nehéz megélhetés mellett, az emberek 

elkeseredettsége, illetve pesszimista (vagy sok esetben teljesen hiányzó) jövőképe jelent még 

nagy problémát. 

 

2.3. A vallás és az etnikum összefonódása, az emberek vallással kapcsolatos magatartása 

 

Bosznia-Hercegovinában – különösen az elmúlt 10-15 évben – a vallás egyre inkább az 

etnikai identitás kiépítésének alapjává és a politikai manipuláció eszközévé vált. Ezzel 

összefüggésben jelenleg kétfajta, egymásnak ellentmondó társadalmi magatartás figyelhető 

meg a vallással kapcsolatban:  

 Elméletben mind többen fordulnak az egyházak felé a szocialista korszakban keletkezett 

lelki űr 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 egyre csökken azon hívők száma, akik vallásukat a 

mindennapokban is gyakorolják. Az emberek a vallási tanításokból átveszik azt, ami 

nekik tetszik, de a szigorú egyházi előírásokat már nemigen tartják be.  

Amíg a boszniai katolikus egyház legnagyobb problémája hívei számának csökkenése, 

addig a pravoszláv egyház több sikert is elkönyvelhet [2011 legelején pl. az Eparhija 

zahumsko-hercegovaĉka székhelye a mosztári Stara crkva sikeres újjáépítésével Trebinje-ből 

ismét Mosztárba került vissza, amely a városba történő szerb visszatelepülésnek is lendületet 

adott]. A boszniai iszlám egyház fő problémája a fundamentalizmus megjelenése a térségben. 

A szélsőséges vahabitizmus jelenlétét a mérsékelt bosnyák politikai körök is aggodalommal 

szemlélik. Míg erről az irányzatról korábban csak a Zenica, Tuzla és Trvanik környéki kisebb 

muszlim falvakban lehetett hallani, addig a jelenség mostanra elérte az olyan nagyobb 

városokat is, mint pl. Szarajevó és Mosztár.  

A BiH lakosainak életében döntő szerepet játszó vallási hovatartozás és vallási öntudat a 

helyi társadalomformálás egyik legfontosabb szegmensét jelenti. Az etnikai identitás lényeges 

elemeként azonban a vallás gyakran visszaélés tárgyát képezi. Mindhárom boszniai 

államalkotó nemzetre igaz, hogy a vallási közösség és a nacionalista pártok szoros kapcsolatot 

ápolnak. Viszont amíg az imaházakban, és a médiában megjelenő „hivatalos” vallás erősen 

túlpolitizált, addig „hétköznapi” formája sokkal politika-, és problémamentesebb.  

 

2.4. A boszniai kisebbségekkel kapcsolatos bánásmód és a boszniai roma populációt érintő 

problémák 

 

A háború következtében a „kisebbség” fogalom jelentésében lényeges változás állt be 

Bosznia-Hercegovinában. Napjainkban jellemzően két kategóriájáról beszélhetünk:  

 Az államalkotó nemzet azon tagjai, akik a két országrész közül az egyikben számbeli 

kisebbségben vannak,  

 illetve a klasszikus értelemben vett nemzeti kisebbségek tagjai (pl. csehek, albánok, 

ukránok, szlovének, stb.). 

A 2003-ban törvényben elismert 17 kisebbség védelme csak papíron garantált. Az 

alapvető nemzetközi jogvédő dokumentumok kodifikálása ellenére a boszniai kisebbségek 

közel sem élveznek az általános európai normák szerinti védelmet. A „kisebbség” fogalma 

sem BiH, sem a két entitás alkotmányában nem szerepel, a jogi és a politikai retorikában is az 

„egyéb” megjelölést használják. A háborús etnikai tisztogatások következményei a mai napig 

tetten érhetők a helyi társadalmi élet különböző szegmenseiben, a faji-vallási 

megkülönböztetés mindennapos. E szituáció oka főként a vezető nacionalista pártok 
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működésében, és az általuk teremtett politikai légkörben kereshető. BiH állami 

berendezkedése, kormányzati rendszere a három államalkotó nemzet érdekeit szolgálva nem 

nyújt megoldást a nemzeti kisebbségek szükségleteire, politikai képviseletére. A lakosság egy 

része ki van zárva a kormányzati, döntéshozatali rendszerből.  

A boszniai kisebbségi csoportok közül a roma populáció a legnépesebb, a hivatalos 

becslések 80-85 000 körül jelölik meg számukat. Az 1992-95 között zajló háború a roma 

lakosság erőteljes szétszóródását eredményezte, amely tovább súlyosbítja amúgy is meglévő 

problémáikat (pl. iskolázatlanság, alacsony foglalkoztatottság, szegénység, stb.), emellett az 

őket sújtó tradicionális előítélet és faji diszkrimináció jellemző az országban.  

