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A Balkán etnikai viszonyainak és a konfliktusok feltárásának sajátos megoldása az oktatás, 
oktatáspolitika felől való megközelítés, melyet a szerző a térséget érintő közel egy évtizedes 
kutatásai, valamint az oktatásföldrajz területén elért országos elismertsége alapoznak meg. A 
térségben uralkodó különböző külső és belső érdekeknek az oktatásügy kérdéseit érintő 
tükröződése az etnikumok közötti együttélés vagy egymás mellett élés függvényében változik. A 
szerző ezért az egyes államok részletes tárgyalásánál – Horvátország, Bosznia-Hercegovina, 
Szerbia, Macedónia (FYROM), Koszovó, Montenegró, Albánia, Románia, Bulgária – képet ad 
azok kisebbségi helyzetéről, mely alapját képezi a kisebbségi oktatásnak. Többszörös 
magyarázatot találunk az olvasás során a földrajzi tér vizsgálatának meghatározására. Az egyik 
maga a Balkán lehatárolásának problematikussága, hisz nincs egységesen elfogadott álláspont erre 
vonatkozóan, a szerző így a kérdést egyrészt a klasszikus vegyes, részben természetföldrajzi, 
részben történeti-kulturális-politikai Balkán-fogalom felől közelíti meg. Éppen ezért nem 
maradhatott ki a kötetből a ma már EU-s tagország Románia és Bulgária kisebbségeit érintő 
problémák tárgyalása (iszlámkérdés, romakérdés), valamint a görög és török kisebbségek 
helyzetének elemzése sem. A másik az EU terminológiában előforduló Nyugat-Balkán fogalom, 
mely lényegében a még nem csatlakozott államokat fedi. A szerző a címben szereplő kisebbség 
fogalmat a többségi államalkotó nemzet(ek) – kisebbségben élő más etnikai csoportok 
relációjában vizsgálja, mely az államhatárokban való gondolkodást, vagyis a politikai 
közösségekből való kiindulást követeli meg. Mivel a Balkánra általában igaz az, hogy az egyes 
etnikumok szállásterülete az államhatárokat a legtöbb esetben nem követi, jelentős lélekszámban 
élnek népcsoportok/vallási közösségek kisebbségben, melyek a vizsgálódás tárgyát képezik. 

Az egyes fejezetek logikusan felépítve tárgyalják az említett államok etnikai és vallási 
térszerkezetének legfontosabb tulajdonságait, változásait, a kialakult kisebbségi csoportok 
történeti és jelenkori szerepét. A szerző arra törekedett, hogy átfogó képet adjon valamennyi 
kisebbség oktatási helyzetéről – beleértve az alap-, közép- és felsőfokú oktatást – részletesen 
azonban csak a legnagyobb lélekszámú csoportokat tárgyalja, melyek körében a kisebbségi oktatás 
egyáltalán felmerülhet és megszervezhető. Így többek között szó esik a horvátországi szerbek, a 
bosznia-hercegovinai szerbek, horvátok és muszlimok, a szerbiai albánok, a macedóniai albánok, 
törökök, szerbek, romák, bosnyákok és vlahok, a koszovói szerbek oktatási lehetőségéről és a 
megvalósult formákról, illetve intézményrendszerről. Kiemelten foglalkozik a horvátországi 
(Eszék-Baranya megyei) és szerbiai (vajdasági) határon túli magyarság oktatásával. 
A kötet külön fejezetet szentel a muszlimok balkáni jelenlétének történeti szakaszaira, illetve az 
egyes államok példáján keresztül a muszlimok oktatásügyére. Említésre kerül a Balkán kapcsán az, 
hogy az iszlám jelenlét jelentős biztonságpolitikai kockázatot jelent Európa számára, hisz a 
gazdasági életben, s így az oktatásban is tapasztalható a kívülről (Törökország, Közel-Kelet)
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érkező tőke megjelenése. Nem maradhatott ki a térség valamennyi államában élő, egyre növekvő 
lélekszámú roma közösség oktatási ügyeinek ismertetése sem. 
A kötetben tárgyalt téma aktualitása abban ragadható meg, hogy az Európai Uniós tagság felé 
tartó nyugat-balkáni államok demokratikus berendezkedésének fejlettségi fokát jól fejezi ki a 
kisebbségi jogok közül a kisebbségi/anyanyelvi oktatás megvalósulási formája, mint az anyanyelv 
használatához való jog gyakorlati alkalmazása. Ugyanakkor képet kapunk arról is az oktatásügy 
példáján keresztül, hogy napjaink Balkánja – mint mindig a történelem során – különböző 
érdekcsoportok, nagyhatalmi törekvések metszéspontjában fekszik. Az említett belső és külső 
erővonalak összességében igen különböző folyamatokat generálnak, jogi hátteret (kisebbségek 
elismerése, kisebbségi jogok gyakorlása) és oktatási struktúrát feltételeznek és eredményeznek az 
egyes államokban. Harmadrészt a kötetben hangsúlyozásra kerül, hogy az egész Balkán térség 
jövőbeli felzárkózásának egyik kulcskérdése lehet az oktatás megszervezésén keresztül a képzett 
munkaerő megjelenése. 

