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Grúzia, a volt Szovjetunióból kivált, 1991 óta függet-
len, soknemzetiségű állam a Kaukázus déli oldalán 
fekszik. Délkeleten Azerbajdzsánnal, délen Törökor-
szággal és Örményországgal szomszédos, nyugaton 
a Fekete-tenger övezi. Ezen a nyugati partvidéken te-
rülnek el Abházia és Adzsária autonóm köztársaságai. 
Északról az Orosz Föderáció határolja, ahol az észak-
kaukázusi népek: a csecsenek, dagesztániak, ingusok, 
észak-oszétek és cserkeszek élnek. 

Az orosz birodalomhoz, majd a Szovjetunióhoz tar-
tozás kétszáz éve ala"  komoly változások következtek 
be a lakosság összetételében: nagy létszámú örmény, 
orosz, német csoportok érkeztek az országba, illetve a 
Szovjetunió egész területéről telepedtek ide különböző 
foglalkozású és szakképze" ségű emberek. A népes-
ségmozgások másik vonulatát a kitelepítések jelentet-
ték, így például 1944-ben mintegy kilencvenezer mu-
zulmánt deportáltak Közép-Ázsiába. 

Mára a 69.700 négyzetkilométeres Grúzia területén 
4,3 millió lakos él. 1989-ben még 5,4 millió volt a la-
kosság száma, és csaknem 30%-uk tartozo"  valamely 
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez, 2002-re ez az arány 
a nagyarányú emigráció mia"  azonban 16-17%-ra csök-
kent. (E számok nem tartalmazzák az Abház Autonóm 
Köztársaság és a Dél-Oszét Autonóm Terület adatait.) 
A két népszámlálás közö"  egyedül az azeri népesség 
aránya növekede"  5,7%-ról 6,1%-ra. Jelentősen, 8,1%-
ról 5,7%-ra apadt az örmények, illetve 6,3%-ról 1,5%-
ra az oroszok aránya. Az oszétek a korábbi 3% helye"  
csupán 0,9%-ot tesznek ki. A többi kisebbség (jezidek, 
görögök, ukránok, zsidók, asszírok, kurdok, csecsenek) 
aránya jóval kisebb fél százaléknál.

Grúzia legnagyobb kisebbségét sokáig a csaknem 
félmilliós örmény csoport jelente" e. Mára a lélekszá-
muk kétszázezres csökkenésével ők a második hely-
re csúsztak vissza, az azeri lakosság már megelőzi 
őket. Örmény közösségek nemcsak Tbilisziben és az 
Örményországgal határos déli régiókban, hanem a 
nyugati Abháziában és Adzsáriában is találhatók. A 
Tbilisziben élő örmények mintegy fele immár inkább 
orosz, mintsem örmény ajkú. Jól szerveze"  közösség, 
amely kiépült anyanyelvű oktatási intézményrend-
szerrel, örmény nyelvű napilappal, rádióadással, szín-
házzal és országszerte több mint száz könyvtárral is 
rendelkezik. 

A napjainkban a mintegy 300 ezres – síita és szun-
nita muzulmán vallású – egyes körzetekben többséget 
alkotó azeri népcsoport a legnagyobb kisebbség Grú-
ziában. Igaz, a két népszámlálás közt abszolút érték-
ben az ő létszámuk is csökkent (307 ezerről 284 ezerre), 
de ez a teljes lakosságszám komoly visszaesése mia" , 
arányát tekintve növekedést jelente" . Ők azonban úgy 
az országos, mint a helyi közigazgatási szervekben saj-
nálatosan kevéssé képviseltetik magukat. Erősen őrzik 

a nyelvüket, ámbár az utóbbi években egyre inkább 
felismerik, hogy meg kell tanulniuk grúzul, mert kü-
lönben marginalizálódnak. Általános iskolai szinten 
létezik számukra anyanyelvi oktatás, van színházuk 
és két hetilapot is megjelentetnek.

1989-ben 341 ezer, főként a szovjet időkben idetele-
pült orosz élt Grúziában. A hazatelepülések mia"  szá-
muk 2002-re drasztikusan 67 ezerre csökkent. Alapvető-
en városlakók, s körükben magas a vegyes házasságok 
száma. A Minority Rights Group International meglá-
tása szerint a grúzokban a gyarmatosításként megélt 
hosszú múlt mia"  erős oroszellenes érzelmek élnek. 