 

2.5. A boszniai oktatási rendszer hatása az etnikai viszonyokra 

 

A „másikról”, „másmilyenről” alkotott képet Bosznia-Hercegovinában a személyes 

tapasztalatok, interakciók mellett a politikai szituáció, a média és a fennálló közoktatási 

rendszer is nagymértékben befolyásolja. Ezért tartottuk fontosnak a helyi oktatási rendszer 

etnikai szempontú vizsgálatát, amely jelenlegi formájában a bosznia-hercegovinai 

multietnikus közösségek regenerálása helyett inkább az etnikai megosztottság fenntartását 

segíti elő. Állami integráció hiányában az etnikai tagolódásnak megfelelően, illetve azt 

követve három párhuzamos iskolarendszer alakult ki. E három rendszer egymástól függetlenül 

működik, további alapot szolgáltatva az etnikai elkülönüléshez. BiH-ban jelenleg olyan 

generációkat nevelnek a jövőnek, amelyek három különböző tanterv keretében három 

(állítólag) különböző nyelven tanulnak, saját országuk történelmének különböző 

interpretációit hallják, és ami a legrosszabb, semmiféle kapcsolat, interakció sincs közöttük.  

A politikától erősen túlterhelt, területileg széttagolt boszniai iskolarendszer és 

bonyolult képzési forma nincs abban a helyzetben, hogy a tanulók, a munkaerőpiac és az 

állam igényeit kielégítse, ezáltal a társadalmi színvonalat, és a lakosság életminőségét sem 

képes pozitív irányba befolyásolni. A közoktatási reform során eddig elért pozitív 

eredmények ellenére a nem-diszkriminatív iskolarendszer megvalósítása, illetve az iskolai 

szegregáció megszűntetése még mindig nagy kihívást jelent BiH-ban. Jelenlegi formájában az 

iskolai nevelés a nacionalizmus és az etnikai türelmetlenség szisztematikus erősítését, 

hosszútávú fenntartását szolgálja (pl. „Két iskola egy fedél alatt” elnevezésű szegregált 

intézmények, három tanterv, etnikailag bántó tartalmú tankönyvek használata, a különböző 

etnikai csoportról alkotott sztereotípiák elfogadásán alapuló kollektív értékek propagálása, 

stb.).  

 

3. Bosznia-Hercegovina tradicionális etnikumainak együttélésére vonatkozó korábbi 

vizsgálatok eredményeinek áttekintése, újraértékelése 

 

A boszniai háború mély szakadékot képezett a bosnyákok, horvátok, szerbek együttélésében, 

melyet a közvetlenül a háború után lefolytatott szociológiai jellegű vizsgálatok is kimutattak. 

A legnagyobb törés a bosnyák-szerb viszonyban következett be, ők vannak egymásról a 

legrosszabb véleménnyel. A dolgozatban részletesebben bemutatott helyi recens vizsgálatok 

(PUHALO, S. 2003, 2009; KRNETA, D. 2006) is ezt a mindennapok valóságában jól érzékelhető 

tényt erősítik meg. A fenti kutatások eredményei arra utalnak, hogy a bosznia-hercegovinai 

népcsoportok ugyan készek egymás mellett élni, de semmiképp sem egymással. Az 

adatközlők többsége elviekben a tolerancia, a nyitottság, a szabad véleménynyílvánítás, a 

felekezeti hovatartozás szabad megválasztása, és a másokkal történő együttműködés mellett 

foglal állást, a gyakorlatban azonban mégis óvatosságal kezeli a más vallásúakat, míg végül a 

saját etnikai közösségbe történő bezárkózás mellett dönt, ahol individumként nagyobb 

biztonságban érezheti magát, mint egy multietnikus közegben. Ez az etnikai homogenizáció 
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felé tendáló magatartás azonban a tragikus háborús tapasztalatok és a jelenleg uralkodó 

destruktív politikai folyamatok tükrében nagyon is érthető.  

 

4. A bosnyákok, szerbek, horvátok közti viszony terepen történő tanulmányozása 

 

A közelmúltig tartó társadalmi, gazdasági, politikai változások a bosnyák kultúrán belül 

sajátos térstruktúrájú, egymástól markánsan elkülöníthető egységeket hoztak létre. Az egyik 

ilyen struktúra meghatározott szempontú mikrovizsgálatát érdekes kutatói feladatnak 

tartottuk. A bosnyákok, szerbek, horvátok közti viszony terepen történő tanulmányozására a 

háború által valamivel jobban megkímélt, így az etnikai konfliktusoktól is kevésbé terhelt 

Tuzla kanton mikrovizsgálatát választottuk, ahol a multikulturalizmus tradíciójának háború 

utáni megmaradását többéves terepmunkánk is igazolta.  