 

Mérei András 
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Molnár Anna: Olaszország története a második köztársaság idején. 
Áron Kiadó, Budapest, 2011. 281 p. 

 
A Pannon Egyetem oktatójának könyve a politikatörténeti országmonográfiák sorába illeszkedő, 
hiánypótló munka, melyre mind a tudományos kutatásnak, mind pedig a politológiai, történeti, 
geográfiai és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó felsőoktatásnak is szüksége van. 
Olaszországról méltatlanul kevés könyv születik, főleg manapság, pedig egy hozzánk nem csak 
földrajzi értelemben, de kulturálisan és érzelmileg is közel álló országról és népről van szó. 

A szerző könyvét előzményként a második világháború befejezésétől indítja, de a 
későbbiekben vissza-visszatekint a korábbi történelmi időszakokra is. Bemutatja az első 
köztársaság köztörténetét, az államszerkezet kialakításának kényszerpályáit, az intézménypolitikai 
sajátosságait, a politikai kultúrát. Nagyon helyesen fektet hangsúlyt az első köztársaság válságára, a 
hidegháború végét jelentő folyamatok Itáliát, illetve az olasz társadalmi-politikai berendezkedést 
alapjaiban megrengető hatására. A második köztársaság problémái részben ugyanis azokból a 
körülményekből adódnak, amelyek megszületését is meghatározták. 

Molnár Anna, akit korábban Silvio Berlusconiról, az Északi Ligáról és a regionalizmusról 
írt munkáiról ismerhetünk, beavatott ismerője az olasz belpolitikának és ezt a kötet írása során jól 
kamatoztatta. A fejezetek szerkezete következetesen végigvitt. A recenzor ízlésének talán 
helyenként kicsit száraz a szöveg. Az olasz politikai élet színessége megengedte volna, hogy ne 
csupán Berlusconi életéből vett történetekkel dobja fel a szerző a korrektül összegyűjtött és 
közölt, adatgazdag és informatív, de így sokszor deskriptív szövegeket. 

Az egyes további fejezetek a XI.-től a XVI. törvényhozásig terjedően dolgozzák fel a 
témát. Minden törvényhozási időszakot a választásokkal kezdi, a kormányzati berendezkedéssel, a 
kiemelkedő fontosságú témákkal folytatja, majd jellemzően a külpolitikával, illetve EU-politikával 
zárja a szerző. 

A második köztársaság Olaszországban egy ugyanolyan színes, fordulatos periódusokból 
álló szakasz, mint az első köztársaság volt. Amíg azonban a második világháborút követően egy 
több szakaszú, igen intenzív fejlődés ment végbe, amelynek következtében Itália egy modern és 
erős gazdasággal és többé-kevésbé stabil politikai berendezkedéssel bíró állammá vált, a második 
köztársaság a stagnálás és bizonyos tekintetben a hanyatlás képét mutatja. Bár az 1990-es évek 
elején úgy tűnt, hogy eloldozódnak azok a béklyók, amelyek évtizedekig korlátozták a 
demokráciát (a végletes megosztottság, a pentapartito, a maffia stb), úgy tűnik Olaszország 
orientációs válságba került és egyelőre legalábbis nem tudott jó válaszokat találni az új 
kihívásokra. 
 

Pap Norbert 

 


