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A kérdés maga: nemzetiség, nyelv, vallás vagy etnikum? 

A konfliktusok ilyen tág intervallumban és tematikában való tárgyalása mindenképpen 

valamilyen logikai rendezést igényelnek, minthogy az összefüggések teljességét nem tárhajuk 

fel. Elsőként felmerül a Kárpát-medence politikatörténeti és földrajzi tagolásának kérdése. 

Trianon előtt viszonylag egyszerű a területi kérdés - miszerint Magyarországról vagy az 

Osztrák-Magyar Monarchiáról ill. Horvátországról van szó -, de a korszak lezárultát követően 

meglehetősen bonyolult kérdéssé válik az államiság és a terület egyeztetése. Külön kérdés 

marad Kárpátalja Csehszlovákia, Szovjetunió, ill. Ukrajna részeként valamint Jugoszlávia és 

1991 után az utód országok és 1993 után Szlovákia két önálló szakasza.  

Szintén kérdéseses, hogy minden etnikai konfliktust azonos megközelítésben tárgyalhatunk-e 

- tekintettel az államalkotó, ill. nemzetiségi mivoltukra, az etnikai-vallási/felekezeti 

jellegükre, nyelvi vagy etnikai megkülönböztetésükre ill. a belső heterogenitásukra -, 

amennyiben ez befolyásolta az egyes politikákat. Gondolok olyan választóvonalakra is mint 

az 1867-es Eötvös féle törvény vagy olyan belső megosztottságra mint a cigányság teljesen 

asszimilálódott ill., egyáltalán nem asszimilálódott részei, melyek szociálpolitikai értelemben 

eltérő megítélés alá esnek.  

Ha szigorúan akarjuk értelmezni az etnikai-nemzetiségi jelleget, akkor pl. 1867 után nem 

beszélhetünk a zsidóságról, mert a teljes egyenjogúsítás után vallási konfliktusként kéne 

megítélnünk minden további eseményt. "A mérvadó hazai tudományos és politikai irodalom a 

németeket, szlovákokat, délszlávokat (szerbeket, horvátokat, szlovénokat) és románokat 

tekinti nemzetiségeknek. A mai Magyarországon a cigányok etnikai csoportnak minősülnek; a 

zsidóságot mint önálló csoportot elsősorban vallási közösség értelmében határozzák meg."
2
 

Nem kívánok elméleti vitát nyitni a fenti idézet szellemével, mégis azt gondolom, hogy a 
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konfliktusok és azok kezelésének jellege az elmúlt két évszázadban nem ad igazat ezen 

állításnak, így pl. nem tekinthetem kádári értelemben szociális kérdésnek a cigányságot sem. 

Ilyetén módon tehát a kérdés sokrétű kezelési módjának, módjainak egyfajta - mindenképpen 

önkényes - csoportosítását vagyok kénytelenek alkalmazni. Mindenképpen kronologikusan és 

korszakolva tárgyalom a témát, és országon, országokon belüli konfliktusokról írok, nem 

pedig nemzetközi konfliktusokról, valamint nem tekintek el a zsidósággal kapcsolatos 

konfliktusok ill. a cigányság egyre fokozódó nehézséget jelentő integrációs problémáitól sem.  

Ugyancsak fontos elöljáróban kiemelni, hogy az oktatás különleges helyzetet foglalt és foglal 

ma is a kisebbségi, nemzetiségi politikában. Az oktatás agy adott ország vagy éppen 

ellentétben a kisebbség tagjává szocializál, átad egy olyan identitástudatot, melynek ereje a 

családéval verseng, ennek elsődleges eszköze maga a nyelvhasználat. De különösen fontos 

olyan korszakokban, amikor a civil társadalmi élet nem kap nagy szerepet, mint az 1850-es 

évek, vagy a szocialista évtizedek, hiszen a kisebbségi társadalmi élet alapvető intézményét 

testesíti meg, de egyben olyan elit képzését is, melynek jelentősége a nemzetiségi sőt nemzeti 

politikára is kihat - gondoljunk csak az Eperjesi Kollégiumra, ahol nemcsak Kossuth 

szocializálódott, hanem Michal Hodža is. 

 

A nemzetiségi kérdés a reformkorban 

Az 1843-44-es országgyűlésen az 1844. évi II. törvénycikk, mely - a nemzeti mozgalom 

részeként - hivatalossá tette a magyar nyelvet, fordulópontnak tekinthető a 

konfliktuskezelések történetében.
3
 Igaz, hogy a vármegyékben már 1805-től sok helyen a 

magyar nyelvet használták az ügyintézéshez és a kormányhatóságokkal való érintkezéshez, de 

csak 1844-től lett a törvényhozás nyelve magyar, ekkortól tért át a Helytartótanács, a 

bíróságok is a magyar nyelv használatára. 1844. január 25-én tehát kiszorult a latin, csupán 

Horvátországban, ill. a vele kapcsolatos hivatalos nyelvként maradt használatban. A törvény 

ugyanakkor már a magyar oktatási nyelvként való használatát is kilátásba helyezte. A latint - 

hiába őrizte hivatalos jellegét eme fordulópontig - leginkább csak a nemesség és a honorácior 

réteg beszélte.  

Az elemi oktatásba és a falvak templomaiban nemzetiségi nyelveket használtak korábban is, 

akárcsak a hétköznapi életben. A nagyobb városok és intézmények azonban ekkor változtatták 
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meg tanítási nyelvüket, így pl. a Selmecbányai Bányászati Akadémián4 1845-től, az Eperjesi 

Evangélikus Kollégiumban5 1846-tól. Habár a 9. paragrafus kitétele volt a tanítási nyelvre 

vonatkozóan, hogy "ahol csak lehet", ennek értelmezése mindig az intézmények, vagy azok 

fenntartói kezében volt.  

Az oktatás problematikáját természetesen elsősorban a még II József által 1784-ben bevezetett 

német tanítási nyelv jelentette a felsőbb oktatásban. Már 1844 előtt hét törvény született a 

magyar nyelv oktatásáról. 1830-ban írták elő pl., hogy a köztisztviselők, ügyvédek és papok 

tudjanak magyarul, de a Reformkor a magyar kultúra fellendülését más módon is segítette: 

gondoljunk csak a Nemzeti Múzeumra, az Akadémiára, Nemzeti Színházra. A nemzeti színek, 

a címer használata, a magyar feliratú pénzek bevezetésének követelése ugyancsak erősítette, 

intézményesítette a kor nemzetállamról alkotott felfogását. Mindez természetes módon 

ellenérzést váltott ki a soknemzetiségű ország nem magyar anyanyelvű, vagy magyarul nem 

tudó tagjai között.  

Már 1832-ben megjelent Gróf Janko Drašković röpirata, mely egy önálló szláv államról 

szónokolt.
6
 A Horvát Nemzeti Újjáéledés eme korai szakaszban az Illír Mozgalom

7
 néven 

ismertté vált értelmiségi tevékenységet jelentette. Céljuk egy önálló déli szláv állam 

létrehozása volt. A század első felében a nemzetiségi mozgalmak - akár szeparatizmusként, 

akár nem - mégsem elsősorban a magyar nemzeti törekvések hatására, hanem a Habsburg 

birodalom német dominanciája ellen születtek meg. Ilyen tágabb kontextusban kell a cseh, 

szlovák, horvát, ruszin vagy éppen szlovén vagy szerb nemzetiségi-nemzeti mozgalmak és a 

következményképpen kialakult konfliktusokat értelmeznünk.
8
 A horvát nemzeti mozgalom 

már 1813-ban megjelenik Maksimilijan Vrhovac
9
, Zágráb püspökének írásában a nemzeti 

kincsekről, és 1833-ban már Samuel Hoič: Sollen wir magyaren werden? című vitairatát 
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terjesztik Horvátországban.
10

 Érthető, hogy a horvátok ragaszkodtak a latin nyelvhez, és az is, 

ha a magyarok ebben ellenségeskedést láttak.
11

 

A közoktatás terén azonban nem csupán elvi vagy nemzeti ellenállásról beszélhetünk, hiszen a 

valóságban a magyarul nem beszélő gyerekek magyar nyelvű oktatása kivihetetlen volt. A 

rendezés kérdése tehát alapvetően törvényi volt, de hogy ennek hol volt a határa minden 

esetben külön kérdés. Pl. a horvátországi hivatalos nyelv ugyan latin maradt, de ott még az is 

vitát kavart, hogy vajon az erről való döntés nem inkább a saját belügyük-e, semmint hogy az 

országgyűlésen dönthetnének erről. Ezzel szemben az iskolák oktatási nyelvének törvényi 

szinten eldöntött kérdését már azt megelőzően felülírta pl., hogy a református iskolákban 

magyarra tértek át 1844 előtt, és ugyancsak lokálissá változtatta az érdemi kivitelt, hogy 1844 

után sem oktathattak sok helyütt magyarul (mígnem a problémát megint csak a törvényhozás 

szintjén oldja meg Eötvös 1848 nyarán, mikor is nemzetiségi nyelvet vezet be). Ráadásul 

egyáltalán nem lett tökéletes vagy teljes a magyar nyelv dominanciája, hiszen 1847. 

októberében még mindig nem magyar a nyelv a kancellárián, a kincstári igazgatásban, a 

katonai hatóságoknál és -, ahogy említettük - a közoktatásban sem. Kossuth 1848. januárjában 

már csak a magyar nyelv oktatását tartja általánosan kötelezően szükségesnek.
12

 

A reformkor mozgalmának alapvetően a fejlődés adta alapgondolatát a nemzetiségi etnikai 

konfliktuskezelésben is. Mind külföldi tapasztalatai mind eszmerendszere szerint a probléma 

törvényi szintű kezelése csupán technikai segítség, a gazdasági növekedés elégséges lehet a 

teljes asszimiláció folyamatában. Az urbanizáció, a munkaerőpiacok átrendeződése és hatása 

a hagyományos közösségekre nem elhibázott, de Magyarországon nem egészen érvényes 

gondolat volt. Részben éppen a nagy tőkekoncentráció hiánya, és az ennek következtében 

késő urbanizáció okolható ezzel, részben a nyelvi magyarosítás eltúlzása. Míg hivatalos 

nyelvként megállta helyét a magyar, a hétköznapi életben -, pl. a nem magyar egyházak 

anyakönyveinek kötelező magyar nyelvű vezetése esetén - sokszor elfogadhatatlan volt. Az 

osztrák politikára is jellemző volt a konfliktusok generálása; rendszeresen fáradozott saját 

hatalmi pozíciójának erősítése végett, s ehhez a hagyományosan magyarbarát horvát 

nemességet a negyvenes évek végére sikeresen szította fel a magyarság ellen
13
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Ugyancsak közjogi-rendi keretek között maradt a nemzetiségi kérdés Erdélyben, ahol a nyelvi 

törvény csak 1847-ben vált hatályossá.
14

 Erdélyben azonban a német nyelv is megőrizte 

korábbi státusát, és a románt sem korlátozták oly módon, mint Magyarországon. Igaz az is, 

hogy a politikát befolyásoló érdekek sem voltak egységesek: míg a szászok egyértelműen 

korábbi privilégiumaikat féltették, addig a bánsági svábok már közelebb álltak az asszimiláció 

gondolatához, elfogadásához.
15

 A kormány által támogatott szász önállóság, mely kifejezésre 

jutott a nyelvhasználat megtartásában is, éppen a magyar nemzeti mozgalom mellé terelte a 

svábokat; hasonló logika szerint osztotta meg a törvényhozás a többi nemzetiséget is. 

 

Nemzetiségi politika a szabadságharc alatt 

Az áprilisi törvények régóta felemlegetett hiánya a nemzetiségek egyenjogúságáról rányomta 

pecsétjét a szabadságharcra és az általa képviselt szellemiségre.
16

 Fogalmazhatunk úgy is, 

hogy éppen a magyar nemzeti egység és annak polgári államként való definiálása, francia 

nemzetállami párhuzama hozta meg a fordulatot vagy a végső lökést a nemzetiségek önálló 

identitásában. Igaz - Horvátországot leszámítva - autonómiát még nem követeltek, de az 

egységes nemzetként való kezelés gondolata egyértelműen mutatkozik a márciusban azonnal 

megjelenő petíciókban, feliratokban és más heves reakciókban a nemzetiségek részéről.
17

 Az 

önrendelkezés gondolata intézményesült a nem magyar országgyűlések szükségességének 

sürgetésében. Filozófiai értelemben ez lehetett a két oldal félreértése is: míg a forradalmi 

kormány egy elvont eszmét, egy szupranacionális nemzetfogalmat dédelgetett, addig ez a 

nemzetiségek számára csupán ideológia volt a politikai akarat alátámasztására.
18

 

Ugyancsak nehézséget jelentett a nemzetközi helyzet ismeretének és a gyors reakciónak a 

hiánya - gondoljunk csak Bécs bizalmi emberének Jelačić-nak horvát bánná való 

kinevezésére. Szintén kerékkötő volt - vagy, ha úgy tetszik a Kárpát-medence 

nemzetállamainak megteremtéséhez vezető út egyik szülőatyja - Kossuth személye: 

gondoljunk csak az április 8-i szerb petícióra, ill. a másnap Kossuth szállásán zajló 

egyeztetésre, melynek eredményképp a szerbek szembefordulnak a magyar üggyel, és 14-én 
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már területi követeléseket fogalmaznak meg Karlócán.
19

 Némileg más a helyzet csupán az 

Erdélyt Magyarországhoz csatolás miatt elégedetlen románokkal. Velük legalább tárgyalni 

sikerül, s bár az esélyek csupán Kossuth és Bălcescu
20

 szegedi tárgyalásán válnak valós 

törvénnyé, ez 1849. júliusában már későn történik.  

A szlovák etnikai mozgalom ekkoriban még igen gyenge társadalmi bázissal, elsősorban és 

inkább cseh támogatással működik. Talán Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža és 

Ľudovít Štúr nevét emelhetjük ki.
21

 A három vezető sokáig igyekezett megőrizni az 

együttműködést, és a szabadságharc alatt kialakult ellentétes nézetek nyomán is csak kevés 

eredménnyel folytattak fegyveres harcot. Elsőként a májusi liptószentmiklósi szlovák 

gyűlésen fogalmaznak meg egy tizennégy pontból álló feliratot, majd a prágai pánszláv 

kongresszuson való részvételük után Hurban vezetésével próbálnak csapatot alakítani és 

betörni a Felvidékre, kevés sikerrel. Szellemük, és tevékenységük elsősorban 1849 után éri 

majd el tetőpontját. 

 

A nem állami összetevő 

Viszonylag konszenzusos elképzelésünk van a történelemben a magyar társadalom 

szerveződéséről. Ha sokan képviselik is - akárcsak eszmeileg, vagy tudományos 

koncepcióként - az átmenetiség gondolatát, Hajnal István Közép-Európája kevéssé érhető 

tetten az ennyire felülről szervezett struktúrában. Törvények, vezetői döntések, és 

hierarchikus, egyirányú döntési mechanizmusok jellemzik a korszakot - nemzetiségi-etnikai 

konfliktuskezelés terén mindenképpen. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a 

változások nem minden esetben a közvetlen döntéseknek, erőviszonyoknak vagy éppen 

gazdasági összefüggéseknek köszönhetők. A nemzetiségek történetében igen nagy jelentősége 

van azon szervezeteknek, melyeknek más területen hiába keressük hosszú távú hatását. 

A Matica Srpska már 1826-ban létrejött Pesten. Jovan Hadžić és más tehetős szerb 

kereskedők irodalmi, kiadói társaságot hoztak létre, saját folyóirattal, később, a 30-as években 

tudománnyal is foglalkozott. A szabadságharc után azonban Újvidékre költözött (1864-ben), 
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főként irodalmi műveket fordítottak szerbre.
22

 Ebben az időben, 1861-ben 

Túrócszentmártonban, júniusban már összeült az első szlovák gyűlés, ami önálló 

nyelvhasználat és kulturális jogok mellett már autonómiát is követelt. Sem az első 

memorandum -, melyet a magyar országgyűlésnek címeztek - nem talált visszhangra, a 

véleményező felvidéki vármegyéknél, sem a Ferenc Józsefnek küldött második memorandum, 

de ezt követően a szlovák nemzeti mozgalom alapeszméje maradt.
23

  

Ugyanitt, 1863. augusztus 4-én létrejött a szlovák Matica. Már jóval korábban működtek 

nemzetiségi identitást erősítő társadalmi mozgalmak: iskolai önképzőkörök, városi felolvasó 

körök, könyvtárak, hiszen már a 1844-es törvény előtt tiltottak be ilyen tevékenységet. Pl. 

