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PTE, BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola

Gondolatok a burgenlandi magyar
kisebbség anyanyelvi oktatásáról 

Az alábbi tanulmány áttekintést igyekszik nyújtani a 
kisebbségpolitika mindenkori kulcskérdésének, a kisebbségi 

anyanyelvi oktatásnak az Ausztriában (1) élő magyar kisebbség
szempontjából releváns aspektusairól. A kisebbségi oktatási rendsze-

rek helyzetét vizsgálva igyekszem választ találni arra a kérdésre, hogy
milyen célok és törekvések vezérlik az anyanyelvi oktatás megteremté-
sében, illetve megőrzésében egyfelől az államot mint az oktatás irány-
vonalainak kijelölőjét, másfelől a helyi magyar szervezeteket mint a

kisebbségi érdekvédelem artikulálóit. 

T
ovábbá milyen mértékben képes betölteni a kisebbségi oktatás az elsõdleges funkci-
óit – az anyanyelv megõrzését, a nyelvi kompetencia fejlesztését, a kisebbségi iden-
titás kialakítását/megerõsítését stb. – az Osztrák Köztársaságban élõ magyarok két

csoportjának, az õshonos burgenlandi és a migrációs eredetû bécsi magyarságnak a körében?
Az Ausztriában élõ magyarok rövid bemutatása után az osztrák kisebbségi oktatás né-

hány általános jellemzõjének felvázolására teszek kísérletet. Ezt követõen az õshonos
burgenlandi magyarságot érintõ kisebbségi oktatás jogi szabályozásának ismertetésére és
annak gyakorlati megvalósulására, majd pedig a bécsi migrációs eredetû diaszpóra anya-
nyelvi oktatásáért „felelõs” fõbb intézményeinek számbavételére, munkájuk bemutatásá-
ra kerül sor. 

Magyarok Ausztriában

A 2001. évi népszámlálás a megvallott nyelvhasználat alapján az egész országban 40
583 környezetében magyarul (is) beszélõ személyt mutatott ki. (2) Az Osztrák Köztársa-
ság területén élõ, magukat magyarnak vagy magyar származásúnak vallók eredetüket te-
kintve két fõ csoportra oszthatók. A Burgenland tartományban élõ, az utolsó cenzus al-
kalmával 6641 fõt számláló, õshonos (autochton) népcsoport az I. világháborút lezáró tri-
anoni békeszerzõdés és annak területi rendelkezéseit korrigáló Sopron-környéki népsza-
vazás alapján került osztrák fennhatóság alá. Az õshonos magyarok kétharmada két
nyelvszigeten él; a Burgenland középsõ részén található Felsõpulyán (Oberpullendorf),
valamint a tõle délre fekvõ Felsõõr (Oberwart), Alsóõr (Unterwart) és Õrisziget (Siget in
der Wart) településeken. A magyarok másik csoportját a zömmel Bécsben, valamint a tar-
tományi székhelyeken élõ, különbözõ idõszakokban kimenekült vagy kitelepült migráci-
ós eredetû diaszpóra alkotja, amely jelentõsen gyarapodott a Kárpát-medence utódálla-
maiból érkezõkkel. A fõvárosban élõ, népszámlálásban részt vevõ magyarok száma
2001-ben 15 435 fõ volt.

Jogállásukat tekintve a magyarok fenti két csoportja együttesen alkotja a jelenleg hat
hivatalosan elismert kisebbség (osztrák terminológia szerint „népcsoport”) egyikét, lé-
lekszámban megelõzve a burgenlandi horvátokat, a karintiai és stájerországi szlovéneket,
a bécsi cseheket, a romákat és a bécsi szlovákokat. (3)

Az õshonos és a migrációs eredetû magyar kisebbséget a két csoport történeti kialaku-
lásának különbségei miatt más-más idõpontban ismerték el; a burgenlandi magyarság jo-
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gait a jelenlegi kisebbségpolitikai szabályozás alapját képezõ 1976-os Népcsoporttörvény
(4) deklarálja, a Bécsben és környékén élõ magyarok viszont csak 1992 óta élveznek az
Ausztria területén élõ más népcsoportokkal azonos jogokat. (5) A hivatalos elismerésnek
ez a viszonylag késõi idõpontja (részben egymáshoz képest, különösen pedig a horvát és
a szlovén kisebbségeknek már az 1955-ös Államszerzõdésben nyújtott jogaihoz képest)
nagyban rányomja a bélyegét a kisebbségi lét különbözõ aspektusaira, különös tekintettel
– a késõbbiekben bemutatásra kerülõ – kisebbségi oktatási rendszer kialakítására és mû-
ködtetésére. Ennek magyarázata egyfelõl az egyes kisebbségek érdekérvényesítõ képessé-
geinek eltérõ voltában, másfelõl az országos, tartományi, valamint önkormányzati szinten
nem egységes osztrák kisebbségpolitikában keresendõ (vö. Szoták, 2003). Nem elhanya-
golható ugyanakkor az az érv sem, amely szerint a többnyire ad hoc jellegû kisebbségpo-
litikai döntések hátterében az az elv húzódik meg, hogy a kisebbségeknek csak annyi jo-
got kell biztosítani, „amennyit feltétlenül szükséges”. (Baumgartner, 1995)

Az osztrák kisebbségi oktatás általános jellemzõi

Az Osztrák Köztársaságban az alapfokú
anyanyelvi oktatás biztosításának elve, mint
a kisebbségi jogok egyik sarkalatos pontja,
végigvonul az alkotmányszintû szabályozá-
sok mindegyikén. (6) A kisebbségi oktatás
fontosságát hivatott illusztrálni az a tény is,
hogy bár konkrét szabályozása nem szövet-
ségi, hanem tartományi szinten történik, az
ország három legnagyobb kisebbségének
(magyar, horvát, szlovén) anyanyelvi isko-
láztatási lehetõségeirõl szóló törvényeit az
alkotmányszintû szabályozások körébe eme-
li a törvényalkotó. A Karintiai kisebbségi is-
kolatörvény (1959/101) a helyi szlovénok, a
Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény
(1994/641) elsõsorban a tartományban élõ
magyarok és horvátok, de érintõlegesen a ro-
mák különbözõ oktatási szinteken és intéz-
ményekben történõ oktatását is szabályozza. 

Az elmúlt másfél évtized fontos változásokat hozott a kisebbségi oktatás területén. Az
1990-es években a viszonylag tömbszerûen élõ nemzeti kisebbségek oktatási jogai kiszé-
lesedtek. Ez a pozitív fordulat a speciális tantervi keretek modernizálásával – különösen
az 1988-as és 1995-ös változtatásokkal – együtt a kisebbségi oktatás minõségének javu-
lásához vezetett.

Egy másik tendencia a hat õshonos kisebbség jogállásának egységesítése irányába mu-
tat. Ez a folyamat az oktatási jogok területén is megnyilvánul; a hatályos burgenlandi ki-
sebbségekre vonatkozó iskolatörvény nagyban hasonlít a karintiai szlovénokra vonatko-
zó szabályokra. (Gyõri Szabó, 2000) Annak ellenére, hogy ezek a rendelkezések az oszt-
rák Államszerzõdésben még nem nevesített, csak késõbb elismert kisebbségekre is kiter-
jednek, érezhetõ, hogy az eredetileg kompakt településszerkezetû, tömbszerûen élõ nem-
zeti kisebbségek jelenlétére kidolgozott kisebbség-politikai koncepció kevésbé állja meg
a helyét egy nagyvárosi környezetben. Ez érezhetõ a bécsi diaszpórában élõ csehek, ma-
gyarok és szlovákok kisebbségi anyanyelvi oktatása során felmerülõ problémákban is.