Alighanem kevesen hallo" ak még Adzsáriáról és az 
adzsárokról. Ez a 370 ezer lakosú, a Fekete-tenger part-
ján fekvő hegyes-dombos, citrus-, dohány- és teaterme-
lő, 2900 négyzetkilométernyi kicsiny autonóm köztár-
saság az északi félteke egyik legesősebb vidéke. Fővá-
rosa Batumi, a Bakuból jövő olajvezeték Fekete-tengeri 
végállomása. Adzsária a XVII. századtól egészen a XIX. 
század végéig török uralom ala"  élt. Ezzel magyaráz-
ható, hogy lakossága muzulmán (szunnita) vallású 
grúzokból áll, akik a grúz nyelvnek egy, a török által 
erősen befolyásolt és módosult dialektusát, az adzsárt 
beszélik. 1921-ben a Szovjetunióban megkapták a Grúz 
Szovjet Szocialista Köztársaság belüli „autonóm szovjet 
szocialista köztársaság” státuszát. A vallásellenes szov-
jet népművelő kampányok elleni tiltakozásaik hatására 
sokukat büntetésként Közép-Ázsiába telepíte" ék, és 
megvonták tőlük önálló etnikai csoportként történő 
elismerésüket. Akkortól a mai napig a grúz nép egyik 
alcsoportjának számítanak. Az autonóm köztársasági 
státuszt viszont – noha autonómiájukat 2004 után jelen-
tősen megnyirbálták – a függetlenné vált Grúzián belül 
is megőrizhe" ék. A Minority Rights Group által kiado"  
Kisebbségi Világlexikontól eltérően a Kisebbségvédel-
mi Keretegyezményhez benyújto"  grúz országjelentés 
– bár sajátos kulturális színfoltot alkotnak – nem is so-
rolja fel őket Grúzia kisebbségei közö" .

Az abházok, akik a 2008 nyarán kirobbant fegyve-
res konfl iktusok másik résztvevőjeként kerültek az új-
ságok címoldalára, az északnyugat-kaukázusi nyelvek 
csoportjába tartozó nyelvet beszélnek. (A grúz nyelv 
is a kaukázusi nyelvcsalád tagja, de annak dél-kauká-
zusi, kartvéli csoportjába tartozik.) A grúz ábécétől el-
térően ők kis módosításokkal a cirill betűket használ-
ják. A VII. századtól léteze"  önálló abház királyságot 
a X. században a grúzok, a XVI. században törökök, 
a XIX. század elején pedig oroszok hajto" ák az ural-
muk alá. Abházia a XX. század húszas éveiben önálló 
szovjet szocialista köztársaság volt, de 1931-ben elve-
szíte" e ezt a státuszt, és azóta Grúzián belül alkot au-
tonóm köztársaságot (fővárosa Szuhumi). Már a szov-
jet időkben is te" ek kísérleteket arra, hogy ne a Grúz, 
hanem az Orosz Szovjet Szocialista Köztársasághoz 
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tartozhassanak. A kilencvenes évek elején elfogado"  
szuverenitási nyilatkozatukra válaszul Szuhumiba be-
vonult a Grúz Nemzeti Gárda. Az abház győzelmeket 
követő nemzetközi közvetítéssel a felek 1994-ben tűz-
szüneti egyezményt kötö" ek, majd a Független Álla-
mok Közösségének felhatalmazása alapján Abháziába 
orosz békefenntartók és az ENSZ katonai megfi gyelői 
érkeztek. Abházia ma jog szerint Grúziához tartozik, 
gyakorlatilag viszont független, ámde a nemzetközi 
közösség által el nem ismert köztársaság. Mintegy két-
százezres lakosságának felét sem teszik ki az abházok, 
egynegyedét-egynegyedét a grúzok és az örmények 
adják, a többiek pedig oroszok és görögök. 

Az abház lakosság Grúzia területén a grúzokhoz 
hasonlóan őshonosnak tekinthető, szemben a többi, 
Grúzia területére később települt népcsopor" al. Ezzel 
is magyarázható, hogy az abházok nem minősülnek 
etnikai kisebbségnek, és a grúz Alkotmány értelmé-
ben az abház nyelv az Abház Autonóm Köztársaság 
területén a grúzzal együ"  államnyelvnek számít, és a 
diákok számára mindkét nyelv tanulása kötelező. 