1841. augusztus 17-én a tiszai evangélikus egyházkerület közgyűlése (rozsnyói ülésén) 

betiltott mindenféle szlovák kört
24

.
 

Az Eperjesi Kollégium élénken példázza az ilyen 

tevékenységet. A nemzetiségi körök legrégebbike a húszas években alakult Csehszlovák 

Intézet (Ústav československỳ) volt, nem sokkal utána követte a Szlovák Társaság (Slovenskỳ 

spolok), majd 1832-ben hozták létre a teológiai fakultás diákjai a Szlovák Homiletikus 

Társaságot (Společnost homiletickú slowenskú) és a Cseh-szlovák könyvtárat (Knihownu 

česko-slowenskú)
25

. Gyűléseiken szlovák prédikációkat olvastak és énekeltek, közvetlen 

kapcsolatban álltak a pozsonyi, késmárki és a lőcsei szlovák diáktársaságokkal. A betiltás 

után a negyvenes években ismét megújult a homiletikus társaság, de hatása csökkent és 

csakhamar fel is oszlott
26

. 1875-ben majd a Maticát is betiltja Tisza Kálmán belügyminiszter. 

Minden nehézség ellenére jelentőségük nagyobb, mint elsőre feltűnhet. Az Eperjesi 

Kollégiumban nem csupán Kossuth, Görgey, Dessewffy Arisztid vagy Pulszky Ferenc tanult 

hanem, Michal Hodža is. Az ilyen önképzőkörök komoly összetartó, és világnézet formáló 

erőt jelentettek a kapcsolatokról nem is beszélve. Olyan kiskörei voltak a szabadságnak, 

melyeket méltán tekinthetünk jelentősnek a szabadságharc tekintetében, de legalább annyira a 

nemzetiségi mozgalmakéban is. 

 

Nemzetiségi és etnikai konfliktuskezelés a dualizmus alatt 
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A szabadságharc leverése után a Bécs kezében összpontosuló hatalom a nemzetiségi 

kérdésben egyértelműen stratégiája továbbélését látta: leválasztotta a társországokat, 

Horvátországot, Erdélyt közvetlenül saját irányítása alá rendelte, és létrehozta az önálló Szerb 

Vajdaságot, Temesi Bánságot és egy külön kormányzott katonai határőrvidéket. A kiegyezést 

követő évben aláírt XLIV. törvénycikk végül is egy kompromisszum eredménye, amit aztán 

sokféleképpen kritizáltak.
27

 Az ország területén 1850-ben alig több mint egyharmad volt a 

magyarság aránya, és a gyorsnak nevezett asszimiláció is csupán különböző mértékben 

integrálta a nem magyar etnikumokat.
28

  

Az urbanizáció és a gazdasági fejlődés okozta belső migráció, mint az egyik természetesnek 

tartott ok, elég lassú volt - hazánk tőkeakkumulációja nem hasonlítható a kor nehéziparra 

épülő országainak vagy Anglia textiliparra támaszkodó fejlődéséhez. A törvényt tehát 

tekinthetjük mérsékelt megoldásnak, ami tovább segítette a nemzetiségek autonómiájának 

kialakulását, de inkább értelmezhetjük úgy, hogy az önkormányzati szintre utalt 

nyelvhasználati kérdés éppen a már meglévő nyelvi határokat erősítette vagy úgy is, hogy a 

magyar szupremáciát féltő megyei vezetőség került ezután konfliktusba a megye nem magyar 

lakosságával.  

A törvényhatóságok hivatalos nyelve a magyar lett, a megyék és községek érintkezésében 

lehetőséget kapott a nem magyar nyelv. A községi, megyei beadványokat ezután tehát 

benyújthatták nem magyarul is, és a választ is így kapták meg. A községek - és természetesen 

az egyház - maga választhatta meg nyelvét, és iskoláinak nyelvét. A törvény azonban nem 

ismerte el a nemzetiségek külön politikai egyéniségét. A gondolat, és javaslat szintjén sokféle 

elképzelés volt, ami eltért a valóságtól. Eötvös még egy konföderációs megoldást is 

elképzelhetőnek tartott, a román Mocsonyi-Miletić-Hodoș féle javaslat 1870-ben pedig hat 

egyenjogú országos nemzetet akart elismertetni: nemzetiségi alapú megyéket, teljes politikai 

önkormányzatot, az állami intézményekben pedig arányos részesedést a nemzetiségeknek.
29

 

Saját történelemoktatást, nyelvhasználatot és zászlóhasználatot kívánt, megteremtve az 

egyébként elsőként magyar adoptációjú francia nemzetállam eszményét formailag is a 

nemzetiségek autonómia gondolatában. A szellem kicsordult a palackból. Már az 1869. január 
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28-i Nagybecskereken tartott szerb konferencia olyan programmal látta el a szerb 

képviselőket, ami a többi szláv nemzetiséget is támogatja, egy ilyen fejlődési folyamatnak 

természetes következménye volt, hogy a liberális nemzetiségi politikát elnyomónak, még 

később egyenesen sovinisztának tekintsen.  

Az Eötvös féle törvény beiktatására a nemzetiségek politikusai nemtetszéssel reagáltak, és 

ellenségesek voltak a többi tagországok is: 1871. szeptember 20-án a Horvát Nemzeti Párt 

kiáltványban nyilvánította törvénytelennek a kiegyezést. Az ellenségeskedés születése 

pillanatában fordította egymás ellen az etnikumokat, a magyar részről rögtön élve az eséllyel, 

hogy minden törvény adta lehetőséget ellenük fordítsanak. 1874-ben három szlovák 

gimnáziumot szüntetnek meg, 1875-ben a Matica Slovenskát tiltják be nemzetellenesnek 

titulált tevékenysége miatt.
30

  Ugyancsak a magyar érdeknek kedvezett a választójogi 

rendszer, ami egyrészt magasabb adót határozott meg cenzusnak Erdélyben, mint az ¼-ed 

úrbéri telek Magyarországon, másrészt a városi polgárságnak kedvezett, ahol a magyarok 

aránya szintén nagyobb volt.
31

  

A hosszú távú megoldást továbbra is a magyar nyelv, és ennek intézménye, az iskola 

jelentette volna. Magyar iskolákat építeni azonban sokba került volna, így maradt a 

konfliktusok tárháza: nemzetiségi vagy nemzetiségi egyházak kezén lévő iskolákat rávenni a 

magyar nyelv oktatására, esetleg a magyar nyelvű oktatásra. 1879-ben a XVIII. törvénycikk 

tette kötelezővé a magyar nyelv oktatását a népoktatási intézményekben. Állami nemzetiségi 

iskolák, pláne egyetem természetes, hogy ilyen politikai szituációban nem épült; nem 

vonatkozik ez az egyházi intézményekre azonban. A magyar nyelv oktatása persze sikertelen 

maradt, a századfordulón a nemzetiség 83% még mindig nem beszélt magyarul.
32

 

A központi, felülről szervezett politika csődöt mondott, de nem úgy az etnikai konfliktusok 

kezelésének alsóbb szintjei. Csakhogy ez nem a magyar nyelvnek kedvezett. A gazdasági 

liberalizmus - különösen állami tőke hiányában - nemzetiségi vállalkozások fejlődését is 

segítette. Az ilyen növekvő pénzügyi erejű vállalatok, mint a szlovák Tátra bank -, amit 1884-
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ben alapított Rudolf Krupec Túrócszentmártonban
33

 - vagy a román Albina és Victoria 

bankok aztán segítették a nemzetiségi eszmét; vezetőik közé emelte politikusait.  

A Bánffy kormány továbblépett a nemzetiségi konfliktusok kezelésében. Elsőként a 

nemzetiségi mozgalmak megfigyelését rendelte el valamint létrehozott a miniszterelnökségen 

egy új, a nemzetiségi ügyosztályt. Az utóbbi célja elsősorban a hatósági rendszabályok 

központi irányítás alá vonása volt, és maga Bánffy látta el a vezetését. Egyik legfontosabb 

intézkedése az 1898-ban meghozott IV. törvénycikk, mely a községnevek elnevezését a 

Belügyminisztérium hatáskörébe helyezte, és egyben az új nevek kötelező társadalmi életben 

(iratokon, táblákon, térképeken) való használatát is elrendelte. A tankönyvek is a magyar 

nevet használták, de kiegészíthették a nemzetiségi névvel.
34

 

Mindezen folyamatok a korban élesen elváltak egymástól. Az állami szerepvállalás gondolata, 

mint ilyen, s hogy ennek kapcsolata lehessen más felekkel fel sem merült. A nemzetiségi 

politika pedig folytatódott: 1907-ben a híres Lex Apponyi közhivatalnoknak minősített 

minden tanítót.
35

 Habár társadalmi szempontból egy éles határvonalat zilált szét - és ebben a 

tekintetben akár pozitívan is értékelhetjük -, így lehetővé tette, hogy a közvetlenül 

befolyásolják felülről a tanítók tevékenységét; és szankcionálják is, ha kell. Államsegélyt 

adott a szegényebb nemzetiségi intézményeknek a magyartanítást immár nem csupán 

törvénnyel előmozdítva, és minden iskolára állami zászlót és címert tétetett fel. A 

nyomtatványokat viszont két nyelven kellett írniuk. A kor sok ilyen és hasonló intézkedése - 

beleértve a sajtópereket is, melyek mind a nemzetiség ellen irányultak - nem teremtett 

barátságos együttélésre lehetőséget.
36

 

Részben a nemzetközi helyzetre való tekintetre, részben a belső feszültségek okán a háború 

előtti évek kezdtek változásokat hozni. Tisza István 1910-től tárgyalni kezdett a román 

nemzetiséggel, melynek eredményeképp a Román Nemzeti Pártot hatalmi tényezőként 

ismerte el, és kulturális téren már engedményeket is tett. Az ilyen irányú fejlődést, pl. a 

szlovákokkal való tárgyalások megkezdését a háború derékba törte. 
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A zsidóság a 19. században 

Nehéz kérdés, hogy etnikai konfliktusnak tekintsük-e a zsidóság asszimilációját 

Magyarországon. Nem célunk azonban sem politikai, sem elméleti megfontolásokat 

érvényesíteni olyan történeti helyzetekre, melyek egyértelműen nemzetiségként kezelték a 

hazai zsidóság ügyét. Az egymással szembeállítható érvek között a legnyilvánvalóbbak talán 

azok lehetnének, hogy egy vallást, melyet egyébként a statisztika is vallásként kezelt 1869-től, 

hogyan lehetne etnikumnak tekinteni? Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy az egyébként ebben a 

korban nagyrészt magyar anyanyelvű zsidóság (az 1890-es népszámláláskor az izraelita 

lakosság 63,8%-a, 1910-ben 76,89%-a volt magyar anyanyelvű)
37

 a Trianont követő új 

államokban statisztikailag is etnikummá válik - így lehettek lojálisabbak az új államokhoz 

(nem kellett az anyanyelvüket firtatni, a nemzetiség pedig választható).  

De már az 1840-ben meghozott XXIX. törvénycikk igyekezett valamilyen társadalmi 

integrációs folyamat segítésére: a türelmi adót nem törölte ugyan el - ezt csak 1846-ban 

teszik, miután a hazai zsidóság megegyezett az udvarral, miszerint az 1828 óta nem fizetett 

adót, ill. annak egy részét egy összegben befizetik a kincstárba - de a bevándorlást, a 

letelepedést (a bányavárosokat kivéve), a szabad kereskedelmet és iparalapítást nem 

korlátozta.
38

 A hivatalok - akárcsak a nemesi birtokok vásárlása vagy bérlése - még 

elérhetetlenek voltak számukra. 1849-ben a szegedi országgyűlés, nem sokkal a világosi 

fegyverletétel előtt kimondta a zsidók egyenjogúsítását, a törvény végrehatására azonban már 

nem kerülhetett sor. A zsidókat a világosi fegyverletétel után - a szabadságharccal való 

azonosulásuk miatt - óriási hadisarc megfizetésére kényszerítették. Ferenc József ezt a pénzt 

később visszaadta és az összegből rabbiképzők, tanítóképzők épülhettek.
39

 

A döntő fordulatot természetesen az 1867-es XVII. törvénycikk hozta a mindössze két 

szakaszával: Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai 

jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak. Minden ezzel ellenkező törvény, 

szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik. A törvény az első valós társadalmi integrációt, 

egyenlőség megteremtését tette lehetővé. Az immáron felekezetnek tekintett társadalmi 

csoportot azonban csak 1895-es XLII. törvénycikk nyilvánította törvényesen bevett vallássá. 
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1867 után tehát beszélhetünk vallási és nem etnikai csoportról: ezt a megnevezések 

egyöntetűvé válása is megerősítette.  

Az emancipációs törvény után, a rákövetkező évben a felekezet egyházzá szervezésének 

ügyében - Eötvös József kultuszminiszter kezdeményezésére - kongresszust hívtak össze a 

pesti vármegyeházában. Miközben a korábbi regionális igazgatási egységeket, a Communitas 

Judeorumokat megszüntették, egyben vallásszervezeti kérdések miatt sikerült a zsidóságot 

belülről is megosztaniuk. A következő évtizedekben az állammal szembeni autonómia 

törekvések rendre zátonyra futottak, mert a kormányzat azzal érvelhetett, hogy a zsidóság 

szervezetileg megosztott. Ugyanakkor az Erdéllyel együtt 26-ot kitevő hitközségek és az 

országos Kongresszus felállítása az állami szervekkel való kapcsolattartást szolgálták, nem 

hitéleti vagy valláson belüli funkciókat. 1895-ben pedig még mindig hiányzott az egységes 

autonóm egyházi szervezet. 1877-ben megnyílt az Országos Rabbiképző Intézet, és a korban 

rengeteg szervezet, folyóirat indult, ami - a vegyes-házasságok nemzetközileg is egyedülálló 

számával együtt - nagymértékű beolvadást, társadalmi integrációt eredményezett.
40

 

A növekvő mértékű bevándorlás, a városokba való költözés szintén növekvő mértéke, és 

elsősorban talán a sokáig tartó elkülönülés és külső jegyekben (pl. öltözködés) való 

különbségek segítették az antiszemitizmus terjedését. Persze az előítélet-képződést nem lehet 

így leegyszerűsíteni, ahogyan az gazdasági redukcionizmus lenne, ha a társadalmi csoportok 

státuszféltésével vagy a tőkemegoszlás eltolódásával próbálnánk választ találni a jelenségre. 

Az 1848. áprilisában Pozsonyban történt zavargás - amiben zsidó családokat bántalmaztak - 

csupán ritka eseménynek számított hazánkban, és a katonaság hamar megfékezte.
41

 Hasonló 

esemény volt néhány napra Szereden is.
42

  

A keletről érkezett, és az ország keleti részében letelepedett zsidóság (Munkács lakosságának 

46%-a, Ungvár lakosságának 36%-a izraelita 1880-ban
43

) számtalan szokást hozott magával 

Oroszországból, és velük együtt a legendák, előítéletek is átterjedtek a Kárpát-medencébe. De 

ahogy a pogromok, zsidóüldözés vagy a májusi törvényekhez hasonló diszkrimináció nem ért 

ekkor még hazánkba, úgy a vérvádak vírusa is csak egyetlen egyszer terjed át: 1882-ben 
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Tiszaeszláron, az ország keleti felén.
44

 A vérvád egyébként egy igen elterjedt 

boszorkányüldözési forma volt tőlünk keletre, amiben azzal vádolták a zsidókat, hogy 

keresztény emberek vérét vették különféle titkos vallási szertartásaikhoz, aminek során a vért 

belesütötték pészahkor a maceszbe. Mindez csupán egy volt a sokféle ok közül, hogy 

kényükre-kedvükre gyilkolhassanak bűnbakokat. Elég jól ismert a mechanizmus, részletesebb 

kifejtése helyett olvassák el Bernard Malamud: A mesterember c. regényét. Vita helyett 

pedig: "Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek."
45

 Az eset hatására azonban - hiába 

ítéli el a középkori esetet maga Kossuth is Torinóból - megalakult az antiszemita párt, mely 

ezután kétszer is bejutott a parlamentbe.
46

 

 

Cigánykérdés a Monarchiában és a Dualizmusban 

A cigánysággal mint etnikai kérdéssel, ill. ahhoz kapcsolódó konfliktuskezeléssel az 

államhatalom valójában már Mária Terézia idejében kezdett foglalkozni, amennyiben 1761-

ben nevüket magyarra kellett változtatni, ill. 1767-ben az egymás közötti házasságot is 

megtiltotta. Hasonló, talán kevésbé drasztikus asszimilációs programja volt II. Józsefnek is a 

földművelésre és vallásos életre szoktatással. A 19. században azonban igen gyér a 

cigányságra vonatkozó intézkedések száma: ezek is általában kényszertelepítésekre vagy 

valamely lokális rendelkezésekre korlátozódnak. Az 1850-es népszámlálásban még szerepel, 

az 1857-es-ben még csak nem is említik mint etnikumot, így egységes politikáról sem 

beszélhetünk.  

