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A kisebbségi oktatás területi aspektusai  
a Nyugat-Balkánon1

Köztudott, hogy korunkban a világ csupán 9-10%-a mutat etnikai szempontból homogén 
képet (SZALAYNÉ SÁNDOR E. 2003), s az államok többségében eltérQ nemzetiség_ csopor-
tok élnek egymás mellett, számos esetben állandó konfliktusok közepette. Kutatási terü-
letünkön, a Nyugat-Balkánon a 1990-es években lezajlott háborúk és az azzal együtt járó 
etnikai tisztogatások miatt a figyelem jelentQs részben a kisebbségek felé fordult. Az új 
évezred elsQ évtizedében ugyan megindult a kisebbségek védelmének törvényi rendezése, 
de ez korántsem elegendQ az egyenlQ bánásmódhoz és a diszkriminációmentes minden 
napokhoz. A téma teljesen átpolitizált, ezt jól példázza, hogy van olyan állam ahol még 
a kisebbség fogalma, és az ahhoz tartozók köre sem tisztázott.2 A kisebbségvédelem leg-
fontosabb területe az oktatás, amely az identitástudat, az anyanyelv, a nemzetiségi kultúra 
megQrzésének színtere. 

Tanulmányunk témáját több oldalról érdemes megközelíteni. Egyrészt a kisebbségek 
területi elhelyezkedésének és sajátosságainak vizsgálatával foglalkozó etnikai földrajz, a 
kisebbségek oktatását fókuszba állító másik társadalom-földrajzi aldiszciplína, az oktatás-
földrajz oldaláról. A politikai földrajz egyes vonatkozásait is érdemes figyelembe venni, hi-
szen a kisebbségi kérdés e régióban a politikai szféra szintjén manifesztálódik. A téma inter-
diszciplináris jellege kapcsán számos társadalomtudományi terület, mint a kisebbségi jogok 
vonatkozásában a jogtudomány vagy a kisebbségek illetve a térség története kapcsán a tör-
ténettudomány is érintett. MindezekbQl következQen az alkalmazott módszerek sokszín_ek. 

A téma hazai és nemzetközi szakirodalmának áttekintése, valamint a szerzQk megál-
lapításainak újragondolása jelentette a kiindulópontot a több évig tartó vizsgálatunkhoz.3 
A kutatási terep bejárását elengedhetetlennek véltük, hiszen a személyes találkozások, az 
interjúk során mélyebb összefüggések feltárására nyílt lehetQség. Személyi interjúkat ké-
szítettünk kisebbségi oktatási szakértQkkel, tanfelügyelQkkel és a magyar külképviseletek 
diplomatáival illetve az adott állam egyes kisebbségi vezetQivel. A résztvevQ megfigyelés 
módszerét alkalmaztuk, amikor az egyes kisebbségi oktatási szereplQk munkáját a gyakor-
latban is megfigyeltük. Terepi munkánk egyik speciális részét a rendelkezésre álló helyi 
dokumentumok feltárása és a valóságban tapasztaltakkal való összevetése jelentette. A 
dokumentumok elemzése alkotta a kutatási téma másik fontos elemét. A helyi és a nem-
zetközi szervezetek jelentéseit átvizsgáltuk, felhasználtuk a kisebbségi kérdéssel kapcso-
latosan az Európai Unió, az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek által végzett politikai 
gyorsjelentéseket. A kisebbségek helyzetének és oktatási lehetQségeiknek az elemzése 
megkövetelte a statisztikai adatok számbavételét és feldolgozását. A népszámlálások ada-
tain túl egyes országok esetében, mint Bosznia-Hercegovina és Koszovó csak nemzetközi 
szervezetek által elvégzett becslésekre támaszkodhattunk. A térség államaiban élQ kisebb-
ségek helyzetének és az alkalmazott oktatáspolitikának az elemzését esettanulmányok 
formájában dolgoztuk fel. 

(Kisebbségek a Nyugat-Balkánon4) A Nyugat-Balkán elnevezést a brit diplomácia vezette 
be 1998-ban a „volt Jugoszlávia” helyett, s azóta az EU-ban és szinte az egész diplomáciai 
közösségben ezt használják. A Nyugat-Balkán, mint politikai kategória a Szlovénia nélkü-
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li volt jugoszláv területeket (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Macedónia, 
Montenegró és Szerbia), és Albániát5 foglalja magában. A térség még a 21. század elején 
is etnikai konfliktusokkal terhelt terület, gondoljunk itt csak az új albán többség_ állam 
megteremtésére Koszovóban és annak szerbiai hatásaira. De a béke a bosnyákok–szerbek, 
vagy a bosnyákok–horvátok viszonylatában is súlyos örökséget hordozó és igen törékeny 
Bosznia-Hercegovinában. A jelenlegi végkifejlet tartóssága leginkább attól függ, hogy az 
új államok nemzeti stratégiái elsQdlegesen integrációra törekvQek kívánnak-e lenni, vagy 
elzárkózóak, illetve az egyes nemzeti elitek képesek-e szakítani az államnemzeti beideg-
zQdésekkel, s kellQ tiszteletet és jogbiztonságot adni etnikai és vallási kisebbségeiknek 
(HÓVÁRI J. 2010). Emellett nem hagyható figyelmen kívül a nemzetközi erQtér, a nemzet-
közi közösségek jelenléte és érdeke. A nemzetközi közösség napjainkban is folytatott aktív 
szerepvállalása azt a víziót vetítheti elénk, hogy a Nyugat-Balkán jövQjének alakításában 
továbbra is meghatározó tényezQnek tekinti magát. Az Európai Unió – bár az ENSZ, 
EBESZ és NATO jelenlét még tetten érhetQ – a térség nagy részén átveszi a vezetQ szerepet 
a békés integráció perspektíváját felvillantva. A nyugat-balkáni államok elkötelezettek az 
euroatlanti együttm_ködésre, az EU csatlakozásra. Horvátország taggá válása „másodper-
cek” kérdése, Szerbia is megkapta a tagjelölti státust, de a többi nyugat-balkáni országnak 
még sok a tennivalója. 

A térségben a 20. század végén lezajlott háborúk, konfliktusok, a nemzetiségi és vallá-
si ellentétek állandósulása miatt az etnikai helyzet kiegyensúlyozatlannak, problémákkal 
terheltnek t_nik. EbbQl fakadóan a kisebbségi kérdés kitüntetett figyelemmel bír. A régió 
sajátos történelmi fejlQdésének következménye a kevert etnikai térszerkezet. Az itt élQ 
etnikumok jelenléte, arányainak alakulása történelmi folyamatok eredménye. Különösen 
fontos idQszaknak tekinthetQ az oszmán-török uralom közel négy évszázada. A muzulmán 
lakosság betelepítése, illetve az iszlamizáció, az ezzel együtt járó migrációs folyamatok 
napjainkig meghatározó szerepet töltenek be a Balkán etnikai arculatában. A török vissza-
vonulása az északi területekrQl (nagyjából a Kárpátok–Duna–Száva vonaltól északra), és 
ezt követQen a Habsburg birodalom térnyerése a jelentQs részben elnéptelenedett térségbe 
számos népcsoport – németek, szerbek, szlovákok, románok és ukránok – betelepítését 
illetve önkéntes letelepülését eredményezte. Hasonlóan döntQ idQszaknak bizonyult a tér-
ség etnikai struktúrájában a Török Birodalom végleges kiszorulása a kontinensrQl, és az 
új nemzetállami keretek megteremtése. Az I. világháború után egészen a huszadik század 
végéig terjedQ idQszakban a több millió fQt érintQ migrációknak (KOCSIS K. 2006), a tár-
sadalmi-gazdasági és politikai változásoknak egyaránt szerepe volt abban, hogy a Balkán 
egésze, de a sz_kebb értelemben vett vizsgálati területünk, a Nyugat-Balkán is jelentQs 
etnikai átrendezQdés színterévé vált. Ebben a huszadik század óta felerQsödött etnikai 
homogenizációs folyamatok is közrejátszottak.

A Nyugat-Balkánon a táblázatban (1. táblázat) is jelölt kisebbségek − albán, bolgár, bos-
nyák, cigány, görög, horvát, macedón, magyar, német, olasz, orosz, ukrán, ruszin, román, 
vlach, aromán, szerb, montenegrói, szlovák, cseh, szlovén, török, tatár, zsidó − élnek. A 
megnevezett kisebbségek mellett elQfordulnak a táblázatban egyéb kategóriába soroltak is, 
így a romák egyes csoportjai, mint az askhaliak, egyiptomiak, de ide tartozóknak tekintik 
a gorániakat, a torbeseket, a pomákokat is, van olyan ország (BiH) ahol mindegyik ki-
sebbséget ide sorolják. A statisztikai adatok megbízhatatlansága miatt nehéz megmondani 
a kisebbségek pontos számát a Nyugat-Balkánon, de a 2000 körüli cenzusok és becslések 
alapján a 24 millió fQs összlakosságnak kb. 13 %-a. 
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1. táblázat: A Nyugat-Balkán országaiban élQ kisebbségek számbeli megoszlása a 2000 körüli 
népszámlálási adatok alapján

Albánia
(1998)

Bosznia-
Hercegovina*

(2001)

Horvát-
ország
(2001)

Macedónia
(2002)

Montenegró
(2003)

Szerbia*
(2002)

Koszovó*
(2003)

Vajdaság
(2002)