 

4.1. A jelenleg Tuzla kantont alkotó terület egykori népesedési viszonyainak, etnikai 

térszerkezetének rekonstruálása 

 

Tuzla kanton a FBiH északkeleti részén, a korábban tuzlai régiónak nevezett területen jött 

létre 1994-ben, melyet a daytoni megállapodás értelmében 13 közigazgatási egységre 

tagoltak. A boszniai háború előtt az ún. tuzlai régió (6820 km
2
) 22 općinát foglalt magában, 

1991-ben a boszniai lakosság 24%-a élt ezen a területen. Az 1995-ben létrejött 13 općina 

közül Ĉelić, Doboj-Istok, Sapna és Teoĉak (új) općinák a háború során Lopare, Doboj, 

Zvornik és Ugljevik régi općinákból alakultak, melyeket a daytoni megállapodás a boszniai 

Szerb Köztársaságnak juttatott. A területen azelőtt is létező općinák közül csak három 

(Banovići, Srebrenik, Ţivinice) tartotta meg korábbi határait, míg a többi hat (Graĉanica, 

Gradaĉac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla) egyes részeit a RS-hoz csatolták (3-4. ábra). 

Napjainkban a szarajevói kanton után a tuzlai az egyik legnagyobb kiterjedésű, és 

legsűrűbben lakott régió a FBiH-ban. 2005-ben jelenlévő 502 862 fős lélekszámával a 10 

kanton közül a legnépesebb. BiH északkeleti országrészének integrációjában a legjelentősebb 

szerepet a kanton urbánus központja, Tuzla töltötte/tölti be, amely a területen található 

városok közül a legnépesebb. Tuzla BiH Osztrák-Magyar Monarchia általi okkupációja idején 

vált Északkelet-Bosznia központjává, mely pozícióját napjainkig megőrizte. Tuzla régiójának 

nemcsak mezoregionális, adminisztratív és ipari centruma, hanem egyetemi városként 

szűkebb térségének kulturális és szellemi központja is. Demográfiai és gazdasági ereje révén a 

város fejlődését a korábban nem élvezett kiemelt közigazgatási szerepkör nagymértékben 

felgyorsíthatja.  

A mai Tuzla kantont alkotó općinák területén az 1991-es népszámlálás idején közel 

félmillió lakos élt, melynek kétharmadát a muzulmán vallású bosnyákok tették ki, emellett 

28% volt a nem bosnyák nemzetiségűek és 7% a jugoszlávok aránya. 1991-ben a térség 230 

lakott települése közül 21 (9%) horvát, 42 (18%) szerb többségű volt (4. ábra). Az etnikumok 

területi elhelyezkedését illetően a horvátok – Tuzla után – nagyobb számban Gradaĉac, 

Ţivnice, Srebrenik és Lukavac općinában, míg a szerbek Kladanj, Graĉanica, Lukavac, 

Gradaĉac, Kalesija és Banovići területén éltek.  
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3. ábra. Tuzla kanton kialakulása 

Forrás: http://www.vladatk.kim.ba/ és FILANDRA, Š. (ed.) 1998. alapján saját szerk. 2011. 

http://www.vladatk.kim.ba/
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4. ábra. A későbbi Tuzla kantont alkotó opcinák lakosságának etnikai megoszlása az 1991-es 

népszámlálás alapján (településenként)* 
* Ĉelić, Doboj-Istok, Sapna és Teoĉak (újonnan létrejött) opcinák adatai nélkül, illetve Graĉanica, Gradaĉac, 

Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla teljes területére vonatkozó adatokkal. 
Forrás: Popis stanovništva 1991. alapján saját szerkesztés 2011. 
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A háború során lezajlott etnikai változások következtében mára a kanton lakosságának 

túlnyomó többségét (90%-át) a bosnyákok adják, őket nagyságrendben a horvátok, a szerbek, 

és az egyéb nemzetiségűek követik. A jugoszlávok kategóriája a délszláv állam szétesésével 

megszűnt. Az 1991 és 2003 között periódusban a helyi etnikumok közül a szerbek nagyobb 

(17-ről 3%-ra), a horvátok kisebb (8-ról 5%-ra) számaránycsökkenést szenvedtek el (1. 

táblázat). A szerbek számát nemcsak a pravoszláv vallású lakosság területről való elköltözése 

csökkentette, hanem az a tény is, hogy a területet alkotó općinák szerb többségű 

peremterületeit a háborús rendezés során a RS-hoz csatolták.  