1848-ig kb. harminc helytartótanácsi rendelet született ugyan, de ezek mind útlevélüggyel 

vagy lótartással foglalkoztak: a politika célja elsősorban a korban jelentősen megnövekedett 

bevándorlás ellenőrzése, letelepítése volt (ezzel egyébként a vándor foglalkozásokat 

ellehetetlenítve). Ugyanakkor sem a jobbágyfelszabadítás (mivel a cigányok többsége zsellér 

volt), sem az 1868-as törvény nem befolyásolta életüket, nem is tért ki rájuk, kivéve talán a 

kötelező népoktatást. Romániában a 19. század második felében szabadították fel a 

jobbágyokat, ezzel óriási migrációs hullámot indítva, és Magyarországon fokozva az 

elszigetelten élő roma csoportok szegregációját - kirekesztettségét. Hiába írt össze 1893-ban a 
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 - többségüket már letelepedve - semmilyen jogi 

szabályozás vagy intézmény nem foglalkozott helyzetükkel, többségi társadalomba való 

beilleszkedésükkel, ill. általában semmilyen értelemben velük. 

A cigányokkal szembeni előítélet az igazságszolgáltatás szintjén először a huszadik század 

elején jelent meg, amikor is a cigány bűnelkövetők száma kétszeresére nőtt 1906 és 1914 

között, miközben a bűnözés egészében véve csökkenő tendenciát mutatott. 1907-ben a dánosi 

gyilkosság után a bűnügyi szaklapok is sürgették a cigánysággal szembeni szigorúbb 

rendőrségi fellépést.
48

 A diszkriminatív intézkedések ezt követően területi szinten általánossá 

váltak, míg központi döntés egyáltalán nem született a továbbiakban sem a cigánysággal 

kapcsolatban. Továbbra is fontos szempont volt a letelepedést elősegíteni - ez elsősorban 

területi szabályozási kérdés - valamint a gyermekvédelem és a koldulást büntető szabályok. A 

törvényi szabályozást egyébként is alkalmatlannak tartották a cigánykérdés szabályozására, 

hiszen sértette volna a jogegyenlőség elvét.  

1907-ben majd 1910-ben cigányügyi kormánybiztosi hivatalt létesítettek, majd 1913-ban a 

XXI-dik törvénycikk az iszákos és vándor cigányokat kényszermunkára kötelezte, 1916-ban a 

15.000-es számú rendelet pedig a kóbor cigányokat (vagyis akik nem tudták lakhelyüket 

igazolni) büntette oly módon, hogy egy kijelölt településen telepítette le. A toloncolás 

intézménye a száz évvel korábbihoz hasonlóan a 20-dik század elején is fennmaradt: minden 

útlevél nélküli személyt rendőr kísért a lakhelyére.  

A dualizmus évtizedei alatt a koldulást és csavargást először 1868-ban a 4226-os számú 

belügyminiszteri rendelet majd 1885-ban a 9389-es számú belügyminiszteri rendelet írta elő. 

Az 1879-es XL törvénycikk szankcionálta a csavargást nyolc nap elzárással - ezzel 

egyértelműen a cigányokat sújtva. Az 1442.R./1867. belügyminiszteri rendelet azonban 

megtiltotta, hogy a rovott múltú vagy biztos keresettel nem rendelkező (vándorló) cigányok 

útlevelet kapjanak. A korszak végére egy újabb -, a már említett 1916-os - rendelet nehezítette 

a kóborlást: elkobzást ítélt minden vándor cigány lovára, testi megjelölést, külön cigány 

igazolványt a cigányok keresetének elvételét írta elő. Az 1901-es gyermekvédelmi törvény 

(VIII-as törvénycikk) a lelencintézetek felállításáról rendelkezett, a roma gyerekeket a korábbi 
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szokástól eltérően tehát nem családoknál helyezte el, melynek célja a gyerekek megjavítása 

volt, hogy a szülők így kaphassák vissza őket.
49

 

 

A két világháború közötti kor államainak etnikai-nemzetiségi konfliktuskezelése a 

Kárpát-medencében 

Románia
50

 

Az 1918. december 1-én Erdély egyesülésével létrejött Románia egész népességének 

mindössze 8,6%-a, a Romániához csatolt magyar területeknek 26,7%-a volt magyar 

nemzetiségű a román népszámlálás adatai alapján
51

. Az 1910-es magyar népszámlálás 

anyanyelvi adatai alapján a történeti Erdély lakosságának 34,3%-a volt magyar
52

. Az ország 

egészében 27,5% volt a nemzetiségek aránya.  

A Gyulafehérvári Nagygyűlésen született határozatokban leszögezték, hogy a nemzeti 

szabadságot minden nemzet számára biztosítani kell az országban, így minden népnek joga 

van a maga neveléséhez, kormányzásához: saját anyanyelvén, saját közigazgatással a saját 

maguk közül választott képviselőkkel. Nem csoda, hogy pont azokat az alapelveket 

deklarálták, amiket Magyarországtól követeltek az erdélyi románok, ill. általában a 

nemzetiségek számára a dualizmus alatt.
53

 Ez a határozat a későbbiekben számtalanszor adott 

lehetőséget a román kormánynak, hogy önmagát a liberális jogelvek, a megértő 

nemzetiségpolitika képviselőjeként mutassa be a nemzetközi közösségben. Az 1919. 

december 29-én létrejött Párizsi Kisebbségi Szerződés egyébként is deklarálta a fenti jogokat 

(a kisebbségek jogát jótékonysági, vallási, szociális, nevelési intézményeket valamint 

iskolákat létrehozni, igazgatni - saját költségen - sőt a 11. szakasz szerint a székely és szász 

közületek vallási és tanügyi kérdésben saját önkormányzatot is kaptak), a Román kormány ezt 

azonban csak nagyhatalmi ultimátumként fogadta el.
54
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1923-ban született meg a román alkotmány, mely elsősorban nemzetállamként definiálta az 

egységes Romániát. Teljes szólás-, gyülekezési, sajtó- és oktatási szabadságot adott és 

deklarálta a közoktatás decentralizált jellegű megszervezésének eszméjét. Külön kisebbséget 

mint olyat nem említett, viszont széleskörű egyenlőséget nyújtott az állampolgárok számára. 

Ezzel szemben az 1924-es oktatási törvény már súlyosan diszkriminatív volt: a román 

eredetűeket nem engedte magyar iskolába járni, s hogy ezt ellenőrizni lehessen megindult a 

származás ellenőrzése. Ugyanez a törvény kötelezővé tette a nem román nyelvű iskolákban a 

román nyelv tanítását.
55

 A kultúrzóna felállítása
56

, a román iskolák alapítása, ami többlet 

román tanítóigényt teremtett (10 hektár földadománnyal), a kevés magyar iskola (Erdélyben 

1938-ban 751 magyar felekezeti népiskola volt; 2212 magyar lakosra jutott egy iskola.), a 

szászok és zsidók hasonló diszkriminálása a román iskolaügyre igen rossz fényt vet az 

időszakban. A felsőoktatás csak román nyelvű lehetett: 1936-tól a középfokú iparoktatásra is 

kiterjedt ez a szabály, függetlenül attól, hogy ki tartotta fenn az iskolát, de a magyar 

egyetemeken szerzett diplomákat nem fogadták el, honosítani sem lehetett. Kisebbségi 

iskolák érettségit nem adhattak, a román bizottságok pedig nagyrészt mindenkit megbuktattak 

(1927-ben 83%-ot). Diszkriminatív volt még a magánoktatásról szóló 1925-ös törvény, mely 

kimondta, hogy a történelmet, a földrajzot, az alkotmánytant is románul kell tanítani az 

iskolákban
57

, akárcsak az 1928-as egyházakról szóló törvény. 

De legalább annyira megnehezítette az erdélyi magyar földbirtokosok helyzetét az 1923-as 

földreform: sőt az egyházak, iskolák és egyéb kulturális intézmények birtokait is nagyrészt 

kisajátították - a kedvezményezettek ugyanakkor elsősorban román nemzetiségűek voltak. A 

Csiki (legnagyobb) magánbirtokoknak vagyonát a román kormány a népszövetség határozata 

ellenére sem adta vissza jogos tulajdonosainak. A Partiumba már ekkor megkezdődött a 

román lakosság betelepítése. A településneveket nem lehetett két nyelven használni, még 

publikációkban sem, később a kétnyelvű cégtáblákat is megszüntették, az 1937. március 27-i 

közigazgatási törvény pedig már szigorúan büntette az anyanyelv használatát. A román nyelv 

vált kötelezővé a bíróságon, az ügyintézésben: csak románul lehetett beadványt beadni 1921-

től, de még a posta sem szállított magyar címzésű leveleket. 1928-tól a magyar keresztneveket 

csak románul lehetett írni, egy 1929. november 29-én kelt rendelet Kolozsvárott még az 
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orvosi rendelésben is betiltotta a magyar nyelv használatát. A piros-fehér-zöld színeket 

betiltották, a magyar szobrokat ledöntötték (pl. Marosvásárhelyen Petőfi, Kolozsvárott 

Széchenyi szobrát stb.).
58

 

Ugyancsak átszervezték a közigazgatást is. 1936. március 27-én a közigazgatási törvény a 

megyék hatáskörének nagy részét a kerületekre ruházta: ezeket úgy jelölték ki, hogy az egyes 

kerületek népességének többsége románokból álljon. A Székelyföldet feldarabolták, a déli 

részét a Regáthoz, a többit pedig egyéb román megyékhez csatolták. Az állami 

alkalmazottakat általában elbocsátották, ha magyar volt, azzal a kifogással, hogy nem tudnak 

románul, ilyen esetekben még a bíróságokra is nyomás nehezedett. Kisajátították a bányákat, 

vállaltokat, és a Nemzeti munkavédelmi törvény szerint az igazgatóság 50%, az alkalmazottak 

80%-ának románnak kellett lennie. Magyar könyvelésre különadót vetettek ki, magyar 

vállaltok hitelt sem kaptak.
59

 

 

Jugoszlávia 

Az újonnan létrejött tizenkét millió lakosú Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
60

 három nagy 

nemzet és további 18% egyéb nemzetiség összetételével jött létre. 1920. május 10-én lépett 

hatályba - nagy ellenállás után - a már előző év decemberében aláírt Párizsi Kisebbségi 

Szerződés nyomán az a törvény, mely itt is biztosította a nemzetiségtől független törvény 

előtti egyenlőséget, a saját költségű intézményalapítási jogokat és az elemi iskolákban az 

anyanyelvi oktatást. A 1921. június 28-án létrejött alkotmányba a kisebbségvédelemre 

vonatkozó elveket beépítették. A magyar kisebbség - tekintettel arra, hogy területi revíziós 

veszélyt jelentett - diszkriminatív intézkedések sorát szenvedte el, míg a macedón, albán, ill. 

általában a muszlim kisebbséget nem is tekintették valódi szerves etnikumnak.
61

 A magyar 

tisztviselőket állásukból 1919-ben kezdték elküldeni - elsősorban a hűségeskü 

megtagadásának indokával. A Svetozar Pribicevic-féle névelemzési törvény 1922-ben 

született meg. E szerint a magyar vagy német kisebbség tagjainak nem tekinthető, akinek 
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szláv neve van. Romániához hasonlóan földreformot hajtottak végre, melynek következtében 

a kisebbségi területek szenvedtek kárt.
62

 

1929-ben Sándor király a diktatúra bevezetésével a kisebbségi pártokat is betiltotta, amivel a 

korábbi - különösen a szerb-horvát egyensúlyban szerepet játszó - érdekérvényesítéstől 

fosztották meg az etnikumokat.
63

 A nyolc történeti tartományból még 1922-ben 33 körzetet 

alakítottak ki, melyből 1929-re kilenc bánság formáltak (plusz Belgrád). Ez a döntés 

ugyancsak csökkentette a kisebbségek arányát közigazgatási egységenként: muszlim vagy 

macedón többség egyikben sem alakult ki.  

1931-ben született az új alkotmány: az anyanyelvi oktatáshoz való jog nem szerepelt benne, 

viszont megtiltotta a faji, vallási alapú pártok és egyesületek létrehozását. A kulturális 

intézmények helyzete sem volt stabil; állandó rendőri zaklatásoknak voltak kitéve.
64

 

Nagy csapást mértek a legfontosabb kisebbségi intézményekre, az iskolákra. A magyar 

tannyelvű iskolákat két tannyelvűvé alakították át, ill. lassan felszámolták őket: az 1914-ben, 

a Vajdaságban működő 645 magyar népiskolából mindössze 95 maradt 1935-re, az 51 polgári 

és a négy tanítóképző mind megszűnt, és a 14-ből mindössze 1 középiskola maradt meg 

Szabadkán. Ugyancsak része volt az iskolaügy ilyen kezelésének a tanárok etnikailag idegen 

környezetbe való áthelyezése is, pl. a magyar tanárokat macedón és albán vidékre.
65

 

 

Csehszlovákia 

A békeszerződések kisebbségi jogai ugyancsak bekerültek az új alkotmányba 

Csehszlovákiában is: 1920. július 16-án. Az év folyamán ugyanakkor már életbelépett a 

CXXII-es számú nyelvtörvénycikk a csehszlovák nyelv államnyelvé nyilvánításáról, s ez a 

kisebbségeknek szabad nyelvhasználatot biztosított a bíróságokon, hivatalokban: azokban a 

városokban, járásokban és községekben, ahol az éppen aktuális népszámlálás szerint 20%-ot 

meghaladja a kisebbség aránya.
66

 A kisebbségi-etnikai kérdés Csehszlovákiában legalább 

                                                           
62

 Gulyás László (2009): A Vajdaság sorsa az első Jugoszláv Állam keretei között 1918-1941. In: Rubicon 

2009/5. pp. 39-40 
63

 Troch Péter (2010): Jugoszlávizmus a két világháború között: változékony nemzetépítés. In: 

Kisebbségkutatás.2010/4 
64

 Bíró László (2011): Az elveszett autonómia. Horvátország a királyi Jugoszláviában. História, 33. évf. 5–6 sz. 

pp. 67–74 
65

 Bíró László (2010): Nemzeti kisebbségek a királyi Jugoszláviában. Politika, oktatás, gazdaság. História, 32. 