Teljes  
népesség

3339000 3364825 4437460 2022547 620145 7498001 2601257 2031992

Albán 3251000 - 15082 509083 31163
61647

2 382294 1695

Bolgár - - 331 - - 20497 - 1658

Bosnyák
Muszlim

- 1626843 20755 17018 72809
136084

44147 4657

Roma 1000 - 9463 53879 2601 108193 39 406 29057

Görög 62000 - - - - - - -

Horvát - 519478 3977171 - 6811
70602

738 76312

Magyar - - 16595 - 362 293299 - 290207

Macedón 5000 - 4270 1297981 819
25847

- 11785

Német - - 2902 - 118 3901 - 3154

Olasz - - 19636 - 127 - - -

Orosz,
Ukrán,
Ruszin

- - 5220 - 240 21 259 - 21201

Román,
Vlah, 10000 - 487 9695 -

74630
( 4 0 0 5 4 

vlah)
- 30520

Szerb, 
Monte-
negrói

- 1 142 948 206557 35939 466083

6212838 
(szerb)
69049

134 672 1357320

Szlovák,
Cseh

- - 15222 - - 59 021 - 58285

Szlovén - - 13173 - 415 5104 - 2005

Török,
Tatár,
Gagauz

- - 300 77959 - - - -

Zsidó - - 576 - - - - -

Egyéb 10000 75 556 129720 20993 38597

375937
jugoszláv 

ebbQl
80 721

72900 159762

Forrás: Kocsis K. 2006: Délkelet-Európa etnikai földrajza adatai, valamint Koszovó és BiH esetében 
becsült adatok alapján szerk. M. Császár Zs.
* Koszovóra vonatkozóan 2003-as becslés áll rendelkezésünkre
* Bosznia-Hercegovina esetében a 2001 évi becslést használtuk, ebben nem szerepelnek a klasszikus kisebb-
ségek, csak az egyéb kategória (Forrás: „Izvještaj o evidentiranim potencijalnim korisnicima pomoći za obnovu i 
povratak u BiH” Sarajevo 2005)



M. CSÁSZÁR ZSUZSA: A KISEBBSÉGI OKTATÁS TERÜLETI ASPEKTUSAI... 55

A térség államait a fenti nemzetiségek rendkívül színes szövete jellemzi. Vannak olyan 
etnikumok, amelyek több nyugat-balkáni országban is megjelennek, mint nemzeti kisebb-
ségek, de többségi nemzetként élnek egy másik országban: ilyenek az albánok, mint kisebb-
ség Macedóniában, Szerbiában, Montenegróban, mint államalkotó többség Albániában, 
Koszovóban. A történelem viharában többször átrendezett térségbeli „színpadon” az a 
sajátos helyzet alakult ki, hogy nem egy esetben a szomszédos országok egyikében lévQ 
többség a másikban a hátrányokkal küzdQ kisebbségként (szerbek, horvátok, bosnyákok 
szinte mindegyik relációban) él. Nem hagyható figyelmen kívül a régió modernkori állam-
építési folyamataiból kimaradt többi kisebbség sem. Gondolunk itt a Balkán fejlQdésének 
hosszú évszázadokig irányt adó oszmáni uralom itt ragadt népcsoportjaira, mint a törökök, 
akiknek többek között a magyarokhoz, olaszokhoz hasonlóan anyaországuk a térségen 
kívül van, vagy az iszlamizált és a hitüket továbbra is megtartó, helyi nyelvet beszélQ 
kisebbségekre, mint a pomákok, torbesek. A sok elfeledett kis nép közül egyre jobban az 
érdeklQdés középpontjába kerülQ anyaállam nélküli vlahok vagy, ahogy egyes csoportjaik 
magukat nevezik, az arománok is sajátos színfoltjai az etnikai mozaiknak. Nem lenne teljes 
a kép, ha nem szólnánk a határon kívül rekedt balkáni térségben élQ magyar kisebbség-
rQl, illetve azokról a többségében a török visszavonulást követQ évtizedekben bevándorló 
népcsoportokról – mint a szlovákok  − amelyek távol hazájuktól a Kárpát-medence déli, 
illetve a Balkán északi peremén telepedtek le. Az etnikai sokszín_séget már csak néhány 
tizedszázalékban árnyalja a régió egyes területeinek fejlQdésében korábban meghatározó 
szerepet játszó németség és zsidóság. A kisebbségek kapcsán nem feledkezhetünk meg a 
romákról sem, a hivatalos adatok szerint számuk 1,1 millió, azonban többségük nyelvileg, 
etnikailag és vallásilag a környezQ nemzetekhez idomul, ezért jóval magasabb lélekszámot 
– kb. 3,7 millió fQt – vehetünk figyelembe, (KOCSIS K. 2006), de vannak olyan becslések 
miszerint 4,7 millió fQt meghaladó népcsoportról van szó (CIA WORLD FACTBOOK 2009). 

Az egyes államokban élQ kisebbségek számarányainak összehasonlítását és egy egysé-
ges területi kép megrajzolását nehezíti többek között az a tényezQ, hogy az államok nem 
egy esetben eltérQ etnikai kategóriákat, elnevezéseket használnak, különösen tetten érhetQ 
ez az iszlámot követQ, Bosznia-Hercegovinán kívül élQ bosnyákok esetében (muzulmán, 
muszlim, bosnyák kategóriával egyaránt találkozunk).6 Bonyolítja a helyzetet, hogy nem 
rendelkezünk egységes idQpontban elvégzett cenzusokkal, van, ahol az egyes nemzetek 
vagy az ENSZ azt nem tekintik elfogadottnak, így csak becslés áll rendelkezésünkre (BiH, 
Koszovó). A délszláv háborúk menekültjeinek, illetve a visszatérQknek a regisztrálása 
árnyalhatná, vagy bizonyos esetekben módosítaná a térségben élQ kisebbségek területi ké-
pét. Problémaként jelentkezik az is, hogy az egyébhez tartozók körét a hivatalos adatokból 
nehezen tudjuk feltérképezni, esetükben vagy nagyon kisszámú nemzetiségekrQl van szó, 
vagy nem kívánja megnevezésükkel a hivatalos többségi politika elismerésüket biztosítani.

(A legnagyobb népességszámú kisebbségek legfontosabb jellemzQi) A fejezetben a térség 
azon legnagyobb lélekszámban jelen lévQ kisebbségeirQl szólunk, akik egyrészt rendelkez-
nek anyaországgal, másrészt a Nyugat-Balkán egyetlen államában sem tekinthetQk államal-
kotó kisebbségnek.7 Jelen vizsgálatunknak eszerint nem részei az igen nagyszámú anyaál-
lam nélküli vlahok és romák sem, és a túlnyomó részt csak Albániában jelen lévQ nagyobb 
számú görögség8 sem. A romák helyzetének elemzése egy önálló kutatási témát érdemel, 
így munkánk folytatásaként szándékozunk velük foglalkozni. Mindezen kitételek alapján itt 
csak az albánok, a magyarok, a bosnyákok és a szerbek helyzetének témánk, a kisebbségi 
oktatás és oktatáspolitika szempontjából releváns összefoglaló elemzését végezzük el.
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Az albánok, ahogy fentebb az adatok is jelezték a térség legnagyobb számú kisebbsége. 
Hivatalos adatok szerint 2000 körül, nem államalkotó többségi etnikumként kb. 617 ezer 
fQ élt a Nyugat-Balkánon.9 JelentQs kisebbséget képeznek Macedóniában, Montenegróban, 
és Szerbiában, de a korábbi migrációs folyamatok révén jelen vannak relatíve nagyobb 
számban Horvátországban (alig elmaradva az autochton magyarság számától) és Bosznia-
Hercegovinában is. Az albán-kérdés10 a Nyugat-Balkán legaktuálisabb problématerülete. 
A térség délszláv és görög politikai szereplQi a Nagy-Albánia megszületésének potenciális 
veszélyére hívják fel a figyelmet. A félelmet a többségében muszlim vallást követQ etnikum 
számbeli növekedése, érdekérvényesítQ-képességének erQsödése, valamint az új albán állam 
(Koszovó) létrejötte és az albán szállásterületek egymás mellettisége (1. ábra) kelti a fenti 
körökben. Megoszlanak a vélemények e kérdésben. Mind koszovói, mind albán részrQl a kö-
zel múltban újra, többször hivatalosan is elhangzott az albán lakta területek egy államba való 
egyesülésének óhaja. Úgy t_nik, a nemzetközi erQk nem érdekeltek ebben a megoldásban. Az 
USA, aki a koszovói függetlenség kivívásának aktív támogatója volt, a térségbeli status quo 
fenntartása és saját stratégiai érdekei miatt sem üdvözölné ezt az új formációt. Témánk, a ki-
sebbségi oktatáspolitika szempontjából is igen lényeges az albán kérdés. Esetükben jól látható, 
hogy a számbeli növekedés, a nagyobb arányú jelenlét következtében felerQsödik a kisebbségi 
érdekérvényesítés folyamata, s ebben fontos lépcsQfoknak tekinthetQ az oktatási jogok meg-
szerzése, amelyek birtokában akár a politikai önállóság ügye is felmerül.

1. ábra. Az albán etnikum fQ szállásterülete a Nyugat-Balkánon (Szerk.: Mérei András, 2012)

A Nyugat-Balkán térség másik nagyobb számú kisebbsége, a jelenleg 310 ezer lélekszámú 
magyarság többsége Qshonosnak tekinthetQ. A Száva, a Dráva és a Duna közét a honfoglalás 
után magyarok népesítették be, a török hódítás következményei miatt azonban egyre több szerb 
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és horvát költözött erre a vidékre és az állandó háborúknak, járványoknak köszönhetQen lassan 
a magyarság száma elapadt (CSÜLLÖG G. 2007). A 18. század végén lehetQség nyílott arra, 
hogy a magyarok újból gyökeret eresszenek a Délvidék egyes területein, a türelmi rendelet után 
református magyarok telepedtek le a Tisza-mentére. Az I. világháború után létrejövQ délszláv 
államban új keretek közé került magyarság száma egyrészt a kivándorlás, másrészt a születé-
sek számának csökkenése révén megfogyatkozott és ebben a napjainkig tartó folyamatban nem 
elhanyagolható tényezQ a lakosság öregedési indexének növekedése, és az elmúlt évtizedekben 
felerQsödQ asszimiláció sem. Ez utóbbi folyamatok szembet_nQbbek a mai horvátországi terü-
leteken élQ magyarok körében. Az adatok azt mutatják, hogy a horvátországi magyarok aránya 
egy-egy közigazgatási területen belül az elmúlt közel száz év alatt jelentQsen megváltozott, 
következményként sok általuk lakott terület, illetve helység szórvánnyá vált. A jelenség leg-
szembet_nQbben Nyugat- és Kelet-Szlavóniában tapasztalható. Egyedül a Drávaszög falvaiban 
– mint pl. Vörösmart, Csúza, KiskQszeg, Kopács, Sepse, Laskó, Nagybodolya stb. – élnek még 
egyre sz_külQ homogén nyelvi élettérben, bár az 1991-ben szerbek által kirobbantott délszláv 
háború ott is meggyorsította a fogyatkozásukat (LÁBADI K. 2003). A vajdasági magyarság 
vesztesége a tartományi székhelyen, az etnikai tömb peremén az elvándorlásnak köszönhe-
tQen – mint Szabadka, Óbecse, Bácstopolya – volt a legnagyobb méret_ (KOCSIS K. 2006). 
Ugyanakkor a tömbterületeken pl. Zentán, Adán, Magyarkanizsán, Bácska északkeleti részén 
a magyarság még abszolút többséget képvisel, onnan az elvándorlás is kismérték_. Az 1991-
es népszámlálás óta felgyorsult a szórványból a tömbmagyar területek felé történQ migráció, 
illetve a városokba való beköltözés. Ez témánk szempontjából azzal az elQnnyel járhat, hogy az 
anyanyelvi oktatás feltételei a nagyobb tanulószám révén biztosítottak.