 

 
1. táblázat: A mai Tuzla kantont alkotó területek lakosságának etnikai megoszlása 1991, 2003 

(népszámlálás és becslés alapján, százalékban)* 

Nemzeti-

ség 
Muzulmán Horvát Szerb Jugoszláv Egyéb 

Općina 1991 2003 1991 2003 1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Banovići 72,06% 95,11% 2,07% 2,02% 16,98% 1,49% 7,25% - n. a. 1,38% 

Graĉanica 72,04% 99,29% 0,22% 0,11% 22,93% 0,60% 4,28% - n. a. 0,00% 

Gradaĉac 59,84% 95,46% 15,22% 3,92% 19,83% 0,62% 2,54% - n. a. 0,00% 

Kalesija 79,26% 99,90% 0,08% 0,02% 18,32% 0,08% 0,66% - n. a. 0,00% 

Kladanj 72,31% 97,96% 0,22% 0,20% 24,59% 1,05% 1,72% - n. a. 0,79% 

Lukavac 66,73% 95,61% 3,78% 2,93% 21,32% 1,34% 6,01% - n. a. 0,12% 

Srebrenik 74,65% 94,65% 6,73% 3,94% 12,98% 1,04% 2,94% - n. a. 0,37% 

Tuzla 47,61% 74,91% 15,50% 12,72% 15,40% 9,34% 16,71% - n. a. 3,03% 

Ţivnice 80,35% 93,08% 7,26% 4,83% 6,43% 1,36% 3,89% - n. a. 0,74% 

* Graĉanica, Gradaĉac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla teljes területére vonatkozó adatokkal. 
Forrás: Popis stanovništva 1991. és www.fzs.ba alapján saját szerkesztés 2010. 

 

 

A horvátok a háború után legnagyobb számban Tuzla, Ţivinice, Gradaĉac, Srebrenik, 

Lukavac, Ĉelić, míg a szerbek Tuzla, Ţivinice, Lukavac, Srebrenik és Banovići opcinában 

maradtak meg. A legtöbb egyéb nemzetiségű (1%, leginkább romák) Tuzla, Banovići, 

Ţivinice, Srebrenik és Kladanj területén él. 

 

4.2. A Tuzla kanton területét érintő háborús események társadalmi-gazdasági következményei 

 

A tuzlai régióban élő népcsoportok között – más bosznia-hercegovinai területekhez képest – 

meglehetős tolerancia uralkodott. A háború kitörésével ezek a viszonyok valamennyire 

sérültek, de nem lehetetlenítették el a további együttélést. A boszniai háborúban Tuzlának és 

környékének elsőrendű szerepe volt BiH területi egységének megóvásában, más országrészek 

tehermentesítésében. A háború alatt Északkelet-Boszniában jött létre a legnagyobb kiterjedésű 

szabad terület, melyet a szerb-crnagorai agresszor a különböző haditervek ellenére sem tudott 

elfoglalni.  

 

4.2.1. A kanton gazdasági és demográfiai jellemzői 

 

Az 1950-es évektől kezdve Tuzla és környéke egyre jelentősebb szerepet játszott Északkelet-

Bosznia gazdasági rendszerében. A vizsgált régió konjunktúrája az intenzív iparosításon 

alapult, melynek bázisául a mai kanton központi területein található bőséges ásványi- és 

nyersanyagkészletek szolgáltak, ami egyben az iparosítás típusát is meghatározta. Tuzla 

regionális centrumként betöltött polarizációs hatása főként a beruházások, a nagyszámú 

http://www.fzs.ba/
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képzett munkaerő, és a lakosság koncentrációjában, illetve a tömeges termelésben 

mutatkozott meg. Az 1980-as évek végén a foglalkoztatottság mértéke és a lakosságszám 

szempontjából Tuzla a többi bosznia-hercegovinai regionális centrum előtt járt. A lendületes 

kezdet után azonban a helyi gazdasági növekedés dinamikája az 1980-as évekre megtorpant, 

ami természetesen a város vonzáskörzetére is hatással volt. Az egyoldalú gazdasági struktúra, 

a csökkenő invesztíció, a technikai apparátus fokozatos elöregedése ipari leépüléshez vezetett, 

az életminőség romlása, illetve az egyre nehezebbé váló elhelyezkedés pedig migrációs 

veszteséget eredményezett. Az 1992 és 1995 között zajló boszniai háború súlyos károkat 

okozott a tuzlai régió gazdasági életében, a terület háború utáni gazdasági újjáépítése 

napjainkban is tart. 

Az 1980-as évek végéig a tuzlai régió BiH demográfiailag leggyorsabban telítődő 

térsége volt, ugyanakkor a háború előtti időszakban Északkelet-Boszniát negatív migrációs 

egyenleg jellemezte. Az 1992-1995-ös háború negatív demográfiai hatásai Tuzla kantonban is 

megmutatkoznak. A háború előtti időszakhoz képest a kanton népességének természetes 

szaporulata napjainkra kritikus ponthoz érkezett, mértéke folyamatosan csökken. Az 1996-