évf. 1–2 sz. pp. 33–36 
66

 Gerencsér Balázs (2004): Az 1920. évi csehszlovák nyelvtörvény. In: Magyar Kisebbség 9.évf. 4.sz. pp. 93-

104. 



annyira nem csak a magyar vagy német, esetleg rután etnikumok problémája - mint ahogy azt 

általában értelmezni szoktuk -, hanem a szlovákságé is. A szlovák nyelv csehszlovákba 

olvasztása masaryki politika eredménye volt, mely egyben a kezdetektől meggátolta a szlovák 

autonómiatörekvéseket részben arra hivatkozva, hogy a szlovákságnak nincs meg hozzá a 

megfelelő értelmisége, részben arra, hogy a túrócszentmártoni nyilatkozat maga is a cseh 

nemzethez tartozónak deklarálja a szlovákot. Ez a csehszlovakizmus elég okot szolgáltatott 

később a prágai parlament cseh dominanciájára, a szlovák területek pozsonyi teljhatalmú 

miniszteriális irányítására vagy a korábban is fejlettebb cseh ipar térhódítására 

Szlovákiában.
67

 

Egészen más a helyzete a nem államalkotó kisebbségeknek: Kárpátalja autonómiájának 

biztosítása elmarad
68

, a magyar tisztviselőket ugyancsak elbocsátják, vagy az állameskü 

hiánya vagy a nyelvtudás hiánya miatt. Szlovák hivatalnokok viszont nincsenek nagy 

számban a korban, így csehek érkeznek helyettük. A közigazgatási átszervezés ugyancsak 

déli-északi tájolású egységeivel a magyar kisebbség arányainak csökkentését szolgálta a 

statisztikákban, akárcsak a nemzetiség kérdés feltétele az anyanyelv helyett a 

népszámlálásokban. A területi rendszer átalakítása az 1920-as CXXVI-dik törvénycikk révén 

történt, ami 1923. január 1-től hat nagyobb területi-szervezési egységet hozott létre Pozsony, 

Nyitra, Turóc Szent Márton, Zólyom, Liptó Szent Miklós és Kassa székhelyekkel. Ezen belül 

ugyan maradtak járások, de a szolgabírói hivatal megszűnt. Az 1927-es CXXV-dik 

törvénycikk ezt a rendszert megszűntette, és még egy ennél is nagyobb, négy részre tagolt 

közigazgatást hozott létre a következő év január 1-től.
69

 A városok betelepülésének 

támogatása a magyar tömbök felhígítását, megbontását segítette, még akkor is, ha nehéz 

elválasztani a nemzetiségi politikát az urbanizációtól: a kereskedelem és gazdaság 

növekedésével összefüggésben ez már jobban kirajzolódik.
70

 

A legnagyobb kérdés itt is az iskolaügy volt, de érzelmi traumát okozott a zászló, himnusz 

vagy a nemzeti ünnepek betiltása is. A magyarság súlyos panasza volt, hogy a községi iskolák 

sorra szlovákká alakultak át, hogy 1930-ban is 69 olyan község van, ahol a magyarság aránya 
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indokolná ugyan a magyar iskola létrehozását, mégsem működik bennük ilyen.
71

  Kétség 

kívül igaz, hogy 1918 és 1924 között 2225 magyar elemi iskolából 1456 megszűnik, s 1924 

után további 42 zárja be a kapuját. A magyar polgári iskoláknál 35 fiúiskolából 33, 60 

leányiskolából, pedig 47 szűnik meg 1921-től 1924-ig, és mindössze 5 koedukációs iskola 

alakul újonnan
72

; vagy pl. 1922-ben megtiltották a görögkatolikus és izraelita vallású magyar 

gyermekek felvételét a munkácsi római katolikus magyar elemi iskolába.
73

 De sokféle más 

eszköze is volt a magyar oktatás diszkriminálásának: azon elemi és polgári iskolai tanítóknak 

akik oklevelüket 1918 előtt magyar tanítóképzőben szerezték 1923-ig szlovák nyelvvizsgát 

valamint Csehszlovák honismeret vizsgát kellett tenniük.  

Nem beszéltünk ugyanakkor a határok gazdasági zárlatáról, a határátkelés nehézségeiről a két 

oldalra szorult rokonok esetében, a határon túlra költözött magyarok birtokainak kérdéséről és 

rengeteg olyan konfliktusforrásról, mely a kormányok nemzetiségi politikájához kapcsolódik. 

 

Magyarország 

Az Első Világháború elvesztését követően Magyarországon a meghatározó gondolat a revízió 

volt
74

. Az ehhez kapcsolódó nemzetiségi konfliktusokat elsősorban a szomszédos országokkal 

való kapcsolatában kell keresni
75

: ez azonban - elsősorban külpolitikai jellege miatt - itt nem 

célunk. Nemzetiségi konfliktusokkal csupán az egyes országok belügyeként foglalkozunk. 

Trianon után Magyarországon az ország lakosságának 10,4% volt nem magyar anyanyelvű, 

közülük a német nemzetiség volt a legnagyobb. A 1918-19-es forradalmak után megmaradt a 

Nemzetiségi Minisztérium Bleyer Jakab vezetésével.
76

 Ugyancsak megmaradt a nemzetiségi 

nyelvhasználat és iskoláztatás joga valamint a gazdasági, kulturális és területi autonómia joga.  

Az 1918. november 20-i miniszteri rendelet szerint a községek maguk dönthettek az iskola 

tannyelvéről. Ennek a nemzetiségpolitikának azonban hamarosan véget vetett a sérelmi 

politika, a következő évtizedeket meghatározó hulláma. A Bethlen-kormány liberális 
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nemzetiségpolitikát folytatott
77

: az 1923-as 4800. miniszterelnöki rendelet az állampolgárok 

egyenlőségét garantálta faji, vallási és nyelvi különbségek nélkül, sőt az iskoláztatást, 

nyelvhasználatot is meglehetősen liberális szellemben szabályozta, ámbár a Nemzetiségi 

Minisztérium megszűnt, helyette kormánybiztosi hivatal látta el a nemzetiségek ügyének 

intézését. A nemzetiségeknek joga volt kulturális intézményeket is működtetni. Ugyanebben 

az évben Klebelsberg nevéhez fűződik a 110.478. számú miniszteri rendelet, mely három 

iskolatípust hozott létre: egy nemzetiségi nyelvűt, kötelező magyar nyelvoktatással, egy fele-

fele arányban oktatót, és egy magyar nyelvűt, kötelező nemzetiségi nyelvoktatással (ha a 

tankötelesek száma eléri a 40-et. A kormány igyekezett garantálni, hogy a nemzetiségi 

területeken csak a nyelvben jártas tisztviselők dolgozhassanak.
78

 

A kulturális és egyéb szervezetek felállításának lehetősége hozta elsőként létre a 

Magyarországi Német Népművelődési Egyletet, 1929-re pedig már 454 német nemzetiségi 

iskola működött országszerte. A kultúregylet elnöke Bleyer lett, aki a harmincas évekre a 

németség számának csökkenésében a magyar asszimilációs politika eredményét látta 

megvalósulni, és kétségbeesésében egyenesen Hitlerhez fordult segítségért - hiába.
79

 A húszas 

évek végére más nemzetiségek is igyekeztek követni a német példát, ám a Magyarországi 

Szlovák Népművelődési Egyesület mégsem jöhetett létre a Belügyminisztérium halogatása 

miatt, így továbbra is a szlovákság korábbi egyesületei látták el a nemzetiség kulturális 

feladatait, hasonló sorsra jutottak a délszláv nemzetiségek is. Az iskoláztatás területén 

valamivel kedvezőbb volt a helyzet: 1930-ra már 50 szlovák iskola működött, de a délszlávok 

helyzete itt is kedvezőtlen maradt. 

A német kultúrszervezet Bleyer 1933-as halálát követően még inkább elszakadt a 

magyarságtól, a völkisch ideológia, és a Harmadik Birodalom szolgálata vált alapvető céljává. 

Az első bécsi döntés után Imrédy hozzájárult a Volksdeutsche Kameradschaft-nak a legálissá 

tételéhez, így alakult meg 1938. novemberében a Volksbund.
80

 Teleki 1939-ben ugyan még 

korlátozta a német egyesület nagyratörő politikai terveit, korlátozása azonban az egész hazai 

németségre kiterjedt, ezzel őket is a Volksbund fele terelve. A második bécsi döntés után már 
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a nemzetiszocialista világnézet válik uralkodóvá, sőt a Német Birodalommal való szabad 

érintkezés is elfogadott volt a szervezet számára. Ezt követően, 1942-44-ben pedig már a 

magyar hatóságok közreműködésével folyt a toborzás az SS-be. 

1938-ig a magyar nemzetiségpolitikát egyoldalúan a német nemzetiség kérdése határozta 

meg. Az 1935-ös kisebbségi népiskolai rendelet is a német iskolák helyzetét kívánta rendezni: 

egységesen vegyes tannyelvű oktatást írt elő, a korábban háromnegyed részt magyar 

tannyelvű német nemzetiségi iskolák helyett - valós eredmény nélkül. A területi revíziókat 

követően azonban a nemzetiségek aránya ismét a kétszeresére nőtt: közel 20% lett, ebből a 

román (7,2%) lett a legnagyobb.
81

 

 

A zsidóság a két világháború között 

A korszak története e tekintetben viszonylag nagy vonalakban 1920 és 1945 közé tehető. A 

Numerus clausus
82

 diszkriminatív jellege ellenére (még az 1928-as módosítással együtt is) a 

Bethlen-kormány konszolidáltabb légköre alapvetően toleráns volt a zsidósággal szemben - 

habár Gömbös
83

 MOVE-ja éppen ekkor jött létre, önállósult, s a közbeszéd is antiszemita volt. 

1924-ben a Kúria a zsidóságot egyértelműen felekezetként definiálta, és 1926-ban a XXII-dik 

törvénycikk nyomán a két zsidó főrabbi is helyet kapott a felsőházban. Habár a világválságba 

belebukott Bethlent felváltó Gömbös nem folytatott antiszemita politikát, az őt követő 

Darányi Kálmánról ez már nem mondható el.  

Hitler sikereivel párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorította a zsidóságot a társadalmi és 

gazdasági életben. Az 1938-as XV. törvénycikk szerint a szabadfoglalkozású állásoknál és a 

tíz értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál 20% 

lehetett a zsidók maximális aránya: ezt az arányt öt év időszak alatt kellett elérni. A korábbi 

kúriai döntés, hogy vallásként definiálja a zsidóságot már csak részben érvényesült ebben a 

törvényben, hiszen az 1919 után keresztény hitre tért zsidókkal nem tett kivételt (a korában 

áttértekkel és a háborús hősökkel igen). A bécsi döntésekkel visszacsatolt területekkel 140 

000 fővel gyarapodott a hazai zsidóság száma.  
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Teleki miniszterelnöksége alatt meghozott, 1939-es IV. törvénycikk zsidónak definiált 

mindenkit, akinek legalább egy szülője vagy legalább két nagyszülője az izraelita felekezet 

tagja volt a törvény hatálybalépésekor vagy korábban, és 6%-ig korlátozta a zsidók arányát a 

szellemi foglalkozásokban. Ugyancsak megtiltotta zsidók alkalmazását a közigazgatásban, az 

igazságügyben és a középiskolákban valamint korlátozta a színházakban, újságokban és 

teljesen kizárta az engedélyeztetés alá eső ipari és kereskedelmi ágazatokból. Bárdossy rövid 

miniszterelnöksége alatt 1941-ben a XV. törvénycikk betiltotta a zsidók és nem zsidók 

házasságát, majd a kamenyec-podolszkiji mészárlással megkezdődtek a deportálások.
84

 

Jugoszláviában és Szlovákiában a deportálások 1942-ben kezdődtek, Romániában a vasgárda 

folytatta a népirtást. A német megszállást, és a holokauszt 1944-45-ös eseményeit már nem 

tekinthetjük konfliktus-kezelésnek, sem a Kasztner vonatot, sem az Auschwitz 

jegyzőkönyvet, így ezek tárgyalásától eltekintek. 

A Csehszlovák Köztársaságban 1920 után nem beszélhetünk antiszemitizmusról, a zsidóságot 

megkülönböztető politikáról, sőt a Monarchiában csak felekezetként számon tartott kisebbség 

az új államban nemzetiségi jogokat is kapott. Igaz, hogy ennek oka részben a magyarság 

számarányának csökkentése volt - tekintettel arra, hogy a zsidóság nagy része magyar ajkú 

volt -, de asszimilációt nem tűzött ki célul. Ennek ellenére a harmincas évekre már a többség 

tud szlovákul, és a gyermekeket szlovák iskolába járatja - igaz, ennek oka részben az az 

egyszerű tény, hogy az államnyelv ismerete nélkül érvényesülni, élni lehetetlen lett volna, 

különösen ott, ahol a magyarság aránya 20% alatt volt, s így nyelvhasználati joga sem maradt 

(mint pl. Kassán 1930-tól). A nemzetiségi lét lehetőséget adott a politizálásra: 1918-ban már 

megalapult Pöstyénben a Zsidó Párt. Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy Csehszlovákia 

nem korlátozta a zsidók keletről való bevándorlását sem.
85

 

Romániában az állampolgársági törvény 1924-ben nem csak a magyar lakosságot, hanem 

külön a zsidóságot is érintette, felülvizsgálatot helyezett kilátásba.
86

 A húszas években 

megalapult a legionárius mozgalom és a Vasgárda, gyakoriak voltak a pogromok, melyeket az 

állam büntetlenül tűrt. 1934-ben született az első zsidótörvény, a faji megkülönböztetésről, 

majd 1938-ban a Goga-Cuza kormány többszázezer zsidótól megvonta az állampolgárságot 

(összesen kb. 800 000 zsidó élet az országban). 1940-ben a zsidókat másodrendű 
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állampolgárrá nyilvánította a zsidók statútuma néven ismert törvény. Antonescu idejére esik a 

zsidók javainak kisajátítása, a gazdasági életből való kiszorítása.
87

 1941. december 16-án 

született a zsidó vérű lakosság összeírásáról szóló rendelet (egy nagyszülő esetén) mely után 

Románia önálló népirtásba kezdett, önálló tömeggyilkolásokkal (pl. jászvásári eset), 

deportálással és lágerekkel (Transznisztria, Bogdanovca).
88

 

Jugoszláviában, az ott élő 65 ezres zsidósággal szemben, 1940-ig nem volt antiszemita 

politika, de az erősödő német nyomásra 1940. október 5-én egy minisztertanácsi rendeletet 

kizárta a zsidókat az élelmiszer-nagykereskedelemből, egy másik pedig korlátozta a 

középiskolai és egyetemi oktatásban a számukat. A Zbor (az egyetlen antiszemita párt) nem 

kapott többet egy százaléknál egyetlen választáson sem.
89

 

 

A lakosságcsere, kitelepítések 

A huszadik század közepén a Kárpát-medencében az etnikai konfliktusokat a nem homogén 

nemzetiségű területeken több ízben is úgy igyekeztek megoldani, hogy egyszerűen 

kitelepítették a nem államalkotó nemzetiséget korábbi lakhelyéről. Ilyen eseményeket számon 

tartunk Magyarország területi gyarapodása kapcsán is (pl. Erdélyben), de a két legjelentősebb: 

a Csehszlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere 1947-48-ban és a németek 

kitelepítése 1946-48 között.
90

 

A háború után, a németeket kollektíve bűnösnek ítélve, a Kárpát-medence országaiból 

erőszakos kitelepítések indultak meg. Romániából részben Németországba, részben a szovjet 

Gulagokra deportálták a Bánságban, Máramarosban vagy éppen Szászföldön élő németajkú 

lakosságot.
91

 Ez utóbbira még csak nem is közvetlenül a háború után került sor, hanem húsz 

évvel később, már Ceaușescu idejében.
92

 Jugoszlávia az etnikai konfliktusokat vérengzésekkel 
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oldotta meg a háború vége felé. A tömeggyilkosságok kiterjedtek a németekre, horvátokra is, 

de legtöbb a magyarok áldozatok száma volt. A háborús bűnösök büntetéseként aposztrofált 

kollektív, per nélküli eljárások (kínzások, mészárlás) a polgári lakosság ellen a Jugoszláv 

Népfelszabadító Antifasiszta Tanács utasítására kezdődtek. Habár az is ismert tény, hogy az 

1942-es délvidéki vérengzésekre adott válasznak, vagy bosszúnak tekintették a történteket, a 

hivatalos állásfoglalás mindvégig a háborús bűnösök elleni eljárásként tekintett rá, s egészen 

2013-ig nem ismerte el saját bűnösségét.
93

 A délvidéki vérengzések mellett kitelepítések is 

zajlottak, úgyszintén leginkább a Gulagokra.
94

 1946-ban Magyarország és Jugoszlávia között 

népcsere egyezmény született, mely három évre korlátozta e folyamatot, és negyvenezer 

főben maximálta az egyébként önkéntesen áttelepülők számát.
95

 

A csehszlovák köztársasági elnök 33/1945. sz. dekrétuma alapján az ott élő magyarok és 

németek elvesztették csehszlovák állampolgárságukat. A 143 elnöki rendeletből, ill. abból a 

13 jogszabályból, ami a német és magyar kisebbségeket megfosztotta (ill. megfosztja ma is) 

jogaiktól és kollektív bűnösségüket mondja ki, ez az augusztus másodiki a legfontosabb. Az 

állampolgárság elvesztése ugyanis az állami alkalmazást, a nyugdíjat, sem egyéb juttatás 

folyósítását sem tette lehetővé. Júniusban már elrendelték a magánalkalmazottak elbocsátását, 

majd betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, feloszlatták a kisebbségi 

egyesületeket, befagyasztották a magyar bankbetéteket és - akárcsak a többi országban a 

vagyonukat - elkobozták a földjeiket, ahova szlovákokat és cseheket telepítettek. Mindezek 

mellett a népbírósági döntések mintegy 75 000 magyart ítéltek háborús bűnösnek és 

utasítottak ki az országból, csak Kassán 600-at, Esterházy Jánost eseté nem is részletezem, 

elég jól ismert.  