A 270 ezer fQs muszlim bosnyákok döntQ többsége a Szandzsákban (Szerbia és 
Montenegró) él igen nehéz körülmények között. A gazdaságilag hátrányos helyzet_ tér-
ségben az egy fQre jutó évi jövedelem igen alacsony pl. a szerb részen az átlag harmada. 
KiemelkedQen magasak a munkanélküliségi mutatók (a becslések szerint 30% körüli), 
s a szegénység, az elmaradottság, a kilátástalanság uralja az itt lakók minden napjait. A 
vahhabizmus terjedése is összefüggésben van a régió gazdasági nehézségeivel, hiszen a fia-
talok nehezen jutnak munkához, könnyen válhatnak a vallási fundamentalizmus áldozatává. 
A szandzsáki bosnyákok körében az autonómia-törekvések már a boszniai háború idején 
megfogalmazódtak, azonban 2006-ban Montenegró leválásával lecsökkent az esély a bos-
nyákok lakta területek egyesülésére. A szerbiai Szandzsák területén élQk körében napjaink-
ban a bosnyák közösségen belüli politikai megosztottság okozza a legnagyobb problémát.

A térségben élQ szerb kisebbség helyzetének vizsgálata horvátországi, koszovói státusuk 
miatt tekinthetQ aktuálisnak. A mai Horvátország területén többségük a délszláv háború elQtt 
a fQváros, illetve néhány nagyobb város mellett a határQrvidékeken valamint a horvát-szerb 
határ mentén (Szlavóniában, Baranyában, de említhetjük a háborúban ismertté vált várost 
(Vukovár) élt. A háború után súlypont-átrendezQdés történt, mivel a Krajinákból a hadm_vele-
tek során a horvát térfoglalás miatt elmenekültek a szerbek, egyedül a Duna-menti területeken 
maradt el a tömeges kivándorlás (VÉGH A. 2009). Úgy t_nik a 4,5%-nyi helyben maradt, vagy 
visszatért szerbség megpróbál a horvát állam biztosította keretek között élni. Súlyosabb prob-
lémát vet fel a Koszovóban lévQ igen komoly feszültségekkel terhelt szerb kisebbség helyzete. 
Az albánok vonakodnak attól, hogy elismerjék a kisebbség jogait, a szerb közösség pedig nem 
fogadja el a koszovói intézmények jogosultságát, ezért minden napiak a konfliktusok. 

Ha a fenti nagyobb lélekszámú kisebbségek demográfiai helyzetét vizsgáljuk, felt_nik, hogy 
két ellentétes folyamatnak vagyunk tanúi. Az egyik, a népességszám növekedése, amely mögött 
a még mindig magasabb szaporodási ráta áll, de nem elhanyagolható tényezQ a várható élettar-
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tam emelkedése miatt a halálozások számának csökkenése sem. A magasabb fertilitási mutató 
összekapcsolható bizonyos népcsoportok demográfiai sajátosságaival. ElsQsorban a muszlim 
lakosságról van szó, azon belül is az albánság esetében látszik magasnak a születések száma. 
Macedóniában az albán nemzetiség_ek aránya az 1950-es éveket kivéve folyamatos növekedést 
mutat, amelynek magyarázata a magas születésszámban, illetve természetes szaporulatban, va-
lamint az albán népesség Koszovóból való betelepülésében rejlik. A magas születésszám nem 
csak Koszovóban és Macedóniában, hanem Albánia északi részén, Montenegróban és Dél-
Szerbiában is jellemzQ az albán etnikumra, és ez a tényezQ viszonylag rövid idQ alatt alapjaiban 
változtatja meg az egész térség etnikai struktúráját, ami eddig már számos konfliktushoz (1999: 
Koszovó, 2000: Dél-Szerbia, 2001: Macedónia) vezetett (HÁRY SZ. 2008) és a fentiekben vá-
zolt Nagy-Albánia kérdéskörrel összefügg. Nehéz jóslásokba bocsátkozni, de az látszik, hogy a 
rurális térségekben élQ albánoknál nagyobb a vállalt gyerekszám, ugyanakkor a városi népes-
ségben már lassú csökkenés mutatkozik. A fentiekbQl következQen az albánság körében igen 
magas a fiatal népesség aránya, így a térség legfiatalabb korösszetétel_ területei egybeesnek az 
albán szállásterületekkel. Ha nem is ekkora ütem_, de a térség keresztény lakosságához képest 
valamelyest magasabb a bosnyákok növekedési üteme is. 

A másik végletet a legnagyobb mértékben fogyó és egyben öregedQ korstruktúrájú ki-
sebbségi csoportok, közülük is az egyik legrosszabb mutatókkal rendelkezQ magyarság 
jelenti. A horvátországi magyarság fogyásával egyetemben a vajdasági magyarság száma 
is igen erQsen visszaesett az utolsó félévszázadban (2. táblázat). Jelen tanulmány meg-
jelenésével szinte egy idQben látott napvilágot a 2011-es szerbiai népszámlálási adatsor, 
miszerint a magyarság száma 254 ezer fQ körülire esett vissza.

2. táblázat: Vajdasági magyarság a népszámlálások tükrében

Évszám Össznépesség Magyarság %-os arány

1910 1.515.983 425 952 28, 1

1921 1 535 794 533 466 24,2

1941 1 662 862 473 241 28,5

1971 1 952 533 423 866 21,7

1981 2 034 772 385 356 18,9

1991 2 013 889 339 491 16,9

2001 2 031 992 290 207 14,3

Forrás: KOCSIS K.: A Kárpát-medence etnikai térképsorozatának (1997–2005) népszámlálási adatai alapján 

A fertilitási mutatók romlása mellett a vajdasági magyarok számát ért veszteségeket befolyá-
solta/befolyásolja a szórványban élQk kétnyelv_sége, asszimilációja, ami a vegyes házasságok 
számának növekedésével magyarázható. Nem elhanyagolható tényezQ a hetvenes években a nép-
számlálások során a jugoszláv kategória választása karrier vagy félelem miatt (GULYÁS L. 2005). 
A korábbi évtizedekben a tartós külföldi munkavállalás, majd az elsQsorban Magyarországra 
irányuló kitelepülés is jelentQsen hozzájárult a lélekszámban megmutatkozó fogyáshoz. A fia-
talok nagy része középiskolai, majd felsQfokú tanulmányait napjainkban Magyarországon foly-
tatja, többségük diplomaszerzés után sem tér vissza szülQföldjére. Ez az otthonmaradt magyar 
kisebbség elöregedéséhez, majd kihalásához vezethet. A fiatalok kivándorlása, a gyermekszám 
csökkenése (amely pont az elvándorló 20 és 39 év közötti korosztállyal függ össze), valamint a 
magasabb fokú asszimilációs képesség miatt zajlik le itt az albánokkal ellentétes folyamat.
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(Kisebbségvédelem, kisebbségi oktatási jogok) A kisebbségi jogok közé azon intézkedé-
sek sora tartozik, amelyek védik a kisebbségi identitást (nyelv, kultúra, képzés/oktatás és 
vallás), valamint segítik a közösségi, gazdasági, társadalmi és kulturális életben való rész-
vételt (BÖSZÖRMÉNYI J. 2004). Tanulmányunkban csak a témánk szempontjából releváns 
kisebbségi oktatási joggal kívánunk foglalkozni. A kisebbségi jogok közül az oktatásra 
vonatkozók különös jelentQséggel bírnak, maga a kisebbségi oktatás a kisebbségvédelem 
alfája és ómegája, az identitástudat, az anyanyelv, a nemzetiségi kultúra megQrzésének, az 
asszimiláció elkerülésének színtere. A nyelvhasználat, az anyanyelvi kultúra és a hagyo-
mányok ápolása számára az iskolai keretek nyújtanak lehetQséget. A kisebbségvédelem 
szempontjából ezért a legfontosabbnak a kisebbségi oktatás feltételrendszerének biztosítá-
sa t_nik. A törvényi keretek európai szinten is adottak, elfogadásukról és adaptálásukról a 
többségi nemzetek rendelkeznek. A szabályozó törvények, dokumentumok általában össz-
hangban vannak a nemzetközi jogi normákkal. EbbQl fakadóan érdemes szemügyre venni 
a kisebbségi oktatási jogokra vonatkozó nemzetközi elvárásokat. 