2007 közti időszakban a születések száma jelentősen visszaesett (10 év alatt kevesebb mint 

egyharmadára!), a halálozások száma pedig ezzel egyenes arányban nőtt (5. ábra). A terület 

válságos demográfiai helyzetéhez járul még hozzá az idősebb (65 év feletti) korosztályba 

tartozók számának folyamatos növekedése is. A produktív korú népesség körében sok a 

munkanélküli (6. ábra). A népességszám alakulását a nehéz megélhetés, kedvezőtlen 

gazdasági helyzet (pl. tömeges képzetlen munkaerő, alulfizetettség, rurális terek kiürülése az 

urbánus javára, falusi magánföldek elhagyása, stb.), kevesebb gyermek születése mellett a 

területről megindult ideiglenes és tartós elvándorlás is nagymértékben befolyásolja.  
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5. ábra. A születések és halálázások számának alakulása Tuzla kantonban 1996 és 2009 között 

Forrás: Statiskiĉki godišnjak/ljetopis FBiH, Sarajevo, 2005. és Tuzlanski kanton u brojkama 2010. 

alapján saját szerk. 2010. 
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6. ábra. A foglalkoztatottak és a munkanélküliek aránya Tuzla kantonban 2006 és 2009 között 

Forrás: Tuzlanski kanton u brojkama 2010. alapján saját szerk. 2010. 

 

 

4.2.2. A kantonban élő belső menekült populáció jellemzői 

 

A boszniai háború során zajló, az ország több tartományának etnikai összetételét 

megváltoztató kényszerű migráció nem hagyta érintetlenül Tuzla kantont sem, a legtöbb belső 

menekültet itt regisztrálták. 1992 és 1995 között egész BiH több mint 70 općinájából 146 137 

fő menekült a vizsgált területre, amely igen magas népességkoncentrációhoz vezetett. A mai 

Tuzla kantont alkotó općinák őshonos lakossága relatíve békés tudott maradni a három 

etnikum véres háborújában, jelentősebb atrocitások nem történtek a helyi bosnyákok, 

horvátok és szerbek között. BiH más, etnikailag kevert nagyvárosaihoz képest (pl. Szarajevó, 

Mosztár) a helyi pravoszlávok többsége lojális maradt szülőföldje iránt, nem költöztek el 

tömegesen, mint ahogy az az ország egyéb részein történt.  

A háború befejezésekor körülbelül 150 000 belső menekült tartózkodott Tuzla 

kantonban, a legtöbben a RS területéről érkeztek. A migrációs hullám főként a kanton urbánus 

központjait érintette (főként Tuzla és Ţivinice). 1997 végén a jelenlévő lakosság 76%-a helyi 

lakos, 24%-a pedig belső menekült volt. A belső menekültek száma 2009 őszére 17 000-re 

csökkent, ami a terület lakosságnak már csak 3%-át jelentette. A helyi hatóságok becslései 

szerint a háború során a későbbi kanton területéről kiköltözők létszáma elérte a 82 000 főt. A 

2005-ös országos regisztráció során 11 125 személy jelölte meg Tuzla kanton valamely 

općináját háború előtti lakóhelyként, az így nyilatkozók 89%-a szerb nemzetiségű volt. 2005-

ig megközelítőleg 56 000, addig Tuzla kantonban élő bosnyák nemzetiségű települt vissza a 

RS-ba. A boszniai Emberjogi és Menekültügyi Minisztérium jelentése szerint 2005 

decemberében még mindig 26 751 belső menekült tartózkodott a vizsgált területen, 94%-uk a 

RS területéről származott.  

Tuzla kanton mai demográfiai képe minden fontos jellemzőjét megtartotta a háború 

eredményezte megbontottságnak. A területen jelenleg etnikai homogenizációs folyamat zajlik, 

az itt élő bosnyákok számarányának 90%-ra történő növekedését a visszatelepülési 

folyamatok sajátosságai okozzák. Ami a kisebbségi (horvát, szerb) visszatérést illeti, 2005-ig 

14 113-an költöztek vissza Tuzla kantonba, a visszatelepülők 79%-a szerb, 21%-a horvát 

nemzetiségű volt. A kantonba irányuló kisebbségi visszatelepülés iránti érdeklődés az idő 

előrehaladtával egyre inkább csökken, melyet a helyi nemzetiségi folyamatok (a többségi 
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etnikum politikai és hatalmi dominanciája) és az ideiglenes tartózkodási helyen talált 

kedvezőbb életfeltételek sem ösztönöznek. 

A kétirányú visszatelepülési folyamat a végéhez közeledik, azonban még közel sem állt 

helyre a terület lakosságának háború előtti etnikai összetétele, és feltehetően nem is fog már. 

Ennek ellenére a belső menekültek visszatelepülési folyamatában Tuzla kantont – BiH más 

országrészeihez képest – egy sikeres példának tartjuk. 