A deportálások a népesség áttelepítését is tartalmazták: miután a szudéta németeket sikeresen 

kitelepítették, 44 000 magyart telepítettek át cseh területre 1946. novemberét követő négy 

hónap alatt.
96

 Február 27-én - némi szovjet nyomás segítségével - Gyöngyösi János, magyar 

külügyminiszter és Vladimír Clementis, csehszlovák külügyi államtitkár aláírta a kétoldalú 

lakosságcsere egyezményt. A magyar fél részéről a háborús bűnösöknek ítéltek befogadásával 
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kiegészített egyezmény végrehajtása áprilisában kezdődött a dél-alföldi szlovákok és a 

mátyusföldi magyarok kicserélésével. A lakosságcsere során kitelepített 76 616 szlovákiai 

magyar összesen 16 ezer holdat és 15 700 lakóházat hagyott hátra, ugyanakkor a 60 257 

szlovák áttelepülő után Magyarországon viszont mindössze 15 ezer hold és 4 400 lakóház 

maradt.
97

 Mindezt kiegészítette a reszlovakizáció, ami lehetőséget adott a felvidéki magyarság 

számára, hogy szlováknak vallja magát, így ne keljen semmilyen listára felkerülnie. 719 

településről összesen 423 264-en kérték a szlovák nemzetiség megadását, ebből összesen 326 

679 személyt nyilvánítottak szlováknak. 

A magyar kormány hasonló módon alkalmazta a kollektív bűnösséget mint okot a 

kitelepítésekhez. 1946 és 1948 között kb. 185 ezer a német kisebbséghez tartozó személyt 

fosztott meg állampolgárságától, ingó és ingatlan vagyonától, és telepített ki Németországba. 

1946 és 1947 között kb. 135 ezer főt az USA által megszállt övezetbe, továbbá 1948 végéig 

kb. 50 ezer főt a Szovjetunió által megszállt övezetbe.
98

 A kormány 12330/1945 ME számú 

rendeletében az 1941-es népszámlálásban a magukat német nemzetiségűnek vallókat 

tekintette kitelepítendőnek.
99

 A potsdami konferencia 13. pontjának engedélyével akár az 

egész magyar németséget kitelepíthették volna, az indokot azonban 1945. december 25-én a 

kommunista belügyminiszter Nagy Imre javaslatára kollektív bűnösségnek határozták meg.  

A következő év Január 15-n kiadott rendelet mindössze tíz százalék mentességet engedett 

meg járásonként. Az elv és a végrehajtás is egyértelműen nem a valós felelősségre vonást volt 

hivatott szolgálni, hanem politikai célokat segített, melyek lehettek úgy a felelősség átruházás 

mint valamely valós vagy vélt elvárásnak való megfelelés (pl. környező országokkal 

szemben).
100

 A lebonyolításhoz egy Népgondozó Hivatalt is létrehoztak a 

Belügyminisztériumban, idősebb Antall József vezetésével. A hivatal kitelepítési biztosok 

révén irányította a helyi intézményeket. Sem belpolitikailag (törvénytelenségek, 

embertelenségek), sem külpolitikailag nem volt azonban sikeres ez a kisebbségi politikai 

stratégia,
101

 amennyiben pl. Csehszlovákia számára csupán precedenst teremtett a magyarok 

kitelepítéséhez. 
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Cigányügy a két világháború között 

Hasonló volt a helyzet a dualizmuskorihoz és a két világháború közötti időszakban is, 

leszámítva, hogy a Holokauszt egyaránt érintette a cigány lakosságot is. Elsősorban 

rendeletek igyekeztek szabályozni főként a letelepedést és korlátozni a kóborlást. Az 257.000-

as belügyminiszteri körrendelet 1928-ban előállítási kötelezettséget írt elő a kóbor cigányokra 

és megengedte a helyi rendőrségeknek, hogy razziákat tartsanak (25700/1928.VI.24. BM 

körrendelet). Habár ez a szabály nem rendelt el elkobzásokat, helyi rendeletek születtek ez 

ügyben a rákövetkező években: így pl. Fejér megye alispánja 1940-ben, a 47 sz. 

körrendeletében megtiltotta a cigányoknak, hogy igavonó állatokat tartsanak. 1938-ban a 

hasonló belügyminiszteri rendelet (66.045/VI.c/1938 BM. körrendelet) már minden cigány 

személyt gyanús elemnek tekint - ekkortól indul a zárt cigánytelepek létesítése is, elsőként 

Esztergomban. Rasszista írások jelentek meg a korszakban a cigánybűnözésről,
102

 gyakorivá 

váltak a kényszervallatások és a telepi cigányok verése is. 

 

Nemzetiségi politika a második világháború után 

A nemzetiségek helyzetének továbbra is egyik, ha nem a legfontosabb kérdése az oktatás 

maradt. Már 1945-ben hozott egy rendeletet az Ideiglenes Nemzeti Kormány, amiben 

szavazással dönthettek az anyanyelvű tanításról vagy az anyanyelvük oktatásáról azokban az 

általános iskolákban, állami és községi gimnáziumban, polgári iskolában vagy azokkal 

kapcsolatos általános iskolában, ahol ezt legalább tíz szülő kérte. Az engedély húsz tanulótól 

járt az iskoláknak és a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozott.
103

 A magyar 

nyelv minden iskolában kötelező maradt, óraszáma megegyezett az iskola nyelvének nyelvi 

óraszámával. A nem állami (községi, egyesületi) iskolák azonos jogokat (pl. tankönyvkiadás) 

és segélyeket (pl. kollégium alapítás) élveztek az államiakkal. A rendelet tehát lényegében a 

korábbi B típust szüntette meg.  

A béke hatálybalépése után Magyarország kölcsönös egyezményt írt alá Jugoszláviával 1947. 

október 15-én és Romániával november 25-én. Az egyezmények kölcsönösen szabályozták a 

tudományos, irodalmi, művészeti és kulturális kapcsolatokat az országok között, mellyel 
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mindegyik fél nemzetiségeinek életére komoly hatással voltak. Az egyezményeket követően 

tették közzé a nemzetiségi iskolák tanterveit is. 

1946. február 16-án egy új rendelet érvénytelenítette a korábbit, s az oktatást a népesedési 

adatok alapján szabályozta (a községekben 15 tanuló fölött). Az 1948. februárjában született 

miniszteri rendelet már a népességi korlátot is eltörölte, júniusban pedig államosították az 

összes egyházi, így egyben a legtöbb nemzetiségi iskolát is. Kivételt képeztek a német 

nemzetiségi iskolák, ahol egy 1945-ös belső rendelet értelmében az oktatás nem indulhatott 

meg 1950. január 1-ig. 

Az 1949-es Alkotmány a Magyar Népköztársaság területén élő minden nemzetiség számára 

biztosította az anyanyelvén való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét. Az 

1949. november 15-diki miniszteri rendelet módosította a nemzetiségi iskolák óratervét, majd 

a Minisztertanács 1951. március 10-diki rendelete szólt az általános iskolai tanítóknak a 

nemzetiségi nyelv és irodalom szakon való továbbképzéséről. A rendeletek nyomán születtek 

meg azok a főiskolai tanszékek is, melyek erről gondoskodtak pl. már 1949-ben megalapította 

Sziklay László a Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszéket a budapesti Apáczai Csere János 

Pedagógiai Főiskolán, ami 1955-ben költözött Szegedre.
104

 Az 1951. tavaszán kelt miniszteri 

rendelet tette lehetővé újra a német nyelv oktatását (immár a baráti NDK-ra utalva), majd az 

Elnöki Tanács 1951. évi (15. számú) május 27-i törvényerejű rendelete tette kötelezővé 

azokban a községekben, ahol legalább 15 szülő igényelte.
105

 A német nemzetiségi lakosság 

jogkorlátozásának feloldását azonban majd csak a Magyar Dolgozók Pártja Központi 

Vezetőségének 1956. május 21-i, „a magyarországi nemzeti kisebbségek közötti politikai, 

oktatási és kulturális munkáról” nem publikus határozata deklarálta. 

A nemzetiségi iskolák életében ezután már csak a Kádár-éra alatt történt változás: 1960-ban 

az általános iskolai reform keretében született egy döntés (a Művelődésügyi Minisztérium 44 

167/1960. számú, valamint 44 159/1960. számú utasítása), mely a természettudományos 

tantárgyak és a testnevelés oktatását magyar nyelven tette kötelezővé a nemzetiségi 

iskolákban. Az indoklás az egyes területek, települések elnéptelenedésére, a nemzetiségek 

életképességének hiányára hivatkozott, valamint arra, hogy a vegyesházasságok miatt a 
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nemzetiségi nyelveket egyre kevesebben beszélték.
106

 Lényegében tehát a két háború közötti 

vegyes, B típusú iskolák jellemezték a következő korszakot.  

Az 1961-dik évi III. törvénycikk az oktatásról lényegében nem változtatott semmit a 

nemzetiségek tekintetében, akárcsak a rengeteg hibát felsoroló, és javaslatokat tévő 1968-as 

MSZMP nemzetiségpolitikai határozata az oktatásról. 1967-ben megszüntették a 

Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályát, míg az 1972-es új alkotmány ismét 

deklarálta a nemzetiségi jogokat. Az 1975. december 16-i miniszteri rendelet pontosan 

meghatározta a tanulócsoportok számát, arányát, az MSZMP KB Politikai Bizottságának 

1978. január 10-i nemzetiségpolitikai határozata pedig már arról számolt be, hogy a 

nemzetiségi oktatás iránti igények megnövekedtek. A nemzetiségi nyelvű iskolákat Az 1985. 

évi I törvénycikk állította vissza, és a rendszerváltás adott nekik új lendületet.
107

 

 

Csehszlovákia 

Az 1948-as új csehszlovák alkotmány nemzetiségi jogokat nem tartalmazott, a május végén 

megtartott választásokon pedig sem a magyarok, sem a német kisebbség tagjai nem vehettek 

részt. Júniusban 710 magyar többségű település nevét cserélték fel mesterséges szlovák 

névvel: így lett Tornaljából Šafárikovo, Párkányból Štúrovo, Bősből Gabčíkovo, Diószegből 

Sládkovičovo és Nagymegyerből Čalovo. Az 1948-as év azonban Csehszlovákiában is a 

szovjet hatalom térnyerését jelentette, akárcsak hazánkban, s így Gottwald elnökletével az 

összes szomszédos országgal rendezni kellett a helyzetet. Az év október 25-én tehát törvény 

született a csehszlovák állampolgárság visszaadásáról, majd 50 hektárig a földek elkobzását is 

leállították.
108

 A békülékeny hangulatban az év végére már magyar nyelvű folyóirat is 

indulhatott: az Új Szó, és a lakosságcserét is leállították. Az ekkor zajló döntéseket a Magyar 

Bizottság feladatkörébe tartoztak
109

, és - mivel az új kommunista kormány alapvetően 

szovjetbarát és kommunista ideológiai alapokon politizált - ebbe már a két világháború 

magyar kommunista politikai személyiségei is bekerülhettek.  
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A következő év elején a Csehországba telepített magyaroknak megengedték, hogy 

hazatérjenek, tavasszal pedig megalakult Pozsonyban a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 

Kultúregyesülete, a Csemadok. 1952-ben indult a Magyar Területi Színház Komáromban, és 

az ezt követő években népművészeti együttesek, folyóiratok láttak napvilágot, de a 

legfontosabb változás még 1950-ben következett be, amikor a magyar nyelvű iskolák 

elkezdhették működésüket. A ma is működő kassai Márai Sándor Gimnázium és az Ipari is 

ekkortól taníthatott magyar nyelven. 

1949. január 5 és 8-ika között Moszkvában aláírta mind a két ország a KGST alapító 

okiratát
110

, de a két ország már 1948. június 14-én aláírt Budapesten egy kölcsönös 

megállapodást: a Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződést, mely 

a következő tavasztól érvénybelépett. 1949. júliusában pedig megszületett a csorbatói 

egyezmény, mely minden vitás kérdést hivatott volt rendezni: Magyarország lemondott a 

kitelepített magyarok által hátrahagyott vagyon iránti kártérítési igényéről, ám egy 

csehszlovák-magyar vegyesbizottság a bankbetétektől a földekig terjedően rendezte a kérdést. 

Magyarországon a hatályos telepítési törvény a földreformmal összhangban 15 katasztrális 

holdban – 8,5 hektárban – határozta meg a felvidéki családok számára juttatott csereingatlan 

felső határát.
111

  

A különböző csereértékek kiszámítása persze rengeteg gondot okozott. Az együttműködést 

végül 1951-ben egy kulturális egyezmény követte Prágában. Ez utóbbi szolgálta volna a 

kisebbségi jogok rendezését is, de csehszlovák ellenállásra ez kimaradt belőle. 1954-ben a 

választásokon már szavazhattak a magyarok is, s egyben bejutottak a prágai és a pozsonyi 

parlamentbe is. Párthatározatok engedélyezték a járásokban a magyar nyelv használatát, a 

kétnyelvű településtáblákat, de ezek sosem váltak rendeletekké, így a valóságban nem 

érvényesült a kisebbséget támogató szándék. 

A csehszlovák kisebbségpolitika következő szakaszát az 1960-as új alkotmánnyal 

fémjelezhetjük, amiben minden állampolgár számára azonos jogokat szavatolt az állam. 

Ugyancsak fontos eleme volt, hogy lehetővé tette a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz és 

művelődéshez való jogát. Ugyanebben az évben azonban egy, a magyar kisebbségre igen 

hátrányos közigazgatási átszervezés is történt. Az 1920-as törvényhez hasonló logika mentén 

a járások összevonásával olyan nagyobb területi közigazgatási egységeket hoztak létre, 
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melyek célja elsősorban a délen koncentrálódó magyarlakta járások nemzetiségi arányainak 

felhígítása volt, azáltal, hogy az északi szomszédos szlovák területekkel egyesítették azokat. 