Figyelemreméltó, hogy a kisebbségi oktatás törvényi szabályozásában bekövetkezett
reneszánsz ellenére a kisebbségi oktatáspolitikával és oktatáskutatással foglalkozó dis-
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kurzus nem túl jelentõs; a témában született publikációk történeti-leíró jellegûek, és nem
mutatnak túl az egyes kisebbségeket (fõként a szlovénokat és a horvátokat) érintõ jogsza-
bályok deskriptív ismertetésén. Fokozottan igaz ez a megállapítás az ausztriai (különö-
sen a bécsi) magyarokra vonatkozóan; a burgenlandi oktatásüggyel kapcsolatos kérdések
elemzése – Gyõri Szabó (2000) történeti-összehasonlító tanulmányától és Szoták (2003,
2004) leíró jellegû publikációitól eltekintve – hiányzik. Szükség lenne továbbá a magyar
kisebbség speciális helyzetét figyelembe vevõ, kisebbségi anyanyelvi oktatással kapcso-
latos pedagógiai- és tantárgymódszertani publikációkra. Tanulmányom a témával kap-
csolatos problémákra és feladatokra igyekszik felhívni a figyelmet.

Az õshonos kisebbségek oktatásával kapcsolatos tudományos érdektelenség hátterében
több ok húzódik meg. Egyrészt a csoportok viszonylag alacsony létszáma; a 2001-es cen-
zus alkalmával Ausztria lakosságának alig több mint egy százaléka (1,13 százalék) vallot-
ta magát – a köznapi érintkezésben használt nyelv alapján – a hat kisebbség valamelyi-
kéhez tartozónak. Másrészt a kisebbségkutatásban tapasztalható hangsúlyeltolódás lehet az
indok (vö. Nelde, 1994); Ausztriára nézve is nagyon helytálló Kozmának az a megállapítá-
sa, hogy „az iskolai esélyegyenlõtlenség irodalma megváltozott; mára feltöltõdött a beván-
doroltak (…) kutatásával. Benne a szegénység, a nyelvi hátrányok és a társadalmi deprivá-
ció hatásai fonódnak össze az iskolai esélyegyenlõtlenséggel”. (2005) Valóban, az utóbbi
idõben az oktatásfejlesztési kutatások Ausztriában (is) – az osztrák terminológiában „új-ki-
sebbségeknek” nevezett – bevándorlók (fõként Törökországból és a volt Jugoszlávia terü-
letérõl érkezõ másodgenerációs fiatalok) nyelvi problémáival foglalkoznak (vö. Binder,
2002; Fiala-Sulzbacher, 2005; Lichtenberger, 1995; Seebauer, 2004).

Kisebbségi magyaroktatás Burgenlandban

Jogi szabályozás

Burgenlandban – a tartomány Ausztriához való csatolása (1921) ellenére – egészen
1937-ig a magyar iskolatörvények voltak érvényben. Ez idõ alatt a nagy tradícióval ren-
delkezõ magyar és horvát iskolák jelentõs többségét továbbra is a katolikus egyház mû-
ködtette, az oktatás nyelvét az iskola fenntartója, többségében az egyház alkalmazásában
álló helyi lelkész határozta meg. Ennek következtében a felekezeti iskolákban fõleg ma-
gyarul és horvátul folyt az oktatás. A német nyelvû állami iskolák ugyanakkor a kisebb-
ségek asszimilálásának eszközeiként szolgáltak. (Baumgartner, 1993)

A kisebbségi oktatást új alapokra helyezõ, 1937-ben született Tartományi iskolatör-
vény azonban mindössze egy évig volt hatályos, ugyanis Ausztria Németországhoz való
csatolása következtében a tartomány önállósága teljesen megszûnt. A törvény hatályát a
második világháborút követõen, 1945-ben azonban ismét visszaállították. (Gyõri Szabó,
2000) A rendelkezés ismételt bevezetésével párhuzamosan államosították az egyházi is-
kolákat, ami mindkét kisebbség esetében komoly konfliktusokkal járt. Az elõírások értel-
mében az oktatás típusától függetlenül minden tanulónak – tehát a kisebbségi csoporthoz
tartozónak is – képesnek kellett lennie arra, hogy németül is ki tudja fejezni magát szó-
ban és írásban egyaránt. 

Az 1937-es törvény a kisebbségi nyelvhasználatot csak az elemi iskola (az általános
iskola elsõ négy osztálya) szintjén szabályozta, és a kisebbségi lakosság településen be-
lüli számarányától függõen háromféle iskolatípus létrehozását tette lehetõvé. Egynyelvû
nemzetiségi iskolákat ott lehetett mûködtetni, ahol a lakosság aránya meghaladta a 70
százalékot. A törvény minden tantárgy tekintetében kétnyelvû oktatást a 30 százalék fe-
letti aránynál biztosított; amennyiben a kisebbség számaránya nem érte el a 30 százalé-
kot, úgy a német tannyelvû iskola maga dönthetett arról, hogy szabadon választható tan-
tárgyként kíván-e kisebbségi nyelvet tanítani. 
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A törvény adta lehetõséggel (horvát-német kétnyelvû oktatás, valamint a horvát mint sza-
badon választható tantárgy) elsõként a burgenlandi horvátok tudtak élni, ugyanis az 1955-ös
Államszerzõdés egyedül õket ismerte el a tartományban hivatalos nemzeti kisebbségként. A
burgenlandi magyarok kisebbségi anyanyelvû oktatásának területén csak az 1976-os népcso-
porttá nyilvánítást követõen állt be pozitív fordulat. A jogszabály értelmében ekkor négy te-
lepülésen, Felsõpulyán (Oberpullendorf), Felsõõrön (Oberwart), Alsóõrön (Unterwart) és
Õriszigeten (Siget in der Wart) kerülhetett sor a magyar nyelvû oktatás bevezetésére.

A burgenlandi kisebbségi oktatás törvényi kereteinek megváltoztatására még évtizede-
kig várni kellett. 53 évvel az elõzõ szabályozást követõen, 1995-ben megszületett, majd
utoljára 2002-ben módosították a Burgenlandi óvodatörvényt (7), amely az óvodákban,
bölcsõdékben és napközi otthonokban történõ kétnyelvû nevelést szabályozza. Felsõ-
õrön, Alsóõrön, Õriszigeten, valamint Felsõpulya igazgatási körzetében a törvény a ma-
gyart kötelezõen „második óvodanyelvként” írja elõ. A tartomány más óvodáiban a ma-
gyar abban az esetben biztosítandó, amennyiben a szülõk legalább 25 százaléka igényt
tart rá, függetlenül attól, hogy a magyar népcsoporthoz tartoznak-e. A rendelkezés heti
minimum kilenc órában határozza meg azt az óraszámot, a kisebbség nyelvén tartott fog-
lalkozásokra kell fordítani. A törvény elõírja, hogy az óvónõk mindkét nyelvbõl két éven
belül sikeres nyelvvizsgát tegyenek.