 

4.2.3. A kantonban élő kisebbségek helyzete 

 

A Tuzla kantonban élő klasszikus értelemben vett kisebbségek összetételét és pontos számát 

nem ismerjük. Mindez azért van így, mert – a diszkriminációt elkerülendő – ezek a személyek 

a hivatalos statisztikákban nemigen jelennek meg kissebségiként, hanem a valós etnikai 

hovatartozás elismerése helyett sokszor inkább a többségi etnikumhoz (bosnyák) tartozóknak 

vallják magukat. A kantonban nincs külön kisebbségi oktatási program, az összes nemzetiség 

a bosnyákok tanterve szerint tanul (ez alól kivételt csak a horvátok ferences rendi gimnáziuma 

képez). A helyi kisebbségek közül a legtöbb problémával a roma populáció terhelt (országos 

tendencia). Tuzla kanton területén körülbelül 15 000 roma él. Nemhivatalos források szerint 

0,1%-uk bír csak munkahellyel, ezen kívül mindössze hárman rendelkeznek felsőfokú, 100-an 

középfokú végzettséggel. A helyi iskolák (mint ahogy az országban máshol sem) nincsenek 

kellőképp felkészülve arra, hogyan kerüljék el a roma gyerekek diszkriminálást a más 

etnikumhoz tartozó tanulók, szülők, és gyakran a tanárok által is. A sorozatos 

megkülönböztetés következményeként a roma tanulók rendszerint maguktól abbahagyják az 

iskolát.   

 2009 őszén pozitív változás állt be a nemzetiségekkel kapcsolatos bánásmód terén Tuzla 

kantonban. A helyi kormányzat ekkor fogadta el a nemzetiségi kisebbségek jogait védő 

törvénytervezetet, ezzel a kantonok közül a tuzlai az első, amely ilyen jellegű jogszabállyal 

bír.  

 

4.3. A Tuzla kantonban élő népcsoportok közötti viszony feltátása kérdőíves vizsgálattal 

 

Terepmunkánk során a boszniai társadalom/valóság egy kisebb szegmensében 

tanulmányoztuk a háború utáni etnikai együttélés jellemzőit. Általánosan elfogadott 

vélekedés, hogy a háborús konfliktuson való teljes felemelkedést csak egy generációváltás 

biztosíthatja az országban. Ebből a szempontból viszont nem lényegtelen, hogy a jelenlegi 

boszniai ifjúság miként vélekedik az egyes nemzetiségek, társadalmi csoportok háború során 

betöltött szerepéről, békeidőben zajló egymás mellett éléséről. Előzetes hipotézisünk volt, 

hogy a fiatalok elfogadóbbak, könnyebben felül tudnak kerekedni az idősebb generációkat 

megosztó konfliktusokon, illetve képesek más szemszögből is a társadalmi-etnikai problémák 

felé közelíteni.  A kérdőív mintavétele során kiválasztott adatközlők zöme a háború alatt 

született, így már nem élhette át a volt Jugoszlávia etnikai kevertségét, illetve a háborús 

történésekre sem nagyon emlékezik, idősebb családtagjaik véleménye azonban az ő 

„másokhoz” való hozzáállásukat is alakítja.  

A Tuzlai Tudományegyetemen végzett kérdőíves felmérés eredményei azt igazolják, 

hogy a helyi, etnikailag kevert közösség több évszázadon keresztül tartó tradicionális 

együttélését még egy olyan kegyetlen és véres háború sem tudta teljesen megingatni, mint 

amely 1992–1995 között zajlott Bosznia-Hercegovinában. Emellett a politika szintjén 

gerjesztett, sokszor mesterséges ellenségeskedés és a mindennapi élet gyakorlata a vizsgált 

területen jól érzéklehetően élesen elválik egymástól.  
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A felmérésben résztvevő egyetemisták átlagos életkora 21,2 év volt. A válaszadók 89%-

a bosnyák, 9%-a horvát, 2%-a szerb, 1%-a egyéb nemzetiségű, 2%-a ateista, 10%-a római 

katolikus, 86%-a muzulmán, 2%-a pravoszláv vallású. Több mint négyötödük (85%) Tuzla 

kanton valamely općinájából származik, 15%-a kantonon kívüli településekről érkezett.  

A kérdőíves vizsgálat során megkérdezettek zöme a háborús történések ellenére sem 

zárkózik el a sajátjától eltérő nemzetiségekkel kialakítandó kapcsolatok elől. Tény azonban, 

hogy többségük a saját etnikumával mindig elfogadóbb, mint a többiekkel szemben, illetve az 

összes nem roma nemzetiségű adatközlő a romákkal szemben inkább elutasító, mintsem 

elfogadó. A kantonban számbeli fölényben lévő bosnyákok a horvátokkal szemben 

elfogadóbbak, a szerbek és a romák kapcsán viszont nagymértékben elutasítók (7. ábra).  
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7. ábra. A bosnyák válaszadók önmagukról és a többi etnikumról alkotott véleménye (százalékban) 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 