Hat kerületből három lett, 92 járásból mindössze 35 maradt. A magyarok aránya egyedül a 

nyugat-szlovákiai kerületben haladta meg a 20%-ot, a másik háromban így 10% alatt 

maradt.
112

 

A prágai tavaszt követő Dubček-féle reformelképzelések részeként a Csemadok számtalan 

nemzetiségi jogorvoslati igényt megfogalmazott (önigazgatás, kisebbségi jogok törvényi 

szabályozása, arányos részvétel stb.), ám a katonai intervenció hamarosan lezárta az éppen 

megindult tárgyalásokat. Az 1968. október 27-én elfogadott Alkotmánytörvény biztosította az 

anyanyelvi művelődést, a kulturális szervezetekhez való jogot, a sajtót, a hivatalos 

érintkezések anyanyelvi használatát, de a nemzetiségi önigazgatás már nem került bele.
113

  

Az új szövetségi köztársaságban Dobos László tárca nélküli miniszteri posztot kapott, 

valamint a Nemzetiségi Tanács elnöke lett 1969-től. A Gustav Husák vezette új párt azonban 

nem érvényesítette az alkotmányos jogokat, saját embereit juttatta a Csemadok élére, a 

következő évtizedekben gyakori támadások érték a nyelvhasználati és az iskolákhoz kötődő 

jogokat is: leépítették a magyar tanárokat, nem engedték a kétnyelvű utcatáblákat. A 

rendszerváltás előtti évtizedek alatt csupán az illegális Csehszlovákiai Magyar Kisebbség 

Jogvédő Bizottsága tudott szembehelyezkedni a hatalom visszaéléseivel, ami Duray többszöri 

bebörtönzése ellenére is sikeresen érvényesítette akaratát, amennyiben pl. az iskolák 

kétnyelvűsítésének szándékától eltérítette a hatalmat.
114

 

 

Románia 

A második világháborút követő időszakban külön ki kell emelni az 1945. február 6-diki 

LXXXVI. számú törvénycikket az úgynevezett Nemzetiségi Statútumot. A Groza-kormány 

ezen törvény által garantálta Romániában a nemzetiségi nyelven történő oktatást mind az 

alap- mind a középszintű iskolákban. A jogszabály a nem román nyelvű intézményekben 

anyanyelvi tanárokat részesített előnyben, ezzel is segítve a nemzetiségi oktatás ügyét. Az 

érettségit nemzetiségi nyelven, pontosabban a tanult tantárgy nyelvén határozta meg, és a 
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Kolozsvári egyetemen is magyar és német tanszékek létesítését kezdeményezte. Az már egy 

másik kérdés, hogy a már 1872 óta működő magyar egyetem sorsáról nem rendelkezett. 

Augusztusban egy újabb törvény (630.) és két minisztertanácsi rendelet (1946 szeptember 20: 

11. és 12. sz.) konkretizálta a teendőket. (A törvények a mai napig hatályban vannak.)  

A törvényt követő szabályozások megszervezték a közoktatást - különösen Erdély déli részén, 

ahol ezt a háború alatt teljesen tönkretették
115

 - és a kolozsvári egyetemet is újjászervezte 

Bolyai Jánosról elnevezve. Kolozsváron ekkor létesültek a mezőgazdasági, zeneművészeti, 

képzőművészeti szakközépiskolák és más intézmények is egyéb városokban pl. tanítóképző 

stb.  

Ugyancsak külön törvény garantálta a magyar tannyelvű iskolákban a tantárgyak magyar 

nyelven történő oktatását 1946. március 16-án, valamint Kolozsvár és Brassó székhellyel 

külön magyar tanfelügyelőségeket hoztak létre.
116

 1945-ben a bukaresti rádióban magyar 

nyelvű műsor indult, és Románia szerte számtalan magyar könyvkiadó működött. A statútum 

ugyancsak széleskörű nyelvhasználati jogot biztosított a közigazgatásban, és az 

igazságszolgáltatásban, azokban a körzetekben, ahol a kisebbség aránya eléri a 30%-ot. 

Vonatkozott ez a beadványokra, azokra történő válaszokra, a meghallgatásokra, az ügyintézés 

nyelvére, sőt a bíróknak is ismerniük kellett a nemzetiségi nyelvet. 

Kevésbé volt kedvező az 1945-ös földbirtok törvény, mely elsősorban a vegyesen lakott 

területeken súlyosan érintette a magyar és a német kisebbségeket. A nagybirtokok kisajátítása 

és a földosztás mind "nemzeti" érdekeket szolgált. Ugyancsak kisajátították a magyar vagy 

német állampolgárok, ill. lakhelyűek vagyonát - ezt a döntést valójában már az 1944-ben 

Moszkvában aláírt egyezmény elrendelte.
117

 

A kommunista hatalomátvétel után mindez az autonómia hanyatlásnak indult. Elsőként az 

iskolák államosítása történt meg, mely elsősorban a számos egyházi kézben lévő magyar 

iskolát érintette hátrányosan.
118

 A Közoktatási Minisztériumban a Nemzetiségi Iskolák 

Főosztályát megszűntették, és a kommunista párt belső döntései határozták meg ezután, hogy 
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hol, mennyi magyar osztályt lehet indítani. 1948-ban - a fordulat évében - született az új 

alkotmány is, mely elvben garantálta a nemzetiségek számára az anyanyelvi oktatást, de a 

nyelvhasználatot már csak megengedte - ezzel gyakorlatilag a statútum rendelkezését 

megsemmisítette. Az eljárás nyelvét pedig a románra korlátozta, akárcsak a követő 

jogszabályok (1968. évi LVIII-as számú törvénycikk a bíróságok szervezetéről).  

1952-ben megalakult a Magyar Autonóm Tartomány
119

, mely ugyan ezen belül a magyar 

iskolák számának növekedését eredményezte, a területen kívül azonban nagymértékű 

leépítéshez vezetett. Marosvásárhely kulturális élete fellendült, míg Kolozsvárról és 

Nagyváradról áttelepítették az iskolákat. 1958-ban a szovjet hadsereg kivonulásával és a 

magyar diplomácia elismerő nyilatkozatával tovább erősödött ez a folyamat, elsősorban 

román és magyar intézmények összevonásával: példa erre a Bólyai és a Babes egyetemek 

egyesítése. Ezt fokozatosan a magyar hallgatók számának korlátozása, a magyar tanárok 

eltávolítása és román vezetők kinevezése, végül a nevek teljesen románná változtatása 

követte. Így lett a kolozsvári egyetem neve Universitatea din Cluj-Napoca.
120

 1984-ben a két 

magyar többségű megye éléről a magyar tanfelügyelőt is eltávolították (Kovászna és Hargita).  

Ebben a korszakban sem statisztikai adatokat nem közölt a kormány, sem a párthatározatokat 

és intézkedéseket nem tette nyilvánossá, így az alkotmányos elvek érvényesítése, ill. azok 

ellenőrzése lehetetlenné vált, a későbbi alkotmányok pedig már nem is kötelező erővel csupán 

lehetőségként emelték be a nemzetiségi oktatás ügyét. Hiába mondta ki az 1969. évi 6-dik 

törvény, hogy csak az iskola, ill. tagozat nyelvét ismerő tanár oktathat, ezt követően sorra 

magyarul nem tudó tanárokat neveztek ki. 1973-tól már azt is előírta a 273-as számú törvény, 

hogy román osztályt kell létesíteni akárhány román hallgató esetén mindenütt, nemzetiségi 

osztályt azonban csak 25, középiskolákban 36 gyerek esetén hozhattak létre. 1956-ban ugyan 

előírták az egyetemeken a nemzetiségi nyelv használatát a felvételi eljárásokban, de a magyar 

egyetem elsorvasztásával ez értelmetlenné vált, sőt, általában a magyar nyelvű oktatás a 

középiskolákban is: hiszen egyetemre csak román nyelvű felvételi lehetőség nyílt.  

1989-re szinte minden magyar szakközépiskolai képzés megszűnt: mindössze 125 magyar 

nyelven tanuló diák maradt. Ugyancsak hasonló asszimilációs elvet követett a tanárok 

kihelyezési gyakorlata, mely a magyar tanárokat távoli vidékekre helyezte, míg a magyar 
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megyékben román tanárok tanítottak.
121

 Az ötvenes években még voltak a rádióban magyar 

nyelvű műsorok, és jelentek meg magyar újságok, de 1984-ben papírhiányra hivatkozva 

ezeket megszüntették. 1969-ben alapították a Kriteriont, ami nagy lépés volt az önálló magyar 

nyelvű könyvkiadásban, de fokozatosan a többi nemzetiségi könyvkiadó megszűntetéséhez 

vezetett, ráadásul a kiadót kötelezték magyarellenes könyvek kiadására is. A nemzetközi 

kulturális egyezmények, mint a kiadóközi és könyvforgalmazási megállapodás, közös 

könyvkiadási megállapodás, könyvcsere-egyezmény, Magyarország és Románia között nem 

segítettek a helyzeten. 

Ugyancsak az államosítás következtében indultak hanyatlásnak a levéltárak, egyházi iratok, 

hozzáférése, különösen ezek belügyminisztériumi hatáskörbe utalása után. De ennél is 

szomorúbb következményekkel járt a városrendezésre hivatkozó falurombolások, román 

megközelítésben szisztematizálások sorozata, mely egyrészt tömegével semmisítette meg a 

történeti, néprajzi - magyar vonatkozású - emlékeket, és egyben kényszerített falujuk 

elhagyására magyar tömegeket, ezzel a nagyvárosi környezetben egy asszimilációs 

folyamatba kényszerítve őket.
122

  

Erdélyben két nagyobb magyar politikai szervezet működött: a MADOSZ utódjaként 1944-

ben létrejött Magyar Népi Szövetség, mely elsősorban a RKP befolyása alatt állt és a 

Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága. Ez utóbbi azonban 1947 után 

már csak virtuálisan működött tovább, mivel a pártokat betiltották, és az ország hivatalosan is 

egypártrendszerre tért át. Ezt csupán az 1968-as feszült helyzet változtatta meg némiképp, 

ekkor hozták létre a magyar és német dolgozók tanácsait, bár ezek tajgait a kormány nevezte 

ki, és jogaik is csupán a tanácskozásra terjedtek ki. 1971-től szünetelt működésük, 1974-től 

nyelvük a román lett.
123

 

A szocialista országok népesedéspolitikájának eszköze volt a kivándorlás szigorú korlátozása, 

és a kivándorlók (disszidensek) büntetőjogi felelősségre vonása (amennyiben ez persze 

lehetővé vált, és nem kaptak menekültjogi státuszt a fogadó országban) - így volt ez 

Romániában is. Mégis kivételt képeztek a kisebbségek. 1970-ben ugyanis megállapodást 
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kötött a román kormány az NSZK-val, hogy a német nemzetiségű állampolgárait engedi 

kivándorolni, sőt ezért anyagi ellenszolgáltatást is kapott. Egyetemi végzetséggel 11 000 

márkát kapott Románia egy-egy kivándorlóért, egy egyetemi hallgató öt és fél ezret ért, egy 

egyéb kategóriájú állampolgárért már csak 1 800 márkát fizetett Nyugat-Németország. A 

tarifa folyamatosan nőtt a sorozatos megállapodások révén, 1981-re már 5 000-re. Izrael 

hasonló megállapodás keretében egy romániai zsidó diplomásért 5 000 dollárt, míg egy 

szakmunkásért 2 500-at fizetett. A német nemzetiség harmadára csökkent, míg a zsidóság 

szinte teljesen eltűnt Romániából.
124

 

 

Jugoszlávia 

A háború után az első nemzetiségpolitikai lépés a ki- és bevándorlással kapcsolatos. Bár a 

magyarok, ill. a németek sorsát e tekintetben már tárgyaltuk, a délvidékre való betelepítések 

fontos elemét képezték a nemzetiségi arányok befolyásolásának. Tito új etnikai politikája 

részeként magyar családok is részesültek a földosztásban. Politikai képviselet egyáltalában 

nem volt, így legfeljebb a Jugoszláv Kommunista Párton belüli érdekérvényesítés lehetősége 

maradt meg a kisebbségek számára.
125

  

A kommunista hatalomátvétel természetesen itt is a kollektivizálással kezdődött, s ennek 

köszönhetően az egyházi és magánbirtokokat is elveszítették a magyarok is: ezzel lehetetlenné 

téve a saját intézmények fenntartását. A gyárakat leszerelték, és a kevésbé fejlett délebbi 

területekre vitték; az újonnan épített ipari létesítmények az ötvenes évektől azonban olyan 

urbanizációt indítottak be, ami a hagyományos agrárközösségek szétzilálásával újabb 

asszimilációs folyamatot indított be. Akárcsak a többi szocialista országban, Jugoszláviában 

sem folyt nyílt kisebbségellenes politika: elismerték azok jogait, de burkoltan teljes 

beolvasztásukra törekedtek. A Vajdaság autonóm tartomány lett, parlamentjének 150 tagja 

között 37 magyar volt, míg a szövetségi Szkuptsinában, Belgrádban 26 magyar ült - pontosan 

a nemzetiségi aránynak megfelelő számban. Szabad nyelvhasználatot és saját intézményeket 

kapott a magyarság, Jugoszlávia biztosította a politikai, civil vagy tudományos karriert is a 

kisebbség tagjainak, ám az intézményeket Újvidékre helyezte, elszakítva a nagyobb tömegben 

élő magyarságtól. A Vajdaság autonómiáját 1974-ben az új alkotmány tovább növelte. 
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A szabad anyanyelvi oktatás hatására az ötvenes évekre kiépült az alap- és középszintű 

magyar oktatási rendszer, majd 1954-ben beindult az Újvidéki Egyetem, 1959-től a magyar 

tanszék, ami a tanár utánpótlást is segítette.
126

 1969-ben Hungarológiai Intézet is létesült az 

egyetemen. 1945-ben indult a Magyar Szó nevű napilap, melynek népszerűsége folyamatosan 

nőtt, de számtalan ifjúsági lap is alapult (pl. Új Pajtás), majd a hatvanas évektől folyóiratok 

láttak napvilágot magyar nyelven (pl. Híd, Létünk). 1949-től sugárzott magyar nyelven az 

Újvidéki Rádió, és 1975-től a négy éve alapult Újvidéki Televízióban is volt magyar adás. Az 

rádió magyar nyelvű műsorideje napi 19, míg a tv-é napi 10 órára emelkedett a nyolcvanas 

évekre. Ugyancsak Újvidéken született meg a Fórum Kiadóház is. 1945-ben alakult a Magyar 

Népszínház is, mely csak 1973-ban költözött Újvidékre, s lett belőle Újvidéki Színház - igaz 

már 1951-től csupán magyar társulatként működött a Szabadkai Népszínházban. 

Mindezek kedvezően hatottak a rétegződésében elmaradt magyarság elitképződésére, de a 

jugoszlávizmus mint állampolitikai elv és mint valós asszimilációs stratégia folyamatosan 

elszigetelte a magyarságot autentikusságának megőrzésétől. 1950-ben a szocialista munkás 

önigazolás majd az 1953-as alkotmány az önigazgatás rendszerét a kultúra és a társadalmi élet 

területeire is kiterjesztette. 1952-ben Palicson már Magyar Ünnepi Játékokat rendeztek
127

, 

amin 120 magyar kultúregyesület vett részt - a duplája a négy évvel korábban nyilvántartott 

számnak, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetséget azonban beolvasztották az Újvidéken 

létrejött Vajdasági Közművelődési Közösségbe, ami szintén az egy tömbben élő magyarság 

megosztását eredményezte.  

Horvátországban szintén nyíltak magyar iskolák 1945 után, de a tanárok ott is hiányoztak. 

1949-ben létrejött a Horvátországi Magyar Szövetség Eszéken, valamint lapja, a Magyar 

Néplap. Az egyesület minden magyar faluban létrehozott filiálét. A Muravidéken élő 

magyarság sorsa hasonló volt: kultúregyesületek ugyan létrejöttek, de a betelepítésekhez 

képest ezek szerepe csekély volt a nemzetiségi identitás megőrzésében. 1959-ben született 

egy párthatározat, majd az 1963-as alkotmány a kisebbségi kérdést a köztársaságok 

hatáskörébe utalt. Ezzel egyedül Szlovénia élt.
128
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1959. március 24-én azonban a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Vezetőségének 

Végrehajtó Bizottsága határozatot adott ki a nemzeti kisebbségekről. A határozat a vezetők 

választásánál figyelembe vette a kisebbségeket, érvényesítette a kétnyelvűségeket, valamint 

támogatta a kisebbségi művelődési szervezeteket. 1963-tól az új alkotmány a nemzeti 

kisebbségeket nemzetiségeknek nevezte, az 1974-es alkotmány pedig már az országos 

nemzetiségi szervezetek létrehozását is megengedte Horvátországban és Szlovéniában, de 

nem Szerbiában, ahol a magyarság túlnyomó többsége élt
129

 - igaz ez elsősorban Koszovó 

ellen irányult, ám mégis hátrányosan különböztette meg a Kárpát-medence magyar 

kisebbségét is.
130

 

Az 1974-es alkotmány biztosította az oktatást a nemzetiségek nyelvén, ennek az elvnek 

alapján alakult meg 1969-ben a Vajdasági Tanügyi Tanács (az 1969-es alkotmányfüggelék 

szerint). 1977-ben született meg a tartományi képviselőház első törvénye, mely lehetővé tette 

az anyanyelvű oktatást az általános iskolákban, és az egységes középiskolákban, továbbá a 

hagyományos középiskolák harmadik osztályától, a szakmai képzésben, itt tizenötös 

minimális tanulói létszámot írt elő.
131

 Az 1975-ös tanügyi reformban megszüntették a 

gimnáziumokat, a szakmai képzést, az úgynevezett szakirányú oktatást pedig két fázisra 

osztották fel. 