1994-ben látott napvilágot a mai napig érvényben lévõ Szövetségi kisebbségi iskolatör-
vény (8), amely az osztrák Államszerzõdésben (1955) még nem megnevezett kisebbségekre
– tehát a horvátokon kívül a magyarokra és a romákra – is kiterjed és az egységesítés irányá-
ba mutat. Különösen jelentõs ez a törvény abból a szempontból is, hogy a Burgenlandban élõ
magyar nemzetiségû, de osztrák állampolgároknak az anyanyelvi oktatáshoz való jogát (a ta-
nítás nyelveként vagy kötelezõ tantárgyként) az alkotmányszintû szabályozás rangjára emel-
te (bek. 1. § 1.). Az iskolatörvény az óvodától az érettségiig minden iskolatípusra vonatkozó-
an átfogóan rendelkezik az anyanyelvi képzésrõl. A törvény legfontosabb új elemei:

– Megszûnt a népszámlálási eredményeken alapuló százalékos feltétel. Ezáltal a tarto-
mány területén bárhol lehetõség nyílik a horvát és magyar nyelvû oktatás bevezetésére,
amely nem korlátozódik a kisebbségek által lakott területekre. Azokon a településeken,
ahol már az 1937-es törvény alapján kétnyelvû iskolák mûködtek, ott mindenféle feltétel
nélkül folytathatják mûködésüket, míg más helyeken csak minimális számú diák jelent-
kezése esetén tehetnek így  (bek. 2., Alapelvek Meghatározása).

– A kisebbségi oktatás igénybevétele, vagy az attól való távolmaradás a szülõ joga. A
magyar/horvát nyelvoktatás történhet kötelezõ óra vagy választott tantárgy (9) keretein
belül (bek. 1. § 1.(2)).

– A kisebbségi nyelvet beszélõ gyermekeknek lehetõségük nyílik anyanyelvük oktatá-
si intézményben történõ elsajátítására az óvodától az érettségivel bezárólag az oktatás
minden szintjén és iskolatípusában. (Bericht, 2000)

– A törvény az elemi iskolákra vonatkozóan kétfajta kisebbségi oktatást tesz lehetõvé:
a kétnyelvû (magyar/német vagy horvát/német) oktatáson kívül engedélyezi a csak ki-
sebbségi nyelvû (csak magyar/horvát) iskolák/osztályok létrehozását és mûködését is.
Utóbbi esetben heti hat tanórában kötelezõ a német nyelv tanítása (bek. 2. § 3.).

– Kidolgozták a kétnyelvû óvodákban és általános iskolákban/osztályokban oktató ta-
nárok és óvónõk képzésének és továbbképzésének módozatait. A kétnyelvû tanintézetek
leendõ oktatói az Eisenstadti Pedagógiai Akadémián (Tanítóképzõ Fõiskola) történõ ta-
nulmányaik során külön magyar és/vagy horvát nyelvi képzésben és óvodai/iskolai gya-
korlaton vesznek részt. Az óvodapedagógusi vagy tanítói diplomával már rendelkezõk-
nek a nyelvi és speciális módszertani tárgyakból kiegészítõ vizsgát kell tenniük (bek. 5.).

– A tartományi iskolatanácson belül a kisebbségi csoportok ügyeiért felelõs osztályt
hoztak létre. A szakfelügyelõk hatáskörét minden iskolatípusra vonatkozóan megállapí-
tották (bek. 7. § 15.).
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– A szülõk kérhetik a kétnyelvû bizonyítvány kiállítását iskolás gyermekeik számára
(bek. 2. § 5.).

– A kisebbségi osztályok és csoportok létszámkorlátai a következõképpen alakulnak: az
osztályok összlétszámát 20 fõben maximálták. Az elemi iskolában önálló osztály indításá-
hoz hét, külön csoportéhoz öt fõ jelentkezõ szükséges. Felsõ tagozatban és szakmunkás-
képzõben kilenc fõvel indul kisebbségi osztály, öt fõvel pedig csoport. A nyolc osztályos
gimnázium elsõ négy évfolyamán az alsó létszámküszöb 12 fõ. (Mühlgaszner, 2002)

Az iskolatörvényekhez hasonlóan a kisebbségi oktatás tantervi kerete is ritkán változott
az elmúlt fél évszázad során. Az 1937-es tartományi iskolatörvény után elõször az 1966-
ban életbe lépett ún. Schulorganisationsgesetz (Iskolatörvény) alakította át az elemi okta-
tásban, az alsó középiskolákban, valamint a gimnáziumokban használt tanterveket. Ezt kö-
vetõen 1988-ban, 1995-ben, majd 1998-ban oktatási miniszteri rendelet formájában került
sor a tanterv módosítására. A változások az alábbiakat érintik (Gyõri Szabó, 2000):

– A magyar-német és a horvát-német kétnyelvû iskolákban/osztályokban a tanrend a
kisebbségi és többségi nyelv „lehetõség szerinti” (nach Möglichkeit in annähernd glei-
chem Ausmaß) egyforma alkalmazását írja elõ.

– A kisebbségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolákban a magyar, illetve a horvát
nyelv órakerete megegyezõ.

– Heti egy alkalommal magyar, illetve horvát felzárkóztató nyelvórát biztosítanak az
arra rászoruló tanulók részére.

A kisebbségi tantervek keretszabályozásként mûködnek, így viszonylag tág teret biz-
tosítanak a tanárok számára a jogszabályban megjelölt célok eléréséhez. A kisebbségi
anyanyelvi nevelés alapvetõ célja az elõírások szerint a tanulói kétnyelvûség kialakítása
és fejlesztése. Az 1998-as tantervi módosítások nagyobb hangsúlyt helyeznek a helyi di-
alektusok figyelembe vételére, a kisebbségi identitástudat erõsítésére, valamint a kettõs
kulturális kötõdés kialakítására. (Bericht, 2002)

Magyaroktatás Burgenland elemi és polgári iskoláiban

A 2006/2007-os tanév statisztikái szerint (10) Burgenland-szerte az elemi és a polgári
iskolákban összesen 1985 diák tanul magyarul. (1. ábra) A tanulók vagy a törvény által
kétnyelvûnek (11) nevezett (valójában két tannyelvû) oktatás keretében, vagy idegen
nyelvként sajátítják el a magyar nyelvet. Elõbbi esetben a magyar a tanítás (egyik) nyel-
veként jelenik meg (Unterrichtssprache), ugyanis a tantárgyak nagy részét mindkét (né-
met és magyar) nyelven oktatják. Utóbbi esetben a magyar nyelvóra lehet kötelezõ vagy
szabadon választott (osztályozással, illetve osztályozás nélkül záródó) tantárgy. 

A tartományban jelenleg csupán két településen (Õrisziget és Alsóõr) mûködik két-
nyelvû elemi iskola, amelyet összesen 23 kisdiák látogat. További hat elemi iskola mû-
ködtet kétnyelvû osztályokat összesen 167 tanulóval. Tehát a magyart tanuló diákoknak
csupán egy töredéke vesz részt a kétnyelvûség kialakítása, illetve fenntartása szempont-
jából elõnyösebb kétnyelvû oktatásban. A kétnyelvû elemi iskolákon/osztályokon kívül
további négy elemi iskolában 103 diáknak kötelezõ tantárgy a magyar nyelv. 

Jóval magasabb azoknak az elemi iskolásoknak a száma, akik szabadon választott tan-
tárgyként – többségében iskolai osztályzat nélkül – tanulják a magyar nyelvet. A
2006/2007-os tanévben 60 elemi iskola 1061 tanulója jelentkezett a magyar oktatás sza-
badon választott formájára. 