Végezetül röviden az oszétekről szólunk. Az oszé-
tek a Kaukázus térségébe vélhetően a IV. században 
vándorolt iráni törzs, az alánok leszármazo" ai. (Észak-
Oszétia nevében hivatalosan is szerepel az Alánia 
szó. Jó, ha tudjuk: a XIII. században Magyarországra 
betelepült jászok az alánok törzséhez tartoztak.) Nyel-
vük – szemben a grúzzal – az indoeurópai nyelvcsa-
lád tagja, írásban a némileg bővíte"  cirill betűs ábécét 
használják. Többnyire ortodox keresztények, de sok 
közö" ük a muzulmán is. Grúziával együ"  a XVIII. szá-
zad végétől éltek az orosz cári birodalomban. Oszétiát 
1922-ben a Szovjetunió vágta ke" é, amikor a Kaukázus 
északi oldalán megszervezte az Észak-Oszétia Szovjet 
Szocialista Köztársaságot, a déli részt pedig, amelynek 
fővárosa Chinvali, autonóm területként a Grúz SzSzK-
ba integrálta. Grúzia a Szovjetunió szétbomlásakor, az 
ország 1991-es függetlenné válásakor megszünte" e a 
terület autonómiáját, az oszétek viszont kikiálto" ák a 
„Dél-Oszét Köztársaság” függetlenségét és egyesíteni 
akarták a két Oszétiát. A grúzok és az oszétek közö"  
harcok robbantak ki, amely mia"  az oszétek százezres 
nagyságrendben menekültek át Észak-Oszétiába. Az 
egyesülésre ugyan két, nemzetközileg el nem ismert, 
elsöprő többségű dél-oszétiai népszavazás ellenére sem 
került sor, de Dél-Oszétia az 1992-es tűzszünet óta tény-
legesen Grúziától függetlenül irányítja saját ügyeit. 

A különböző etnikai csoportok érintkezésének nyel-
ve hosszú időkön át az orosz volt, sőt gyakran ma is 
az. A független Grúziában a törvény szerinti állam-
nyelv természetesen a grúz, és mára a legfőbb gondot 
az összes kisebbségi közösségnél az jelenti, hogy ezt a 
nyelvet egyáltalán nem, vagy nagyon gyengén beszé-
lik. Nyelvtudás híján elszigetelődnek, kirekesztődnek 
a közéletből és a közigazgatásból, nem tudnak állami 
állásokban elhelyezkedni, és nem jutnak hozzá a szük-
séges információkhoz. A grúz ombudsman tavalyi 
éves jelentésében azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy 
az Oktatási Minisztérium grúz nyelvtanárokat küldjön 
ki a kisebbségek lakta térségekbe.

Grúzia 1999 áprilisa óta tagja az Európa Tanácsnak. 
2000-ben aláírta, majd 2005-ben életbe lépte" e a Ki-
sebbségvédelmi Keretegyezményt. Önálló kisebbségi 
törvényt nem alko" ak, a kisebbségek védelméről köz-
vetlenül vagy közvetve az Alkotmány, a választójogi 
törvény, a politikai egyesülésekről szóló törvény, a köz-
oktatási törvény, a munkatörvénykönyv, a kulturális 
törvény, a felsőoktatási törvény, a médiatörvény és más 
jogszabályok rendelkeznek. A vonatkozó feladatokat a 
Kulturális, Műemlékvédelmi és Sportminisztérium, az 
Oktatási és Tudományos Minisztérium, az állami tele-
vízió és rádió, valamint a települési önkormányzatok 
kulturális osztályai látják el (anélkül azonban, hogy 
külön kisebbségi osztályaik lennének). A legtöbb tevé-
kenység helyi szinten folyik. Tbiliszi önkormányzata 
működteti például az orosz és azeri művelődési köz-
pontot, az azeri, orosz és örmény állami színházat. 

Grúzia 2007-ben nyújto" a be első országjelentését 
a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény végrehajtásáról 
az Európa Tanács főtitkárának. Eszerint a kormány ki-
sebbségpolitikájának középpontjában egyrészt a kul-
turális sokszínűség megőrzése, másrészt – a kisebbsé-
gek integrációja érdekében – az államnyelv oktatásá-
nak erősítése, a kisebbségek kétnyelvűvé tétele áll. A 
feladat bonyolult, mivel meg kell találni az egyensúlyt 
a kisebbségek identitásának védelme és a szükséges 
társadalmi integráció közö" .

A kanadai Carleton Egyetem professzora, Piotr 
Dutkiewicz 2008 márciusában az EBESZ nemzeti ki-
sebbségi főbiztosa megbízásából, az EBESZ által in-
díto"  projektek kiértékelése céljából járt Grúziában. 
Jelentésében így fogalmazo" : „A meglátogato"  tele-
pülések csak 40 kilométerre fekszenek a fővárostól, de 
úgy tűnik, mintha egy másik országban járnánk, ahol 
a lakosság zöme nem tud kommunikálni az állam-
nyelven, és a gazdasági fejlődés messze lemaradt. A ki-
sebbségekhez tartozók nem beszélnek, sőt nem is érte-
nek grúzul, tehát nem is tudnak részt venni az ország 
politikai vagy kulturális életében. Következésképpen 
elidegenednek és elszigetelődnek a társadalomtól. Úgy 
érzik, a grúzok méltánytalanul bánnak velük. Az álta-
lános vélekedés szerint a grúz nyelvű oktatás az első 
lépés ahhoz (…), hogy teljes mértékben integrálód-
janak a grúz társadalomba és növeljék esélyüket egy 
jobb életre.”

S. J.