 

Kárpátalja 

1945 után Kárpátalja a Szovjetunió része lett, annak kisebbségpolitikája pedig viszonylag 

kedvező feltételeket teremtett. Habár 1946-ban a ruszint ukránnak minősítették egy központi 

rendelettel, és a vallásellenes kommunista ideológia nyomán a 1949-ben felszámolták a görög 

katolikus egyházat, a magyarság nemzetiségi élete kedvezően alakult. 1946-ban Ungvárom 

már nemzetiségi tankönyvkiadó indult, a rákövetkező évben pedig magyar tanítóképzés 

Huszton (1950-ben került Munkácsra). 1952-ben Beregszászon megalakult a népszínház, 

mely negyven évig működött. 1953-ban pedig megalakultak a nemzetiségi középiskolák. A 

Kárpáti Igaz Szó és számtalan más újság jelent meg magyarul, 1963-ban már magyar nyelv és 
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irodalom szak nyílt az ungvári egyetemen. A magyar televízió és rádió adásait szabadon 

lehetett fogni Kárpátalján.
132

 

 

Cigányság a szocializmusban 

A második világháborút követő egy-két év nem igazán jelentett polgári demokráciát a 

cigányság számára. Mindennaposak voltak a megalázó intézkedések, pl. 1947-ben született 

belügyminiszteri rendelet a fejtetvesség tárgyában alkalmat adott a kollektív megalázásra, 

gyújtogatása, települések vagy telepek lerombolására és munkaszolgálatra is. A Rákosi-

rezsim sem segített ez ügyben: 1952-ben külön belügyi tervezet határozta el a telepi cigányok 

munkatáborokba zárását, 1955-ben pedig a cigányok fekete igazolványt kaptak, akárcsak a 

rendszer által megbízhatatlannak ítélt személyek. A forradalom leverése után létrehozták a 

Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét, melynek feladatai közé tartozott az 

érdekvédelem is. 1959-ben az amnesztiával egy időben nagyszámú cigány letartóztatásra 

került sor, a szövetség elnökét leváltották, és érdekvédelmi funkcióját elvették. 

A cigányságot tehát lényegében a szocialista rendszer sem tekintette etnikumnak, Kádár János 

egyértelműen kijelentette, hogy „a cigányok nem tekinthetők nemzetiségnek", és 1961-ben 

még a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét is felszámolták. 1957-ben alakult a 

Magyarországi Cigányok Országos Szövetsége, mely elsősorban az iskoláztatást igyekezett 

megoldani. A korszakot - és egyben a mai napig a cigánypolitika alapjait - meghatározó 

döntés azonban 1961. június 20-án született az MSZMP PB határozataként. A határozat ugyan 

a cigányság életszínvonalának emelésére született
133

, általánosabb célja azonban 

egyértelműen asszimilációs jellegű.
134

 A cigányság ebben a kontextusban ugyanis csupán 

életkörülményei miatt, vagy a társadalomból való kirekesztettsége miatt cigány, így tehát nem 

etnikum - ahogy azt Kádár ki is mondta.  

A kádári politika tehát elsősorban a foglalkoztatottság növelését, a lakásprobléma megoldását 

és az iskoláztatást - cigányosztályok létrehozásával - kívánta megoldani. A határozat 

feloszlatta a fent említett szövetséget, s a kulturális ügyek intézését - akárcsak a szociális 
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ügyekét - a Művelődési Minisztérium hatáskörébe utalta. A lakáshelyzet megoldását 

elsősorban a cigánytelepek felszámolásában látta, s a cigányság szomszédos városokba való 

beköltözését tűzte ki célul. 1964-ben erre külön határozat született tizenöt éves 

lakásfejlesztési programmal. A következő években magánlakásokat építtettek, kedvezményes 

lakásvásárlásokat támogattak, tanácsi bérlakásokat juttattak és szerényebb szintű tanácsi 

lakásokat építtettek a felszámolt telepekről kikerülő cigányság számára. Az ilyen Cs-, vagyis 

csökkentett értékű lakásokat OTP hitellel vehették meg a rászorulók (a nem teleplakók 

kiszorultak a juttatásból). Az ilyen telepek létrehozása - céljával ellentétben - tovább növelte a 

szegregációt.
135

 

A cigányságot ebben a koncepcióban tehát három csoportba lehetett sorolni: a már asszimilált, 

a még folyamatban lévő és a képtelen vagy ellenálló - tehát problémás cigányságra. A politika 

elveit segélyek és egyéb juttatások révén oldotta meg. A határozat létrehozta az Országos 

Cigányügyi Bizottságot, mely a következő évtől Országos Társadalmi Bizottság névre 

hallgatott, de valójában semmilyen érdemi munkát nem folytatott. 1968 után aztán 

megszületett a romák helyzetével foglalkozó tárcaközi bizottság is a többi hasonló példájára: 

ez a megyei tanácsoknál működő koordinációs bizottságok feladatainak ellátásához szolgált 

iránymutatással. A munkát a Minisztertanács irányította, a probléma tanácsi szinten kellett 

megoldást találjon. 1976-ban csupán annyival vált szélesebb és bizottság jogköre, hogy titkára 

javaslattételi és szervezői jogot kapott, így a következő évtől a megyei cigányügyi titkárok 

munkáját ők koordinálták. 1978-tól a Népművelési Intézetbe a cigányok közművelődésével 

foglalkozó felelőst neveztek ki. 1968-ban a három cél kiegészült az egészségügyi és szociális 

helyzet javításának szándékával is az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 

állásfoglalása nyomán.  

Ennek az állásfoglalásnak nyomán -, mely elmarasztalta a korábbi évek munkáját - indultak 

meg a cigánykutatások, született meg az 1971-es Kemény István által vezetett kutatás is. 

Habár a Kemény féle kutatás, és annak tízévenkénti későbbi folytatásai alapmunkává váltak a 

szociológiában és a hetvenes évek politikai döntéseinek is hátterét képezték, a Kádár korszak 

totalitárius gondolkodása nem elégedett meg ilyen képlékeny ismeretekkel. 1973-ban 

bevezették a cigánybűnözés fogalmát a kriminalisztikába, és 1980-ban az Országos 

Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet keretében a náci birodalomhoz hasonló fajbiológiai 

kutatásokba kezdtek. A magyar és a cigány lakosság genetikai különbsége és a bűnözés 

                                                           
135

 Romano Rácz Sándor (2002): A roma kisebbség és a társadalmi kohézió. In: A cigányság társadalomismerete. 

(szerk. Reisz Terézia és Andor Mihály) Iskolakultúra könyvek 13. Iskolakultúra, Pécs pp. 70-90 



közötti összefüggés vizsgálatához az újlenyomatokat és vérmintákat állami gondozott 

gyerekektől és telepi cigány lakosoktól vették.
136

 Már 1976-ban a 8-as számú 

Belügyminiszter-helyettesi intézkedés szigorította is a cigányokkal szembeni rendőri eljárást, 

és előírta egy besúgói rendszer felépítését (3301/1979 (VII.12) MTH. Sz. határozat). 

A következő határozat 1979-ben született, mely ugyancsak etnikai csoportként definiálta a 

cigányságot, melyet fokozatosan kívánt beilleszteni a többségi társadalomba.
137

 Előírta a 

foglalkoztatottság növelését, a lakásprogramot, az iskoláztatás és a szociális és egészségügyi 

problémák megoldását - de határozott fellépést kért a cigánysággal és a velük szembeni 

előítéletekkel szemben is. Az 1984-es Agitációs és Propaganda Bizottsági döntés volt az első, 

ami a romák integrációjáról és nem asszimilációjáról beszélt, és elismerte, hogy a 

cigányságnak kulturális öröksége, megőrzésre méltó hagyományai vannak.  

Ugyanakkor éppen ebben az évben egy ugyancsak belügyminiszter-helyettesi döntés a 

cigánybűnözés megelőzését és hatékonyabb felderítését is sürgette és előírta a cigány bűnöző 

családok családfájának, rokoni és baráti kapcsolatainak, iskolai végzettségük, járműveik, 

útlevelük, valamint az általuk látogatott vendéglátóhelyek, piacok összeírását, jelentését. Egy 

1986-os hasonló rendelet propaganda előadások szervezését írta elő, és a kék fényben 

gyakorlatilag szinte csak cigány bűnözőket láthattunk tíz éven át.
138

 A nyolcvanas években a 

cigányság politikai megítélése - részben az ellenzéki csoportok nyomására - mégis lazult, 

amennyiben egyáltalán etnikai csoportnak tekintették már őket: nemzetiség még nem voltak, 

iskolát anyanyelven pl. még nem indíthattak.  

1989-ben a Minisztertanácsi Hivatal keretén belül létrehozták a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Titkárságot, s a korábban kezdeményezett, diszkriminatív származás megjelölés 

kitiltását a sajtóból immár egy kisebbségi törvény előkészítése egészítette ki. 

 

Cigánykérdés 1945 után a szomszédos országokban 

Romániában - hazánkhoz hasonló módon - a kommunista hatalomátvétellel, 1948-ban 

felszámoltak minden szerveződést, így a Romániai Romák Országos Szövetségét is. Ezt 

követően egészen 1989-ig nem tekintettek etnikumként a cigányságra, meg sem említették 
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őket egyetlen jogszabályban sem, nem volt képviseletük a párt vagy az állam 

adminisztrációjában. Nem léteztek érdekérvényesítő szervezeteik sem, még a hatvanas évek 

végi felbuzdulásban sem hozhattak létre a magyarok vagy a németekhez hasonlót. A 

kommunista rendszer első éveiben viszonylag nagyszámú cigányt foglalkoztattak a rendőrség, 

állambiztonság keretében, falusi bírók lettek, de ez - akárcsak a kollektivizálásban való aktív 

részvételük - inkább társadalompolitikai, mintsem kisebbségpolitikai jelenség volt.  

Az ötvenes és hatvanas években továbbra is nyitva álltak az állami pályák előttük, elsősorban 

alacsonyabb beosztásokban. A hatvanas években láttak hozzá a nomád cigányok 

letelepítéséhez, a következő két évtizedben lakásépítési programok indultak: nagyobb 

városokba költöztették őket a rendőrség segítségével. Ugyanezzel párhuzamosan a 

nagyvárosok szélén fekvő telepeket is felszámolták, ami jobb életszínvonalat eredményezett, 

de a hagyományos közösségeket felszámolta. Ugyancsak a teljes foglalkoztatottság 

eredményeképpen alkalmazták nagyrészüket gyárakban, szinte teljes egészében a 

cigánysággal töltötték fel a köztisztasági vállalatokat, melyek a hagyományos szakmák 

megszűnésével jártak együtt, valamint különösen sokan dolgoztak közülük a 

mezőgazdaságban. 

Az egyetlen kifejezetten etnikai program a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága 

1977-es kezdeményezése a társadalmi beilleszkedés segítésére, mely a nyolcvanas években is 

tovább folytatódott, de mai napig sem nyilvános. A Ceauşescu-rendszer pronatalista, állami 

segélyekben gazdag politikája kedvezett a roma népességnek, viszont hátrányosan érintette 

őket a magánszemélyek tulajdonában lévő arany elkobzásáról szóló 210/1960. számú és a 

244/1978. sz. rendelet, mivel a vagyon felhalmozásának eszköze volt jellemzően a sátoros 

cigányoknál az arany. Egyik sem kifejezetten etnikai vagy kisebbségi célzatú döntés volt.
139

 

Csehszlovákia számára a cigánykérdés a háború után csupán a természetes asszimilációt 

jelentette. Ennek egyik eszköze a segítségnyújtás: lakástámogatás, munkaügy támogatása - 

bár a nagymértékű elfogadás mögött a rasszizmus vádjától való félelem is meghúzódott. A 

nagyszámú bevándorlás, és az országban való természetes belső migráció elegyengetését 

szolgálta a kitelepített németek lakásaiba való beköltöztetésük. Ez és az erőszakos munkába 

állítás is drasztikus asszimilációs módszer volt ugyanakkor. Számtalan diszkriminatív rendelet 

is született a háború után: pl. mindjárt 1946-ban megtiltották a Magas-Tátrába való 

letelepedésüket. Ugyancsak kifejezetten a cigányság ellen irányultak a vadorzást, koldulást, 
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csavargást tiltó rendeletek. 1948-ban létrejött a Szlovák Cigányok Egyesülete, melynek célja 

volt az érdekérvényesítés is.  

A következő évtized kommunista politikája egyértelműen nem etnikai, hanem szociális 

kérdést lát az ügyben. Hasonlóan a többi KGST országhoz a probléma megoldását az 

iparosodástól várták leginkább. 1952-ben új irányelveket fogalmaztak meg, de ezek sem 

lépték túl a higiéniai, oktatási és egyéb szociális és egészségügyi gondok megoldásának 

szükségességét. 1956-ban a 39. számú rendelet (Megbízottak Testülete) döntött a lakásépítési 

programról, egy a korábbi évben zajló felmérés adataira építve a tervet. A CSKP KB 1958. 

április 8-i határozata: "A cigány lakosság körében folytatandó munkáról" ugyancsak 

erőszakos asszimilációt jelentett. A határozat elutasított minden roma nyelvű oktatási és 

nyelvi kezdeményezést, ami egyébként is csak lassítaná elmaradott státusuk fejlődését, ill. 

átnevelésüket. Az 1958-as LXXIV-dik törvénycikk szovjet mintára betiltotta a vándorlást. Ezt 

követően felszámoltak 45 települést és több mint 16 000 romát állítottak munkába. 1965-ben 

a 302-es rendelet nyomán kormánybizottság alakult a cigánykérdés megoldására, ami három 

évvel később meg is szűnt. A cigányügy a Munka- és Szociálisügyi Minisztérium hatáskörébe 

került és ott is maradt 1990-ig.  

A hatvanas évek a széttelepítések a lakások magas támogatása és az ezzel való visszaélések 

korszaka volt. 1969 és 1973 között ismét működhetett egy érdekszervezet a Cigányok-Romák 

Szövetsége. 1972 és 1976-ban két újabb rendelet fogalmazta meg a munkába állítás alapelvét, 

azt prioritássá emelve.
 140

 Külön érdemes megemlíteni az 1973 és 1991 között folytatott 

sajátságos kisebbségpolitikai eszközt, mely úgy igyekezett a cigányság asszimilációját 

segíteni, hogy a termékenységcsökkentés érdekében cigány nők ezreit sterilizálta. A roma 

nőknek pénzt ajánlottak fel vagy aláírattak velük egy beleegyező nyilatkozatot, amit el sem 

tudtak olvasni. Habár a tevékenység sosem volt hivatalos kormányprogram, több ezer nő esett 

áldozatul.
141

 

 

Nemzetiségek, etnikumok a rendszerváltás után 

Magyarország 
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Már 1989 végén a Belügyminisztérium 5303-as állásfoglalásában visszavonta statisztikai 

rendszerében a cigány elkövetőkről szóló adatszolgáltatást, és az Országos Rendőrfőkapitány 

nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. 1990-ben az országgyűlés megszüntette a 

gyanúsítottak etnikai hovatartozásának regisztrálását, de a formanyomtatványok a cigány 

rubrikával egészen az ezredfordulóig használatban voltak a rendőrségen és az ügyészségen is. 