Amint azt az 1. ábra is mutatja, a magyar nyelv iránti érdeklõdés érezhetõen csökken
az elemi iskola elsõ négy osztálya után. A tartományban nem mûködik kétnyelvû polgá-
ri iskola (5–8 osztály), és a magyart csak választott tantárgyként (tehát nem kötelezõen)
oktatják az összes intézményben. Az idei tanévben 631 fiatal tanul magyarul a 22 polgá-
ri iskola egyikében.
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1. ábra. A magyarul tanulók száma a magyar nyelv oktatásának típusa szerint Burgenland elemi és polgári
iskoláiban (7–14 év) a 2006/7-es tanévben

A Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnázium

A Kétnyelvû Gimnázium kapuinak 1992-ben történõ megnyitásával az országban élõ
magyarok régi álma válhatott valóra; létrejött az elsõ és máig egyetlen olyan önálló kö-
zépfokú közoktatási intézmény, amelyben a magyart nemcsak idegen nyelvként oktatják,
hanem a tanítás nyelveként is használják. (12) Az Ausztriában egyedülálló gimnázium a
tartományban élõ két népcsoport középiskolai oktatási igényeit igyekszik kielégíteni: a
diákok a nyolc osztályos gimnáziumi képzés keretében, évfolyamonként két párhuzamos
osztályban magyar-német, illetve horvát-német kétnyelvû oktatásban részesülnek. 

2. ábra. A Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnáziumban tanuló diákok létszámának alakulása (1992–2006)

Az eredetileg kísérleti jelleggel beindított program sikerét bizonyítja az iskola iránt fo-
lyamatosan növekvõ érdeklõdés, amelyet jól illusztrál a tanulók létszámának állandó
emelkedése; az intézménybe beiratkozottak száma (13) az eltelt 14 év alatt majdnem
meghétszerezõdött. Az érdeklõdés mindkét népcsoport esetében növekszik az alapítás
óta, ennek mértéke azonban eltérõ: a horvát tagozat kezdetben magasabb létszámát a ma-
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gyar tagozat létszáma már a negyedik tanévben (1995/96) felülmúlta. A magyar tagozat
Magyarország Európai Uniós taggá válásának évében, a 2004/05-ös tanévtõl kezdõdõen
jelentõs létszám-elõnyre tett szert, amelyet azóta is tart.

„A kétnyelvûség mindig elõny!!!” – hirdeti az iskola honlapja. (14) Külsõ megjelení-
tésében az intézmény a kétnyelvûséggel kapcsolatos pozitív nézetek közül fõként a szo-
cioökonómiai, a szociokulturális és a lingvisztikai megközelítéseket ötvözi. A pragmati-
kus színezetû szocioökonómiai beállítottság az idegen nyelv megtanulása révén kedve-
zõbb munkalehetõséget és a szakmai elõmenetel megkönnyítését ígéri. A szociokulturális
szempont a diákok alkalmazkodó-képességének fejlesztését tûzi ki célul. Végül a ling-
visztikai megközelítés a hatékony kommunikáció és a gyakorlati ismeretek megszerzé-
sének szükségességét tartja elsõdlegesnek (vö. Mihály, 2006).

Az oktatás a német, a matematika, az in-
formatika és az idegen nyelvek kivételével
minden tantárgyból két nyelven zajlik. A ma-
gyar nyelvet külön tantárgyként a gimnáziu-
mi oktatás nyolc éve során heti négy órában
tanulják a diákok. Az elõírások szerint a taní-
tás során a magyar nyelv arányát évfolya-
monként fokozatosan kell növelni. A diákok
egymástól nagyban eltérõ nyelvi kompeten-
ciájából adódóan a többségi és a kisebbségi
nyelv fele-fele arányban történõ oktatása
megvalósíthatatlan lenne.

A tanulók rendkívül heterogén nyelvi-csa-
ládi hátterébõl adódóan (15) a gimnázium ki-
választási gyakorlata némileg eltér a kétnyel-
vû iskolákban megszokott európai gyakorlat-
tól; a tantestület a jelentkezõtõl nem vár el
sem valamely tantárgyban elért kiemelkedõ
eredményt, sem pedig az új nyelv ismeretének
magas fokát. A szelekció – megfelelõ elemi
iskolai bizonyítvány esetén – egy felvételi el-
beszélgetés során történik, ahol a követel-
ményt a „minimális szintû magyar nyelv-
tudás” (16) jelenti. Valójában az iskola veze-
tésének célja, hogy a kisebbségi nyelv iránt
érdeklõdõk lehetõleg mindannyian megkezd-
hessék tanulmányaikat az intézményben.

A kétnyelvû oktatás gyakorlati megvalósulása

Mind a kisebbségi iskolatörvénynek, mind pedig a tantervi elõírásoknak komoly hiá-
nyossága, hogy egyikük sem definiálja a „kétnyelvû oktatás” mibenlétét. Ennek mellõ-
zése a gyakorlatban oda vezet(het), hogy a tanár vagy a programban részt vevõ diákok
nyelvi szintje határozza meg, hogy a magyar/horvát nyelv valójában milyen szerephez jut
az oktatás során. 

A jelenleg érvényben lévõ tanterv a többségi és a kisebbségi nyelv tanórán belüli ará-
nyával kapcsolatos elvárásait két utalás formájában fogalmazza meg; egyrészt a „lehetõ-
ség szerinti egyforma alkalmazását” (nach Möglichkeit in annähernd gleichem Ausmaß),
másrészt a „kisebbségi nyelvnek a többségihez való fokozatos hozzácsiszolását” (pro-
gressiv einschleifend) írja elõ. A fenti alapelvek betartását nagyban megnehezíti, hogy

A tanulók egymástól jelentősen
különböző tudásszintje szüksé-
gessé teszi, hogy a tanár rendel-
kezzen a differenciált oktatás

képességével. Sajnos az érvény-
ben lévő tanterv nem nyújt se-

gítséget a tanároknak a kétnyel-
vű oktatás módszertani kérdése-

ivel kapcsolatban sem. (Racz,
1994) További terheket ró az ok-
tatóra a korlátozott mennyiség-
ben hozzáférhető tankönyv- és
oktatási segédeszköz-állomány;
az oktatási anyagok jelentős ré-
szét – az oktatás szinte minden

szintjén – a tanárok maguk
kénytelenek előállítani, illetve a
meglévőket a tanulók különbö-
ző tudásszintjéhez adaptálni. 
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egy osztályon/csoporton belül a tanulók anyanyelvi kompetenciája rendkívül heterogén;
a kisebbségi anyanyelvet egyáltalán nem beszélõk, valamint a nyelvet otthon rendszere-
sen használók nem ritkán egyaránt megtalálhatók ugyanazon osztályon/csoporton belül.
(Zsifkovics, 2006)

A tanulók egymástól jelentõsen különbözõ tudásszintje szükségessé teszi, hogy a tanár
rendelkezzen a differenciált oktatás képességével. Sajnos az érvényben lévõ tanterv nem
nyújt segítséget a tanároknak a kétnyelvû oktatás módszertani kérdéseivel kapcsolatban
sem. (Racz, 1994) További terheket ró az oktatóra a korlátozott mennyiségben hozzáfér-
hetõ tankönyv- és oktatási segédeszköz-állomány; az oktatási anyagok jelentõs részét –
az oktatás szinte minden szintjén – a tanárok maguk kénytelenek elõállítani, illetve a
meglévõket a tanulók különbözõ tudásszintjéhez adaptálni. (Mühlgaszner, 2002) A kü-
lönbözõ tantárgyakat oktató tanárok sokszor német nyelvû tankönyvekbõl tanítanak,
amelyeket magyar nyelvû fordítással, illetve magyar tankönyvekbõl vett kiegészítések-
kel látnak el. A magyar nyelvet tanító pedagógusok a tartományi iskolatanács által össze-
állított tankönyvlistáról „választhatnak” könyvet, amelyen jelenleg az osztrák tankönyv-
kiadó gondozásában 1990-ben megjelent három kötetes, Te is tudsz, értesz, tanulsz ma-
gyarul? címû szerepel.