 

A horvátok bosnyákokról alkotott véleménye egyszerre pozitív és semleges, negatívan senki 

sem nyilatkozott róluk. A szerbekkel kapcsolatban vegyesebb érzelmek uralkodnak körükben, 

míg a romák kapcsán a horvátok is inkább elutasítók, mint elfogadók (8. ábra).  
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8. ábra. A horvát válaszadók önmagukról és a többi etnikumról alkotott véleménye (százalékban) 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 
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A szerb válaszadók bosnyákokról alkotott véleménye inkább semleges, mint pozitív. Érdekes, 

hogy a horvátokhoz hasonlóan egyetlen szerb válaszadó sem nyilatkozott a bosnyákokról 

negatívan. A horvátokkal kapcsolatban is a semleges attitűd a legmeghatározóbb körükben. A 

romák kapcsán ők is elutasítók, pozitív véleményt egyetlen szerb adatközlő sem fogalmazott 

meg velük kapcsolatban (9. ábra). 
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9. ábra. A szerb válaszadók önmagukról és a többi etnikumról alkotott véleménye (százalékban) 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 

 

A válaszadók 94%-ának van, 6%-ának nincs kapcsolata saját etnikumán kívül más 

nemzetiségűekkel. A kapcsolatok intenzitására vonatkozóan az esetek 19%-ában a kapcsolat 

mindennapos, 18%-ában heti rendszerességű, 63%-ában ritka, emellett a sajátjuktól eltérő 

nemzetiségek kapcsán nagyobb arányban jelöltek laza kapcsolatot, mint pl. családit, vagy 

rokonit. A válaszadók 61,4% a jövőben mind a négy felsorolt nemzetiséggel (bosnyák, horvát, 

szerb, roma) szívesen létesítene kapcsolatot. 19%-uk a négy nemzetiség közül csak hármat 

jelölt meg. Ezek az adatközlők főként a szerbek és a romák elől zárkóznak el. Kevés bosnyák 

válaszadó házasodna más nemzetiségűvel, és pl. barátnak is inkább horvátot választana, mint 

szerbet (10. ábra).  
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10. ábra. A bosnyák válaszadók kapcsolatteremtési szándéka más nemzetiségűekkel 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 
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A horvát és a szerb nemzetiségű válaszadók többsége inkább egymás között házasodna, 

mintsem bosnyákkal, barátnak viszont előszeretettel választanának bosnyákot (11-12. ábra). 

A romákkal kapcsolatban leginkább az „ismerős”, „barát”, „szomszéd”, „üzleti partner” 

kategóriákat jelölték az adatközlők, míg pl. házasságot csak átlag 18%-uk kötne velük. A 

válaszadók ilyen formán nem igazolták előzetes elvárásainkat, miszerint a háború hatására a 

kanton lakossága talán inkább a saját etnikumba történő bezárkózás mellett döntene, mintsem 

hogy „másokkal” alakítsanak ki kapcsolatot. A kapcsolatot jelölők 87%-át érintette a háború 

valamilyen formában (emocionálisan, egzisztenciálisan, fizikailag, stb.), mégsem zárkózik el 

a más nemzetiségűektől. 
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11. ábra. A horvát válaszadók kapcsolatteremtési szándéka más nemzetiségűekkel 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 
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12. ábra. A szerb válaszadók kapcsolatteremtési szándéka más nemzetiségűekkel 

Forrás: A kérdőívek alapján saját szerk. 2010. 

 

A felmérésben résztvevők kétharmadának általánosságban negatívan változott a 

véleménye a sajátjuktól eltérő etnikumokkal kapcsolatban, háromnegyedük viszont 

közepesnek, illetve attól jobbnak ítélte a közvetlen környezetében, Tuzlában élő nemzetiségek 

közötti viszonyt. A szöveges indoklásokból kiderül, hogy az adatközlők 24%-a szerint a 

területen kiemelkedően jók a nemzetiségi viszonyok, és Tuzlát egy példaértékű városnak 
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tartja Bosznia-Hercegovinán belül. A válaszadók 4%-a rossznak, 19%-a fejletlenek ítéli a 

helyi etnikai viszonyokat. A megkérdezettek fele tehát (51%) kifejezetten jónak ítéli a város 

etnikai viszonyait. A Tuzlában uralkodó jó nemzetiségi viszony leggyakoribb indokai: városi 

történelem/tradíciók: nyitottság, kevertség, liberális beállítottság, multietnikusság; régen 

kommunista, most szociáldemokrata érzelmű város; más boszniai térségekhez képest a várost 