Az Európa Tanács az Unióhoz csatlakozni szándékozó keleti országok számára a ki-
sebbségvédelem tekintetében megfogalmazta elvárásait, a Koppenhágai Kritériumokat 
1993-ban, amely szerint az Európa Tanács által preferált Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartáját elfogadó országok kötelezik magukat a kisebbségi oktatás feltételeinek biz-
tosítására. A Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye, amelyet az 
Európa Tanács 1995. február 1-jén ismert el, bQvíti az elQzQ dokumentum adta kereteket. 
Figyelmet érdemel az EBESZ nemzeti kisebbségek oktatási jogaira vonatkozó Hágai 
Ajánlása, amely az általános kisebbségvédelemtQl független oktatási megközelítésével 
Európa legszínvonalasabban kidolgozott, kisebbségek oktatására vonatkozó joganyaga 
(HOLLÓSI G. 2004). A dokumentum az etnikai kisebbségek jogai közé sorolja például a sa-
ját oktatási intézmény létrehozását, amelynek támogatására, m_ködésére a többségi állam 
nem köteles anyagi feltételeket biztosítani, viszont az államok semmilyen eszközzel nem 
hátráltathatják e jog gyakorlását, és a kisebbségeknek joguk van finanszírozási forrásokat 
keresni az állami költségvetésbQl, nemzetközi forrásokból, illetQleg a magánszektorból. Az 
Ajánlás az államnyelv elsajátítását is megköveteli a kisebbségi oktatásban. Szól a kisebb-
ségi felsQoktatásról is, amely akkor alakítható ki, ha a nemzeti kisebbség az erre vonatkozó 
igényét kinyilvánította, és létszámuk ezt indokolja. Az ily módon létrejött felsQoktatási in-
tézmény m_ködhet a már létezQ oktatási intézményrendszeren belül, vagy attól függetlenül 
a kisebbségek létrehozhatják. A Hágai Ajánlás az elsQ verziót preferálja, de ha önállóan jön 
létre a saját felsQoktatási intézmény, azt az államnak el kell ismernie. Szükséges azt is biz-
tosítania, hogy ne csak a tanárképzésre korlátozódjon m_ködése. A tantervekre vonatkozó-
an a következQket javasolja az Ajánlás: „Az általános és kötelezQ tanterv foglalja magában 
az adott kisebbség történelmét, kultúráját és hagyományait. Másodszor hogy serkentse a 
többséget az állam területén élQ kisebbségek nyelvének tanulására. Harmadszor, hogy a 
kisebbségi tanterv tartalmát az érintett kisebbséget képviselQ testületek aktív részvételével 
kell kialakítani. Negyedszer pedig, hogy az államoknak kisebbségi nyelv_ tantervfejleszté-
si és tesztelési központok létrehozását kell szorgalmazniuk” (HÁGAI AJÁNLÁS 1996). 

Az 1990-es évek végén az EBESZ döntéshozói áttekintve a kisebbségek oktatására vo-
natkozó európai joganyagot, azt a következtetést vonták le, hogy hiányzik egy olyan átfogó 
és kötelezQ minimumrendszer, mely a gyakorlati problémák megoldása tekintetében egy 
európai összefogás kiindulópontja lehetne. Vagyis nem sikerült egységes elvárásokat, illet-
ve azok minimumát megfogalmazni a kisebbségi problémákkal terhelt országok számára. 
Így fordulhat elQ, hogy egyes csatlakozni szándékozó országoknál nem egyeztettek/egyez-
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tetnek a kisebbségi vezetQkkel, képviselQkkel. Számos bírálat és elmarasztalás is érte/éri 
a kisebbségvédelmi jogalkotást. Némelyik szerint az 1993-as „Koppenhágai kritériumok” 
súlytalanná vált, vagy az Európa Tanács 1994-es Keretegyezménye pontos definíciók hiá-
nyában lehetQséget kínál arra, hogy a többségi nemzet képviselQi válogassanak kisebbség 
és kisebbség között. Így a legtöbb nyugati állam kirekeszti például az „új” (jelenkori mig-
rációs) kisebbségeket (BIEBER F. 2003). 

Természetesen nem minden államban övezi hatalmas akarat, szándék a hatalom részérQl a 
kisebbségi jogok bevezetését, illetve betartását. Ugyan a törvénybe foglalást nem lehet mellQz-
ni, de a végrehajtásban már igen nagyok az eltérések. Nincs ez másként a Nyugat-Balkánon 
sem. A vizsgált államok kormányai mind csatlakoztak az Európa Tanács, az ENSZ, az EBESZ 
és az EU (emberi jogi) kisebbségvédelmi rendszeréhez több intézkedéssel. A nyugat-balkáni 
országok többségében az alkotmányban vagy a kisebbségekrQl szóló törvényben rögzítették 
a kisebbségek alapvetQ jogait. Azt már a mindennapi gyakorlat mutatja meg, hogy mennyire 
sikerül ezeket a jogi passzusokat betartani, a többségi társadalom támogatásával biztosítani. 
Bár meg kell jegyezni, hogy mivel a balkáni társadalmak etnikai alapon szervezQdnek, nehéz 
a nyugati demokráciák normáival összemérni az alkalmazott kisebbségvédelmi gyakorlatot. 
Minden esetre az világosan látszik, hogy a törvényekkel csak a hevesen feltörQ konfliktusokat 
lehet megelQzni, de a mélyben elbújó látens ellentétek kioldása nem sikerülhet.

(Kisebbségi oktatás a Nyugat-Balkán országaiban) A sok kis nemzetiséggel tarkított tér-
ség államaiban élQk minden napjait áthatja az etnicitás és az államiság sajátos összekap-
csolódása, amely meghatározza a politikai életet és átszövi az oktatáspolitikát is. A másik 
etnikummal szemben évtizedes, vagy évszázados sérelmek törnek a mai napig a felszínre, 
s ez a kisebbségi igények megtagadásában vagy akár a kisebbségek részérQl létszámukhoz/
arányukhoz képest túlzó követelésekben manifesztálódik. Az igen lesz_kített nemzetközi 
jogok érvényesítését nehezíti a többségi társadalom etnocentrizmusa.

Az alábbi országtanulmányokban a kisebbségek területi képének megrajzolása mellett a 
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok és interjúk stb. alapján próbáljuk elemezni a ki-
sebbségi oktatási gyakorlatot, és értékelni az alkalmazott oktatáspolitikát. Nemzetpolitikai 
szempontból is nagy részletességgel vizsgáltuk a magyar kisebbség helyzetét a Nyugat-
Balkán két államában, Szerbiában és Horvátországban. 

(Horvátország) Horvátországban a többségi horvát nemzet mellett 7–8% közötti kisebb-
ségi arányról beszélhetünk. A 21 kisebbség közül a két legnagyobb számú autochton 
népcsoportot, a döntQen Szlavónia egyes megyéiben élQ szerb és magyar (az elQbbi az 
összes kisebbség 2/3-a) jelenti. ElsQsorban az Isztriai-félszigetre koncentrálódik az olasz 
kisebbség. Mellettük néhány ezres nagyságrendben elQfordulnak a volt jugoszláv nemze-
tek, nemzetiségek csoportjai (bosnyák, szlovén, macedón) valamint az albánok illetve a 
17/18. században betelepítettek/betelepültek, mint csehek, szlovákok, németek, ruszinok. 

A kisebbségi csoportok 2000 után számos kisebbségvédelmi törvényben kaptak garan-
ciát jogaik gyakorlására, az óvodától a középiskoláig lehetQvé vált az anyanyelven folyó 
képzés. Az intézkedés legfQbb erénye a pozitív diszkrimináció, ugyanis a nemzeti kisebb-
ség nyelvén folyó oktatást a horvátoknál megszabott iskolai csoportminimumhoz képest 
kisebb létszámú csoport, tagozat részére is lehet szervezni, sQt a horvátok is tanulhatják 
azokban a járásokban, városokban, ahol a létszámtól függQen hivatalos nyelv a kisebbség 
beszélt nyelve. Egy viszonylag jól m_ködQ rendszere alakult ki a nemzetiségi oktatásnak, 
amely három szinten és változatban m_ködik:
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Az „A” modell szerint a teljes oktatás a kisebbség nyelvén történik, de emellett kötelezQ 
a horvát nyelv és irodalom tantárgy oktatása is. A „B” modell szerint a természettudomá-
nyos tárgyak horvátul, míg a társadalomtudományhoz kapcsolódóké a kisebbség nyelvén 
zajlanak, emellett horvát nyelv és irodalom tantárgy oktatása kötelezQ. A „C” modell sze-
rint a teljes oktatás horvát nyelven történik, de heti 2-5 órában az adott kisebbség nyelvén 
kisebbségi kultúra megismertetésére, anyanyelvápolásra van lehetQség. Speciális tanulási 
formákat (szemináriumok, nyári iskola, téli iskola, levelezQ kurzusok) szerveznek azok-
nak a kisebbségi tanulóknak, akik számára nem tudnak A, B vagy C modell_ osztályokat 
m_ködtetni. Az adott kisebbség települési arányától, illetve az iskola vonzáskörzetében 
élQ kisebbségek számától és a szülQk igényeitQl függ, hogy az adott intézményben me-
lyik modellt alkalmazzák. Természetesen az oktatásügy centralizált jellegébQl adódóan 
meghatározó a minisztérium szerepe is, hogy támogatja-e pénzügyileg az adott iskolában 
valamelyik modell alkalmazását. 

Tizenegy kisebbségi közösség – olasz, szerb, magyar, cseh, szlovák, ukrán, rutén, német, 
osztrák, albán és macedón – gyakorolja az anyanyelven és írásmóddal folyó oktatáshoz való 
jogát a kisebbségi tanulók számára megalkotott három modell egyikén belül. Az „A” mo-
dellt fQleg az olasz, szerb, magyar és cseh kisebbségek használják az iskola elQtti nevelési 
programokban, valamint az általános és középiskolai oktatásban. A kisebbségi tanulók fQleg 
horvát nyelven folyó felsQoktatási intézményekben tanulnak tovább, kivételt képez az a két 
tanárképzQ, ahol az oktatás nyelve olasz és szerb, illetve a magyar nyelv_ oktatás az eszéki 
egyetemen. Az olasz nyelv_ képzés lehetQségét a Rijekai Egyetemen, míg a szerb nyelv_t a 
Zágrábi Egyetemen biztosítják (a magyar nyelv_ felsQoktatásról lentebb szólunk).

A legizgalmasabb kisebbségi oktatási kérdés a szerb. A 90-es évek horvát–szerb há-
borúja után 4,54%-ra apadt szerbséggel való együttélés nehézségei ugyan áthatották az 
ezredforduló éveit, de több szempontból is fontossá vált a horvát államnak a legnagyobb 
kisebbség kezelése, így az anyanyelvi oktatás biztosítása. Az etnikum térbeli eloszlásával 
összefüggésben Vukovár-Szerémség és Eszék-Baranya megye területén találkozunk a ki-
sebbségi oktatás valamelyik változatával. Az adatok szerint az utóbbi években a tanulók 18 
intézményben (alap- és középfokon együttesen) kapnak lehetQséget nemzetiségi képzésre, 
a legtöbb helyen az „A” modell formájában. A többi szerbek lakta megyében lévQ harminc 
iskolában a „C” vagy a „B” modellt, vagy annak kombinációját alkalmazzák. 