A tanárokkal szemben felállított követelmények magukba foglalják a szaktantárgy is-
meretén kívül mind a német, mind pedig a kisebbségi nyelv magas fokú ismeretét,
ugyanis egy adott tantárgy kétnyelvû oktatása egy tanórán belül, ugyanazon tanár által
valósul meg. A kétféle szakmai kompetencia elvárásának ellentételezését szolgálja az a
közelmúltban bevezetett – a tanárok szerint szimbolikus összegû – fizetési pótlék, amely-
bõl a kétnyelvû oktatásban részt vevõ pedagógusok részesülnek. 

A törvény szerint (17) csak olyan tanár oktathat a kétnyelvû programban, aki az elõírt
speciális végzettséggel rendelkezik, és a záróvizsgát/államvizsgát mindkét nyelven sike-
resen letette. A követelmény gyakorlati megvalósítása – különösen az elemi iskolát meg-
haladó szinteken – a tanárképzés hiányosságai miatt szinte lehetetlen. Az az ideális eset,
amikor a két szakos tanár egyik szaktárgya az idegen nyelv, nagyon ritka. A felsõõri gim-
náziumi tanárok fele az országban egyetlen magyartanár-képesítést is adó Bécsi Egyetem
Finn-Ugor Intézetében szerezte a diplomáját. Az oktatók másik fele Magyarországon
szerzett diplomával rendelkezik, illetve ausztriai egyetemi tanulmányai alatt, vagy azt
követõen magyarországi részképzésen vett részt.

Egyelõre nem megoldott a kisebbségi anyanyelv oktatását bármilyen módon végzõ
tanintézetek külsõ (oktatási minisztérium, esetleg iskolatanács általi stb.) minõsítése sem.
A tanárok szerint a tudásszint mérésére megoldást jelenthetne a meghatározott szintû és
típusú nyelvvizsgák (például ECL) letételének kötelezettsége. Ez ellen szól azonban a
megmérettetés viszonylag magas költségvonzata, és a nyelvvizsgák presztízsének vi-
szonylagos hiánya Ausztriában. (18)

Kisebbségi anyanyelv oktatás vagy idegen nyelv oktatás?

A magyarországi rendszerváltásnak, a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fel-
élénkülésének, majd az ország Európai Uniós tagságának hatására érezhetõen nõtt a ma-
gyar nyelv presztízse Burgenlandban. Ez a változás az elmúlt másfél évtizedben a ma-
gyar nyelvet tanulók létszámának növekedésében is megnyilvánult. Ugyanakkor a ma-
gyar nyelv iránti érdeklõdés elsõsorban a többségi társadalom, nem pedig a tartomány-
ban élõ magyar népcsoport körében növekedett. (Miksa, 1998; Balikó, 2002) (19) Ennek
köszönhetõen a burgenlandi népcsoportok anyanyelvi oktatásának lehetõségein javítani
kívánó kisebbségi iskolatörvény (1994) valódi célját csak részben tudja betölteni, ugyan-
is a törvény a gyakorlatban a „magyar mint idegen nyelv” oktatásának szabályozásaként
funkcionál. (20)
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Bár a jogi keret lehetõvé tenné az anyanyelven történõ oktatást az óvodától az érettsé-
giig, a kizárólag kisebbségi nyelven folyó tanításra nincsen igény a tartományban (ez a
kisebbségi csoportok mindegyikére igaz). A tankötelezettség ideje alatt magyarul tanulók
létszámát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a törvény adta lehetõségeket nem sikerül ki-
használni; a kétnyelvû oktatásban részt vevõk száma minimális (a 2001/2002-es tanév-
ben az elemi iskolába járók 3,13 százaléka). Ennek okát Gombos és az érintettek abban
látják, hogy „az érvényesülés szempontjából a magyar nagyobb, illetve a német nyelv ki-
sebb szerepét nem fogadnák el a szülõk” (Gombos, 1995; idézi Gyõri Szabó, 2000).
Ugyanakkor a magyar nyelv tanulása szabadon választott tantárgyként a legnépszerûbb.

(Kisebbségi?) magyaroktatás Bécsben

A burgenlandi kisebbségi oktatással szemben a Bécsben és környékén élõ migrációs
eredetû magyar diaszpóra esetében de jure kisebbségi oktatásról nem beszélhetünk,
ugyanis a tartományban hiányzik a kisebbségi anyanyelvi oktatás törvényi szabályozása.
Különösen figyelemreméltó ez a jogi diszkrepancia akkor, amikor a magyar kisebbség
mindkét csoportja deklaráltan ugyanazzal a jogállással rendelkezik. 

A magyar anyanyelvi oktatás szabályozását Bécsben az 1976-os Népcsoporttörvény
látja el, amely nem külön jogokat deklaráló nyelvtörvény, hanem a magyar egyesületek
által szervezett, az anyanyelvmegõrzést céljául kitûzõ programokra pályázati lehetõséget
biztosító és a szervezési költségek nagy részét finanszírozó támogatási forma. (Vörös,
2002) (21)

A jelenlegi gyakorlat szerint a magyar nyelv oktatására a Kancellária Hivatal által ren-
delkezésre bocsátott forrásokkal a helyi magyarság különbözõ szervezeteit összefogó és
azok hivatalos képviseletét ellátó egyik esernyõszervezet, az Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége (Központi Szövetség) rendelkezik. Az osztrák fõvá-
rosban a Központi Szövetség mûködteti az anyanyelvi oktatás két fõ intézményét; a Bécsi
Magyar Iskolát (BMI) és a cserkészetet. Az elõbbieken kívül létezik még a Projekt Hungar-
icum nevet viselõ, a Városi Iskolatanács által kezdeményezett nyelvoktatási program is,
amely azonban a másik két intézménytõl minden szempontból függetlenül mûködik.

A Bécsi Magyar Iskola

Az „iskola” megnevezés félrevezetõ lehet egy olyan civil szervezet esetében, amely az
osztrák fõvárosban élõ, különbözõ idõpontban érkezett migrációs hullámok elsõ, máso-
dik, esetleg harmadik generációjának hétvégenkénti anyanyelvi nevelését tûzi ki célul. A
rendszeresen mûködõ hétvégi magyar iskola gondolata elõször az 1970-es években me-
rült fel, de a kezdeményezést elõször 1985-öt követõen – a nagy számú erdélyi menekült-
hullám megérkezésekor – koronázta siker. Ennek fõ oka az volt, hogy „az 56-os mene-
kültek körében akkorra már nem sok érdeklõdés mutatkozott. Kedvezõen hatott az a tény,
hogy az erdélyi menekültek jobbára fiatalok vagy fiatal házasok lévén elégséges számú
gyermekkel járultak hozzá az oktatás megkezdéséhez.” (Deák, 1998) Kezdetben az okta-
tás elõbb kettõ, majd három korcsoportban folyt. 