Az Antall-kormány alatt az önkormányzati választások a kisebbségek esetében listaállítás 

nélkül váltak lehetővé, és létrehozták a kisebbségi szószóló intézményét. Az októberben 

született új alkotmány lehetővé tette többek között a kisebbségi önkormányzat intézményét, a 

kisebbségi jogokat, de a végrehajtást majd csak a kisebbségi törvény érte el. Ugyancsak 

létrejött a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal,
142

 s ennek megbízásában született meg az 

Igazságügyi Minisztérium által a Kisebbségi Törvény. Az első tervezet kapcsán felmerült 

problémák miatt jött létre a Kisebbségi Kerekasztal a kisebbségi szervezetek 

együttműködéseként, és 1991. februárjára már saját tervezetet készített, melyet a Kisebbségi 

Tudományos Tanács is támogatott a hivatal új törvénytervezetével szemben. 1989 második 

törvénye az egyesülési jogról lehetővé tette, hogy nemzetiségi szervezetek alakuljanak, s 

valóban hamarosan meg is indult az egyesületek szervezése: Pécsett pl. a Lenau ház jött létre 

májusban.
143

 

1993-ban a LXXVII-es számú, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénycikk 13 

hazai kisebbséget nevezett meg, a történelmi nemzetiségek mellett a cigányságot is.
144

 

Definíciója szerint: nemzeti és etnikai kisebbség minden olyan, a Magyar Köztársaság 

területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében 

számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok; a lakosság többi részétől saját 

nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz 

bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek 

kifejezésére és védelmére irányul. A törvény kapcsolódik a nemzetközi egyezményekhez és 

az Alkotmányban rögzített kisebbségi alapjogokhoz, ezzel garanciát teremtve azoknak. A 
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törvényt követően számtalan másik törvény módosítására volt szükség, de nem született külön 

rendelkezés a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletéről.
145

 

A törvény egyéni döntésre utalja a nemzetiségi hovatartozás kérdését, és jogot ad a nyelv, 

kultúra megismerésére, ápolására, az anyanyelv fejlesztésére és használatára - a hivatalos 

életben is -, oktatási önigazgatásra, politikai szerveződésre. Nyolc tanuló szülő kérésére 

indítható kisebbségi nyelven osztály. A kisebbségi önkormányzatok kötelesek ezt segíteni, de 

saját kezdeményezésre is indíthatnak iskolát, az állam biztosítja a tankönyveket. Ugyancsak 

az 1993-as törvény tette lehetővé, hogy a kisebbségek a községekben, városokban, a főváros 

kerületeiben és a fővárosban helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint országos 

kisebbségi önkormányzatokat hozhassanak létre.
146

  

A helyi kisebbségi önkormányzatok ugyan nagyfokú autonómiát és érdekérvényesítést 

jelentettek a kisebbségek életében, de alárendelve működnek a helyi önkormányzatoknak.
147

 

Országos szinten önkormányzatot a kisebbségi elektorok választanak maguk közül. Az 

országos önkormányzatok országos és regionális érdekvédelmet látnak el, de kulturális 

intézményeket is létrehozhatnak. A kilencvenes években a helyi kisebbségi önkormányzatokat 

a helyi önkormányzatok voltak köteles támogatni, országosan pedig a neveléshez és 

oktatáshoz nyújtott kiegészítő normatív állami támogatást kaptak. 1995-ben létrejött a 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, mely akárcsak a kisebbségi 

önkormányzatok, a költségvetésből is kapott támogatást.
148

 

 

Kisebbségpolitika a szomszédos országokban a rendszerváltás után 

1989 után Csehszlovákiában is alapvetően megváltozott a helyzet: közvetlen a bársonyos 

forradalommal mindjárt három politikai érdekképviselete is létrejött a magyar kisebbségnek: a 

Magyar Polgári Párt, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés. 1990-től 

egyre több lehetőséget kaptak a kisebbségek, így a magyar is, nem sokkal később Szlovákia 

önálló állammá vált (1993), és az új alkotmánya egységes nemzetállamként definiálta az 

országot. Ez a nemzeti szemlélet rányomta bélyegét a politikára, a kisebbségekkel ellenséges 
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szemlélet csak 1998-ban változott meg, amikortól az egyesült magyar pártok Magyar Koalíció 

Pártja néven kormánykoalícióra léphetett.
149

 A rákövetkező nyolc évben folyamatosan 

bővültek a kisebbségek jogai Szlovákiában (nyelvhasználati jog, Selye János Egyetem, 

magyar iskolák). 

Románia a nyolcvanas évek végén már egészen szélsőséges helyzetbe jutott Ceaușescu 

politikájának következtében. Miután 1984-ben megszűntek a nemzetiségi televízió műsorok, 

1988-ban pedig a helységneveket sem lehetett magyarul használni, és a szisztematizáció 

néven ismert destruktív településpolitika is nagy nemzetközi botrányt kavart, hazánkban 

tüntetések zajlottak. Erre reagálva 1988-ban Ceaușescu bezáratta a kolozsvári magyar 

konzulátust, tanügyi szigorításokat vezetett be, majd Grósz Károly látogatásakor minden 

javaslatot elutasított. Magyarországon menekülttáborokat állítottak fel, miközben az ENSZ 

segítségét kérte - eközben Romániában elrendelték Tőkés László, református lelkész 

kilakoltatását.
150

  

A tiltakozások jelentették a forradalom kezdetét, de közvetlenül ekkor Romániában is magyar 

szervezetek alakultak: a Bánsági Magyar Demokrata Szövetség (Temesvár), a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség - RMDSZ (Marosvásárhely) és a Magyar Demokratikus 

Tanács (Nagyvárad). Február 7-én, Marosvásárhelyen megalakult Vatra Românească - egy 

magyarellenes politikai szervezet, melynek hatására több helyen tüntetések kezdődtek. Iliescu 

magyarellenes politikája és nemzetiségi konfliktusok sorozata vette kezdetét. A 

konfliktussorozat csúcspontját az 1990. márciusi pogrom jelentette Marosvásárhelyen,
151

 de a 

május 21-i választáson az RMDSZ 41 mandátumot szerzett a román parlamentben. A 

rendszerváltás nem hozott alapvető szemléletváltást a román nemzetiségpolitikában: a magyar 

iskolákban elrendelték, hogy a történelmet és földrajzot román nyelven kell tanítani, román 

osztályokat szerveztek tíz fő alatt is, a marosvásárhelyi orvosi egyetem tizenhárom magyar 

tanárát nyugdíjazták -, de a korszak magyarellenes politikáját fémjelzi Funar kolozsvári 

tevékenysége is.
152

  

Alapvető változás csak 1995-ben következett be, amikor aláírta Románia és Magyarország azt 

az alapszerződést, melyben Magyarország lemondott területi követeléseiről, Románia pedig 
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kötelezettséget vállalt a területén élő nemzetiségek jogainak biztosítására.
153

 1996-ban pedig 

az RMDSZ a román kormány koalíciós partnere lett. 

Szintén szélsőségesen nacionalista fordulatot jelentett -, és ezzel a nemzetiségi konfliktusok 

sorozatát - a rendszerváltás Jugoszláviában. 1988-ban, a Szerb Kommunista Párt vezetője, 

Slobodan Miloševic megkezdte a "Nagy Szerbiáért" és az "Erős Jugoszláviáért" folytatott 

politikai kampányát. Tevékenysége elsőként a Vajdaság és Koszovó ellen irányult: 

mindkettőben szétzilálta az autonóm területek kommunista vezetését. Az események 

hamarosan háborúba torkolltak: Horvátország 1991-ben kikiáltotta függetlenségét, bár még öt 

évig ezután is háborúban állt Szerbiával. Szlovénia ennél sokkal kedvezőbb helyzetben volt, 

1991-es függetlensége után csupán tíz napig háborúzott Szerbiával. 1988-ban tehát a 

Vajdaság jogait megnyirbálták, és ezt az 1990-es új szerb alkotmány is magába foglalta.
154

 Az 

új szerb kormány megvonta a tartományok törvényhozói hatalmát, megsemmisítette a 

vajdasági kisebbségi jogokat szabályozó tartományi törvényeket, így az az oktatáshoz, 

hivatalos nyelvhasználathoz való jogot. 1990-ben megalakult a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége, a párt azonban 1993-ban kettészakadt, s bár a választásokon 

kétszer is jelentős eredményeket ért el, és több városban is magyar vezetés jött létre, az 

országon belül az érdekérvényesítés kisebbségi szemmel nem nevezhető sikeresnek a korban.  

Nemcsak a felsőoktatásban nem volt anyanyelvhasználat, de a felvételin sem.
155

 A kisebbségi 

iskolák, osztályok száma jelentősen csökkent, a horvát kisebbség számára semmilyen oktatási 

lehetőség sem maradt.
156

 Magániskolákat nem engedélyeztek, minden pályázatot, szabályzatot 

érvénytelenítettek, ami előírta a kisebbségi nyelv kötelező ismeretét, eljárásokat is legfeljebb 

két nyelven engedélyeztek. A korábbi nemzetiségi arányosság elve teljesen megszűnt, a 

kulcspozíciókba horvát vagy magyar nem kerülhetett.
157

 

A függetlenség előtt már megalakult Horvátországban a Horvátországi Magyar Néppárt 

(1990), majd 1993-ban a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége jött létre 

Zágrábban. A háború hatására természetesen rengetegen menekültek Magyarországra vagy 
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nyugatra, akárcsak a Vajdaságból. A függetlenségtől kezdve a magyar kisebbség helyzete 

kedvező a Horvát Köztársaságban, oktatása biztosított,
158

 1995-ben Magyarországgal 

egyezményt írt alá a kisebbségi jogok védelmében, mely garantálja mindkét országban a 

másik kisebbségének jogai maximális védelmét. Fejlett a magyar kulturális élet: 1996-ban 

Eszéken hozták létre a HUNCRO Lap- és Könyvkiadó Vállalatot, melynek kiadványai az Új 

Magyar Képes Újság, a Horvátországi Magyarság és a Barkóca gyermekújság rendszeresen 

jelentek meg. Magyar nyelvű műsort sugárzott az Eszéki Rádió és a Horvát Baranya Rádió, 

valamint a Szlavón Televízió. 1996-ban megalakult a Horvátországi Magyar Pedagógus 

Szövetség. Hiába a jogi egyenlőség és az érdekvédelem a magyar iskolák és a tanulók száma 

ekkoriban felére esett vissza, helyzetük mostoha volt a háború sújtotta országban.
159

 Mindezt 

nem lehetett elmondani Krajna szerb kisebbségéről, akinek egy részét megsemmisítették a 

háborúban, nagyobb része pedig elmenekült. 

Szlovéniában csupán két alkotmányosan elismert kisebbség létezik: a magyar és az olasz, bár 

új alkotmánya (1991) nem definiálta az országot nemzetállamnak, hanem állampolgárai 

összességének.
160

 Ugyancsak elismeri az alkotmány a cigány kisebbséget, de nem sorolja az 

őshonos nemzeti közösségek közé, így az ő jogaikat törvényi szinten garantálják. 1991 után -, 

az egyébként csupán párszáz fős német kisebbséget - nem ismerték el, Ausztria elvárása 

ellenére sem; a század utolsó évtizede e tekintetben alkudozással telt. Ugyancsak hiányolják a 

jogaikat a szerb és a horvát kisebbségek.
161

 A kisebbségi jogok kiterjednek az oktatásra, 

kultúrára, autonómiára, önkormányzatra, anyagi támogatásra az államtól, és a parlamenti 

képviseletre egy-egy kisebbségi tag által. A parlamentben állandó kisebbségi bizottság 

működik. Az 1994 évi LXV. törvénycikk garantálja a nemzeti közösségek önigazgatását. 

1990-ben alapult a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség 

Ugyancsak 1991 a fordulópont Kárpátalja történetében - a Szovjetunió felbomlása, és Ukrajna 

létrejötte a kisebbségek életében is változást hozott. Még abban az évben megkötötte első 

kétoldalú egyezményét Magyarországgal a kisebbségek jogainak garantálására. Megalakultak 

a megyei és az országos érdekvédelmi szervezetek: a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
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Szövetség, és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, valamint sok másik is.
162

 A 

választásokkal létrejött a Kárpátaljai Magyar megyei és sok helyi tanács, a magyar többségű 

települések nyelvhasználata magyar lett, nevüket is magyarul használhatták, és helyet 

kaphattak a magyar nemzeti szimbólumok is. Az 1992-es nemzetiségi törvény azonban 

hátrányos fordulatot hozott: és bár nyilvánvalóan Ukrajnának nem a magyar kisebbség 

okozta/okozza a legnagyobb gondot (különösen 2014 fényében), mégis az alkotmányban 

rögzített jogok: iskola, autonómia, kultúra, ill. az 1994. októberében a FÁK-kal kötött A 

Nemzeti Kisebbségekhez Tartozó Személyek védelméről szóló egyezmény kevésbé érdekes a 

Kárpát-medence kisebbségi politikájának szemszögéből. 1995-ben nem véletlen az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésének csatlakozási feltétele, miszerint a nemzeti kisebbségek 

védelméről szóló keretegyezményt Ukrajnának ratifikálnia kell. Ezt három évvel később 

sikerül is elérni, a Nyelvi Chartát azonban csak a következő évszázadban: 2003-ban fogadták 

el.
163

 

 

A cigányság mint kisebbség a szomszédos országokban a rendszerváltás után 

Szlovákiában 1989 után számtalan szervezetet hozhattak létre (pl. Roma Polgári 

Kezdeményezés és sok másik), melyek kulturális és politikai tevékenységet is folytathattak. 

Sokszínűségük és széttagoltságuk miatt a fent említett volt az egyetlen, amelyik 1990-ben 

képviselőt küldhetett a csehszlovák parlamentbe. Az 1991-es 153-dik kormányhatározat 

elfogadta a kormány romapolitikájának alapelveit: egyenjogúsítás, azonos szociális jogok, és 

ellátás, a korábbi szabályok eltörlése és a képviselet helyi szervezetekre bízása. Mindez 

lehetőséget jelentett a kormányhivatalokban vagy máshol való munkára is. Megindult a 

kulturális intézmények fejlődése is színházak, roma tanszék stb. jöttek létre.
164

 

1993-ban az Európa Tanács kimondta, hogy a romák európai kisebbséget alkotnak. 

Romániában a pogromok évében indították el a romaprogramot, mely elsősorban szociális 

alapon kívánta rendezni a társadalmi integráció hiányát. A szemlélet tehát a rendszerváltással 

alig módosult: a romák ugyan egyenlő állampolgárok - ezt a román alkotmány is deklarálja -, 

de nem nemzetiségi etnikumok, mely az öndefiníció alapját képezhetné. Ugyanakkor még a 
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vállalt lakásprogramot sem teljesítette az állam a kilencvenes években. A román lakáspolitika 

egyébként nem felszámolni kívánta a putrikat, hanem rehabilitálni. Ugyancsak problémát 

jelentett, hogy bár a tízéves programban a földkérdést is rendezni kívánták az 1991-es 

földtörvényben kevés roma jutott birtokhoz, tekintettel arra, hogy a kollektivizálás során -, 

amikor olyan nagy részt vállaltak a folyamatban - szinte semmilyen földbirtokkal nem 

rendelkeztek. Szintén problémát jelentett a lakáskérdés megoldásában a rendezetlen 

tulajdonjogi viszonyok, az infrastruktúra hiánya -, melynek felújítása egyébként szintén része 

volt a programnak. A szociálpolitika Romániában leginkább segélyekben öltött testet, 

összhangban a cigánykérdés megoldásának alapeszméjével,
165

 még akkor is, ha a 

romaprogram elvileg a roma identitás megőrzését is célul tűzte ki. 

 

Néhány záró gondolat 

Mind időben, mind térben igen szerteágazó témát igyekeztem összefogni, és alapvető 

konfliktuskezelési diskurzusokat bemutatni. Óhatatlan, hogy bizonyos elemeket kiemeltem, 

némelyeket pedig elhanyagoltam. Szintén lehetetlen lett volna az átmeneti időszakok, vagy a 

kiemelten traumatikus történelmi események bemutatása. Egyrészt nem jelentettek történeti 

folytonosságot: így egy olyan rövid időszakban mint a Tiso féle szlovák állam 1938-1944 

között nem hozhatott létre saját nemzetiségi vagy etnikai politikát, intézményrendszert: 

minden, ami történik a létfenntartásról szól, még ha az etnikai megosztottság kiemelt 

szerephez jut is a nemzetközi politikai viszonyokban. Ugyancsak példaként említem a 

holokausztot, ami nem konfliktuskezelés, hanem háborús bűn, népirtás: nem értelmezhető egy 

konfliktuskezelés stratégiai elemeként, legfeljebb ideológiai szemszögből, amit szintén nem 

tárgyalhattam. 
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