A szakértQkkel készített interjúk alapján megállapítható, hogy a horvátországi kisebbségi ok-
tatás egyik fQ problémája a kisebbségi nyelven íródott tankönyvekhez való hozzáférés, valamint 
a megfelelQ végzettség_ anyanyelv_ tanárok és speciális tanácsadók hiánya. Különösen a kis 
létszámú kisebbségek esetében találkozunk tankönyvellátási nehézséggel, és ez befolyásolhatja 
a tanulókat abban a döntésben, hogy akarnak-e kisebbségük nyelvén és írásmódjával tanulni. 

A horvátországi magyarság lélekszáma a 2001-es népszámlálás szerint már csak 16 595 
fQ, mintegy négyötöde a Drávaszögben és Kelet-Szlavóniában összpontosul, abszolút vagy 
relatív többségben. Ezen belül is Eszék-Baranya és Vukovár-Szerémség megyékben él, 
ezért majdnem kizárólag csak ebben a térségben (kivétel egy zágrábi és egy VerQce melletti 
általános iskola, ahol magyar anyanyelvápolás folyik) találkozhatunk a magyar nyelven 
történQ oktatás valamilyen formájával. Összesen hat helyen – a Csúzán és Vörösmarton, 
Laskón, Várdarócon és Kopácson, Eszéken − m_ködik magyar óvoda. Magyar tannyelv_ 
iskolák szervezQdtek az „A” modell szerint a teljes alapfokú vertikumban (1–8. osztály) 
Vörösmarton, Laskón, valamint Eszéken a Magyar Oktatási és M_velQdési Központban. 
Alsótagozaton folyik az oktatás (1–4. osztály) Csúzán, Sepsen, Újbezdánon, Kórógyon 
és HercegszQlQsön. A nagyobb magyar tanulószám miatt lehetQség nyílt a zágrábi „Ivan 
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Gundulić” általános iskolában a „B” modell alkalmazására. A magyar anyanyelvápolás 
azokon a településeken jellemzQ, ahol az ott élQ magyar közösség olyan kis létszámban 
van jelen, ami nem elegendQ a magyar tannyelv_ általános iskola beindításához pl. Darázs, 
KiskQszeg (Batina), Pélmonostor, Dárda, Bellye, Szentlászló, vagy Gradina. Ezeken a tele-
püléseken a kisebbségi oktatás horvátországi „C”modellje van érvényben, ennek hatásfo-
ka igen szerény, jelentQsége a megmaradás szempontjából elenyészQ. Az egyetlen magyar 
nyelv_ középiskola az eszéki Magyar Oktatási és M_velQdési Központban tevékenykedik. 
Hosszú szervezés után az Eszéki Egyetemen is elindult a magyar nyelv_ pedagógusképzés 
2008-ban. JelentQségét az adja, hogy eddig az idQpontig csak Horvátországban nem m_-
ködött a volt Jugoszlávia magyarlakta területeit tekintve egyetemi szint_ magyar képzés.

(Bosznia-Hercegovina) Az ország lakosságának döntQ többségét három etnikum, a bosnyák 
(muzulmán), a horvát és a szerb adta/adja. Napjaink Bosznia-Hercegovinája az etnikai tisz-
togatások következményeként egyértelm_en több egynemzetiség_ területre oszlik. Sem 
Bosznia-Hercegovina, sem a két entitás alkotmányában nem szerepel a „kisebbség” fogalma. 
A jogi és a politikai retorikában is az „egyéb” megjelölést használják. Ez a volt Jugoszláviától 
örökölt statisztikai kategória a gyakorlatban minden olyan népelemet magába foglal, amely 
már évszázadok óta BiH területén él (vagyis a klasszikus kisebbségeket, lásd lentebb).

Az ország alkotmányos, illetve jogi keretei és oktatási rendszerének megosztottsága 
szempontjából a „nemzeti kisebbségek” két kategóriájáról beszélhetünk. Az államalkotó 
nemzet azon tagjai számára, akik egy bizonyos országrészben számbeli kisebbségben 
vannak az egyik alkotmányos lehetQség az oktatáshoz való jog. A kisebbségben lévQ et-
nikumokhoz tartozó tanulók fQként a „Két iskola egy fedél alatt” elnevezés_ szegregált 
intézményekbe járnak, ahol párhuzamos programok szerint tanulnak, és fizikailag is el 
vannak különítve egymástól. Ez egyrészt politikai szegregáció, hiszen nem engedi az elté-
rQ nemzetiség_ gyerekek együtt tanulását/tanítását, másrészt politikai asszimiláció, mely-
nek során minden diák etnikai hovatartozástól függetlenül az adott országrészen többséget 
alkotó etnikum tanterve és oktatási programja szerint tanul. A másik kategória, a klasszi-
kus értelemben vett kisebbségek (17 kisebbség) számára a 2003-ban életbe lépett nemzeti 
kisebbségi jogokat védelmezQ törvény szavatolja többek között az oktatási szabadságjo-
gokat. Rendelkezik az állam általi anyagi támogatásukról, s azokban az iskolákban, ahol 
a jelenlévQ nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók száma eléri az összes tanulói létszám 
egyharmadát, kötelezQ a nemzetiségi nyelven történQ oktatás biztosítása.

A közoktatás minden napjaiban is tetten érhetQ a boszniai társadalom etnikai elkülönü-
lése, de az erQszak is megjelenik a mindennapokban, pl. különbözQ nemzetiség_ tanulók 
összeverekedése az iskolákban. Az országban található három (bosnyák, horvát, szerb) 
tanterv és az etnikailag bántó tartalmú tankönyvek használatával az iskolák azt a véleményt 
legitimizálják, mely szerint a bosznia-hercegovinai társadalom nyelvi, történelmi és kultu-
rális alapon történQ megosztottsága kívánatos. A tankönyvekben a polgári értékek helyett 
az etnikai homogenizáción, valamint a saját és a többi etnikai csoportról alkotott sztere-
otípiák elfogadásán alapuló kollektív értékeket propagálják. A klasszikus értelemben vett 
kisebbségek nyelvén nem készülnek tankönyvek. A nemzeti kisebbségek kicsi létszáma és 
a földrajzi koncentráció hiánya még tovább nehezíti a helyzetet.

A felsQoktatásban is látható az etnikai elkülönülés. ElsQsorban az adott kantonban élQk 
számára biztosított a tanulmányi lehetQség, bár ez nem zárja ki az ott élQ másik két ki-
sebbségben lévQ etnikum továbbtanulását. Különösen tetten érhetQ az etnikai elkülönülés 
a Bosznia Szerb Köztársaság területén, ahol elsQsorban a szerb diákok tanulnak, mint a 
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Banja Luka-i Egyetem, illetve a Kelet-Szarajevói Egyetem és kihelyezett képzési központ-
jai (Foča, Trebinje, Pale, Zvornik). De nem különbözik a helyzet a másik entitásban sem. A 
horvátok számára horvát nyelv_ egyetemként funkcionál a Mostari Egyetem, mellette m_-
ködik ugyancsak a városban a Džemal Bijedič Egyetem, amelyben a bosnyák diákok tanul-č Egyetem, amelyben a bosnyák diákok tanul-
nak. De bosnyákok vannak túlsúlyban Bihačon, Zenican is a felsQfokú intézményekben.

(Szerbia) A 2002-es népszámlálás szerint (Koszovó nélküli adatokat figyelembe véve) az ország 
lakosságának többségét 82,9%-t a szerbek tették ki. Az államban a kisebbségek száma és szere-
pe nem elhanyagolható. A népesség több mint 17%-ot jelentQ 19 kisebbség közül a legnagyobb 
arányt a magyarok, a romák, a montenegróiak, a bosnyákok, a horvátok, az albánok, és a vlahok 
jelentik. A magyarság 293 ezer fQ körüli számban, 4%-ban képviselteti magát, többségük a 
Vajdaságban él. A többi, nagyobb számban jelenlévQ kisebbség ettQl délre esQ területeken kon-
centrálódik. A bosnyákok a Szandzsákban, az albánok pedig a Preševo-völgyben élnek nagyobb 
arányban. A két, gazdaságilag igen hátrányos helyzetben lévQ térségben a szegénység, az elma-
radottság, a fejletlen infrastruktúra és a gazdasági kilátástalanság nem egy esetben felerQsítette 
az itt élQ kisebbségeknek a többségi társadalommal szembeni ellenérzéseit.

Elvileg Szerbiában 2000 óta széles jogkört biztosítanak a kisebbségek számára, így az 
anyanyelvi oktatásra egészen a középiskolai képzésig. Azonban a változások nagy része 
egyelQre megmarad a jogalkotás szintjén, míg az alkalmazás lassú, a gyakorlatban kevésbé 
érvényesülnek a kisebbségi jogok. A kisebbségi oktatás megszervezése az egyes tartomá-
nyok közigazgatásának feladata és jogköre, bevezetésének feltétele legalább 15 beíratott, 
kisebbséghez tartozó elsQs diák.

A kisebbségi nyelven folyó oktatás tekintetében három különbözQ gyakorlat alakult ki a ki-
sebbségi közösségtQl és a földrajzi megoszlástól függQen. Az albán, magyar, horvát, szlovák, 
román és rutén kisebbségek esetében, ahol nagyobb létszámban van jelen az adott kisebbség, 
teljes tantervek álnak rendelkezésre anyanyelven. Kétnyelv_ (bolgár és szerb) kurrikulum biz-
tosított a bolgár kisebbség számára. Végül a harmadik változat szerint a legtöbb kis létszámú, 
illetve azon egyébként nagyobb lélekszámú kisebbségek számára, akik az adott településen 
nem érik el az minimumlétszámot (magyar, román, szlovák, horvát, bosnyák, rutén, ukrán és 
roma kisebbségek), fQleg szerb nyelven történik az oktatás, de a kisebbségek fakultatív tan-
tárgyként vehetnek fel anyanyelvükkel és kultúrájukkal foglalkozó tantárgyakat.