Az oktatás 1997-ben az óvodás csoport megindításával vált teljes körûvé. A tanulók
ma már felmenõ rendszerben az óvodától egészen az érettségiig részt vehetnek a magyar
oktatásban. Jelenleg a tanítás öt korcsoportban zajlik: az óvodások (3–6 évesek), a 7–10
év közöttiek, a 11–13 évesek, a 14–16 évesek, valamint a 17–18 éves középiskolások kü-
lön csoportot alkotnak.

A tanításra minden második hét szombatján, három tanórában kerül sor. 2004 évtõl
kezdõdõen a kisiskolások részére bevezették a heti oktatást. Ugyanez a kísérlet a na-
gyobbak körében érdektelenség miatt zátonyra futott. A tandíj összegét 100 Euróban ál-
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lapították meg tanévenként, de rászorultság esetén minimális hozzájárulással is látogat-
hatók az órák. 

A tanulók létszáma az iskola megalakulása óta folyamatosan növekszik. Az elsõ éve-
ket követõen az 1990-es évek közepéig 40–50 beiratkozott diákja volt az iskolának, az
1990-es évek második felében már 70–80-an látogatták a magyar tanítást évente. 2002
óta a tanulni vágyók száma 80–100 fõ között mozgott. Az 2005/2006-os tanévet 100 di-
ák kezdte meg. (Koleszár, 2005) 

Az oktatás helyszíne és a tanári gárda összetétele is több ízben változott az iskola fenn-
állása óta. Jelenleg öt, pedagógus diplomával rendelkezõ szakember foglalkozik a gyer-
mekekkel. Az oktatók mindegyike gyakorló pedagógusként, magyar szakos tanárként
(általános iskolában vagy gimnáziumban) dolgozott hazájában mielõtt Ausztriába érke-
zett. Másodgenerációs gyermekek tanításában a Bécsi Magyar Iskolában és saját család-
jukban tettek szert gyakorlatra. A tanárnõk Magyarországról, Erdélybõl és a Felvidékrõl
érkeztek. Mindannyian nagy lelkesedéssel és kitartással végzik munkájukat. A hétvégi is-
kola mellett intézményes kereteken belül vagy magánoktatás formájában mindannyian
magyart tanítanak anyanyelvként, illetve idegen nyelvként.

A nyelvoktatás az Oktatási Minisztérium adományának köszönhetõen magyarországi
nyelvtan- és irodalomkönyvek segítségével történik. A különbözõ csoportok a 2003-ban
megjelent Hétszínvirág címû olvasókönyvbõl és munkafüzetbõl tanulnak. Ezt a tananya-
got egészítik ki a pedagógusok különbözõ saját készítésû munkalapokkal, játékokkal,
mondókákkal, versekkel és dalokkal. A tanórák felépítése minden korcsoportban azonos:
a nyelvtanórát irodalom és történelem – esetenként fogalmazás – óra követi. A gyerme-
kek osztályzatot nem kapnak, tudásukról többnyire a karácsonyi- és évzáróünnepség ke-
retében adnak számot. 

Cserkészet

Más nyugat-európai és tengeren túli országokhoz hasonlóan, a bécsi székhelyû 71. szá-
mú Széchenyi István Cserkészcsapat – a három Ausztriában mûködõ cserkészcsapat
egyikeként – kiemelkedõ anyanyelvmegtartó szerepet játszik a magyar származású fiata-
lok körében. Az 1961 óta folyamatosan mûködõ, jelenleg 120 fõt számláló szervezet a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagja. A felnõtt korú vezetõkön kívül mintegy 50
(6–14 éves) korú gyermek vesz részt – Mókus, Papagáj, Napsugár, Béka stb. õrsökbe
rendezve – a kéthetente szombaton délutánonként tartott magyarságismereti és népi ha-
gyományok foglalkozásokon, amelynek során az oktatók a szóbeli kommunikáció fej-
lesztésére fektetik a hangsúlyt. Az ünnepi mûsorokon, táborozásokon és közös kirándu-
lásokon való aktív részvétel nagyban segíti a közösség kialakulását. 

A cserkészfoglalkozásokat, valamint a BMI óráit látogató gyermekek családi-nyelvi
háttere meglehetõsen heterogén; viszonylag magas az erdélyi menekültek gyermekeiként
Ausztriában születettek aránya. Megtalálhatók továbbá olyan harmadik generációs fiata-
lok is, akiknek nagyszülei 1956-os menekültként érkeztek az országba. A harmadik cso-
portot a Magyarországról érkezett munkavállalók vagy Ausztriába házasodottak gyerme-
kei alkotják. A magyar oktatásnak ebben a két formájában nem vesznek részt olyan oszt-
rák gyermekek, akik nem tartoznak a bécsi magyar népcsoporthoz. A foglalkozások láto-
gatásának mindkét esetben feltétele a magyar nyelvtudás.

Projekt Hungaricum

Az elõzõ két kezdeményezéstõl eltérõen a Projekt Hungaricum elnevezésû nyelvokta-
tási programot nem a kisebbségi magyar szervezetek, hanem egy állami intézmény, a Bé-
csi Városi Iskolatanács idegen nyelvi referatúrája mûködteti. Az 1995/96-os tanévben be-
indult magyar nyelvoktatási program elsõsorban a bécsi magyar népcsoporthoz tartozó
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gyermekek magyar tanítását szolgálja, ugyanakkor német anyanyelvû tanulók is részt ve-
hetnek benne. A magyar nyelv oktatása a fõváros különbözõ pontjain található négy ele-
mi iskolában folyik; a gyermekek különbözõ iskolákból és kerületekbõl keresik fel a ma-
gyar tanításra kijelölt tanintézeteket. Az elsõ négy osztályba járó tanulók órarenden kívül,
a délutáni órákban, heti egy alkalommal két tanóra keretében tanulnak magyarul. Bár a
szabályozás az osztályozásra is lehetõséget adna, a diákok értékelés nélküli, szabadon vá-
lasztható tantárgyként tanulják a magyart. A növekvõ érdeklõdés hatására az 1999/2000-
es tanévben 150 kisdiák vett részt a programban. A projekt keretében középiskolai szinten
azonban mindössze egy iskolában nyílik lehetõség a magyar nyelv tanulására.

A Projekt Hungaricum a nyelvtanítás során a szóbeli kifejezõkészség fejlesztésére fek-
teti a hangsúlyt. A program oktatási céljait az alábbiakban fogalmazza meg: „Az anya-
nyelvi oktatás alaptantervben lefektetett céljainak megfelelõen a magyar anyanyelvû,
vagy a magyart második nyelvként tanuló diákoknak lehetõségük nyílik nyelvismeretük
megõrzésére és továbbfejlesztésére, valamint kultúrájuk egyes elemeinek játékos és te-
võleges formában történõ megismerésére, összekapcsolva ezeket az értékeket új kulturá-

lis környezetükkel.” (22)

Összegzés

A magyarok által legnagyobb számban la-
kott tartományok eltérõ kisebbségpolitikai
koncepciójából adódóan Burgenlandban és
Bécsben alapvetõen más szervezeti formá-
ban kerül sor a kisebbségi csoporthoz tarto-
zók anyanyelvi oktatására. Míg a burgenlan-
di szabályozás lehetõséget ad a közoktatás
keretein belül a magyaroktatás különbözõ
módozataira (csak kisebbségi nyelvû, két-
nyelvû, nyelvoktató), addig Bécsben fõként
a törvényi szabályozás anomáliái miatt a ki-
sebbségi anyanyelvi oktatásnak csak a leg-
gyengébb formája, az ún. nyelvoktató módo-
zat valósul meg. 