és a területet ért kisebb háborús trauma; az etnikailag vegyes házasságok nagy száma; a városi 

hatalmi struktúra megosztottsága (nemzetiségi képviselet megvalósulása); nem nacionalista 

városvezetés. A válaszadók 26%-a szerint Tuzlában az etnikai viszonyok elfogadhatóak, de 

vannak bizonyos problémák, és van valamennyi egyet nem értés a különböző etnikumok 

között. A Tuzlában uralkodó középszerű nemzetiségi viszonyok leggyakoribb indokai: a 

városban vannak néha kisebb etnikai kirohanások, incidensek; a politikai pozíciók nem 

megfelelő nemzetiségi elosztása. A válaszadók 4%-a határozottan negatívan ítélte meg Tuzla 

etnikai viszonyait. Szerintük a problémák a mai napig fennállnak, és nagy az etnikumok közti 

egyet nem értés. A Tuzlában uralkodó középszerű nemzetiségi viszonyok leggyakoribb 

indokai: a média/politika hatása, dezinformációk a „másikról”; felszínes viszonyok, 

képmutatás, rejtett nacionalizmus; az egymás kölcsönös megismerése előli elzárkózás. 

Az általános emberi jogok állapotát vizsgáló kérdésnél a válaszadók egyértelműen a 

roma populáció helyzetét ítélték a legrosszabbnak, míg a bosnyákokét a legjobbnak. A tuzlai 

horvátok helyzetét a szerbekénél jobbnak ítélték az adatközlők. Habár Tuzla kanton általános 

iskoláiban a többségi tanterv szerint tanulnak a horvát, szerb, és egyéb nemzetiségű gyerekek, 

a nem bosnyák válaszadók mégsem ítélték rosszabbnak saját helyzetüket az oktatás terén a 

bosnyákokétól. A horvátok ferences rendi gimnáziumuk működésével viszont jobb helyzetben 

vannak a szerbektől, akiknek nincs külön oktatási intézménye a kantonban. 

 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a bosznia-hercegovinai etnikumok közötti 

bizalom helyreállításához sok idő és még több jóakarat kell, csak ezután várható el a 

bosnyákok, horvátok, szerbek között a délszláv válság és a boszniai háború következtében 

képződött mély szakadék csökkenése. Ennek megtörténtekor lesz elmondható, hogy BiH 

demokratikus országgá vált, ahol az egyéneket saját értékeik és képességeik alapján ítélik 

meg, és nem aszerint, hogy melyik etnikai csoport tagjai. Hogy ez az állapot – a dolgozatban 

elemzett tények tudtával – mikor következik be (bekövetkezik-e egyáltalán) az csak nehezen 

megjósolható.  

A fent bemutatott eredményekkel összefüggésben a sokszor negatívan változó 

vélemények ellenére a Tuzla kantonban fellelhető népcsoportok együttélését BiH más 

országrészeihez képest jobbnak, konfliktus-mentesebbnek tartjuk. 

 

 

A KUTATÁS GYAKORLATI HASZNA ÉS TOVÁBBI LEHETSÉGES IRÁNYAI 

 

A dolgozat eredményeinek gyakorlati hasznosítását a következő szakterületek esetében tartjuk 

lehetségesnek: 

 Diplomáciai, gazdasági döntés-előkészítés. A munka elsősorban a helyi és térségi 

nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi missziók esetében nyújthat fogódzót. 

 Felsőoktatás. A munka elsősorban a különböző Balkán-képzésekben, nemzetközi 

kapcsolatok, geográfus, stb. szakokon hasznosulhat.  

 A választott téma az általános balkáni vizsgálatokba illesztve reményeink szerint tovább 

gazdagítja a Bosznia-Hercegovináról meglévő (szakmai és laikus) tudásunkat. 
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A disszertáció kapcsán megkezdett munkát korántsem tekintjük befejezettnek. A 

továbbiakban a következő kutatási irányokat tartjuk lehetségesnek: 

 A saját kérdőíves vizsgálatban résztvevő adatközlők etnikai megoszlásából látszik, hogy 

a kapott válaszok főként a helyi bosnyákok véleményét közvetítik, ami a kantonban 

jelenleg is zajló etnikai homogenizációs folyamat eredménye. A továbbiakban a helyi 

horvátok és szerbek irányzottabb felkutatását, és az együttélésről alkotott véleményük 

jobb, részletesebb feltérképezését tervezzük. 

 Tervezzük továbbá a kanton városi és rurális térségeinek összehasonlítását is, mivel 

feltételezésünk szerint az etnikai problémák a zártabb falusi közösségekben kifejezőbben 

jelennek meg, mint a városokban.  

 Tanulságos lehetne más, idősebb korcsoportok szervezett bevonása vizsgálatainkba, 

ugyanígy a kérdőív ismételt felvétele a választott mintacsoport közreműködésével a 

vélemények esetleges változásának feltárására.  

 Tervezzük a tuzlai mellett más (nem csak bosnyák többségű) társadalmi-területi 

struktúrák alaposabb megismerését is (pl. Banja Luka, Mosztár, Szarajevó). 
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