Az interjúk alapján megállapítható, hogy általánosságban a hatályos kisebbségi oktatási 
törvényeket betartják, de az oktatási intézményhálózat nem megfelelQen kiépített. További 
nehézség a tanári kapacitás hiánya a középfokú képzésben, tankönyvellátási problémák, 
illetve az a tény, hogy a szerb nyelv_ könyveket nem illesztették a kisebbségben tanu-
lók tudásszintjéhez, hiszen Qk a szerbet nem mint anyanyelvet tanulják. Elég nehézkes a 
tankönyvek kisebbségi nyelvre fordítása is. Sem a kisebbségek, sem anyaországuk törté-
nelmével nem foglalkoznak, a legtöbb esetben a szerb könyvek tükörfordítása készül. Az 
iskolai tananyag reflektálhatna Szerbia multietnikai karakterére, szólhatna az együttélés 
történeti példáiról és a többnemzetiség_ lét elQnyeirQl. Gond van a kisebbségi felsQokta-
tással is, a legtöbb helyen a kisebbségi nyelvet beszélQ pedagógusok képzésére nincs lehe-
tQség, az albánok esetében pedig a felsQoktatási kínálat nem biztosított, de a másik ország 
egyetemén pl. Pristinában szerzett diplomát nem fogadják el.

A vajdasági magyarság vizsgálati területünkön a legnagyobb lélekszámban jelenlévQ 
magyar közösség. A népesség száma és aránya Szerbián belül, ahogy már fentebb szóltunk 
róla, csökkenQ mérték_. A szerbiai törvények szerint egy kisebbségi tannyelv_ tagozat 
megnyitásának feltétele legalább tizenöt beíratott elsQs diák. Azonban a tartományi oktatá-
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si titkár jóváhagyásával kisebb létszámú osztályt is lehet indítani. Jelenleg a Vajdaságban 
élQ nemzetiségek közül csak a szlovák és magyar közösség haladja meg jelentQsen az 
50%-os fedettséget. Az intézmények többsége állami fenntartású, többsége egy- vagy 
kétnyelv_. A szórványban, de még a magyar etnikai tömb nagyobb településein is, mint 
Szabadka, Magyarkanizsa hiányoznak az anyanyelv_ oktatók, ezért a tárgyak egyharma-
dát-felét is szerb nyelven tanulják a magyar gyerekek. A tartalmi munka, a tantervek köz-
pontilag szabályozottak, de a kisebbségek anyanyelvüket és még néhány tantárgyat a saját 
nemzeti hagyományuknak megfelelQen kiegészíthetik. A szerb tankönyveket magyarra for-
dítják, s ezt használják a tanulók. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Magyar Nemzeti 
Tanács segítségével 2004-tQl minisztériumi engedélyt kaptak az általános iskolák magyar 
alsósai és a szakközépiskolások magyarországi könyvbehozatalra. Az iskolahálózat térbe-
li megoszlását tekintve megállapítható, hogy az a magyar kisebbség területi megoszlását 
követi, ahol a tömbmagyarság él ott a teljes vertikumban biztosított a közoktatás, míg a 
szórványban csak egyes elemei vagy típusai.

A statisztikai adatok szerint a magyar diákok nagyobb arányban (6%-kal) végzik el az 
általános iskolát, mint a szerbek, magyar nyelven tanul a diákok közel 80%-a. Ugyanakkor 
a középiskolai továbbtanulásba már kevesebben kapcsolódnak be. A tanulók száma mindkét 
szinten folyamatosan apad a gyerekszám csökkenése és migráció miatt. A felsQoktatásban 
még kevesebb a magyar fiatal az anyanyelv_ képzés elégtelen volta és az ezzel is össze-
függQ nagyfokú elvándorlás következtében. Az egyetemen tanulók 6%-a, a fQiskolások 
11%-a magyar anyanyelv_ hallgató. A továbbtanulók száma tehát jóval a demográfiailag 
elvárt 14,28% alatt van, és mindössze a hallgatók egyharmada tanul az anyanyelvén a 
szabadkai, az újvidéki felsQoktatási intézményekben és a magyarországiak kihelyezett ta-
gozatain (önálló magyar nyelv_ felsQoktatási intézmény nem található a Vajdaságban). Az 
érettségizQk jelentQs része Magyarországot választja (fQleg a szegedi, pécsi és a budapesti 
egyetemi karokat) továbbtanulása színhelyéül, a statisztikai adatok szerint 2010-ben 1385 
fQ. Többségük a végzést követQen Magyarországon marad, esetleg külföldön vállal munkát. 

(Macedónia) A legutolsó hivatalos népszámlálás szerint az ország lakosságának 64,18%-a 
macedón nemzetiség_, a legnagyobb kisebbség az albán, amely a népesség 25,17%-át al-
kotja, a többi nemzeti kisebbség – török, roma, szerb, bosnyák, vlah és egyéb kisebbségek 
– aránya 10,65%-ot tesz ki. Míg az albán etnikum területileg koncentrált, a kisebbségek 
közül egyedül a szerbek, bosnyákok, és a vlahok esetében látszik hasonlónak. Az ország 
északnyugati régiójába összpontosuló albán etnikum saját értékelésük szerint a fentebb 
megnevezett értéknél jóval nagyobb számban és arányban van jelen. A 2002-es népszám-
lálás hivatalos eredményével ellentétben az albánok azt állítják, hogy a lakosság 35-40%-át 
alkotják. Ez túlzott számarány, azonban az tény, hogy csak a legálisan az országban tartóz-
kodókat vették figyelembe, ezért lehetséges a 25%-nál magasabb albán arány (HÁRY SZ. 
2008). Az albánok az 1990-es évektQl kezdve egyre jelentQsebb követelésekkel – kulturá-
lis, majd területi autonómia – álltak a többségi társadalmat képviselQ államhatalom felé, 
s ez komoly konfliktushoz, fegyveres harchoz is vezetett. A megállapodást rögzítQ Ohridi 
Keretegyezmény (2001) adja a keretét a két fél együttélésének, így a kisebbségi jogok 
gyakorlására vonatkozóan is.

A kisebbségi oktatási gyakorlat politikai eszközzé válásának lehetünk tanúi Macedóniában 
az albán kisebbség vonatkozásában. Köztudott, hogy a korábbi alkotmányban már biztosí-
tott nyelvhasználati és oktatási jogokat az Ohridi Keretegyezmény kiegészítette. Az egyez-
mény szerint anyanyelven kell szolgáltatni az oktatást az elemi és középfokú képzésben, 
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az egyetemi szint_ oktatást pedig annak a kisebbségnek az anyanyelvén kell biztosítani, 
amelynek százalékaránya a teljes lakosságból eléri a húszat. Macedóniában az anyanyelvi 
oktatás az albán mellett a török és a szerb kisebbség számára biztosított. A macedóniai 
albánok – érthetQ módon – mindent megtesznek a fenti nyelvhasználati alkotmányos és 
egyéb garanciák érvényesítésére, illetve a továbbiak bevezetése érdekében. A kisebbségi 
nyelv mellett az államnyelvet is oktatni kell, ez az albán iskolákban nem jelent heti há-
rom óránál több foglalkozást a macedón nyelvvel, amely viszont igen kevés a többségi 
állam hivatali életében való eligazodáshoz. Mindennapi tapasztalat az – fQleg a rurális 
térségekben gyakori –, hogy csak albán anyanyelv_ tanárt tudnak alkalmazni, így ezeken 
a helyeken valójában csak papíron létezik macedón nyelvóra. A középiskolai képzésben 
az alapfokú oktatásban résztvevQknél kevesebben vesznek részt az albánok. A kulturális, 
vallási, életmódbeli különbségek mellett az iskolázottsági szintben mutatkozó eltérések is 
tovább erQsítik a macedón és az albán etnikum közötti ellentéteket. Érdemes említést tenni 
arról, hogy a Macedóniában használatban levQ tankönyveket a többségi nemzet és a ki-
sebbségek nyelvén egyaránt kiadják. Ez utóbbi esetben egyszer_ tükörfordításról van szó, 
hiszen mindegyik könyv tartalma megegyezik. Az albánok ezért ún. rejtett tanterv alapján 
tanulják a történelmet, a földrajzot, az irodalmat, s ezzel segítik a nemzeti identitástudat 
Qrzését, fejlesztését (NAJEVSKA, M., SIMOSKA, E. AND GABER, N. 1996).

Mindkét iskolafokozatban egyre erQsebben és világosabban látszik az etnikumok közötti 
elkülönülés. Ugyan kívülállók megpróbálták feléleszteni a kapcsolatot macedón és albán 
gyerekek között iskolán kívüli foglalkozásokon, de nyilvánvalóvá vált a kísérlet során a 
kommunikáció nehézsége a két etnikum között. Ennek legfQbb oka az, hogy az általá-
nos- és középiskolások saját nemzetiségüket elQtérbe helyezQ oktatást kapnak, ahol meg-
világítják nekik, hogy különbség van „mi” és „Qk” között, erQsen negatív sztereotípiákat 
és elQítéleteket hallanak. A két iskolafokban tapasztaltak alapján úgy t_nik, hogy az erQs 
albán érdekérvényesítés, és a törvényi garanciák révén a kisebbségi oktatás felerQsítheti 
az etnikai és nyelvi elszigeteltséget, szegregációt, és egyre kevésbé mozdítja elQ a nyugat-
európai értelemben vett integrációt.

Az albán nyelv_ felsQoktatásban zajló események nemzetközileg is ismertté tet-
ték Tetovó városát. Az 1994-ben macedóniai albánok által létrehozott illegális Tetovói 
Egyetem az albán nacionalizmus fellegvárává vált. Azt a macedón állam eleinte erQszakkal 
igyekezett bezáratni, mivel nem járt sikerrel m_ködését adminisztratív eszközökkel kor-
látozta. Alternatívaként Max van der Stoel, az EBESZ kisebbségügyi fQbiztosa kezdemé-
nyezésére 2001-ben Tetovóban létrehozták a Délkelet-Európai Egyetemet, ahol a képzés 
fQ nyelve és a hallgatók túlnyomó többsége albán. IdQközben (2004) legalizálták a Tetovói 
Egyetemet, de színvonala nem sokat javult, viszont továbbra is az albán érdekek egyik köz-
pontja. A két egyetem egyesítése elQtt politikai (albán pártok pozícióharca) és bürokratikus 
(állami vs. magánintézmény) akadályok állnak.