Az oktatás különbözõ törvényi szabályo-
zása és szervezeti kerete ellenére a burgen-
landi és a bécsi magyar kisebbség iskolásko-

rú tagjai anyanyelvüket intézményi keretek között, többségében a nyelvoktató típusú ki-
sebbségi nyelvoktatás keretében sajátítják el. A heti átlagos óraszám Burgenlandban
kettõ-három, Bécsben másfél-két tanóra. Ilyen alacsony óraszám mellett hosszú távon –
optimális esetben (motivált diák, felkészült tanárok, megfelelõ tananyag stb.) – esetleg
az érzelmi kötõdésen alapuló közösséghez tartozás tudata alakítható ki, illetve az anya-
nyelv iránti érdeklõdés kelthetõ fel, ám az anyanyelv magas szintû elsajátítására és a
nyelvcsere folyamatok visszafordítására az ilyen szûkre szabott óraszám önmagában
nem alkalmas. 

További fontos különbség, hogy Burgenlandban a magyaroktatás az iskolai órarendbe
ágyazottan történik, így a diákok saját iskolájukban tanulhatják anyanyelvüket. Ezzel
szemben Bécsben a tanórák a hivatalos tanítási idõn kívülre (délutánra vagy hétvégére)
esnek, és a diákok többségének egy erre a célra kijelölt külön intézménybe kell eljutnia.
Ebbõl adódóan komoly áldozatokat kíván diáktól és szülõtõl egyaránt a magyar órán va-
ló részvétel (városon belüli nagy távolságok, iskolások szállítása, egyéb iskolai és csalá-
di programokkal való egyeztetés szükségessége stb.).

Alacsony óraszám mellett hosz-
szú távon – optimális esetben
(motivált diák, felkészült taná-
rok, megfelelő tananyag stb.) –

esetleg az érzelmi kötődésen ala-
puló közösséghez tartozás tuda-
ta alakítható ki, illetve az anya-
nyelv iránti érdeklődés kelthető

fel, ám az anyanyelv magas
szintű elsajátítására és a nyelv-
csere folyamatok visszafordítá-

sára az ilyen szűkre szabott óra-
szám önmagában nem 

alkalmas. 
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Jelentõs eltérés mutatkozik a magyart bármilyen formában oktató iskolák száma kö-
zött is; míg az ország legkeletibb tartományában több tucat állami közoktatási intéz-
ményben jelentkezhetnek a diákok kisebbségi magyar nyelvi oktatásra, addig a fõváros-
ban mindössze öt iskolában tanulhatnak magyarul. Különösen szembeötlõ ez az arányta-
lanság akkor, ha a tartományban élõ magyar anyanyelvûek számának különbségeit tekin-
tetbe vesszük. 

Az iskolai anyanyelvórák alacsony száma mellett az oktatás formája, a számonkérés
módja (illetve annak hiánya) sem elõnyös a kétnyelvû oktatás céljának – a magas fokú
balansz kétnyelvûség kialakításának (Bartha, 1999) – elérése szempontjából. Burgenland
mindössze tíz elemi iskolájában oktatják kötelezõ nyelvként a magyart, a többiben csak
választható tantárgy formájában. Bécsben hasonló a helyzet; a Bécsi Magyar Iskola és a
cserkészet diákjainak összessége, a Projekt Hungaricum tanulóinak abszolút többsége
nem osztályzattal záruló tantárgy keretében tanul magyarul. Ebben az esetben a diákok
nincsenek teljesítménykényszernek kitéve, így több gyakorló tanár szerint félõ, hogy a
kisebbségi nyelv presztízse csökkenni fog.

Végezetül, bár örömteli tény a magyar nyelvet tanulni vágyók számának növekedése
mindkét tartományban, Burgenlandban a kisebbségi magyaroktatás keretében valójában
idegen nyelvoktatás folyik, hiszen a tanulók jelentõs része vagy a többségi társadalom tag-
jai közül kerül ki, vagy – bár felmenõi révén a magyar népcsoporthoz tartozik – a kisebb-
ségi nyelvet nem volt lehetõsége az elsõdleges szocializáció során elsajátítani. Az õsho-
nos népcsoport körében nem mutatkozik igény a kisebbségi oktatási törvényben biztosí-
tott lehetõségeinek maradéktalan kihasználására. Ezzel szemben a fõvárosban de jura ki-
sebbségi oktatásról nem beszélhetünk, bár a helyi magyar egyesületek által szervezett in-
tézményekben a magyar népcsoport tagjai oktatják a magyar népcsoport tagjait. (23)

Jegyzet

(1) Az osztrák oktatási rendszerrõl röviden: Ausztriá-
ban az óvodai képzés nem képezi az oktatás szerves
részét, bár több iskola kínál iskola-elõkészítõ évet
(Vorschulstufe) a hat éveseknek. Az alapfokú oktatás
– továbbiakban elemi iskola – négy osztályos (Volks-
schule). Az 5–8. osztályt általában nem tekintik az
alapfokú oktatás részének, hanem a középfokú okta-
táshoz (Sekundarschule) sorolják. A négyéves (5–8.
osztály) alsó középiskolába – továbbiakban polgári is-
kolába (Hauptschule) – jár az elemit befejezõ diákok
70 százaléka. Ebbe az iskolatípusba fõleg azok jelent-
keznek, akik a késõbbiekben szakiskolában (Berufs-
schule) kívánják folytatni tanulmányaikat, bár létezik
átjárás a gimnáziumba is. Az elemi iskolát befejezõk
30 százaléka a nyolc osztályos gimnáziumban (Allge-
meinbildende Höhere Schule) tanul tovább, amelynek
csak a felsõ négy évfolyamát nevezik „Gymnasium”-
nak (létezik külön humán- és reáltagozata). A 12. osz-
tályt követõen az érettségizettek egy része szakmát ta-
nul, más részük a felsõoktatásban folytatja tovább a
tanulmányait. Az iskolakötelezettség hat éves kortól
15 éves korig tart. (Kozma, 2005)
(2) A népszámlálással kapcsolatos adatok az Osztrák
Statisztikai Hivatal honlapjáról származnak.
(3) A másik öt népcsoport létszáma az utolsó cenzus
(2001) tükrében: (burgenlandi) horvátok 19 374, ka-
rintiai és stájerországi szlovének 18 520, bécsi cse-
hek 11 035, romák 4348 és bécsi szlovákok 3343 fõ
(Statisztikai Hivatal).