Bár a legtöbb intézkedés a kisebbségekre irányul, az albánok ezekbQl aránytalanul 
többet profitáltak, míg a kisebb létszámú etnikumok gyakran lemaradnak, nem egyszer 
azokat egyenlQtlenül kezelik, nem beszélve a romák hátrányairól. Az albánon kívül a többi 
kisebbség nyelvén hivatalosan egyáltalán nem íródnak tankönyvek, bár illegálisan hozzá 
lehet férni pl. török nyelv_ekhez. Hasonlóan fajsúlyos kérdés a képzett kisebbségi tanárok 
hiánya, mivel nincs kisebbségi tanárképzés és továbbképzés, az iskolák gyakran vesznek 
fel megfelelQ végzettség nélküli embereket, ami az oktatás minQségének csökkenéséhez 
vezet. Súlyos problémaként jelentkezik az állami nyelvoktatás elégtelen volta is. 
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(Koszovó) A napjainkra etnikailag nagyrészt homogén albán területté változott országban kb. 
10%-ot tesz ki a kisebbségek aránya. A 2008-ben önállóságát kikiáltó államban a kisebbségi 
kérdés aktualitását elsQsorban az albánok és a valamikori államalkotó többséget jelentQ kb. 
5%-nyi szerbség közötti minden napos konfliktusok okozzák. A szerbek mellett jelen van még 
kb. 5%-nyi, a térség más államaiban is ismert kisebbség (goráni, bosnyák, roma, stb.). 

Jelenleg két párhuzamos oktatási rendszer m_ködik Koszovóban: a domináns ren-
dszert a koszovói önkormányzat intézményei m_ködtetik, és az albánok, illetve egyes 
kisebbségek használják. Míg a szerbek és egyéb más kisebbségek a szerb kormány által 
korábban alapított intézményekbe járnak. A Koszovói Keretalkotmány és a Koszovói 
Nyelvhasználati Törvény garantálja, hogy a kisebbségek saját nyelvükön tanulhassanak, 
ezt be is tartják a török, bosnyák és a roma-ashkali-egyiptomi közösségek esetében. A 
kisebbségek tanulói számára a Minisztérium által kiadott tantervek állnak rendelkezésre 
albán, bosnyák és török nyelven. Az ashkali és egyiptomi közösségek anyanyelve albán, 
így albán nyelv_ iskolákba járnak. A szerb és goráni közösségek tanulói, akik szerb 
iskolákat látogatnak, a szerb kormány által, szerb nyelven kiadott tantervet követik, mert 
még a koszovói kormány nem iktatta be a tantervet szerb nyelven. A problémák sorát növe-
li az a tény, hogy az iskolák nehezen találnak képzett tanárokat.

A párhuzamos oktatási rendszer kiterjed a felsQoktatásra is, a Pristinai Egyetem albán 
nyelven kínál elQadásokat, de egyetlen szerb származású hallgató sincs a képzésben 
résztvevQ kisebbségek között. Számukra a szerbek lakta területeken kínálnak felsQfokú 
képzést, így a mitrovicai egyetemen illetve még további 5 településen lévQ kihelyezett ka-
ron mint pl. Zvečan, Zubin Potok, Kusac, Lepasoič, Gračanica, Ranilug. A szerb kormány 
által m_ködtetett képzési helyszíneken szerb nyelven folynak az elQadások. A források 
szerint 10 ezer szerb hallgatója van a fenti képzéseknek (Baćević 2010).

(Montenegró) A 2006-ban külön vált ország lakosságának 42,2%-a montenegrói, 32%-a 
szerb. Az albánok, muzulmánok és bosnyákok a lakosság közel negyedét jelentik. A 48 ezer 
fQs, Ulcinj térségében élQ albán kisebbség a térségben szokatlan módon lojális a szláv 
többségi államhoz. A bosnyákok és a magukat muzulmánnak nevezQk a Szandzsákban,11 
az 1%-ot kitevQ horvátok pedig a Kotori-öböl környékén találhatók.

Montenegró alkotmánya értelmében különbözQ nemzetiség_ szabad és egyenrangú pol-
gárok állama. Hivatalos nyelve a montenegrói, de a hivatali életben használható a szerb, a 
bosnyák, az albán és a horvát is. Az oktatásban azonban nem sikerült minden tekintetben 
megvalósítani a kisebbségek igényeit. Nem egyszer a törvényben leírtak sajátos értelme-
zése miatt szenvedett csorbát a kisebbségi oktatás. A minisztérium csak az albán nyelvre 
fókuszál, és kevésbé a figyel a többi kisebbségi nyelvre. Ezt azzal magyarázza, hogy a 
többi kisebbség nyelve (szerb, bosnyák, muzulmán, horvát) azonos a többség nyelvével. 
Ugyanakkor az oktatási törvény kimondja, hogy a kisebbségi nyelveken való oktatást biz-
tosítani kell, amennyiben az adott megyében a kisebbség nagyobb, vagy szignifikáns része 
a helyi közösségnek. A fentiek alapján úgy t_nik papíron a szláv nyelv_ kisebbségeknek is 
biztosítottak a jogai, csak a megvalósítás várat még magára. 

A két elfogadott kisebbségi anyanyelv az albán és a roma. Ugyan az albán kisebbség 
számára lehetQség az anyanyelven történQ oktatás, de problémákkal itt is szembesülünk: az 
iskolai szegregáció mellett a tankönyvek gyatra fordítása, a kevés képzett szaktanár miatt 
nem valósul meg a többségi társadalomhoz illeszkedQ nemzetiségi oktatás. Az albán nyelv_ 
tanárképzést is csak hosszú küzdelem után sikerült megszervezni a Montenegró Egyetemen 
Podgoricában. A többi kisebbségnek, mint a roma, horvát és bosnyák/muzulmán nincs esélye 
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arra, hogy anyanyelvén tanulhasson a montenegrói iskolákban. Probléma az is, hogy a szom-
szédos országokban szerzett diplomákat nem egyforma mértékben fogadják el, egyedül a 
Szerbiában és a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaságban végzettek okleveleit ismerik el.

(Albánia) A jogalkotás 3 nemzeti (görög, macedón és montenegrói), valamint két nyel-
vi kisebbséget (aroman-vlah és roma) ismer el. Pontos számarányokat nem tudunk, az 
utolsó olyan népszámlálás, amely az etnikai hovatartozásról is kérdezett 1989-ben volt, 
a hivatalos statisztikai jelentések szerint a lakosság 95% albán,12 3% görög, illetve a fent 
említett többi nemzeti és nyelvi kisebbség. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium 20 
kisebbségi tanuló esetében megpróbálja biztosítani az oktatási lehetQségeket Az általános 
iskolai oktatás alsóbb szintjein az etnikai kisebbségekhez tartozó gyerekek a tanterv kb. 
90%-át anyanyelvükön és 10%-át albán nyelven tanulják. A felsQbb osztályokban ez az 
arány 60%/40%-ra változik. A származási ország földrajza minden kisebbségi iskolában 
tanítható. LehetQség van olyan nem állami fenntartású iskolák létrehozására, ahol az okta-
tás kisebbségi nyelveken folyik. Leginkább a görögök számára biztosított oktatási formák 
közismertek (kilenc óvoda, ugyanennyi alsó tagozatos iskola, tizenhét általános iskola és 3 
középiskola m_ködik a körzetekben). A tanárképzés érdekében és a kisebbségi értelmiségi 
képzést segítve 1993-ban a Gjirokastrai Egyetemen görög szak indult, 1997-ben pedig a 
Tiranai Egyetemen görög nyelvi tanszéket alapítottak (BIEBER F. 2003). Említést érdemel 
még a kisebbségi oktatás vonatkozásában a nagyobb számban romák lakta területen létre-
hozott speciális oktatás, bár e mögött nem egy esetben nemzetközi romaprojekt áll.

(Összegzés) Kutatásaink azt igazolták, hogy a Nyugat-Balkánon élQ kisebbségek helyzete és 
oktatási lehetQsége igen végletes, még a 21. század második évtizedében is igen sok problémá-
val terhelt. Megállapítható, hogy napjainkra mindegyik térségbeli ország törvényileg elkötelezte 
magát a kisebbségek jogainak biztosítására. Folyamatosan bevezették az európai normáknak 
megfelelQ kisebbségvédelmi elQírásokat, megteremtették a törvényi lehetQséget a kisebbségi 
oktatásra. A kisebbségi oktatás a kisebbségi politizálás színtere, ahogy a nemzeti identitás meg-
Qrzésének és az autonómiatörekvéseknek is fontos helyszíne a kisebbségi iskola, ezért fokozott 
figyelmet kap mind a kisebbség vezetQi, mind a többségi állami politika részérQl. 

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy jelenlegi formájában a nyugat-balkáni or-
szágok többségében a kisebbségi oktatáspolitika nem járul hozzá az etnikai feszültségek 
tompításhoz. Ugyan a törvények, rendeletek deklarálják a kisebbségi jogokat, de nem 
minden államban és mindegyik kisebbség esetében sikerül csökkenteni a hátrányokat és 
erQsíteni a kisebbségek integrációját. Van rá példa, hogy a törvényeket nem tartják be po-
litikai akarat hiánya miatt, vagy idQnként azt sajátosan értelmezik. Tudunk olyan államról 
(Bosznia-Hercegovina), ahol a nemzeti kisebbségek védelme csak papíron garantált. Ezzel 
ellentétben a Macedóniában élQ albánok a többségi társadalommal azonos jogosítványo-
kat szereztek az élet minden területén. Van példa arra is, Szerbia esetében, hogy egy azon 
országon belül is komoly eltérések tapasztalhatók a kisebbségek közötti tényleges jogér-
vényesítésben. Az autochton és a migráns kisebbségek megítélése és jogvédelme között az 
országok többségében is jelentQs a differencia. 

Kutatásaink igazolták, hogy szoros kapcsolat áll fent a többségi nemzet és a kisebbsé-
gek között kialakított viszony, valamint a kínált kisebbségi oktatási lehetQségek között. 
Különösebb odafigyelés tapasztalható azon országokban, ahol a múlt politikai konfliktu-
sain túl szeretnének lépni, lásd Horvátországban a szerb kisebbség számára biztosította 
oktatási jogosítványok. Hasonlóan nagyfokú tolerancia érhetQ tetten, ahol a kisebbség 
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igen magas létszámarányt képvisel, és jelentQs sikereket ért el a jogérvényesítés területén, 
így Macedóniában az albánokkal kapcsolatosan. Ugyanakkor a belsQ etnikai feszültségek, 
vagy a demokratikus átalakulás gyengesége miatt az államhatalom még csak papíron biz-
tosít kedvezQ oktatási feltételeket egyes kisebbségi csoportoknak Szerbia, Montenegró, 
Koszovó esetében. A teljes etnikai elkülönülés és a másikkal szembeni diszkrimináció 
hatja át a minden napokat és az oktatási életet Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban. 

A kisebbségi oktatás területi képe szoros korrelációt mutat a kisebbségek földrajzi elhe-
lyezkedésével.13 A kisebbségi oktatás színterei többségében egybeesnek a kisebbségek által 
lakott térrel. ElsQsorban a tömbben élQ nemzetiségeknek kedvezQbbek a létszámfeltételek 
figyelembe vétele miatt az oktatási lehetQségek. 

A kisebbségi oktatás tekintetében felmerülQ problémák közé tartozik a képzett kétnyelv_ 
tanárok hiánya. A kisebbségi felsQoktatás kiépítése ebbQl fakadóan elengedhetetlen feltétel. 
A nagyobb létszámú kisebbségek esetében biztosított a tanárképzés, de a többiek vonatkozá-
sában ennek hiánya érhetQ tetten szinte mindegyik államban. A kisebbségi létben élQk iden-
titásának megQrzésében, a kultúra szervezésében, az anyanyelv-ápolásban nagy szerepe van 
nemcsak a tanároknak, hanem többi értelmiséginek is. A nemzetközi normák szerint a kisebb-
ségi felsQoktatásnak nem csak a tanárképzésre kell fókuszálnia, lehetQvé kell tenni kisebb-
ségi felsQoktatási intézmények, vagy kisebbségi karok, tanszékek szervezését. Vizsgálatunk 
alapján kijelenthetjük, hogy minél nagyobb az adott területen a kisebbség számaránya, és 
ebbQl fakadóan az érdekérvényesítQ képessége, annál szélesebb lehetQségekkel rendelkeznek 
a felsQoktatási tanulmányok területén (jól példázza ezt az albánság helyzete Macedóniában). 

A másik sarkalatos gondot az jelenti, hogy bár a tankönyvek és tantervek többé már nem 
szítanak gy_löletet, de a kisebbségek történetét, kultúráját mellQzik, vagy semmibe veszik. 
Abban a régióban, ahol még a huszadik század végén is ropogtak a fegyverek, egymásnak 
feszültek az etnikai indulatok, nagyon kényes kérdés a megfelelQ tankönyvválasztás. Az 
egyszer_ tükörfordításban készült taneszközök a többségi társadalom nemzeti szemléletét 
tükrözik, s ez számos esetben komoly konfliktus forrása lehet a két fél között. Az anya-
országból importált könyvek pedig nem a kisebbségek speciális szükségleteinek megfele-
lQen készülnek, mivel ritkán tesznek említést az adott kisebbségrQl és arról az országról, 
amelyben élnek. SQt, van rá példa, hogy a többségi nemzettel szembeni elQítéletet erQsít-
hetik sajátos történelemfelfogásukkal. Mindkét tankönyv-alkalmazási modellbQl hiányzik 
a többség és a kisebbségek egymásra való utalása. 

Súlyos gondként nehezedik a térségre, hogy az állam miként oldja meg a kisebbségek 
integrációját. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szülQk maguk kezdeményezik az elkülönülést 
azzal, hogy ragaszkodnak a tisztán kisebbségi diákokból álló osztályokhoz, a homogén nyelvi, 
kulturális környezethez kisebbségi származású tanárokkal. Ahol az elkülönülésre a többségi 
hatalom pozíciójának veszélyeztetése nélkül lehetQség kínálkozik, ott ez bevett gyakorlat. 

A balkáni kisebbségek számos csoportja a gazdaságilag elmaradott határmenti területe-
ken vagy a más okokból fejletlen régiókban él munkalehetQségek hiányában, alulképzetten. 
Alacsony iskolázottságuk abból is fakad, hogy a közép-, illetve felsQoktatásba az államnyelvis-
meret nélkül nem tudnak bekapcsolódni, a kisebbség nyelvén való továbbtanulásra nincs lehe-
tQségük a környezetükben. A vallási fundamentalizmus iránt nagyobb fogékonyságot mutatnak 
a fejletlen régiókban élQ képzetlen, munkanélküli kisebbségi fiatalok (pl. a Szandzsákban). Az 
egyik megoldási lehetQségnek a térségfejlesztéssel összekapcsolt oktatásfejlesztés t_nik, amely-
ben a kisebbségi oktatás kétnyelv_ változatát vezetik be. Ez segíthet a munkanélküliség csök-
kentésében, de a kvalifikáltabb munkaerQre épülQ tQkét is vonzza és biztosítja mind a kisebbségi 
identitás Qrzését, mind a többségi társadalomba való beilleszkedést. 
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A fentiek alapján szólnunk kell a kétnyelv_ oktatás elQnyeirQl és lehetQségeirQl. Az in-
tegrációhoz vezetQ egyik eljárásnak a kétnyelv_ oktatás t_nik, amellyel elvileg biztosítható 
a többségi társadalom életében való részvétel, a munkavállalás, a hivatali ügyintézés stb. 
Sajnálatos módon a megvalósítás azonban néhány esetben nehézségbe ütközik: így a két-
nyelv_ tanárok hiánya miatt, amely összefügg a tanárképzési nehézséggel. SzakértQk sze-
rint az a megoldás t_nik a legalkalmasabbnak, ahol a tanulók az alapfokú képzéstQl kezdve 
mindegyik iskolafokon idegen nyelvként megfelelQ óraszámban tanulják az államnyelvet. 
Néhol azonban olyan alacsony szint_ az államnyelv oktatása, például Macedónia albán 
lakta területein, hogy ezzel az etnikai elkülönülést, a szeparálódást segítik elQ. A nyugati or-
szágokban alkalmazott multikulturális oktatás, ahol egymás történelemét, kultúráját is meg-
ismerik a diákok, az itteni nevelésben még az etnikai átpolitizáltság miatt nem lehetséges. 

A kisebbségi oktatás tekintetében valószín_leg az egyik legkomolyabb kihívás a roma 
gyerekek szegregációja és az iskolából való kimaradása. Kutatásunk folytatásaként a roma 
kisebbség helyzetének elemzésével kívánunk foglalkozni.
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JEGYZETEK

1 Jelen tanulmány a szerzQ Kisebbség – okta-Jelen tanulmány a szerzQ Kisebbség – okta-
tás – politika a Nyugat-Balkánon c. könyvének 
összefoglalása.

2 Bosznia-Hercegovinában a bonyolult politikai és al-
kotmányos berendezkedés miatt a kisebbségi kérdés 
a többi térségbeli államhoz képest is túlpolitizált. Az 
alkotmányból hiányzik a kisebbség fogalma, a jogi 
keretek szempontjából viszont a nemzeti kisebbsé-
gek kétfajta kategóriáját különböztetik meg. 

3 „Magyarország és a balkáni térség interregionális 
kapcsolatrendszere” cím_ OTKA projekt (2006–
2010) részeként végeztük a fenti téma vizsgála-
tát, az adatgy_jtésben közrem_ködött két PhD-
hallgató: Kolutácz Andrea és Háry Szabolcs.

4 Írásunkban csak a helyi jogalkotásban nemzeti és 
nyelvi kisebbségeknek nevezettek problémakörét 
tárgyaljuk, nem térünk ki a szoros értelemben vett 
vallási kisebbségek ügyére (bár térségünkben az 
etnikai és vallási identitás összekapcsolódik, így 
nem egy esetben a kisebbségvédelem a vallási 
szabadság védelmét is jelenheti). 

5 A nemzetközi közösség Albániát a szomszédos 
albán szállásterületek közelsége miatt sorolta a 
Nyugat-Balkánhoz (HÓVÁRI J. 2010).

6 1991 elQtt a volt Jugoszlávia területén hivatalosan 
nem létezett a bosnyák kisebbség, a szerb-horvát 
nyelven beszélQ iszlám vallásúakat muzulmánként 
tartották számon. A bosnyákokon kívül más szláv 
nyelv_ népcsoportok is pl. torbesek Macedóniában 

a muzulmán elnevezést használták. A 2002-es 
térségbeli népszámlások során még keveredtek a 
kategóriák, de a bosnyákok többsége „öntudatra 
ébredésük” révén már a legtöbb államban nem a 
muzulmán kategóriát jelölte meg nemzetiségeként.

7 Nem vizsgáljuk a térség legnagyobb népesség-Nem vizsgáljuk a térség legnagyobb népesség-
számú kisebbségei között számon tartott horvátok 
helyzetét. Relatíve nagyobb számukat bosznia-
hercegovinai jelenlétük magyarázza, itt viszont 
államalkotó nemzetként vannak jelen, még ha 
egyes területeken kisebbségben élnek és politikai 
értelemben kisebbségnek is tekinti Qket az ott 
jelenlévQ többségi nemzet.

8 A görög kisebbség lélekszámára vonatkozóan 
igen eltérQ becslések láttak napvilágot: az albán 
vezetés 60 ezer, a görög kormány 300 ezer, a CIA 
250 ezer fQ körülinek becsüli számukat.

9 Ezen túl térségünkön kívül egy sor másik országban 
élnek még kisebb-nagyobb csoportjaik, helyenként 
politikai konfliktusokat is felvetve (PAP N. 2010).

10 Természetesen nemcsak a kisebbségben lévQ albá-Természetesen nemcsak a kisebbségben lévQ albá-
nok kapcsán aktuális a kérdés. 

11 A Szerbia és Montenegró között elhelyezkedQ 
döntQen bosnyákok lakta vidék. 

12 Az albán nemzet nem tekinthetQ egységesnek, két 
csoportját a ghegek és a toszkok alkotják.

13 Az országok eltérQ közigazgatási beosztása, az ok-Az országok eltérQ közigazgatási beosztása, az ok-
tatási statisztikai adatokban mutatkozó differenciák 
miatt térbeli ábrázolásukat nem kíséreltük meg.