(4) A törvény értelmében ebbe a jogi kategóriába a
„szövetségi terület részein élõ, helyi honosságú, nem
német anyanyelvû, és saját népi hagyományokkal
rendelkezõ osztrák állampolgárok csoportjai” tartoz-
nak (BGBI. Nr. 396/1976 1. § 2. bekezdés).
(5) Az elismertetés több mint egy évtizedes folyama-
ta során történelmi dokumentumokkal alátámasztott
kutatással kellett bizonyítani az osztrák kormányzati
szervek felé a bécsi magyar identitás több generációs
fennállását, hiszen a „menekült”, „emigráns”, „ven-
dégmunkás” és „bevándorló” kategóriák nem merítik
ki az 1976. évi népcsoportörvény meghatározását.
(6) St. Germain-i Államszerzõdés (STGBl Nr.
303/1920); Szövetségi Alkotmány (BGBl. 1/1920;
BGBl. I. 68/2000); Államszerzõdés (BGBl. Nr.
152/1955).
(7) Burgenlandi óvodatörvény LGBl. Nr. 63/1995;
LGBl. Nr. 47/1996; LGBl. Nr. 55/1999; LGBl. Nr.
32/2001.
(8) Kisebbségi oktatási törvény BGBl. Nr. 641/1994,
(módosítva BGBl. Nr. 136/1998)
(9) Az osztrák oktatási rendszerben a szabadon vá-
lasztott tantárgynak két formája létezik: az ún.
Freigegenstand, amikor a tanuló osztályzatot kap az
adott tantárgyból, illetve az ún. Unverbindliche
Übung, amikor a kurzus teljesítésének feltétele a
rendszeres jelenlét, értékelésre viszont nem kerül sor.
(10) Az adatokat Ludwig Baliko, a Burgenländischer
Landesschulrat munkatársa bocsátotta rendelkezé-
semre.
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In: Holzer, Werner (szerk.): Trendwende? Sprache
und Ethnizität im Burgenland. Passagen Verlag, Wi-
en.
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(szerk.): Tíz éves a Bécsi Magyar Iskola. Az Ausztri-
ai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetsége, Bécs.
Fiala-Sulzbacher, Evelyn (2005): Deine, meine,
unsere Sprache(n). Sprachliche Frühforderung von
Migrantenkinder. http://www0.eduhi.at/verein/s-
loelinz/pdf/Sprache_lernen.pdf (utolsó megtekintés:
2006.12.27.)
Gyõri Szabó Róbert (2000): A nemzeti kisebbségek
oktatási rendszerei Ausztriában. http://www.hhrf.org/
magyarkisebbseg/0001/m000115.html (utolsó meg-
tekintés: 2006.12.20.)
H. L. (szerzõ ismeretlen) (2002): 2001. évi népszám-
lálás: Ausztriában magyarok az élen. Bécsi Napló,
11–12, 1. 3. 
Koleszár Ildikó (2005): Határon innen-határon túl –
Tanévkezdés a Bécsi Magyar Iskolában. Bécsi Napló,
9–10. 2. 
Kozma Tamás (2005): Kisebbségi oktatás Közép-Eu-
rópában. Felsõoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum
Könyvkiadó, Budapest. 

(11) Mivel a kisebbségi oktatási törvény szövege, a
témával kapcsolatos publikációk és az oktatási intéz-
mények megnevezései egyöntetûen a „kétnyelvû”
(zweisprachig) kifejezést használják, publikációm-
ban – a terminológiai félreértések elkerülése végett –
én is ezt a jelzõt alkalmazom. Ugyanakkor az oktatás
ezen típusára a „két tannyelvû” megjelölés – minden
iskolai tantárgy két nyelven történõ tanítása miatt –
megfelelõbb lenne. 
(12) A burgenlandi iskolák tantervébe az 1980-as
évektõl kezdõdõen került be újra intenzívebben a ma-
gyar nyelvoktatás. Az 1981/82-es tanévben a felsõlö-
või (Oberschützen) gimnáziumban indult magyar ta-
gozat. A felsõpulyai gimnáziumban 1987-ben indítot-
ták el a két nyelvû „pannon” osztályt, amelyben a di-
ákok heti három tanórában idegen nyelvként tanulják
a magyar vagy a horvát nyelvet. Önálló kétnyelvû
gimnázium azonban 1992-ig nem létezett.
(13) A Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnázium-
ban tanuló diákok létszámával kapcsolatos statiszti-
kai adatokat Martin Zsifkovics, az iskola igazgatója
bocsátotta rendelkezésemre.
(14) http://www.bg-oberwart.at
(15) A gimnáziumot látogató diákok az alábbi cso-
portok egyikébe sorolhatók: 1. az ausztriai magyar
népcsoport tagjai. Közöttük egyaránt megtalálhatók
magyarul beszélõk és a nyelvet nem ismerõk; 2. oszt-
rák szülõk német anyanyelvû gyermekei; 3. Magyar-
országról, Erdélybõl vagy a Vajdaságból különbözõ
idõpontokban Ausztriába kivándorolt, magyar anya-
nyelvû szülõk gyermekei; 4. magyar anyanyelvû fia-
talok, akik naponta ingáznak Nyugat-Magyarország
valamely településérõl.
(16) A „minimális szintû magyar nyelvtudás” opera-
tív fogalomként értelmezendõ. Amennyiben a felvé-
telizõ az iskolai magyar nyelvoktatás semmilyen for-
májában nem részesült még, úgy köteles a Burgen-

landi Magyarok Népfõiskolájának (vagy más nyelv-
iskolának) a szervezésében egy fél éves elõkészítõ
tanfolyamra járni. 
(17) LDG 1984, Art. 1. Abs. 3
(18) Ausztriában a nyelvvizsga-bizonyítvány meg-
szerzésére tett kísérlet közel sem olyan elterjedt, mint
Magyarországon. A bizonyítvány megléte sem a köz-
oktatás különbözõ formáiban és szintjein, sem pedig
a munkavállalás során nem jelent elõnyt.
(19) Az 1991/92-es tanévben az elemi iskolában ma-
gyart tanulók 93 százaléka idegen nyelvként kezdte
el elsajátítani a nyelvet. (Wedral, 1993)
(20) Amennyiben a kétnyelvû oktatásban részt vevõ
magyar anyanyelvû diákok számát a helyi horvát ki-
sebbséggel hasonlítjuk össze, meglepõ eredményt ka-
punk: a 31 horvát-német kétnyelvû elemi iskolával
szemben mindössze 2 magyar-német mûködik. Szá-
zalékban kifejezve: a 2001/2002-es tanévben az ele-
mi iskolába járók 3,13 százaléka tanult magyarul,
míg 13,22 százaléka horvátul. (Mühlgaszner, 2002)
(21) Ugyanakkor a Népcsoporttörvény nem tiltja a
kisebbségi nyelven is oktató tanintézetek létrehozását
(sõt azok finanszírozásához is hozzájárul), amint azt
a Bécsben élõ tízezer fõs cseh kisebbség által alapí-
tott kétnyelvû (cseh-német) Koméniusz magániskola
sikeres mûködése is mutatja.
(22) http://www.lehrerweb.at/ssr/europabuero/hun-
garicum.html
(23) Ezúton szeretnék köszönetet mondani a publiká-
cióban megnevezett intézmények tanárainak és veze-
tõinek, hogy megosztották velem az oktatás szerve-
zeti kereteivel és gyakorlati megvalósításával kap-
csolatos gondolataikat és véleményüket. Köszönettel
tartozom továbbá azért is, hogy bécsi és burgenlandi
terepmunkám során lehetõvé tették számomra, hogy
a különbözõ tanórákon és foglalkozásokon szemé-
lyes tapasztalatokat is gyûjtsek.
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